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1. Achoimre Neamhtheicniúil 

RÉAMHRÁ 
 

Is tionscal i mbéal forbartha é an fuinneamh mara in-athnuaite, a bhfuil cumas nach 
beag ann don fhás eacnamaíoch agus don chruthú post. Agus acmhainn mhuirí 
eisceachtúil le fáil timpeall na hÉireann, táimid suite go huathúil chun a cuid buntáistí 
nádúrtha i limistéar an fhuinnimh mhuirí in-athnuaite a thapú. Is féidir an méid sin a 
éascú trí fhorbairt, déantúsaíocht, imlonnú agus oibriú na dteicneolaíochtaí tonnta, 
taoide agus gaoithe amach ón gcósta chomh maith le trí chruthú slabhra soláthair 
dúchasaigh in Éirinn. 

 
D'fhoilsigh an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha an Plean Forbartha 
don Fhuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta (OREDP) sa bhliain 2014. 
Soláthraítear creatlach ann do dhúshaothrú acmhainní fuinnimh in-athnuaite tonnta, 
taoide, agus gaoithe amach ón gcósta laistigh de chríoch mhuirí na hÉireann. 
Bunaíodh cnámha scéil san OREDP d'fhorbairt na n-acmhainní in-athnuaite amach ón 
gcósta in uiscí na hÉireann síos go dtí an bhliain 2030, agus soláthraítear ann tuairisc 
ar fhorbairt an bheartais, a rachaidh i bhfeidhm ar an gcomhthéacs inar féidr leo 
forbairt. Is aidhm leis Éire a bhunú mar cheannaire sna teicneolaíochtaí fuinnimh 
aigéin agus chun saoráidí a fhorbairt chun tráchtálú na dtáirgí agus na seirbhísí 
fuinnimh aigéin a chumasú. 

 
Is amhlaidh mar chuid d’fhorfheidhmiú na bun-Straitéise don Fhuinneamh Aigéin 
(2006), atá láithreán tástála ¼ scála don fhuinneamh tonnta tar éis bheith i mbun 
feidhme i gCuan na Gaillimhe le 10 mbliana anuas. Is éabhlóidiú atá san iarratas 
molta seo ar  léas urthrá do Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite 
(MARETS) ón mbunláithreán tástála, agus soláthrófar cumais taighde agus bonneagar 
tástála feabhsaithe leis. Is lárchuid den OREDP na hÉireann é uasghrádú an láithreáin 
tástála, agus éascóidh sé do thástáil agus do bhailíochtú na dtiontairí agus na 
bhfréamhshamhlacha fuinnimh aigéin éagsúla i gcoinníollacha arb ionann iad agus ¼ 
scála de chomhshaol oscailte an Aigéin Atlantaigh. 

 
Soláthrófar saoráid tástála chábláilte náisiúnta leis an bhforbairt mholta, lenar féidir 
tiontairí fuinnimh thonnta a nascadh le linn céimeanna tástála, agus mar ar féidir 
teicneolaíochtaí agus comhpháirteanna muirí a thástáil agus a bhreithmheas. Beidh 
an taithí a ghnóthaítear ó imlonnú ag an láithreán tástála mar chúnamh don 
táirgeadh fuinnimh thonnta ar scála tráchtála amach anseo ag ionaid oiriúnacha 
timpeall Chósta na hÉireann. 

 
AN TIONSCADAL 

 

Tá Foras na Mara ag déanamh iarratais ar Léas Urthrá i gcomhair Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite. Tá sí suite ag an láithreán tástála reatha 
amach ón gcósta ag an Spidéal, Co. na Gaillimhe; agus soláthrófar léi limistéar 
cábláilte agus léasaithe d’fhorbróirí agus taighdeoirí chun a dtiontairí fuinnimh aigéin 
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is fréamhshamhlacha agus teicneolaíochtaí gaolmhara a thástáil agus a thaispeáint. 
 
Foráiltear san iarratas d’uasghrádú an bhonneagair chun an tseirbhís a thairgtear 
d’úsáideoirí deiridh a fheabhsú. Is sa liosta seo a leanas a mhionsonraítear na 
himlonnuithe fadtéarmacha molta don láthair: 

• Uasghrádú na marcanna príomhairde chun ligean do loingseoireacht níos 
sábháilte;  

• Baoi sonraí chun toisí tonnta a sholáthar; 

• Baoithe do thástáil na dteicneolaíochtaí mara agus braiteoirí eolaíochta; 

• ‘SeaStation’ a sholáthróidh cumhacht do ghairis fhuinnimh aigéin agus a 
scaipfidh cumhacht uathu, chomh maith le cumarsáid sonraí a sholáthar 
don chladach; 

• Eagar fuaime do mhonatóireacht na fuaime fo-uisce; 

• Bo(i)nn c(h)omhghlasáilte modúlacha domhantarraingthe; 

• Éagsúlacht braiteoirí agus uirlisí eolaíochta; 

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

 
Cumasófar le huasghrádú molta an láithreáin imlonnuithe tréimhsiúla suas le 
trí ghaireas ar leithligh, de na cineálacha seo a leanas, chun críocha tástála 
agus breithmheasa ar feadh uastréimhse 18 mí; 

• 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. 

 
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. Táthar 
tar éis an láithreán tástála a struchtúrú ina trí bheart, arna ndearadh gan a ligean ach 
amháin d’imlonnú agus tástáil uasmhéid 3 thiontaire fhréamhshamhlacha don 
fhuinneamh aigéin ag aon tráth amháin. Is le haghaidh na Faireachlainne Cábláilte 
agus tionscadal gaolmhar é an ceathrú beart. 

 
Tarlóidh imlonnú na dtiontairí fuinnimh thonnta, tuirbíní taoide, gaireas ar snámh 
agus tionscadal nuálaíochta eile i gcomhréir leis na coinníollacha dochta ar a 
gcuirtear síos i Lámhleabhar Láithreán Tástála agus Taispeántais Chuan na 
Gaillimhe. 

 
Mínítear sa cháipéis na nósanna imeachta lena gcloí ag cuideachta nó taighdeoir ar 
bith ar mian leo leas a bhaint as Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-
athnuaite Chuan na Gaillimhe chun a bhfréamhshamhlacha ná gairis tiontúcháin 
fhuinnimh aigéin a thástáil. Sloinntear inti freisin na “Coinníollacha Úsáide” de na 
saoráidí úd, chomh maith leis na seirbhísí a sholáthraítear chun cúnamh le 
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húsáideoirí an láithreáin tástála. 
 
Foráiltear léi na coinníollacha dlíthiúla, sábháilteachta muirí, comhshaoil agus 
oibriúcháin nach mór d’úsáideoirí a shásamh sula dtugtar rochtain do ghaireas 
éigin ar an láithreán tástála. 

 
Is dóichí go n-imlonnófar na gairis ag an láithreán tástála i rith na míonna idir Aibreán 
agus Meán Fómhair ar feadh tréimhsí tástála idir seachtainí agus míonna. Is ar feadh 
18 mí a mhairfidh uasfhad na tástála i leith aon ghairis ar bith ag an láithreán tástála.  
Is féidir gairis a asbhaint go tréimhsiúil i gcomhair coigeartuithe agus chun críocha 
cothabhála. Is dócha go dtarlóidh imlonnú iarbhír na ngaireas thar shraith tréimhsí idir 
dhá agus trí lá. Is amhlaidh ar dtús a imlonnófar ancaireacht agus múrálacha ag an 
láithreán tástála. Tarraingeofar leis an ngaireas ina dhiaidh sin chun an láithreáin 
tástála agus ceanglófar an gaireas leis na múrálacha. 

 
Tiocfaidh díchoimisiúnú limistéar léasachta an láithreáin tástála faoi réir an 
chomhaontaithe idir FnaM/ÚFIÉ, an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil, agus údaráis iomchuí eile, agus beidh siad i gcomhréir leis an reachtaíocht 
ábhartha agus le dea-chleachtas an tionscail ag an tráth sin. 

 
Is faoin bhforbróir a bheidh díchoimisiúnú na ngaireas agus na dteicneolaíochtaí 
aonair, agus tiocfaidh siad faoi réir comhaontaithe le Foras na Mara, agus beidh siad i 
gcomhréir leis an reachtaíocht ábhartha agus le dea-chleachtas an tionscail ag an 
tráth sin. 

 
Déanfar measúnú ar thionchar na ngaireas díchoimisiúnaithe. Áireofar leis sin 
roghanna d’athshlánú na gcóras ancaireachta, nó dá bhfágáil in situ. 

 
MALAIRTÍ 

 

D'fhéadfaí foinsí féideartha eile den fhuinneamh in-athnuaite a imlonnú chun 
spriocanna comhaontaithe an rialtais don bhliain 2050 a bhaint amach – cuir i gcás 
an ghaoth ar talamh agus ar farraige, an bhithmhais, fuinneamh na gréine, an 
chumhacht gheoiteirmeach nó hidrileictreach mar shampla. Bíonn na foinsí úd 
teoranta le saincheisteanna acmhainne agus/nó féideartha eile ar nós: 

• Cailliúint mhór de na tairbhí eacnamaíocha féideartha ó fhorbairt 
earnála tionsclaíche nua. 

• Brú méadaithe ar chomhshaoil uiscíocha agus cailliúint fhéideartha an 
stádais faoin gCreat-Treoir Uisce; 

• Brú méadaithe ar ghnáthóga íogaire ar nós na móinteach. 

• Éifeachtaí diúltacha méadaithe ar shaintréith an tírdhreacha agus ar an 
bhfóntas físiúil; 

• Éifeachta carnacha méadaithe ar éin, ialtóga agus ar fhiadhúlra eile nach 
iad trí chailliúint agus suaitheadh gnáthóg; 

• Bhainfeadh teorainneacha freisin le hidirthréimhsiúlacht an tsoláthair 
leictreachais ón ngaoth ar talamh. Bíonn an fuinneamh mara in-athnuaite 
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i bhfad níos comhsheasmhaí mar chodarsnacht leis sin. 

• Sláine soláthair agus éagsúlacht mhéadaithe um punann. 

 
Teastaíonn soláthar an láithreáin tástála chun ceann de na heochairthionscnaimh a 
leagadh amach i bPlean Forbartha um Fhuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta 
agus i bhFeidhm a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéin. Beidh sé mar chúnamh chun bheith 
mar bhonn taca faoi chuspóir sloinnte an Rialtais chun 50GW a tháirgeadh ón 
bhfuinneamh aigéin faoin mbliain 2050. Déanfaidh sé an méid sin ach saoráid tástála 
a sholáthar mar ar féidir a gcumas chun teacht slán a léiriú. Teastaíonn an tástáil úd 
sular féidir le forbairt fuinnimh aigéin ar scála tráchtála dul ar aghaidh. 

Laghdófar tuilleamaíocht na hÉireann ar bhreoslaí ion-taise allmhairithe ach an 
fuinneamh mara in-athnuaite a fhorbairt go rathúil, óna dtiocfaidh sláine soláthair 
fhuinnimh níos mó, agus lena soláthrófar malairtí inmharthana chun éilimh fhuinnimh 
na hÉireann a shásamh. 

 
Forbairt eacnamaíoch fhéideartha na todhchaí a bhainfidh le forbairt na hearnála 
fuinnimh aigéin níos mó in Éirinn; tiocfaidh sí le tástáil rathúil fréamhshamhlacha 
freisin. 

 
Cé go moltar sna treoirlínte go mbreithnítear malairtí don rogha forbartha, is 
amhlaidh fós ar bunaíodh an láithreán tástála ¼ scála reatha don fhuinneamh tonnta i 
gCuan na Gaillimhe ag an ionad reatha le deich mbliana anuas, agus gur cuid é den 
ghnáth-mhuirdhreach i gCuan na Gaillimhe, agus gur beag é an tionchar a 
d’fheidhmigh sé ar an gcomhshaol mara ó bunaíodh é. Níor breithníodh aon ionaid 
mhalartacha 

 
TIONCHAIR AN TIONSCADAIL 

 

Rinneadh scrúdú ar thionchair fhéideartha Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara 
agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe. Rinneadh an méid sin ach an comhshaol a 
bhreithniú ó thaobh na gcoinníollacha reatha, tionchar na forbartha molta, agus na 
bearta a glacadh chun an tionchair úd a mhaolú. Rinneadh tionchair chomhshaoil a 
mheasúnú de réir mar ab infheidhmithe, do na cásanna ba mheasa ó thaobh an 
bhonneagair, na ngaireas, agus na dteicneolaíochtaí molta d’imlonnú ag an láithreán 
tástála. Breithníodh leis sin na tairseacha tionchair i leith na ngabhdóirí comhshaoil 
éagsúla agus foráladh leis an raon feidhme uasta de thionchair chomhshaoil 
fhéideartha. 

 
Gníomhaíocht Dhaonna 
Níl comhchuid chónaitheach i Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-
athnuaite Chuan na Gaillimhe, ná níl aon bhonneagar ann de bhunadh na talún, 
agus is amhlaidh dá réir nach mbíonn aon tionchar díreach aige ar 
chomhdhéanamh an daonra sa cheantar díreach ina thimpeall. 

 
Beidh cuairteanna ag foirne forbartha gairis le linn na céime oibriúcháin den 
láithreán tástála ina gcuifrear chun cinn an ghníomhaíocht eacnamaíoch sna 
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tionscail óstáin agus lónadóireachta áitiúla. Teastóidh báid oibre agus conraitheoirí 
mara chun cúnamh le suiteáil, monatóireacht agus cothabháil na ngaireas tástála. 
Tá an cumas ann go n-éireoidh an ceantar ina mhol d’fhorbairt agus do thaighde an 
fhuinnimh aigéin in Éirinn. Bainfidh deiseanna fostaíochta fadtéarmacha leis an 
gcéim oibriúcháin den fhorbairt, agus táthar ag dúil le tionchar dearfach 
fadtéarmach foriomlán ar an bhfostaíocht, le tairbhí eacnamaíocha, lena n-áirítear 
forlíonadh d’ioncaim reatha agus giniúint deiseanna fostaíochta nua leis. 

 
Beidh an trácht méadaithe le linn chéim oibriúcháin an láithreáin tástála chun na cé 
nua sa Spidéal fíoríseal ó thaobh toirte de, le meastachán ann idir dhá agus ceithre 
fheithicil in aghaidh na seachtaine ag baint leasa as na saoráidí nuair a bhíonn gairis 
agus tionscadail ag baint leasa as an láithreán tástála. 
 
Flóra agus Fána 
Níl aon Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (LCaomhS), Limistéir Oidhreachta 
Nádúrtha molta (LONm) ná Limistéir faoi Chosaint Speisialta (LCosS) ann ag ionad 
Láithreáin Tástála Muirí agus Fuinnimh In-athnuaite Chuan na Gaillimhe. 

 
Gnáthóga Beantacha 
Is gnáthspeicis sa limistéar iad gach uile speiceas a fheictear ag an láithreán tástála. 
Níor taifeadadh aon speiceas tearc, íogair ná neamhghnách. Bunaíodh leis an 
mbreithmheas an fána beantach bonnlíne atá ag an láithreán tástála, agus fuarthas 
leibhéal ard cosúlachta idir na hionaid sampláilte agus torthaí staidéir fhána 
bheantaigh a rinneadh thiar sa bhliain 1981, rud a mholann nach bhfacthas aon athrú 
mór san fhána beantach sa limistéar seo ó bunaíodh an bunláithreán tástála thiar sa 
bhliain 2006. Tugadh le fios ó Íomhánna Próifílithe Dríodair go raibh pobal ag céim 
shláintiúil i láthair sa láithreán tástála, agus idir speicis ionfhána agus eipibheantach ag 
athshaothrú agus ag ocsaiginiú an dríodair uachtair an oiread sin agus nár tugadh faoi 
deara aon neamhleanúnachas sna leibhéil ocsaigine ann. 

 
Éiríonn cailliúint gnáthóige agus speiceas aníos i lorg achair na ngaireas scálaithe, na 
mbonn domhantarraingthe, na bloichmheáchain agus na hancairí ar an ngrinneall (ná 
an sciúradh a bhaineann le struchtúir ar an ngrinneall). Cé nach féidir an chailliúint 
gnáthóige a mhaolú, is amhlaidh ar lú é an t-achar iarbhír a cailleadh agus gur lag é an 
tionchar ar an bpobal beantach. Ina theannta sin tar éis bhaint an bhonneagair (má 
theastaíonn an bhaint) is amhlaidh a thosóidh biseach ag teacht ar an limistéar ar 
feidhmíodh tionchar air ach earcaíocht a dhéanamh ó limistéir neamhshuaite sa 
chomharsanacht. Is amhlaidh a bhainfidh scála chomh beag sin leis an suaitheadh don 
dríodar agus leis na méaduithe dá bharr sna dríodair ar fuaidreamh agus sa 
mhoirtiúlacht agus le sil-leagan na ndríodar dá bharr gur lag iad na tionchair ar an 
mbeantós. 

 
Tá cumas ann d’éilliú ó úsáid na gcomhábhar frithsmálaithe, na sceití ola, agus ó 
chreimeadh na n-anóidí íobartacha. Óir gurb iondúil a bheifear ag dúil go mbeidh na 
cainníochtaí agus na tocsaineachtaí a bhaineann leo siúd ríbheag, is amhlaidh nach 
mbeidh ach suntas lag leis an éifeacht fhéideartha acu. Níl aon ghnáthóga íogaire i 
bhfoisceacht mar ar féidir leas a bhaint as na comhábhair úd, agus is lag aon tionchair 
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a bhainfidh leo dá bharr. 
 
Mamaigh Mhuirí 
Tacaítear i gCoimpléasc LCaomhS Chuan na Gaillimhe (000268) le coilíneacht rónta 
beaga thábhachtach agus le grúpa pórúcháin madraí uisce, leis an dá cheann acu 
liostaithe faoi Iarscríbhinn II de Threoir an AE maidir le Gnáthóga, ach níl aon speiceas 
céiticeach liostaithe de bheith ina leasanna incháilithe den láithreán. Rinneadh 
láithreacht rónta agus céiticeach (míolta móra, deilfeanna agus muca mara) a 
mheasúnú mar chuid den ghníomhaíocht taighde leanúnach ag an láithreán tástála 
reatha. Is iad na tacair shonraí ón láithreán na cinn is faide a taifeadadh in Éirinn le 
timpeall 900 lá arna monatóireacht trasna gach staidéar. 

 
Rinneadh monatóireacht ar mhamaigh mhara chun éifeacht gairis fhuinnimh aigéin ¼ 
scála a mheas do láithreacht na muc mara ag an Láithreán Tástála Fhuinneamh na 
Mara agus In-athnuaite (MARETS) idir na blianta 2009 agus 2010 nuair a bhí gaireas 
scálaithe fuinnimh aigéin ar an láithreán. Rinneadh monatóireacht freisin ag dhá 2 
láithreán chóimheastóra, ceann acu 1km soir ón láithreán tástála agus an dara ceann 
500m siar ón láithreán tástála. Níor taispeánadh aon difríocht mhór sna torthaí ón 
imlonnú gearrthéarmach agus ón monatóireacht sin i líon na mbraití idir na láithreáin, 
rud a thugann le fios nár fheidhmigh an gaireas fuinnimh aigéin tionchar ar 
láithreacht na muc mara, bíodh sé dearfach ná diúltach. 

 
Ciallaíonn an líon beag gaireas scálaithe a imlonnófar sa láithreán tástála ag tráth ar 
bith agus san uisce oscailte ag síneadh ar feadh timpeall 1km idir an láithreán tástála 
agus cladach thuaidh Chuan na Gaillimhe gur fánach an dóchúlacht go dtarlóidh aon 
eisiamh ná éifeacht bacainne, agus bheadh iarmhairt lag leis sin. 

 
I bhfianaise mhéid scálaithe na ngaireas, luas mall aon lann tuirbín, líon íseal na 
ngaireas ar dócha bheith i mbun oibre tráth ar bith agus chineál 
idirthréimhseach gearrthéarmach na suiteála/soithí seirbhíse; ní dócha go 
dtarlóidh imbhualadh ann. 

 
Ní dócha go mbeidh éifeachtaí ar scála mór ag torann oibriúcháin ó ghairis aonair ar 
iompar ná ar mharthain na n-orgánach mara. Mar thoradh ar na staidéir a rinneadh 
go nuige seo agus ar chineál agus ar úsáid Láithreáin Tástála Muirí & Fuinnimh In-
athnuaite Chuan na Gaillimhe, is amhlaidh ar lag é an tionchar a bheidh ag trí 
ghaireas tástála scálaithe oibriúcháin fuinnimh ar mhamaigh mhara sa cheantar. 

 
Éascóidh hidreafón agus eagar fuaime do thomhas an torainn a ghintear ó ghairis 
turgnamhacha agus éascóidh siad do thaifeadadh na nguthaíochtaí céiticeacha, rud a 
ligfidh d’Fhoras na Mara chun an tionchar a mheasúnú ar bhonn leanúnach. Cuirfidh 
an mhonatóireacht sin leis an bhfios eolaíochta reatha ar thionchair thorainne, agus 
cuirfidh sí le fios an tionscail i leith tionchar féideartha a bhainfidh le leas gaireas 
fréamhshamhlach scálaithe sa láithreán tástála. 

 
Fána Éanúil 
Níl aon Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (LCaomhS), Limistéir Oidhreachta Nádúrtha 
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molta (LONm) ná Limistéir faoi Chosaint Speisialta (LCosS) ann ag ionad Láithreáin 
Tástála Muirí agus Fuinnimh In-athnuaite Chuan na Gaillimhe. Laistigh de 15km den 
láithreán tástála is amhlaidh atá LCosS ainmnithe ann faoi Threoir an AE maidir le hÉin 
(Cuan na Gaillimhe Laistigh, Loch Coirib agus Coimpléasc Portach Chonamara), agus tá 
limistéir LCaomhSc ann ar nós Loch Coirib, Choimpléasc Chuan na Gaillimhe, 
Coimpléasc Cheann Boirne - Pholl Salach, Turlach Bhaile Uí Bheacháin, agus 
Coimpléasc Portach Chonamara. 
Áirítear leis na speicis tábhachtacha ag na láithreáin úd an lóma mór, an tsíolta rua, 
an sléibhín, an faoileán bán, an gheabhróg scothdhubh, an gheabhróg, an 
gheabhróg Artach agus an broigheall. 

 
Féadann suiteáil earraí ar bharr na farraige suíomhanna breise fara, forbháis, 
neadaithe nó póraithe a sholáthar do na héin. Cé go bhfeictear méadú gnáthóige mar 
thairbhe dhearfach, tá an seans ann go méadófar leis sin a bpriacal imbhuailte agus is 
amhlaidh dá réir a chealaítear an tairbhe agus nach mbeidh ach tionchar lag trí chéile 
leis. 

 
Tá baol ann freisin go n-imbhuailfidh na héin leis an tuirbín gaoithe amháin 25m ar 
airde scálaithe a fhéadfar a thógáil ag an láithreán. Is leis na lanna rothlacha 
seachas le túr an tuirbín a bhaineann le priacal is mó. Ní dócha ar chor ar bith go 
mbeidh aon tionchar ag tuirbín gaoithe scálaithe sealadach amháin ar líon na n-éan 
i gCuan na Gaillimhe.  

 

I bhfianaise mhéid scálaithe na ngaireas, luas mall aon lann tuirbín, líon íseal na 
ngaireas ar dócha bheith i mbun oibre tráth ar bith agus chineál 
idirthréimhseach gearrthéarmach na suiteála/soithí seirbhíse; ní dócha go 
dtarlóidh imbhualadh ann. 

 
Cáilíocht Uisce 
Níltear ag dúil go mbeidh Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite 
Chuan na Gaillimhe ina bhaol don cháilíocht uisce le linn suiteála, oibriúcháin ná 
díchoimisiúnaithe. Is é an truailliú ola an baol is mó don cháilíocht uisce sa 
chomhshaol mara, ag éirí as sceitheadh de thaisme ó shoithí as a mbaintear leas um 
shuiteáil agus imlonnú agus ó ghairis i mbun oibre. Teastóidh ó na soithí a bhíonn 
rannpháirteach i ngníomhaíochtaí suiteála agus oibriúcháin go mbeidh foireann leis an 
oiliúint iomchuí acu chun plean freagartha éigeandála um thruailliú ola a chur i 
bhfeidhm agus chun trealamh iomchuí freagra éigeandála bheith acu i gcomhréir leis 
an gCóras Bainistíochta HSEQ creidiúnaithe. Íoslaghdófar tionchar aon sceite ola a 
d’fhéadfadh tarlú leis sin. Dearfar na gairis ionas go gcoinneofar sceití ar bord laistigh 
den chabhail, agus ní bhainfear leas as olaí ach amháin na cinn lena mbaineann 
tionchar íseal ar an gcomhshaol. 

 
Is gearrthéarmach agus de shuntas íseal é aon tionchar ar cháilíocht uisce trí chéile, 
agus ní bhaineann aon bhaoil suntasacha leis an bhforbairt don cháilíocht uisce. 

 
Grinneall agus Geolaíocht na Mara 
Beidh ancaireacht ag gach fréamhshamhail a thástáiltear ag Láithreán Tástála 
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Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe le grinneall na farraige trí 
leas a bhaint as ancairí domhantarraingthe, nó as ancairí leabaithe. Féadann roinnt 
díláithriúcháin dríodair ar scála beag teacht mar thoradh ar chur na gcóras 
ancaireachta. D’fhéadfaí go mbeadh cosaint ó sciúradh trí leas as sil-leagan carraige 
de dhíth freisin chun creimeadh timpeall na gcóras ancaireachta a chosc. Níltear ag 
dúil go mbeidh aon tionchar aige sin ar chineál agus ar leithdháileadh na ndríodar 
mara. I bhfianaise chineál na n-oibreacha, chineál an tionscadail agus an tsuímh 
chomhshaoil, níltear ag dúil go mbeadh aon tionchar inbhraite ag an ngné mhara den 
fhorbairt mholta ar dhríodair agus ar gheolaíocht. 

 
Cáilíocht Aeir 
Braitheann gníomhaíochtaí amach ón gcósta de bharr an chineáil atá acu ar an 
aimsir, agus bunaítear na meastacháin d’fhad suiteála agus d’oibriú soithigh ar an 
láthair ar choinníollacha aimsire inghlactha. Bunaithe ar an anailís a rinneadh an 
Láithreán Tástála Mara an Atlantaigh lánscála i mBéal an Mhuirthead, Co. Mhaigh 
Eo, ba lag é an tionchar foriomlán ó oibríochtaí ag Láithreán Tástála Fhuinneamh na 
Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe, fiú féin má imlonnaítear an líon gaireas 
is uasta ag an láithreán ag tráth ar bith. 

 
Oidhreacht Chultúrtha 
Níor aithníodh aon ghnéithe seandálaíochta tar éis athbhreithniú ar shonraí 
Láithreáin Tástála Muirí agus Fuinnimh In-athnuaite Chuan na Gaillimhe. Moltar 
nach mbeidh aon tionchar ag an bhforbairt mholta ar aon ghné sheandálaíochta 
aitheanta agus nach mbeidh ach tionchar sonrach ar díreach agus teoranta é ar 
ghrinneall na farraige laistigh de lorg achair aon ancairí ná bonn 
domhantarraingthe. 

 

Tionchar Físiúil 
Agus radharc soiléir ann is comhdhlúthú struchtúr éagsúil inaitheanta, ach 
comhghaolmhar de réir dealraimh, a bheidh i Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara 
agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe molta, thar chodán beag geoiméadrach de 
Chuan na Gaillimhe. D’fhéadfadh cuma ábhairín débhríoch bheith leis na struchtúir i 
gcomparáid le soithí agus struchtúir ní ba sho-aitheanta sa chomhshaol mara chomh 
fada sin amach ón gcósta. 

 
I bhfianaise nach mbaineann téagarthacht mhór le Láithreán Tástála Fhuinneamh na 
Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe, is amhlaidh a thiocfaidh tionchair fhísiúla 
mar thoradh beagnach ina n-iomláine ó ‘chur isteach’ físiúil seachas ó ‘bhac’ físiúil.  
Féadann na struchtúir mholta cur le roinnt bheag de thranglam don tsúil agus duine 
ag féachaint chun farraige. Dá ainneoin sin, bítear ag saothrú agus ag cónaí sa chuid 
seo den chósta, agus eagar struchtúr agus úsáidí talún ann; agus ní bhreithnítear go 
gcuireann Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na 
Gaillimhe isteach ar na tréithe agus luachanna a bhaineann leis an radharc chun na 
mara sa cheantar seo. 

 
Fachtóirí feabhsaithe tábhachtacha is iad cineál sealadach na suiteálacha do na 
gairis agus an chaoi nach gnách go mbeidh gach aon cheann de na struchtúir i 
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bhfeidhm ag aon tráth amháin. Ní mheastar trí chéile go n-éireoidh aon tionchar 
suntasach as Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na 
Gaillimhe molta. 

 
Sócmhainní Nithiúla 
Iascach agus Uisceshaothrú 
D’fhéadfaí go mbrisfí isteach ar an ngníomhaíocht iascaigh sa ghearrthéarma le linn 
oibríochtaí imlonnaithe agus athshlánaithe an ghairis; is fánach an tionchar a bheidh 
ar an iascach ámh de bharr líon beag na ngaireas fuinnimh aigéin a bheifear á dtástáil 
ag tráth ar bith. 

 
Féadann gléasanna iascairí síobadh nó imeacht le sruth le linn doininne agus dul i 
bhfostú leis na córais mhúrála ag baoithe marcála an limistéir thástála nó leis na 
socruithe múrála gairis, trína ndéanfar díobháil do na gléasanna. Cosúil leis sin le 
linn doininne is amhlaidh a fhéadtar na gairis á dtástáil scaoileadh saor óna 
múrálacha agus díobháil a dhéanamh do na gléasanna iascaigh imlonnaithe. 

 
Féadann forbairt limistéar iasclainne teacht mar thoradh ar eisiamh éifeachtach na 
gníomhaíochta iascaigh i Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite 
Chuan na Gaillimhe; rud a d’fhéadfadh stoc an éisc agus an tsliogéisc a fheabhsú. 
Féadtar struchtúir shaorga sceireacha a chruthú leis na córais mhúrála freisin óna 
bhféadfadh stoc méadaithe éisc agus sliogéisc teacht isteach sa limistéar. D'fhéadfadh 
gabháil mhéadaithe teacht amach anseo ó na limistéir iasclainne úd, rud a 
fheabhsóidh ioncam iascairí ar bhonn inbhuanaithe. 

 
An Turasóireacht agus Caitheamh Aimsire 
Tá tránna snámha sa Spidéal a mbaineann idir dhaoine áitiúla agus chuairteoirí 
turasóireachta taitneamh astu i míonna an tsamhraidh, agus baineann luach 
conláiste tábhachtach leo. Áirítear leis na gníomhaíochtaí eile an tslatiascaireacht 
cois cladaigh, an bhádóireacht agus an churachóireacht agus an loingseoireacht a 
bhíonn ar siúl i gceantar an Spidéil go háirithe mar a mbíonn seirbhísí maithe agus 
dhá ché. 

Is dócha gur fánach an tionchar a bheidh ag an láithreán tástála ar ghníomhaíochtaí 
caithimh aimsire toisc nach gcuirfidh na hoibríochtaí isteach ar cháilíocht an uisce sa 
cheantar. Níl an láithreán sa bhealach ar an loingseoireacht, rud a chinntíonn nach 
dtabhaítear aon chostais bhreise do sheirbhísí paisinéirí ná lastais a oibríonn as na 
calafoirt i gCuan na Gaillimhe agus i Ros a’ Mhíl. D’fhéadfaí cur isteach ar luach 
conláiste an cheantair i rith an díchoimisiúnaithe. D’fhéadfadh méadú teacht ar líon 
na gcuairteanna chuig an gceantar leis sin ámh de bharr uathúlacht an láithreáin 
tástála, chomh maith le deis céadláimhe a thabhairt do dhaoine chun amharc ar 
acmhainní in-athnuaite mara i mbun oibre i dtimpeallacht cois cladaigh. 

 
Loingseoireacht 
Tá an Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite molta do Chuan na 
Gaillimhe suite ag an láithreán tástála ¼ scála reatha don fhuinneamh tonnta amach 
ó chósta an Spidéil, Co. na Gaillimhe. Tá an láthair thástála reatha don fhuinneamh 
tonnta tar éis bheith ann le deich mbliana anuas. Tá teorainn an láithreáin línithe le 
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ceithre mharc príomhairde, agus ceann amháin ag gach coirnéal den láthair thástála. 
Tá an láithreán tástála marcáilte ar gach cairt loingseoireachta mar “láithreán tástála 
don fhuinneamh aigéin” (Fíor 1). D’ainneoin sin is uile, is amhlaidh a chuirfear 
tiontairí fuinnimh aigéin agus teicneolaíochtaí muirí eile sa láthair thástála. Oibríonn 
an loingseoireacht domhanmhara, soithí iascaigh agus árthaigh fhóillíochta go rialta 
mórthimpeall Chuan na Gaillimhe. 

 
Fuarthas amach sa mheasúnacht ar gach trácht muirí sa limistéar nár 
idirghníomhaigh aon soithí neamhúdaraithe leis an láithreán tástála. Choinnigh gach 
soitheach i gCuan na Gaillimhe amach ó na marcanna príomhairde lenar líníodh 
teorainn limistéar an láithreáin tástála. Ní bhfuarthas aon idirghníomhú ag 
gníomhaíocht soithí iascaigh i measúnacht ar shoithí iascaigh laistigh de na 
teorainneacha línithe den láithreán tástála thar thréimhse dheich mbliana. 

 
Táthar tar éis Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na 
Gaillimhe a rangú mar fhorbairt ar scála beag lena mbaineann priacal íseal i limistéar 
mar arb íseal iad na priacail fhéideartha toisc go bhfuil an láithreán tástála suite 
lasmuigh de na bealaí loingis tráchtála, toisc go bhfuil an láithreán i mbun oibre le 
deich mbliana anuas, mar gheall ar chur amach i leith ionad an láithreáin i measc an 
phobail iascairí áitiúil, an scéim mharcála príomhairde trína línítear teorainneacha na 
mbealaí gluaiseachta sábháilte timpeall an láithreáin tástála, agus áireamh an 
láithreáin tástála le gach Cairt Aimréalachta chun críocha loingseoireachta. 

 
Oibreofar Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na 
Gaillimhe i gcomhréir leis an gCóras Bainistíochta HSEQ creidiúnaithe, bunaithe ar 
Shláinte agus Sábháilteacht Cheirde BSi, na Caighdeáin Idirnáisiúnta ISO um Chórais 
Bhainistíochta Cáilíochta agus Comhshaoil. Tugtar san áireamh sa chóras Treoirlínte 
Sláinte agus Sábháilteachta um Fhuinneamh Gaoithe Amach ón gCósta agus Mara; 
rialacháin, cóid agus treoirlínte Idirnáisiúnta agus Náisiúnta um shábháilteacht 
mhuirí agus um chomhshaol. 

 
Próisis Chósta 
Tá tionchair Láithreáin Tástála Muirí agus Fuinnimh In-athnuaite Chuan na Gaillimhe 
srianta d’fheidhmiú fisiceach na ngaireas, an trealaimh, an bhonneagair agus na 
gcáblaí laistigh den láithreán féin, bídís ar ghrinneall na mara, sa cholún uisce nó ar 
bharr na farraige. Féadann oibriú na ngaireas agus an trealaimh chomhghaolmhair 
tionchar a fheidhmiú ar hidridinimic agus ar phróisis dríodair. I bhfianaise scála an 
láithreáin tástála molta, agus na fírice gur gairis scálaithe seachas gairis lánmhéide a 
bheidh ann (ag glacadh níos lú ná 1% den achar ag barr na farraige), is caol í an 
dóchúlacht go dtarlóidh aon tionchar, agus ní bheadh aon athrú don chomhshaol 
fisiceach leis. 

 
Tionchair Indíreacha agus Carnacha agus Idirghníomhuithe idir eatarthu 
Is amhlaidh i gcás aon fhorbairt leis an gcumas chun tionchar a fheidhmiú ar an 
gcomhshaol go mbaineann an cumas léi d’idirghníomhú idir na tionchair úd. 
Meastar an leibhéal tionchair do gach idirghníomhú bheith neamhní, fánach nó beag 
i gcás na gcéimeanna suiteála agus oibríochta de Láithreán Tástála Fhuinneamh na 
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Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe. Ní thiocfaidh leibhéal ard de thionchar 
féideartha ó aon idirghníomhú comhshaoil. 

 
Meastar aon tionchar a rangaítear mar Neamhní-Measartha  neamhcharnach óir gur 
lú minicíocht an tsuaite ná an t-aga athshlánaithe. Bíonn an cumas ag gníomhaíocht 
dhaonna chun idirghníomhú leis an gcuid is mó de na tionchair chomhshaoil óir go 
bhféadfadh suaitheadh teacht ó neamh-chomhlíonadh le ceangaltais sonraithe ná le 
caighdeáin. Éiríonn an cumas d’idirghníomhuithe le tionchar comhshaoil cháilíocht an 
uisce mar shampla i gcás sceití taismeacha óna bhféadfadh éifeachtaí tánaisteacha 
teacht ar phobail uiscíocha. Éiríonn an cumas d’idirghníomhuithe leis na sócmhainní 
nithiúla sa mhéid agus go bhféadfadh athrú um fhoinsí bia cur isteach ar 
inveirteabraigh, éisc, éin, mhamaigh agus ar an iascach cé gur lúide í an éifeacht sin. 

 
Baineann an t-idirghníomhú idir tionchair, bídís indíreacha ná carnacha, leis an 
éiceolaíocht, le himeachtaí tionóisceacha, trácht soithí agus iascach. Is íseal den chuid is 
mó iad na tionchair indíreacha agus carnacha, agus meastar iad gan bheith carnach. 

 
BAINISTIÚ 

 

Is é SmartBay Ireland Ltd. an t-eagras arna bhunú ag Foras na Mara chun cur chun 
cinn agus forbairt Láithreáin Tástála Fhuinneamh Mara agus In-athnuaite Chuan na 
Gaillimhe a bhainistiú. Táthar tar éis Córas Bainistíochta Sláinte, Sábháilteachta, 
Comhshaoil & Cáilíochta (HSEQ) le creidiúnú idirnáisiúnta a fhorbairt chun tacú le 
hoibríochtaí. 

 
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. 

 
Is iad P&O Maritime a rachaidh i mbun na n-oibríochtaí mara ag Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe, a bhfuil taithí ollmhór 
acu sna hoibríochtaí mara. Rachfar i mbun gach oibríocht mara i gcomhréir leis an 
gCóras Bainistíochta HSEQ atá forbartha. 

 
Is cúram mór freisin a bheidh sa mhonatóireacht comhshaoil. Beidh dearadh agus 
forfheidhmiú Córais Bhainistíochta Comhshaoil (CBC) ríthábhachtach don 
mhonatóireacht comhshaoil rathúil chun a chinntiú go ndéanfar monatóireacht ar 
choinníollacha comhshaoil (a n-aithneofar na tréithe leo i rith na staidéar bonnlíne), 
ar bhonn leanúnach, ionas gur féidir aghaidh a thabhairt chomh luath agus is féidir ar 
aon tionchar diúltach. Cinnteoidh an comhairliúchán dlúth leis na comhlachtaí 
ábhartha reachtúla agus neamhreachtúla go gcuirtear CBC iomchuí i bhfeidhm. 

 
CONCLÚID 

 

An tairbhe is mó a bhainfidh leis an tionscadal seo is ea chun cumas a thabhairt 
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d'fhorbróirí teicneolaíochta tiontaire fuinnimh aigéin chun a gcuid trealaimh a 
thástáil agus a mhionathrú i saoráid náisiúnta láithreáin tástála oscailte san aigéan, 
agus ag mealladh forbróirí dá réir chun an láithreáin agus chun spreagadh a 
thabhairt d'fhás tionscail fhuinnimh aigéin dhúchasaigh in Éirinn. 

 
Baineann ríthábhacht le cruthú na teicneolaíochta do thiontairí fuinnimh aigéin i 
dtimpeallacht neamhurchóideach ar nós Chuan na Gaillimhe d’fhorbairt an tionscail 
trí chéile amach anseo. Tabharfar muinín d’infheisteoirí leis chun dul ar aghaidh 
chuig forbairt tráchtála ar lánscála, le gníomhaíochtaí tacaíochta ag an Láithreán 
Tástála Fuinnimh Mhara an Atlantaigh i mBéal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo. 

 
Beifear tar éis an trealamh a imlonnaítear ag an láithreán tástála a chur faoi phróisis 
diana measúnachta agus deimhniúcháin, agus beifear tar éis cloí le nósanna 
imeachta arna leagan síos i lámhleabhar Láithreáin Tástála agus Taispeántais Chuan 
na Gaillimhe. 
Táthar tar éis na tionchair chomhshaoil ón tionscadal a scrúdú agus táthar tar éis na 
bearta maolaithe is fearr dá bhfuil ar fáil a mholadh, agus glacfar leo ar bhealach 
comhtháite. Is amhlaidh mar thoradh air sin nach mbeidh aon tionchair dhiúltacha 
suntasacha ar an gcomhshaol ag éirí as an bhforbairt. 

 
Táthar tar éis Córas Bainistíochta Sláinte, Sábháilteachta, Comhshaoil agus Cáilíochta 
creidiúnaithe a fhorbairt d’oibríochtaí ag Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara 
agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe chun a ligean don éagsúlacht gníomhaíochta is 
forleithne chun tarlú ar bhealach sábháilte agus rialaithe. 
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2. Réamhrá 

2.1. Raon Feidhme 

Is tionscal i mbéal forbartha é an fuinneamh mara in-athnuaite, a bhfuil cumas nach 
beag ann don fhás eacnamaíoch agus don chruthú post. Agus acmhainn mhuirí 
eisceachtúil le fáil timpeall na hÉireann, táimid suite go huathúil chun a cuid buntáistí 
nádúrtha i limistéar an fhuinnimh mhuirí in-athnuaite a thapú. Is féidir an méid sin a 
éascú trí fhorbairt, déantúsaíocht, imlonnú agus oibriú na dteicneolaíochtaí tonnta, 
taoide agus gaoithe amach ón gcósta chomh maith le trí chruthú slabhra soláthair 
dhúchasaigh in Éirinn. Foilsíodh an Plean Forbartha don Fhuinneamh In-athnuaite 
Amach ón gCósta (OREDP) sa bhliain 2014 chun comhthéacs beartais a sholáthar 
d’fhorbairt an fhuinnimh mhara in-athnuaite in Éirinn. Is éard an aidhm atá leis ná 
chun Éire a bhunú mar cheannaire sna teicneolaíochtaí fuinnimh aigéin agus chun 
saoráidí a fhorbairt lena gcumasófar tráchtálú na dtáirgí agus na seirbhísí fuinnimh 
aigéin. 

 
Is amhlaidh mar chuid d’fhorfheidhmiú na bun-Straitéise don Fhuinneamh Aigéin 
(2006), atá láithreán tástála ¼ scála don fhuinneamh tonnta tar éis bheith i mbun 
feidhme i gCuan na Gaillimhe le 10 mbliana anuas. Is éabhlóidiú atá san iarratas molta 
seo ar léas urthrá do Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite 
(MARETS) ón láithreán tástála úd, agus soláthrófar cumais taighde agus bonneagar 
tástála feabhsaithe leis. Is lárchuid den OREDP na hÉireann é uasghrádú an láithreáin 
tástála, agus éascóidh sé do thástáil agus do bhailíochtú na dtiontairí agus na 
bhfréamhshamhlacha fuinnimh aigéin éagsúla i gcoinníollacha arb ionann iad agus ¼ 
scála de chomhshaol oscailte an Aigéin Atlantaigh. 

 
Soláthrófar saoráid tástála chábláilte náisiúnta leis an bhforbairt mholta, lenar féidir 
tiontairí fuinnimh aigéin a nascadh le linn céimeanna tástála TRL 4-6, agus mar ar 
féidir teicneolaíochtaí agus comhpháirteanna muirí a thástáil agus a bhreithmheas. 
Beidh an taithí a ghnóthaítear ó imlonnú ag an láithreán tástála mar chúnamh don 
táirgeadh fuinnimh aigéin ar scála tráchtála amach anseo ag ionaid oiriúnacha 
timpeall Chósta na hÉireann. 

 
Is ann do láithreáin tástála malartacha a shásaíonn ceangaltais ghréasáin eile (Tábla 
2-1). Táthar tar éis láithreáin tástála forbartha do thiontairí tonnta agus taoide a 
bhunú sna hInse Orc ag an Lárionad Eorpach don Fhuinneamh Mara (EMEC) le 
cistiú ón AE agus ón RA féin. 
Foráiltear sa EMEC do shuiteáil toillidh iomláin de 7MW. Ceanglaítear an toilleadh sin 
leis an ngréasán leictreachais áitiúil agus tá an tsaoráid ann chun nascadh le ceithre 
thiontaire fuinnimh thonnta ar leithligh in éineacht in uasdoimhneacht uisce 50m. Ag 
ceann contrártha na Ríochta Aontaithe is amhlaidh a fuair ‘Wave Hub’ Chorn na 
Breataine cead pleanála i mí Mheán Fómhair 2007, ina moltar cábla de thoilleadh 
20MW ag síneadh 16km amach ón gcósta i ndoimhneacht uisce 50m. 
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Tábla 2-1: Comparáid idir láithreáin tástála fuinnimh thonnta comhchosúla ¼ scála 
 

Láthair Coinníollacha Stádas 

Cuan na Gaillimhe Scála: ¼ scála 

Doimhneacht:20-25m 

Ceangail: neamhghreille, cumarsáid & 

cumhacht chábláilte 

I mbun oibre ón mbliain 
2006 i leith 

 

Láithreán Fuinnimh 

Thonnta EMEC 

Ghlaschuan Scapa 

Scála: ¼ scála 

Doimhneacht: 21m-25m 

Ceangail: neamhghreille, baoi cumhachta 

I mbun oibre 

Pacific Marine Energy 

Center (NNMREC) 

Scála: 1/7ú scála & lánscála 

Doimhneacht: éagsúil 

Ceangail: neamhghreille, baoi cumhachta 

I mbun oibre; 

Suíomh cábláilte 

ag céim 

cheadaithe 

Tástáil Dhanmhargach um 
Fhuinneamh Tonnta 

Nissum Bredning I mbun oibre 

agus láithreáin taispeántais Scála: ¼ scála Tuairim 30 TFT arna 
dtástáil. DanTFT Doimhneacht: 6-140m  

 Ceangail: greille  

 
Hanstholm Bonneagar arna 

 Scála: Idir ½ agus lánscála bhunú. 

 Doimhneacht 6-30m  

 Ceangail: 4-5 bheart arna gceangal leis an 
ngreille 

 

Láithreán Tástála um 

Fhuinneamh Tonnta in 

Haváí 

Scála: lán 

Doimhneacht: 30m 80m arna bhforbairt 

Ceangail: greille 

Gaireas OPT arna óstáil 
60 

Lárionad Náisiúnta 

um 

Theicneolaíocht 

Aigéin: Tianjin 

Scála: lán 

Doimhneacht: éagsúil 

Ceangail: 3 bheart arna gceangal leis an 
ngreille 

Láithreáin Tástála 

Gaireas den Phlean 

don Fhuinneamh Mara 

thall sa tSín 

France Energies Marine Scála: lán 

Doimhneacht: 

éagsúil 

Ceangail ceangailte leis an ngreille 

I mbun oibre ón mbliain 
2009 i leith 

Bimep: Tír na mBascach, Scála: lán I munb oibre le deireanas 

An Spáinn Doimhneacht: 50-90m  

 Ceangail: 4 bheart 20 MW ceangailte leis  

 an ngreille  
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2.2. Cuspóir 

Tá Foras na Mara ag déanamh iarratais ar Léas Urthrá i gcomhair Láithreán 
Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite. Tá sí suite ag an láithreán 
tástála fuinnimh thonnta reatha, agus soláthrófar léi limistéar cábláilte agus 
léasaithe d’fhorbróirí agus taighdeoirí chun a dtiontairí fuinnimh aigéin is 
fréamhshamhlacha agus teicneolaíochtaí gaolmhara a thástáil agus a léiriú. 

 
Foráiltear san iarratas d’uasghrádú an bhonneagair chun an tseirbhís a thairgtear 
d’úsáideoirí deiridh a fheabhsú. Is sa liosta seo a leanas a mhionsonraítear na 
himlonnuithe fadtéarmacha molta don láthair: 

• Uasghrádú na marcanna príomhairde chun ligean do loingseoireacht 
níos sábháilte; 

• Baoi sonraí chun toisí tonnta a sholáthar; 

• Baoithe do thástáil na dteicneolaíochtaí mara agus braiteoirí eolaíochta; 

• ‘SeaStation’ a sholáthróidh cumhacht do ghairis fhuinnimh aigéin agus a 
scaipfidh cumhacht uathu, chomh maith le cumarsáid sonraí a sholáthar 
don chladach;  

• Eagar fuaime do mhonatóireacht na fuaime fo-uisce; 

• Bo(i)nn c(h)omhghlasáilte modúlacha domhantarraingthe; 

• Éagsúlacht braiteoirí agus uirlisí eolaíochta; 

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

 
Cumasófar le huasghrádú molta an láithreáin imlonnuithe tréimhsiúla suas le trí 
ghaireas ar leithligh, de na cineálacha seo a leanas, chun críocha tástála agus 
breithmheasa ar feadh uastréimhse 18 mí: 

• 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. 

 
2.3. Foireann Bhainistíochta an Láithreáin Tástála 

Taispeántar an fhoireann forbartha tionscadail agus na príomhróil i bhFíor 2-1 thíos. 
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Fíor 2-1: Foireann Bhainistíochta an Láithreáin Tástála 
Figure 2-1 Fíor 2-1 

SITE SPONSOR URRAITHEOIR LÁITHREÁIN 

SITE MANAGEMENT BAINISTIÚ LÁITHREÁIN 

PROMOTION & DEVELOPMENT CUR CHUN CINN & FORBAIRT 

SITE OPERATIONS OIBRÍOCHTAÍ LÁITHREÁIN 

 

 

2.3.1. Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) 

Bhunaigh Rialtas na hÉireann Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) thiar 
sa bhliain 2002 mar údarás fuinnimh náisiúnta na hÉireann.  Is é an misean atá aige 
ná chun ról ceannais a fheidhmiú chun Éire a thiontú ina sochaí atá bunaithe ar 
struchtúir, teicneolaíochtaí agus cleachtais fuinnimh inbhuanaithe. 

 
Is iad eochairchuspóirí straitéiseach ÚFIÉ ná 

• Éifeachtúlacht fuinnimh chun tosaigh: bearta láidre um éifeachtúlacht 
fuinnimh a chur chun feidhme lena laghdófar dlús agus úsáid fuinnimh 
ón mbonn aníos 

• Foinsí fuinnimh ísealcharbóin: forbairt agus glacadh le teicneolaíochtaí 
a luathú chun foinsí fuinnimh in-athnuaite a dhúshaothrú 

• Nuálaíocht agus comhtháthú: Freagraí fianaisebhunaithe a chur chun cinn 
ina dtéitear i ngleic le gach gníomhaire, ag tabhairt tacaíochta don 
nuálaíocht agus don fhiontar dár dtodhchaí ísealcharbóin. 

 
Bainistíonn Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann cláir a bhíonn dírithe: 

• Chun tacaíocht a thabhairt do chinnteoireacht an Rialtais trí mheán 
na habhcóideachta, na hanailíse agus na fianaise; 

• Chun laghdú san éileamh a stiúradh agus chun comhairle a sholáthar do 
gach úsáideoir fuinnimh; 
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• Chun dícharbónú an tsoláthair fhuinnimh a stiúradh; 

• Chun caighdeáin na dtáirgí agus na seirbhísí fuinnimh inbhuanaithe a 
ardú; 

• Chun margaí a thógáil a bheidh bunaithe ar cháilíocht, iontaoibh agus 
feidhmíocht chruthaithe; 

• Chun nuálaíocht agus fiontraíocht a chothú; 

• Chun comhleanúnachas taighde agus forbairt fuinnimh na hÉireann a 
fheabhsú. 

 
Is é an tAonad Forbartha Fuinnimh Aigéin, a oibríonn le tacaíocht agus cúnamh ó 
Fhoras na Mara, a mhaoirsíonn forfheidhmiú an OREDP, agus a chomhordaíonn na 
leasghrúpaí ilíocha éagsúla ag a mbíonn baint san fhuinneamh aigéin, agus a 
dhíríonn orthu chun an cuspóir a bhaint amach chun Éire a chur chun tosaigh ar fud 
an domhain i bhforbairt na dteicneolaíochtaí fuinnimh aigéin. 

 
2.3.2. Foras na Mara 

Is é Foras na Mara an ghníomhaireacht náisiúnta don taighde, forbairt, teicneolaíocht 
agus nuáil mhara (TFTN mara). Is é an príomhról atá aige ná chun taighde agus 
forbairt mhara a dhéanamh, a chomhordú, a chur chun cinn agus chun cúnamh a 
thabhairt leo. Soláthraíonn sé seirbhísí a bhaineann le measúnú agus gnóthú chumas 
eacnamaíoch acmhainn mara na hÉireann. Soláthraíonn sé seirbhísí eolaíochta 
bunriachtanacha freisin; lena n-áirítear taighde mara agus monatóireacht mar bhonn 
taca faoi chothú na forbartha eacnamaíocha chun fostaíocht a chruthú agus cosaint á 
tabhairt don chomhshaol mara. 

 
Áirítear leis na seirbhísí buntaighde mara a sholáthraíonn an Foras: 

• Cláir thaighde náisiúnta agus cistithe forbartha; 

• Measúnú ar stoc éisc; 

• Seirbhísí fholláine éisc; 

• Monatóireacht ar shábháilteacht an bhia mhara;  

• Monatóireacht comhshaoil; 

• Oibríochtaí soithigh thaighde; 

• Léarscáiliú ghrinneall na farraige; 

• Bainistiú sonraí. 

 
Oibríonn Foras na Mara go dlúth le ÚFIÉ chun an OREDP a fhorfheidhmiú, agus chun 
taighde agus forbairt na hardteicneolaíochta i ndáil leis an méid sin a chothú. Ba é an 
Foras a bhí i gceann shuiteáil Fhaireachlann Chábláilte Chuan na Gaillimhe ag an 
láithreán tástála. 

 
2.3.3. SmartBay Ireland 

Is é SmartBay Ireland, ar conradh le Foras na Mara, a sholáthraíonn an tacaíocht 
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eolaíochta, teicneolaíocht, TFC agus forbartha gnó a theastaíonn ó úsáideoirí na 
saoráide náisiúnta tástála agus taispeántais mhara chun réitigh nuálaíocha don earnáil 
mhuirí a fhorbairt, a thástáil agus a bhailíochtú. 

 
Is innealtóirí agus forbróirí bogearraí atá san fhoireann, le tacaíocht ó ghairmithe 
margaíochta agus forbartha gnó le heolas forleathan acu ar an tionscal. Ligeann an 
meascán sin d’oilteachtaí do SmartBay chun seirbhís ó cheann go deireadh a 
thairiscint dá úsáideoirí idir céadcheapadh an táirge síos trína bhailíochtú. 

 
Tacaíonn SmartBay le tionscnaimh thráchtálaithe chun táirgí agus seirbhísí TFC a 
fhorbairt don earnáil mhuirí dhomhanda. Baineann comhoibriú sa mhéid sin leis na 
hInstitiúidí Ard-Oideachais (IAOí), le fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBMí) agus 
le corparáidí ilnáisiúnta (CINí). Is é SmartBay a fheidhmíonn mar bhróicéir do 
chomhpháirtíochtaí lena n-áirítear idir Institiúidí Ard-Oideachais, FBMí agus CINí 
náisiúnta agus idirnáisiúnta. Is éard is aidhm leis an méid sin sa deireadh thiar ná 
chun taighde a aistriú ina tháirgí agus seirbhísí nuálaíocha óna dtiocfaidh fás 
eacnamaíoch agus táirgeadh post do chuideachtaí Éireannacha. 

 
2.3.4. P&O Maritime 

Is é P&O Maritime a thairgeann réimse iomlán seirbhísí mara do gach úsáideoir an 
láithreáin tástála agus taispeántais mhara náisiúnta. Is féidir leis an bhfoireann 
theicniúil a bhfuil taithí mhór aici réitigh nuálaíocha saincheaptha a sholáthar ar 
fhadhbanna uathúla a bhaineann leis an gcomhshaol mara. Ligeann sé sin d’úsáideoirí 
chun díriú ar anailís sonraí, bailíochtú gairis agus forbairt táirge, agus a fhios acu go 
mbíonn foireannn theicniúil P&O Maritime a bhfuil taithí mhór aici ag bainistiú na 
ngníomhaíochtaí mara. Áirítear leis na seirbhísí d’úsáideoirí na saoráidí náisiúnta 
tástála agus taispeántais mhara: 

• Tacaíocht gluaiseachta; 

• Imlonnú gairis; 

• Sláínte, sábháilteacht agus bainistiú comhshaoil; 

• Tacaíocht oibriúcháin laethúil; 

• Bainistiú tionscadail; 

• Tacaíocht soithigh; 

• Tacaíocht theicniúil agus innealtóireachta shaineolach; 

• Tacaíocht leictreonaice agus leictreach; 

• Tacaíocht don tumadóireacht; 

• Tástáil agus bailíochtú; 

• Díghluaiseacht agus díchoimisiúnú gairis 

 
2.4. Reachtaíocht agus Rialacháin Infheidhmithe 

2.4.1. Ceanglais Reachtúla Measúnú Tionchair Timpeallachta (MTT) 

Díorthaítear na ceanglais MTT ó Threoir an AE 85/337/CEE (arna leasú) maidir le 
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measúnú tionchar ag tionscadail phoiblí agus príobháideacha áirithe ar an 
gcomhshaol. Is é príomhchuspóir na Treorach MTT ná chun a chinntiú go ndéantar 
measúnú ar na tionchair dhóchúla a bhaineann le tionscadail ar dócha go mbeidh 
tionchair nach beag acu ar an gcomhshaol. 

 
Is é an cur chuige a nglactar leis sa Treoir gurb éigeantach é an MTT do gach 
tionscadal Iarscríbhinn I ar an mbunú go mbeidh tionchair chomhshaoil suntasacha ag 
na cineálacha tionscadail úd i gcónaí. I gcás na dtionscadal Iarscríbhinn II, tugtar rogha 
nach beag do na Ballstáit leis an Treoir chun an t-éileamh ar MTT a bhreithniú. Is féidir 
breithniú an éilimh ar MTT a dhéanamh ó chás amháin go chéile nó ar bhunús na 
dtairseach nó na gcritéar a leagann an Ballstát amach. Ní thagraítear go sonrach sa 
Treoir MTT do thionscadail fuinnimh aigéin, agus níltear tar éis aon treoir shonrach a 
cheapadh d'fhorbróirí ná do rialtóirí. 

 
Tá tíortha áirithe (mar shampla, An Spáinn – Bald et al., 2010) tar éis treoir shonrach 
a tháirgeadh, agus cosúil leis sin is amhlaidh a d'eisigh roinnt lárionad tástála treoir 
MTT, mar shampla EMEC in Albain (2008). Tugtar dea-shamhlacha den phróiseas 
MTT le tionscadail Eorpacha eile, ar nós EquiMar. 

 
Forfheidhmítear an Treoir MTT sa chóras MTT Éireannach trí chomhtháthú a 
ceanglas leis an gcóras cead pleanála d’úsáid talún (Rialacháin Phleanála agus 
Forbartha 2001, arna leasú), leis an gcóras ceadanna urthrá (An tAcht Imeall Trágha 
1933, arna leasú) agus le roinnt córas ceadanna eile lena gcuimsítear mar shampla, 
tógáil bóithre/mótarbhealaí, córais iarnróid éadroim agus leagan na bpíblínte gáis. 
Léirítear ina n-iomláine ceanglais Iarscríbhinn I den Treoir Eorpach maidir le MTT i 
reachtaíocht MTT na hÉireann. Agus na ceanglais Iarscríbhinn II den Treoir á 
dtrasuíomh, roghnaigh Éire chun tairseacha éigeantacha a shocrú do gach aon cheann 
de na haicmí tionscadail in Iarscríbhinn II. 

 
Agus na tairseacha á socrú, tugadh na himthosca ábhartha in Éirinn san áireamh, 
lenar áiríodh cineál, méid agus ionad ginearálta na dtionscadal agus na riochtaí sa 
chomhshaol glactha. Socraíodh na tairseacha ansin ag leibhéil ina ndéantar idirdhealú 
idir na tionscadail úd, de bhrí a gcineáil, méide ná ionad, ar dhócha go mbeadh 
tionchair shuntasacha acu ar an gcomhshaol agus na cinn nach mbainfeadh na tréithe 
sin leo. 

 
Is í an eochair-shaincheist don Údarás Ceadúnúcháin i gcomhthéacs an éilimh 
fhéideartha ar MTT i ndáil le forbairtí fothairsí ná i ndáil le forbairtí nár socraíodh 
tairseacha ina leith ná an dócha  “go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt 
úd ar an gcomhshaol de bhua, inter alia, a gcineáil, a méide ná a suímh.” 

 

Bunaithe ar thorthaí an chleachtaidh Scagthástála Comhshaoil ab amhlaidh a 
breithníodh nach raibh MTT iomlán ina riachtanas do Láithreán Tástála Fhuinneamh 
na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe. 

 
Cé nach bhfuil riachtanas sonrach ann do MTT i gcás Tionscadail Láithreáin Tástála 
Fhuinneamh Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe, is amhlaidh a réitíodh 
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Tuarascáil Comhshaoil, i gcomhréir le Rialacháin na gComhphobal Eorpach um 
Measúnacht Tionchair Timpeallachta 1989 chuig 1999, leis na Rialacháin Urthrá 
(Measúnacht Tionchair Timpeallachta), 1990 agus le Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Urthrá) 2009 (I.R. Uimh. 404 de 2009). 

 
Rinneadh tagairt freisin do na ‘Treoirlínte maidir leis an bhFaisnéis a Chuimseofar i 
Ráitis Tionchair Timpeallachta’ arna bhfoilsiú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil (GCC) thiar sa bhliain 2002 agus sna ‘Nótaí Faisnéise faoin gCleachtas 
Reatha a Leantar (maidir le Ráitis Tionchair Timpeallachta a Ullmhú)’, arna bhfoilsiú 
ag an GCC thiar sa bhliain 2003 freisin. 

 
2.4.2. An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 

Is leis an Stát an urthrá in Éirinn, agus is é an Stát a riarann í. Sainítear an urthrá mar 
ghrinneall na farraige agus na hacmhainní faoi bhun líne na taoide láine ar gnáth-
thaoidí nó meán-taoidí iad, agus a shíneann amach i dtreo teorainn na bhfarraigí 
críche ar feadh 12 muirmhíle (22.224 ciliméadar), an crios ina n-oibreofar an 
fhorbairt mholta. 

 
Is ionann an cead a theastaíonn ón tionscadal agus léas urthrá ó Roinn 
Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil (RCPRÁ) Rialtas na hÉireann i gcomhar gach 
suiteáil idir marc na taoide láine agus an teorainn 12 muirmhíle. 

• Is iondúil go n-eisítear Léas i gcomhair forbartha óna dteastaíonn áitiú 
eisiach ar an urthrá. 

Taisctear an Tuarascáil Comhshaoil faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Urthrá) 2009 (I.R. Uimh. 404 de 2009). 

 
Dírítear bainistiú na hurthrá in Éirinn ar inbhuanaitheacht na gníomhaíochta nó na 
forbartha ceadúnaithe maidir leis an gcomhshaol agus an phleanáil spásúil mara. Ina 
theannta sin is amhlaidh a chaithfear a chinntiú go bhfaigheann an Stát brabús 
cothrom as gníomhaíochtaí a cheadú nó forbairtí a cheadúnú ar acmhainn maoine an 
Stáit sin. 

 
2.4.3. An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 

Teastaíonn cead ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) chun dul i 
mbun oibreacha ar limistéir faoi chosaint. Níl aon Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta 
(LCaomhS), Limistéir Oidhreachta Nádúrtha molta (LONm) ná Limistéir faoi Chosaint 
Speisialta (LCosS) ann ag ionad an láithreáin tástála. Tá LCaomhSí, LONmí agus LCosSí 
ann cóngarach don tionscadal féin.  

B’éigean scagthástáil a dhéanamh i gcomhair Measúnú Iomchuí faoi Airteagal 6.3 
den Treoir maidir le Gnáthóga (Féach thíos). 

 
2.4.4. Ceanglas na Treorach maidir le Gnáthóga 

Sloinntear in Alt 6.3 den Treoir maidir le Gnáthóga: 
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“Any plan or project not directly connected with, or necessary to, the management of 
the site but likely to have a significant effect thereon, either individually or in 
combination with other plans or projects, shall be subject to appropriate assessment of 
its implications for the site in view of the site’s conservation objectives” 

 
Laistigh de 15km den láithreán tástála is amhlaidh atá LCosS ainmnithe ann faoi 
Threoir an AE maidir le hÉin (Cuan na Gaillimhe Laistigh, Loch Coirib agus 
Coimpléasc Portach Chonamara), agus tá limistéir LCaomhSc ann ar nós Loch Coirib, 
Choimpléasc Chuan na Gaillimhe, Coimpléasc Cheann Boirne - Pholl Salach, Turlach 
Bhaile Uí Bheacháin, agus Coimpléasc Portach Chonamara (Fíor 3-2). Ba sa 
chomhthéacs sin arbh éigean athbhreithniú a dhéanamh ar na tionchair 
chumasacha, iarmharacha (díreacha agus indíreacha) agus carnacha; agus táthar tar 
éis Tuarascáil Scagthástála a ullmhú do Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus 
In-athnuaite Chuan na Gaillimhe. 

 
2.4.5. An Chreat-Treoir Uisce 

Is iad Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce), 2003, (I.R. 722 de 
2003) an reachtaíocht chumasaithe in Éirinn do Chreat-Treoir Uisce na 
gComhphobal Eorpach (Treoir 2000/60/CE de chuid Pharlaimint na hEorpa agus 
den Chomhairle an 23 Deireadh Fómhair 2000, lenar bunaíodh creat do ghníomh 
Comhphobail i réimse an bheartais uisce). 

 
Is amhlaidh go hachomair a sholáthraíonn an reachtaíocht chumasaithe do chosaint 
stádas gach uisce (idir uisce dromchla agus screamhuisce), do bhunú Cheantar 
Abhantraigh (CAí), do chomhordú gníomhartha ag gach údarás poiblí ábhartha i leith 
bhainistiú cháilíocht an uisce in CA éigin lena n-áirítear CAí trasteorann, d’aithint 
saintréithe gach CA, do bhunú Chlár na Limistéar faoi Chosaint, do bhunú cuspóirí 
comhshaoil agus d’fhorbairt chláir bheart agus Phleananna do Bhainistiú Ceantair 
Abhantraí (PBCA). 

 
Is í Comhairle Contae na Gaillimhe a sholáthraíonn comhordú an PBCA. Is féidir 
teacht ar thuairisc iomlán ar an gceantar abhantraí agus ar a shaintréithe chomh 
maith leis na cuspóirí Chreat-Treoir Uisce (CTU) ar www.wfdireland.ie agus ar 
www.westernrbd.ie. 

 
Bunaíodh ceithre chroí-chuspóirí comhshaoil lena ngnóthú go ginearálta faoin 
mbliain 2015 i bPlean do Bhainistiú Cheantar Abhantraí an Iarthair (2009); 

• Meathlú stádas an uisce a chosc 

• Dea-stádas a thabhairt ar ais mar ar sannadh stádas ní ba lú ná dea-
stádas ag an GCC 

• An truailliú ceimiceach a laghdú 

• Cuspóirí do limistéir faoi chosaint i ndáil le huisce a ghnóthú. 

Áirítear leo siúd an cuspóir chun stádas uisce a chothabháil d’uiscí Ardstádais agus 
Dea-stádais, agus chun gach uisce a thabhairt ar ais chuig Dea-stádas ar a laghad 
faoin mbliain 2015. Ina theannta sin ab amhlaidh a ceapadh Rialacháin um Chuspóirí 
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Comhshaoil d’Uiscí Dromchla (I.R. 272 de 2009) agus Rialacháin um Chuspóirí 
Comhshaoil don Screamhuisce (I.R. 9 de 2010) chun na bearta a bhí ag teastáil chun 
gnóthú na gcuspóirí comhshaoil d’uisce dromchla agus screamhuisce a bunaíodh sna 
pleananna do bhainistiú ceantar abhantraí. Cuirtear iallach dlíthiúil leis na rialacháin 
úd ar na húdaráis phoiblí chun aidhm bheith acu na cuspóirí sin a ghnóthú i 
gcomhthéacs a bhfeidhmeanna reachtúla. 

 
Tagann an tionscadal molta faoi réir dhobharlach cois cósta ainmnithe CTU Chuan 
na Gaillimhe Lasmuigh, laistigh de limistéar bainistíochta Phlean do Bhainistiú 
Cheantar Abhantraí Cheantar Abhantraí an Iarthair. 

 
2.5. Beartas Ábhartha 

2.5.1. An Nuálaíocht 2020 

Is í An Nuálaíocht 2020 an straitéis náisiúnta don taighde agus forbairt, eolaíocht 
agus teicneolaíocht. Is í fhís d’Éirinn ná chun bheith mar Cheannaire Nuálaíochta 
Domhanda ag stiúradh geilleagair inbhuanaithe láidir agus sochaí níos fearr, le bonn 
na taighde, bonn fiontair iomaíoch, lucht saothair chumasach agus éiceachóras 
nuálaíochta comhtháite faoi. An Fuinneamh agus TFC is ea dhá cheann de na sé 
tosaíocht den bheartas. Freagraíonn cuspóirí Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara 
agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe go díreach do na téamaí úd. Aithnítear go 
sonrach in An Nuálaíocht 2020 an deis don taighde, forbairt agus saoráidí nuálaíochta 
san fhuinneamh mara. 

 
2.5.2. An Plean Gníomhaíochta le haghaidh Post 2015 

Is tionscnamh lán-Rialtais é an Plean Gníomhaíochta le haghaidh Post le cúig uaillmhian 
straitéiseacha ann: 

• Chun tacú le 100,000 post breise faoin mbliain 2016; 

• Chun Éire a chur ar ais chuig aicmiú na gcúig thír ar bharr na cairte don 
iomaíochas idirnáisiúnta; 

• Chun borradh a chur faoin ngeilleagar baile agus chun fostaíocht a ghiniúint 
san earnáil trádála áitiúla; 

• Chun inneall dúchasach an fháis a thógáil, a chuirfidh le sciar an mhargaidh 
onnmhairithe de chuideachtaí Éireannacha; 

• Chun braislí den scoth domhanda a thógáil in eochair-earnálchacha 
deise. 

 
Foilsítear Plean Gníomhaíochta le haghaidh Post gach aon bhliain, ina leagtar amach 
gníomhartha agus spriocanna soiléire chun cuidiú le coinníollacha dearfacha a chruthú 
do chruthú post. Aithníodh go sonrach sa Phlean Gníomhaíochta le haghaidh Post 
2015 forbairt bhinsí tástála as a mbainfí leas go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta don 
taighde Fuinnimh. Moladh sa Phlean Gníomhaíochta le haghaidh Post freisin forbairt 
saoráidí do thriail/thástáil agus taispeáint teicneolaíochtaí úra ag cuideachtaí móra 
agus beaga; trína mbeidh sé níos fusa d’Fhiontair Bheaga agus Meánmhéide chun dul i 
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ngleic leis an Taighde, Forbairt & Infheistíocht agus/nó ar a laghad chun glacadh le 
teicneolaíochtaí sa láthair oibre agus chun spreagadh a thabhairt don teicneolaíocht 
úr.  

 

2.5.3. Feidhm a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéan 

Is Plean Mara Comhtháite d’Éirinn é Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéan (2012). 
Is ann a leagtar amach Fís, Spriocanna Ardleibhéil agus Eochairghníomhartha 
‘Cumasaithe’ an Rialtais chun an beartas, rialachas agus aeráid ghnó iomchuí a chur i 
bhfeidhm chun gnóthú ár gcumais mhara a thapú.  Leagtar amach 5 limistéar 
théamacha straitéiseacha ann, ar ceann amháin acu é An Fuinneamh ón Aigéan. 
Cruthófar braisle cumas tionsclaíoch agus seirbhíse d’Fhiontair Bheaga agus 
Meánmhéide agus don Infheistíocht Dhíreach Eachtrach leis na tionscnaimh luatha 
chun Éire a bhunú mar bhinse tástála d'fhorbairt fréamhshamhla luathchéime agus 
d’imlonnuithe eagair phíolótaigh. 

 
2.5.4. An Plean Forbartha don Fhuinneamh In-athnuaite Aigéin (OREDP) 

D'fhoilsigh an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha an Plean Forbartha 
don Fhuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta (OREDP) sa bhliain 2014. 
Soláthraítear creatlach leis do dhúshaothrú acmhainní fuinnimh in-athnuaite tonnta, 
taoide, agus gaoithe amach ón gcósta laistigh de chríoch mhuirí na hÉireann. 
Bunaíodh cnámha scéile faoin OREDP d’fhorbairt na n-acmhainní in-athnuaite amach 
ón gcósta in uiscí Éireannacha síos go dtí an bhliain 2030, agus is ann a thugtar tuairisc 
ar an mbeartas i mbéal forbartha, a rachaidh i bhfeidhm ar an gcomhthéacs inar féidir 
leo forbairt. Cuimsítear gach uisce Éireannach san OREDP ón Meánlíne Bharr Láin 
amach go dtí an comhrian do dhoimhneacht uisce 200m amach ó chósta thiar agus 
thiar theas na hÉireann, agus sa Chrios Eacnamaíoch Eisiach (CEE) amach ó chóstaí 
thuaidh, thoir agus thoir theas na hÉireann. 

 
2.5.5. An Straitéis Fuinnimh Aigéin roimhe sin 

Forbraíodh Straitéis Fuinnimh Aigéin na hÉireann (2005) chun cumas na hÉireann a 
chur ar aghaidh chun teicneolaíocht an fhuinnimh aigéin a imlonnú agus chun earnáil 
tionscail a fhorbairt in Éirinn sa réimse sin de theicneolaíocht fuinnimh i mbéal 
forbartha. Moladh straitéis cheithre chéim inti chun acmhainn fuinnimh mhara na 
hÉireann a shaothrú. 

 
Céim 1 (2005 chuig 2007) Díríodh an chéim seo ar an bhforbairt trí thacaíocht a thabhairt do  
                                                        Thaighde agus Forbairt táirgí agus do shaoráidí taighde leis an gcuspóir  

chun coincheapanna fréamhshamhla a fhorbairt agus a thástáil agus 
chun ceannaireacht theicniúil sa limistéar seo a fhorbairt. 

Céim 2 (2008 chuig 2010) Tacaítear sa chéim seo le forbairt ghairis réamhthráchtála arna 
gceangal leis an ngreille leis an gcuspóir chun an cumas do thiontaire 
fuinnimh thonnta lánfheidhmeach costéifeachtach i margadh 
leictreachais na hÉireann a léiriú. 

Céim 3 (2011 – 2015) D'fhéadfadh an chéim seo tacaíocht a sholáthar d'eagar 
mórscála 10MW de ghairis lena gceangal leis an ngreille. 

Céim 4 (2016 ar aghaidh) Feicfear imlonnú margaidh mhórscála don fhuinneamh aigéin le linn na  
                                                        céime seo. 
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B’éard ab aidhm leis an straitéis chéimnithe sin ná chun an fuinneamh aigéin a 
thabhairt isteach i bpunann in-athnuaite na hÉireann agus chun earnáil tionscail 
don fhuinneamh aigéin a fhorbairt in Éirinn. 

 
2.5.6. Dréachtphlean Forbartha Chontae na Gaillimhe 2015 –2020 

Tugadh spreagadh don fhuinneamh mara in-athnuaite i nDréachtphlean Forbartha 
Contae na Gaillimhe 2015-2020.  Is ann a fhaightear tagairt shonrach don 
fhuinneamh tonnta, taoide agus gaoithe amach ón gcósta, agus is ann a aithnítear 

gur bunchuid ríthábhachtach iad na hacmhainní nádúrtha de bhonn acmhainní an 
chontae, agus nár forbraíodh iad chun a lánchumais. 

 
Tugtar aghaidh go sonrach ar fhorbairt acmhainní in-athnuaite mar chuid dá straitéis 
fhoriomlán d’fhorbairtí iompair agus bonneagair, mar a mbíonn an aidhm leis chun 
forbairt acmhainní fuinnimh in-athnuaite iomchuí a bharrfheabhsú, trína mbaintear 
leas as acmhainní nádúrtha an limistéir i gceist ar bhealach inghlactha agus 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. 

 
Aithnítear sa phlean freisin an tábhacht a bhaineann leis an ‘Tionscadal SmartBay’ 
(lena n-áirítear faire mara, córais bhainistíochta ardteicneolaíochta braiteora agus 
sonraí, tionscadail chumarsáide agus Taighde & Forbairt) agus tairgtear deiseanna 
suntasacha ann do chuideachtaí móra ilnáisiúnta agus d'fhiontair bheaga agus 
meánmhéide de bhunadh na hÉireann. 

 
2.6. Formáid agus Modheolaíocht na Tuarascála Comhshaoil  

Táthar tar éis an Tuarascáil Comhshaoil a ullmhú sa struchtúr formáide grúpáilte, le 
caibidil shaintiomanta ag gach catagóir gabhdóra comhshaoil (Gníomhaíochta 
Dhaonna, Grinneall & Geolaíocht na Mara, Flóra & Fána, agus mar sin de) agus á 
mbreithniú faoi na ceannteidil ar leithligh: Tuairisc ar an gcomhshaol reatha; Tionchar 
na forbartha; Maolú (de réir mar is cuí); agus Conclúidí (de réir mar is cuí). 
Mionsonraítear ábhair na tuarascála i dTábla 2-2. 

 
Breithnítear sa Tuarascáil Comhshaoil suiteáil, oibriú agus díchoimisiúnú Láithreán 
Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe, de réir mar is gá. 
Ní bhainfidh aon oibríochtaí tógála le bunú Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara 
agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe. 

 
Rinneadh gach iarracht agus an cháipéis á hullmhú chun í a choinneáil chomh 
hachomair agus is féidir, agus ag an am céanna ag cinntiú go gcumhdaítear cúrsaí 
ábhartha a ndóthain. 

 
Dúshlán amháin agus an tuarascáil comhshaoil á hullmhú do Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe ab ea chun na gairirs 
bheachta a imlonnófar thar shaolré an tionscadail a réamhthuar le cruinneas 
leordhóthanach chun measúnú iomchuí a dhéanamh ar na tionchair chomhshaoil. 
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Ba chun an méid sin a shárú a ndearnadh measúnú ar na tionchair chomhshaoil 
éagsúla i gcomhair na gcásanna is measa díobh, de réir mar ab infheidhmithe, 
bunaithe ar theicneolaíochtaí na ngaireas reatha, d’fhonn chun tairseacha tionchair a 
bhunú do na gabhdóirí comhshaoil éagsúla agus chun clúdach de thionchair 
chomhshaoil féideartha a sholáthar. 

 
Glacadh leis sa mheasúnú ar an gcás is measa do gach gabhdóir comhshaoil go raibh 
gach bonneagar buan imlonnaithe ag an láithreán, go raibh gach bonneagar 
gearrthéarmach athfhillteach imlonnaithe ag an láithreán, agus go raibh na trí bheart 
tástála gairis áitithe ag na gairis úd óna mbeifí ag dúil leis an tionchar ba mhór ar an 
ngabhdóir i gceist. Mionsonraítear na comhchodanna éagsúla a rannchuirfeadh leis na 
cásanna ba mheasa i leith gach gabhdóir i gCaibidil 4.7; Na Cásanna is Measa don 
Mheasúnacht Tionchair 

 
Baineadh leas as modheolaíochtaí iomchuí chun measúnú a dhéanamh ar na 
héifeachtaí a bhainfeadh le gach ceann de na hábhair chomhshaoil a ndearnadh 
fiosrú iontu mar chuid den tuarascáil. Tá na modheolaíochtaí úd bunaithe ar an dea-
chleachtas aitheanta agus ar threoirlínte sonracha do gach limistéar ábhair, a 
dtugtar mionsonraí díobh laistigh de gach cuid theicniúil aonair. 
 

Tábla 2-2: Ábhair na Tuarascála Comhshaoil 
 

Caibidil Ábhar Arna thiomsú le 

1 Achoimre Neamhtheicniúil Foras na Mara 

2 Réamhrá Foras na Mara 

3 Réasúnaíocht agus Malairtí don 
Tionscadal 

Foras na Mara 

4 Tuairisc faoin Tionscadail Foras na Mara 

5 Gníomhaíochta Dhaonna SEMRU, OÉ Gaillimh 

6 Flóra agus Fána Aquafact 

7 Uisce Foras na Mara 

8 Grinneall agus Geolaíocht na Mara 
Foras na Mara 
Aquafact 

9 Cáilíocht an Aeir Foras na Mara 

10 Oidhreacht Chultúrtha Geomara 

11 Measúnacht Tionchair Fhísiúil MacroWorks 
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12 Sócmhainní Nithiúla 
SEMRU, OÉ Gaillimh, 
Foras na Mara 

13 Loingseoireacht Foras na Mara 

14 Próisis Chósta Foras na Mara 

15 
Tionchair Neamhdhíreacha agus 
Carnacha agus Idirghníomhuithe idir 
eatarthu 

Foras na Mara 
Aquafact 

16 Achoimre de na Tionchair agus 
Maoluithe 

Foras na Mara 
Aquafact 

17 Córas Bainistíochta HSEQ SmartBay 

18 Conclúid Foras na Mara 

 
Aguisíní Éagsúla 

 

2.7. Comhairliúcháin 

2.7.1. Cruinnithe comhairliúcháin 

Reáchtáladh cruinnithe le heochair-gheallsealbhóirí, síos trí chéim forbartha an 
tionscadail, ag leibhéal áitiúil agus náisiúnta agus le hionadaithe i gceantar an 
Spidéil. Soláthraítear liosta comhairliúchán a rinneadh I dTábla 2-3. 

 

Tábla 2-3: Liosta cruinnithe comhairliúcháin 
 

An Grúpa lena 
nDeachthas i 
gComhairliúchán 

Dáta Cuspóir 

Oibríochtaí Mara 
Mháistir Cuain na 
Gaillimhe 

 

12/01/2015 
 

Uasghrádú marcanna príomhairde ar 
láthair na tástála 

Oibríochtaí Mara 
Mháistir Cuain na 
Gaillimhe 

 

08/04/2015 
 

Uasghrádú marcanna príomhairde ar 
láthair na tástála 

 

Aonad Ceadúnúcháin 
Urthrá 

 

26/05/2015 
 

Cruinniú réamhiarratais 

 

Aonad Ceadúnúcháin 
Urthrá 

 

13/07/2015 
 

Cruinniú réamhiarratais (leantach) 
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An Grúpa lena 
nDeachthas i 
gComhairliúchán 

Dáta Cuspóir 

 

Coláiste Chroí Mhuire 
 

12/10/2015 
 

Réamheolas i leith uasghrádú láthair na 
tástála 

 

Iascairí Áitiúla 
 

03/11/2015 
 

Réamheolas i leith uasghrádú láthair na 
tástála 

Comhlacht Forbartha 
an Spidéil 

 

03/11/2015 
 

Réamheolas i leith uasghrádú láthair na 
tástála 

 

Údarás na Gaeltachta 
 

04/11/2015 
 

Réamheolas i leith uasghrádú láthair na 
tástála 

 

Iascairí Áitiúla 
 

06/11/2015 
Réamheolas i leith uasghrádú 
molta láthair na tástála 

 

Aonad Ceadúnúcháin 
Urthrá 

 

18/11/2015 
Cruinniú réamhiarratais 
(nuashonrú i leith dul chun cinn) 

An Grúpa Éireannach 
maidir le Míolta Mór 
agus Deilfeanna 

 

24/11/2015 
Réamheolas i leith uasghrádú láthair 
na tástála agus raon feidhme na 
measúnachtaí comhshaoil a mheas 

 

Coláiste Chroí Mhuire 
 

27/11/2015 
 

Nuashonrú i leith dhul chun cinn an 
tionscadail 

An tSeirbhís Páirceanna 
Náisiúnta agus Fiadhúlra 

 

30/11/2015 
Réamheolas i leith uasghrádú láthair 
na tástála agus raon feidhme na 
measúnachtaí comhshaoil a mheas 

 

Údarás na Gaeltachta 
 

30/11/2015 
 

Nuashonrú i leith dhul chun cinn an 
tionscadail 

Comhlacht Forbartha 
an Spidéil 

 

04/01/2016 
 

Nuashonrú i leith dhul chun cinn an 
tionscadail 

 

Coláiste Chroí Mhuire 
 

08/01/2015 
 

Nuashonrú i leith dhul chun cinn an 
tionscadail 

 

Údarás na Gaeltachta 
 

08/01/2015 
 

Nuashonrú i leith dhul chun cinn an 
tionscadail 

Oíche eolais phoiblí ar 
shráidbhaile an Spidéil 

 

19/01/2016 
Cur i láthair faoin ngníomhaíocht ag 
an láithreán tástála agus faoi 
uasghrádú an láithreáin tástála 
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An Grúpa lena 
nDeachthas i 
gComhairliúchán 

Dáta Cuspóir 

Oifig Mháistir Cuain na 
Gaillimhe & 
Suirbhéireachta Mara 

 

29/01/2016 
Riachtanais soilsithe do ghairis ar an 
láithreán. 

 

2.7.2. Grúpaí geallsealbhóirí agus saincheisteanna a tugadh aníos 

Is achoimre atá sa mhéid seo a leanas ar na príomhghrúpaí geallsealbhóirí a 
ndeachthas i gcomhairliúchán leo agus na saincheisteanna a tugadh aníos: 
 
Iascairí                           
Nochtadh tuairimí go ndearnadh oibreacha uasghrádaithe Chomhairle Contae na 
Gaillimhe don tseanchéibh chun éascú do chrainn tógála troma agus soithí móra 
ag baint leasa as an tseanchéibh; cásanna maidir le haon fhormhéadú d’achar 
léasach an láithreáin tástála reatha; tionchar an láithreáin tástála ar thailte 
iascaigh agus ar ghléasanna iascaigh; easpa eolais faoi ionad agus doimhneacht an 
chábla cumarsáide chuig an láithreán tástála. 
 
Cónaitheoirí áitiúla     
Áiríodh leis na saincheisteanna a tugadh aníos truailliú soilse féideartha istoíche ó 
ghairis agus ó shoilse loingseoireachta ag an tástáil; tionchair an torainn ó ghairis 
fuinnimh thonnta agus ón Seastation airde, líon agus fad tástála na dtuirbíní 
gaoithe ar snámh. 
 
Cónaitheoirí áitiúla & Lucht Gnó                            
Tugadh saincheisteanna aníos maidir leis na hionchais do dheiseanna fostaíochta 
áitiúla chun tacú le hoibríochtaí láithreáin tástála, tionchair an láithreáin tástála ar 
thrádáil na turasóireachta, tionchar físiúil na ngaireas molta ar radhairc scéimhe cois 
cósta. 

 

Eile, lena n-áirítear Lá Faisnéise Poiblí 

Áiríodh leis na saincheisteanna eile na deiseanna do chruthú dea-thola tríd an 
mbóthar rochtana chuig an gcé nua a fheabhsú; suiteáil ceamaraí cctv chun 
gníomhaíocht ar an gcé nua a mhonatóireacht; ceapadh fad an léasa mholta ag 35 
bliain bheith rófhada; imní faoi phríobháidiú an láithreáin tástála; imní gur “ceann 
caol na dinge” a bhí i dtástáil na dtuirbíní gaoithe ar snámh agus réamhtheachtaire 
do bhunú feirme gaoithe amach ón gcósta i gCuan na Gaillimhe. 
 

I dteannta leis na cruinnithe thuasluaite leis na geallsealbhóirí éagsúla, ab amhlaidh a 
reáchtáladh comhráite fóin agus comhfhreagrais ríomhphoist ilíocha le heagrais 
ionadaíocha áitiúla, le gníomhaireachtaí stáit, agus le heagrais neamhrialtasacha á gcur 
ar an eolas faoin iarratas ar léas urthrán agus ag lorg a dtuairimí faoin uasghrádú molta 
don láithreán tástála. Tá gach saincheist a ardaíodh i rith an chomhairliúcháin phoiblí 
tar éis an Tuarascáil Comhshaoil a mhúnlú. 
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2.8. Infhaighteacht agus srianta sonraí 

Téann easnaimh shonraí agus faisnéise i bhfeidhm ar an leibhéal iontaoibhe trína n-
aithnítear agus trína mbreithmheastar na héifeachtaí féideartha ar an gcomhshaol. 
Táthar tar éis bonnlíne comhshaoil a bhunú do limistéar an tionscadail trí 
shuirbhéanna mionsonraithe le deich mbliana anuas, agus is amhlaidh dá réir ar 
cuimsitheach é an fios faoin gcomhshaol glactha. 

 
I dteannta leis na suirbhéanna mionsonraithe ar feadh achar dheich mbliana, tá dhá 
ghaireas ar leithligh imlonnaithe sa láithreán tástála i gcomhair an fhuinnimh thonnta 
ar feadh tréimhsí tástála i gcaitheamh an achair úd. Rinneadh measúnuithe 
comhshaoil éagsúla roimh imlonnú na ngaireas úd, lena linn agus dá éis; agus táthar 
tar éis tuiscint fhíormhaith a fhorbairt dá réir i leith chineál na dtionchar ag éirí as 
gairis fhuinnimh mhara in-athnuaite. Braitheann na tionchair fhéideartha nach 
ndearnadh staidéar orthu roimhe seo ag láithreán tástála fuinnimh thonnta Chuan na 
Gaillimhe ar an bhfios agus ar léirthuiscint ó thionscail mhara reatha ar nós na hola, 
an gháis, an loingis, ón eolas teoranta ó thiontairí fuinnimh aigéin is 
fréamhshamhlacha arna n-imlonnú ag láithreáin tástála eile go hidirnáisiúnta, agus ó 
bhreithiúnas saineolach neamhspleách. 
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Fágtar bán an leathanach seo d’aonghnó 
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3. Réasúnaíocht agus Malairtí don Tionscadal 

3.1. Éileamh don Tionscadal 

3.1.1. Réamhrá 

Tá na tionchair ón athrú aeráide ar cheann de na heochair-chásanna comhshaoil 
laistigh den AE. Is malairtí bunriachtanacha iad na foinsí fuinnimh in-athnuaite do na 
breoslaí ion-taise, ar ranníocóir mór iad leis na hastuithe gáis cheaptha teasa. 
Tháinig an tAE sa bhliain 2014 ar chomhaontú i leith spriocanna nua aeráide agus 
fuinnimh lena ngnóthú faoin mbliain 2030. Áiríodh leo sin ciorrú 40% i líon na n-
astuithe gáis cheaptha teasa i gcomparáid le leibhéil na 1990í, sciar 27% ar a laghad 
den tomhailt fuinnimh in-athnuaite agus coigilteas 27% ar a laghad san fhuinneamh i 
gcomparáid leis an gcás a bheadh ann mura n-athrófaí ní ar bith. 

 
Ó glacadh le Prótacal Kyoto thiar sa bhliain 1997 i leith is amhlaidh atáthar tar éis éirí 
níos buartha faoi shláine an tsoláthair fhuinnimh ó bhreoslaí ion-taise, agus atá 
feasacht tar éis fáis i leith a dtionchair ar an gcomhshaol agus ar an aeráid. Is éard is 
cuspóir uileghabhálach an COP21 thall i bPáras le déanaí ná chun astuithe gáis 
cheaptha teasa a laghdú chun an méadú sa teocht domhanda a shrianadh chuig 2°C 
os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch. Éilítear sa chomhaontú go mbainfear 
astuithe glan-nialasacha antraipigineacha de ghás ceaptha teasa amach i rith an dara 
leath den 21ú céad.  

 
Agus é sin mar spreagadh, is amhlaidh atáthar ag forbairt foinsí fuinnimh nua, ar nós 
na gceann in-athnuaite mara. Tá an teicneolaíocht chun an acmhainn fuinnimh 
thonnta a shaothrú fós i mbéal forbartha agus tástála, agus níl aon ghaireas tráchtála 
lánscála i mbun oibre go fóill. Tá Éire suite go huathúil chun an tionscal nua seo a 
fhorbairt amach anseo. 

 
Mar chuid den bhealach ríthábhachtach chun teicneolaíocht a sholáthar is ea an 
riachtanas do thástáil agus taispeáint na bhfréamhshamhlacha. Seachadfar an 
riachtanas sin leis an Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite i 
gCuan na Gaillimhe, agus seachadfar na tairbhí seo a leanas leis freisin: 

• Tacóidh sé le seachadadh beartais an Rialtais agus an AE d’fhorfheidhmiú 
an Phlean Forbartha don Fhuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta 
(OREDP) agus le tionscnaimh chruthú post. Léirítear san fhianaise go 
bhféadfadh tionscal Fuinnimh Aigéin Éireannaigh tacú le 17,000-52,000 
post agus glanluach reatha timpeall €4-10bn faoin mbliain 2030 (SQW 
2011). 

• Éascóidh sé d’fhorbairt teicneolaíochtaí úra, agus tacaíocht á tabhairt 
dá réir do thiomantas an Rialtais chun an geilleagar agus an taighde 
mara a fhorbairt. 

• Feidhmeoidh sé mar chatalaíoch do dheiseanna tráchtála nua chun a 
chinntiú go mbeidh Éire agus cuideachtaí Éireannach ag ceann na bhforbairtí 
san fhuinneamh aigéin. 
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• Soláthrófar bealach leis chun tuilleamaíocht ar bhreoslaí ion-taise a laghdú, 
chun astuithe a laghdú agus chun foinse fuinnimh in-athnuaite shlán 
dhúchasach a fhorbairt. 

 

3.1.2. An t-éileamh ar fhuinneamh in-athnuaite 

Táthar ag tuar go méadófar an t-éileamh domhanda ar fhuinneamh faoi 50% síos go 
dtí an bhliain 2030, agus fanfaidh an forlámhas leis na breoslaí ion-taise mar fhoinse 
chun an t-éileamh fuinnimh sin a shásamh. Tá méadú ag teacht ar an éileamh 
d’fhuinneamh in Éirinn freisin óna daonra agus óna forbairt eacnamúil. Caithfear foinsí 
malartacha soláthair fhuinnimh amach anseo a fhorbairt agus a fhorfheidhmiú chun a 
chinntiú go sásófar éileamh fuinnimh na hÉireann go hinbhuanaithe amach anseo ar 
bhealach ina ligtear chun dul i ngleic leis an athrú aeráide agus ina gcothabháiltear an 
forás sóisialta agus eacnamúil in éineacht. Is chun na sprice náisiúnta don fhuinneamh 
in-athnuaite a shásamh atá Éire tar éis tiomantas a thabhairt faoin mbliain 2020 go 
nginfear 40% den leictreachas ó fhoinsí in-athnuaite. B’ionann an líon ó fhoinsí in-
athnuaite agus 34.46% (Fíor 3-3) sa bhliain 2014. 

 
Tá an tuilleamaíocht ar bhreoslaí ion-taise in Éirinn ag laghdú thar an tréimhse 2012 
– 2014, agus tá an fuinneamh in-athnuaite ag forás i dtreo na sprice 40% sa bhliain 
2020 (Fíor 3-4). Cinnteofar le forbairt na bhfoinsí fuinnimh in-athnuaite de bhunadh 
dúchasach go mbeidh fás inbhuanaithe ann amach anseo, agus is ar an gcúis sin atá 
sí lárnach don bheartas fuinnimh fhoriomlán in Éirinn. Tiocfaidh an méid seo a leanas 
ón bhforbairt úd: 

• Laghdú sa tuilleamaíocht ar bhreoslaí ion-taise; 

• Feabhsú um shláine an tsoláthar; 

• Laghdú sna hastuithe gáis cheaptha teasa. 

 
Cruthaítear tairbhí comhshaoil leis an bhfuinneamh in-athnuaite, seachadtar poist 
ghlasa don gheilleagar, agus rannchuirtear leis an iomaíochas náisiúnta. 

 
3.1.3. Acmhainn fuinnimh in-athnuaite in Éirinn 

Tá acmhainní fuinnimh in-athnuaite den scoth ag Éirinn, a bheidh ina gcomhchuid 
ríthábhachtach agus fhorásach den soláthar fuinnimh Éireannach síos go dtí an bhliain 
2020 agus amach ansin. Feidhmíonn an fuinneamh in-athnuaite dúchasach ról 
ríthábhachtach cheana féin inár meascán breosla dhúchasaigh. Méadaítear leis freisin 
an inbhuanaitheacht trí úsáid na bhfoinsí fuinnimh ghlana agus feabhsaítear leis sláine 
an fhuinnimh ach tuilleamaíocht na hÉireann ar bhreoslaí onnmhairithe a laghdú. 

 

Rannchuir an fuinneamh in-athnuaite 7.8% den Olltomhailt Fuinnimh Dheiridh sa 
bhliain 2013, agus í beagnach leath an bhealaigh chuig sprioc cheangailteach na 
hÉireann don bhliain 2020 (Dineen et al., 2015). Tháinig móramh ábhalmhór an 
fhuinnimh in-athnuaite ón ngaoth (47%) agus ón mbithfhuinneamh (42%), leis an 
bhfuílleach ag teacht ón gcumhacht hidreach, gheoiteirmeach agus gréine. D'fhreagair 
an leictreachas in-athnuaite do 58% den fhuinneamh in-athnuaite, an teas in-
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athnuaite do 40% de, agus breoslaí iompair in-athnuaite do 12% de. Tháinig méadú 
ceithrefhillte ar an sciar den leictreachas a gineadh ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite idir 
na bliana 1990 agus 2013. 

 
Tháinig ní ba mhó ná 80% den leictreachas in-athnuaite a gineadh ón gcumhacht 
ghaoithe, leis an toilleadh giniúna suiteáilte ag teacht chuig 1,941 MW. B’ionann 
Olltomhailt Deiridh na hÉireann den fhuinneamh in-athnuaite agus 839 míle tonna 
den choibhéis i bhfoirm ola, cúig huaire ní ba mhó ná an bhiain 1990, den chuid ba 
mhó de bharr an mhéadaithe sa rannchur ón bhfuinneamh gaoithe. Tháinig laghdú 
comhfhreagrach in úsáid na mbreoslaí ion-taise mar thoradh air sin. Seachnaíodh le 
giniúint an leictreachais in-athnuaite dó tuairim 963 míle tonna dá choibhéis ola ó 
bhreoslaí ion-taise, rud a d’fheidhmigh mar fhritháireamh in aghaidh onnmhairí de 
luach €300 milliún. Seachnaíodh 2.9 milliún tonna d’astuithe CO2 trú úsáid an 
fhuinnimh in-athnuaite i ngach aon earnáil.  

De réir na Measúnachta Comhshaoil Straitéisí (MCS) den Phlean Forbartha Fuinnimh 
In-athnuaithe Amach ón gCósta (OREDP, 2014), is mó méid féideartha na forbartha 
fuinnimh thonnta inrochtana ná 15,500MW, nach mór trí oiread an toillidh ghiniúna 
reatha ó gach foinse in Éirinn. Is ábhalmhór í an acmhainn fuinnimh thonnta ar 
chósta na hÉireann, is infhaighte í agus sáraíonn sí go mór an méid atá ar fáil do 
bhallstáit eile an AE. Ciallaíonn sé sin go bhfuil Éire suite go huathúil chun an 
acmhainn in-athnuaite sin a shaothrú agus chun an tionscal nua seo a fhorbairt. 

 
3.1.4. Spriocanna don fhuinneamh in-athnuaite in Éirinn 

Bunaítear le Treoir an AE (2009/28/CE) maidir le cur chun cinn úsáid an fhuinnimh ó 
fhoinsí in-athnuaite an bunús do ghnóthú sprioc 20% an AE don fhuinneamh in-
athnuaite faoin mbliain 2020. Ghnóthaigh an tAE sciar 14.1% den fhuinneamh ó 
fhoinsí in-athnuaite faoin mbliain 2012. Agus gnóthú sprioc fhoriomlán an AE á lorg 
inti, is inti freisin a shocraítear spriocanna fuinnimh in-athnuaite ceangailteacha aonair 
do gach aon bhallstát. Is faoin Treoir sin a socraíodh sprioc éigeantach 16% d’Éirinn 
den olltomhailt deiridh (teas, iompar agus leictreachas) chun teacht ón bhfuinneamh 
in-athnuaite faoin mbliain 2020. Ina theannta sin ab amhlaidh a shocraigh Rialtas na 
hÉireann a spriocanna náisiúnta do tháirgeadh an leictreachais ó fhoinsí in-athnuaite 
ag 40% faoin mbliain 2020. 

 
Táthar ag úsáid cúig oiread an fhuinnimh in-athnuaite in Éirinn le hais na bliana 
1990, agus táthar leath an bhealaigh chuig spriocanna 2020 an AE (Dineen et al., 
2015). Ba é 7.8% rannchur an fhuinnimh in-athnuaite den éileamh fuinnimh 
dheiridh sa bhliain 2013, beagnach leath an bhealaigh chuig sprioc cheangailteach 
na hÉireann de 16% faoi Threoir an Aontais Eorpaigh maidir leis an bhFuinneamh In-
athnuaite. 

 
3.1.5. Plean Gníomhaíochtaí Náisiúnta le haghaidh Fuinnimh In-athnuaite 

(Éire) 

Ní foláir do gach Ballstát faoi Airteagal 4 de Threoir an Aontais Eorpaigh maidir le 
Fuinneamh In-athnuaite chun glacadh le Plean Gníomhaíochta Náisiúnta le haghaidh 
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Fuinnimh In-athnuaite (NREAP) lena thaisceadh faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh. 
Is sa NREAP a leagtar amach spriocanna náisiúnta an Bhallstáit don sciar den 
fhuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite le tomhailt san iompar, leictreachas, téamh agus 
fuarú sa bhliain 2020, agus a léirítear an chaoi ina sásóidh an Ballstát a sprioc 
náisiúnta fhoriomlán arna bunú leis an Treoir. Leagtar amach sprioc 16% den 
fhuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite in NREAP na hÉireann ar fud na n-earnálacha 
leictreachais, teasa agus iompair faoin mbliain 2020. Tá sí sin comhdhéanta de sciar 
12% den teas ó fhoinsí in-athnuaite (RES-T), sciar 10%  den iompar ó fhoinsí in-
athnuaite (RES-I) agus sciar 42.5% den leictreachas ó fhoinsí in-athnuaite (RES-L). Ní 
mór do na Ballstáit tuarascáil um fhorás a thaisceadh leis an gCoimisiún Eorpach gach 
re dhá bhliain. 

 
Maidir leis na spriocanna a leagtar amach sa NREAP, is amhlaidh a d’aithin an Rialtas 
an fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta (fuinneamh gaoithe amach ón gcósta, 
tonnta agus taoide) chun rannchur nach beag a íoc le gné RES-L de sprioc fuinnimh 
in-athnuaite fhoriomlán na hÉireann. Déantar tagairt sa NREAP do: 

• Sprioc an Rialtais do 500MW ón bhfuinneamh aigéin (tonnta gus taoide) 
faoin mbliain 2020; 

• Ciste Forbartha Fréamhshamhla Fuinnimh Aigéin chun forbairt agus 
imlonnú na ngaireas agus na gcóras Fuinnimh Aigéin (FA) a spreagadh; 

• Pleanáil do shaoráidí tástála a bheidh ceangailte leis an ngreille; 

• Measúnacht comhshaoil straitéiseach (MCS) do chnámha scéil i 
bhforbairt na gaoithe amach ón gcósta, na dtonnta agus na taoide; 

• Próisis cheadaithe amach anseo don fhorbairt Fuinnimh Aigéin. 

 
3.1.6. Seachadadh an fhuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta in Éirinn 

Foilsíodh an Plean Forbartha Fuinnimh In-athnuaite Amach ón gCósta (OREDP) i mí 
Feabhra na bliana 2014. Is ann a leagtar amach trí sprioc ardleibhéil, bunaithe ar 
choincheap na forbartha inbhuanaithe, mar seo a leanas: 

• Chun na deiseanna margaidh a thagann leis an bhfuinneamh in-athnuaite 
amach ón gcósta a shaothrú chun forbairt eacnamúil, poist agus fás a 
ghnóthú; 

• Chun feasacht a mhéadú i leith luacha, deiseanna agus tairbhí sochaí 
fhorbairt an fhuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta;  

• Chun a chinntiú nach bhfeidhmíonn forbairtí fuinnimh in-athnuaite 
amach ón gcósta tionchar diúltach ar chomhshaol mara saibhir na 
hÉireann. 

 
Aithnítear san OREDP nach ngnóthófar leibhéil réamh-mheasta de thoilleadh 
suiteáilte don bhliain 2020 roimhe seo i bhfianaise staid reatha forbartha agus 
ullmhachta na roghanna teicneolaíochta éagsúla do ghabháil an fhuinnimh aigéin. Dá 
ainneoin sin is ann a dhearbhaítear go bhfanann an cumas a aithníodh sna réamh-
mheastacháin roimhe sin ina chumas bailí thar achar ama níos faide, ag féachaint síos 
go dtí an bhliain 2030 agus thairis sin. I measc na moltaí ilíocha a fhaightear san 
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OREDP chun forbairt leanúnach na teicneolaíochta fuinnimh aigéin a chur chun cinn 
in Éirinn atá an togra chun scéim tacaíochta margaidh a thabhairt isteach don 
fhuinneamh tonnta agus taoide ar comhionann í le €260/Mwh den chéad 30 MW de 
thoilleadh suiteáilte. Táthar tar éis grúpa stiúrtha don fhuinneamh in-athnuaite 
amach ón gcósta a bhunú chun forfheidhmiú an OREDP a mhaoirsiú (Dineen et al., 
2015). 

 
Moltar i dTreochlár Fuinnimh Aigéin ÚFIÉ go mbeidh 50GW de tháirgeadh 
leictreachas ann ó fhoinsí MRE faoin mbliain 2050, le luach €15 billiún d’allmhairí 
leictreachais agus cruthú 70,000 post.  Imlínítear comhchodanna fhorfheidhmiú an 
OREDP i bhFíor 3-5. 

 
Is éard is feidhm le hAonad Forbartha Fuinnimh Aigéin (AFFA) san ÚFIÉ chun 
forfheidhmiú an OREDP a mhaoirsiú. Tá an forfheidhmiú bunaithe timpeall roinnt 
sruthanna obire, lena n-áirítear monatóireacht comhshaoil, forbairt bonneagair, cláir 
Thaighde & Forbartha agus forbairt tacaíochta margaidh do shlabhra an tsoláthair i 
leith an tionscail in-athnuaite amach ón gcósta agus mealladh na hinfheistíochta 
náisiúnta agus idirnáisiúnta isteach san earnáil. 

 
Táthar tar éis cósta na hÉireann a roinnt ina 6 limistéar measúnachta ar 
leithligh chun críocha an OREDP, bunaithe ar an acmhainn in-athnuaite 
mara is infhaighte (Fíor 3-6). Rinneadh Measúnacht Comhshaoil 
Straitéiseach (MCS) agus táthar tar éis Tuarascáil Comhshaoil agus Ráiteas 
Tionchair Natura (RTN) a fhoilsiú faoin dréacht-OREDP. 

3.2. Malairtí don tionscadal 

Pléitear roinnt malairtí don tionscadal sna codanna seo a leanas. Áirítear leo siúd 
‘gníomh ar bith’ (ní tharlaíonn aon fhorbairt), agus an rogha freisin chun 
spriocanna fuinnimh na hÉireann a shásamh ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite eile. 

 
3.2.1. Rogha ghníomh ar bith 

Is i gcomhthéacs bhreithmheas na malairtí a chaithfear na tionchair fhéideartha a 
bhainfeadh le héirí as forbairt leanúnach an láithreáin tástála a bhreithniú. B’éard ab 
iarmhairt leis sin nach dtiocfadh forbairt ar an earnáil fuinnimh mhara in-athnuaite 
ina hiomláine amach ó chósta thiar na hÉireann. Chiallódh sé sin ar a sheal féin nach 
bhforbrófaí an OREDP an oiread chéanna (níor fhorbrófaí ach amháin na 
comhchodanna gaoithe amach ón gcósta agus roinnt comhchodanna fuinnimh 
thaoide), agus nach mbeadh aon fhritháireamh ann in aghaidh breoslaí ion-taise dá 
réir um sholáthar an fhuinnimh. Áirítear na héifeachtaí féideartha seo a leanas leis na 
cinn a bhainfeadh le gan an fuinneamh tonnta fhorbairt: 

• Níor ghnóthófaí cuspóir sloinnte an Rialtais chun 50GW a ghnóthú faoin 
mbliain 2050; 

• Bheadh Éire i mbaol gan a sprioc náisiúnta mholta de 40% den 
fhuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite faoin mbliain 2020 a ghnóthú, faoi 
mar a leagtar amach sa NREAP; 
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• Beidh spriocanna an AE do 27% den fhuinneamh go léir a thomhailtear ó 
fhoinsí in-athnuaite i mbaol; 

• Bheadh tuilleamaíocht gan staonadh ann ar bhreoslaí ion-taise i gcomhair 
éileamh fuinnimh, le laghdú ní ba lú um astuithe carbóin. Baineann tionchair 
eile comhshaoil freisin le baint agus le hiompar na mbreoslaí ion-taise ar nós 
na hola agus an ghuail, lena n-áirítear: 

o Cailliúint gnáthóige fisiciúla trí oibríochtaí mianadóireachta; 

o Giniúint dramhaíola soladaí óna dteastaíonn diúscairt; 

o Baol na sceití ola; 

• Bheadh an acmhainn fhéideartha shuntasach don fhuinneamh tonnta 
amach ón gcósta thiar fós gan úsáid; 

• Chaillfí an deis chun tionscal dúchasach a fhorbairt; 

• Tuilleamaíocht ar dhéantúsóirí seachtracha; 

• Bheadh an codán deiridh ríthábhachtach den bhonneagar tástála ar 
iarraidh – bhainfeadh sé sin go mór den OREDP. 

 
Is ionann an láithreán tástál agus céim thábhachtach um fhorbairt an fhuinnimh 
aigéin. D’fhéadfadh mainneachtain chun an acmhainn fuinnimh in-athnuaite seo 
bheith ina deis chaillte chun aghaidh a thabhairt ar roinnt de na héifeachtaí 
comhshaoil den athrú aeráide, lena n-áirítear: 

• Éifeachtaí leanúnacha ar theocht, leibhéil farraige, fearthainn, stoirmiúlacht 
agus teochtaí mara 

• Éifeachtaí leanúnacha ón athrú aeráide ar leithdháileadh agus ar fhlúirse 
speiceas agus gnáthóg – d’fhéadfadh athruithe fadtéarmacha teacht mar 
thoradh air sin don chomhshaol mara go háirithe sna huiscí amach ó chósta 
na hÉireann, a fheictear i measc na n-uiscí is éagsúla ó thaobh na bitheolaíochta 
de, de bharr a suímh i Sruth na Murascaille. 

 

3.2.2. Malairtí don fhuinneamh muirí in-athnuaite 

D'fhéadfaí foinsí féideartha eile den fhuinneamh in-athnuaite a fhorbairt chun 
spriocanna don bhliain 2050 a bhaint amach – cuir i gcás an ghaoth ar talamh agus ar 
farraige, an bhithmhais, fuinneamh na gréine, an chumhacht gheoiteirmeach nó 
hidreach mar shampla. Bíonn na foinsí úd teoranta le saincheisteanna acmhainne 
agus/nó féidreatha eile ar nós: 

• Cailliúint mhór de na tairbhí eacnamúla féideartha ó fhorbairt earnála 
tionsclaíche nua. 

• Brú méadaithe ar chomhshaoil uiscíocha agus cailliúint fhéideartha an 
stádais faoin gCreat-Treoir Uisce; 

• Brú méadaithe ar ghnáthóga íogaire ar nós na móinteach. 

• Éifeachtaí diúltacha méadaithe ar shaintréith an tírdhreacha agus ar an 
bhfóntas físiúil; 

• Éifeachta carnacha méadaithe ar éin, ialtóga agus ar fhiadhúlra eile nach 
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iad trí chailliúint agus suaitheadh gnáthóg; 

• Bhainfeadh teorainneacha freisin le headrannacht an tsoláthair 
leictreachais ón ngaoth ar talamh. Bíonn an fuinneamh mara in-athnuaite 
i bhfád níos comhsheasmhaí mar chodarsnacht leis sin. 

• Sláine soláthair agus éagsúlacht mhéadaithe um punann. 

 
3.2.3. Impleachtaí gan an láithreán tástála a fhorbairt 

Baineann impleachtaí níos forleithne le neamhfhorbairt Láithreáin Tástála 
Fhuinneamh Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe; go díreach i ndáil leis an 
mbaol nach dtarlódh forbairt fhadtéarmach an fhuinnimh mhara in-athnuaite ar 
bhonn tráchtála Bheadh na priacail don infheistíocht tráchtála san fhuinneamh tonnta 
mórscála amach ón gcósta thiar ró-ard in éagmais na teicneolaíochta atá cruthaithe le 
bheith oiriúnach don chomhshaol úd. 

 
Beidh éagsúlú laghdaithe an tsoláthair fhuinnimh ann, agus beidh Éire i 
dtuilleamaíocht throm gan staonadh ar bhreoslaí ion-taise onnmhairithe i gcomhair a 
héileamh fuinnimh, le himpleachtaí ann do shláine an tsoláthair. D’fhéadfadh 
impleachtaí eacnamúla teacht ar a seal féin as sin do ghnólachtaí, fiontair agus 
úsáideoirí baile ag éirí as luaineacht na bpraghsanna. 

 
Ní tharlóidh an fhorbairt eacnamúil fhéideartha a bhaineann le forbairt na 
teicneolaíochta fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta, rud a bheidh mar dheis 
shuntasach nár tapaíodh. Teastaíonn infheistíocht eacnamúil nach beag chun 
fuinneamh tonnta a ghnóthú – ag gach céime ó fhorbairt teicneolaíochta síos tríd an 
déantúsaíocht, suiteáil agus cothabháil – agus tá cumas suntasach ann do 
dheiseanna fostaíochta. Mura bhforbraítear an láithreán tástála, is amhlaidh a 
d’fhéadfadh an deis chun tionscal dúchasach nach beag a fhorbairt san fhuinneamh 
in-athnuaite a chailliúint. 

3.2.4. Conclúid faoin éileamh ar Láithreán Tástála Mara agus In-athnuaite 
(MaRETS) 

Teastaíonn soláthar an láithreáin tástála chun ceann de na heochairthionscnaimh a 
leagadh amach i bPlean Forbartha um Fhuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta 
agus i bhFeidhm a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéin. Beidh sé mar chúnamh chun bheith 
mar bhonn taca faoi chuspóir sloinnte an Rialtais chun 50GW a tháirgeadh ón 
bhfuinneamh aigéin faoin mbliain 2050. Déanfaidh sé an méid sin ach saoráid tástála 
a sholáthar mar ar féidir leis na TFTÍ a gcumas chun teacht slán a léiriú. Teastaíonn an 
tástáil úd sular féidir le forbairt fuinnimh aigéin ar scála tráchtála dul ar aghaidh. 

 
Laghdófar tuilleamaíocht na hÉireann ar bhreoslaí ion-taise allmhairithe ach an 
fuinneamh mara in-athnuaite a fhorbairt go rathúil, óna dtiocfaidh sláine soláthair 
fhuinnimh níos mó, agus lena soláthrófar malairtí inmharthana chun éilimh fhuinnimh 
na hÉireann a shásamh. 

 
Forbairt eacnamúil fhéideartha na todhchaí a bhainfidh le forbairt na hearnála 
fuinnimh aigéin níos mó in Éirinn; tiocfaidh sí le tástáil rathúil fréamhshamhlacha 
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freisin. 

 
3.3. Réitigh mhalartacha arna scrúdú 

3.3.1. Réamhrá 

Bíonn ról lárnach ag breithniú na malairtí don fhorbairt mholta sa phróiseas 
measúnachta comhshaoil. Tugtar mar chomhairle i dTreoirlínte na GCC (2002) i ndáil 
leis an RTT gurb é breithniú na bpríomh-mhalairtí rogha don fhorbairt an próiseas is 
éifeachtaí chun tionchair chomhshaoil a chosc. Féadtar na malairtí a thuairisciú ag trí 
leibhéal; ionaid mhalartacha, próisis mhalartacha agus dearaí malartacha de réir mar 
is cuí. 

 
Tá na hiarratasóirí den tuairim nach bhfuil aon roghanna malartacha féideartha ann do 
Láithreán Tástála Mhuirí agus Fuinnimh In-athnuaite Chuan na Gaillimhe. Tugtar 
cosaint don mhéid sin sa chuid seo den Tuarascáil Comhshaoil. 

 
3.3.2. Ionaid mhalartacha 

Leagtar amach thíos na príomhghnéithe ar ar roghnaíodh láithreán Chuan na 
Gaillimhe thiar sa bhliain 2006: 
• Ba chóir go mbeadh an láithreán suite i gcuan ina léirítear ¼ den acmhainn 

tonnta a fheictear san aigéan mór amach ó chósta thiar na hÉireann laistigh 
den teorainn 12 muirmhíle; 

• Ba cheart go mbeadh an tacaíocht phraiticiúil ar fáil go háitiúil; 
• Tionchar íosta ar an gcomhshaol agus ar na geallsealbhóirí; 
• Grinneall farraige neamhcharraigeach chun éascú don chábláil agus don 

ancaireacht. 
 
Níor breithníodh aon ionad malartach do Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara 
agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe.  Is iad na cúiseanna dó sin ná: 
• Táthar tar éis bheith ag oibriú an láithreáin tástála go rathúil ag an ionad sin le 

10 mbliana anuas, agus is fánach an tionchar a bhí aige ar an gcomhshaol. 

• Imlonnaíodh Tionscadal Cábla Chuan na Gaillimhe (ar ar dámhadh ceadúnas 
16 Márta 2015) ó Ché an Spidéil, agus is ag an láithreán tástála a thagann sé 
chun deiridh. Braitheann oibriú sábháilte an chábla agus an trealaimh ar 
shuiteáil an bhonneagair faoin togra seo. 

• Aithnítear Cuan na Gaillimhe agus SmartBay (go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta) mar shaoráid fhorásach dhomanda um thástáil mara i gcomhair 
fhorbairt táirgí agus seirbhísí nuálaíocha don earnáil mhuirí dhomhanda. 

• Léirítear i dtaighde a rinneadh in UCC go bhfeictear san acmhainn tonnta ag an 
láithreán tástála ¼ na hacmhainne a fheictear amuigh san Atlantach mór; ar 
rífheiliúnach é do thástáil na bhfréamhshamhlacha TFT ag TRL 4-6. 

• Is ríthábhachtach í infhaighteacht tacair shonraí amshraitheanna fadtéarmacha 
ón láithreán don taighde fuinnimh thonnta. Is sa tacar sonraí freisin a 
fhoráiltear do mheasúnú ama ar cháilíocht comshaoil agus ar thionchair an 
athraithe aeráide. Tá sé tábhacht go gcothabhálfaí an méid sin. 
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• Infhaighteacht réimhse seirbhísí tacaíochta agus mara le seantaithí acu i 
ngaireacht don láithreán. 

 
3.3.3. Próiseas malartach 

Níl aon phróiseas forbartha malartach ann do thástáil na TFTí agus na 
teicneolaíochta gaolmhaire. Is trí 9 gcéim a théitear d'fhorbairt gaireas fuinnimh 
thonnta ón gcoincheap chuig táirge tráchtála.  Sainítear iad sin mar Leibhéil 
Ullmhachta Teicneolaíochta (TRL) (OES-IA) 
• TRL 1-3: Bailíochtú coincheapa. An bun-choincheap a chruthú ó thástálacha 

flúma ar scála beag 
• TRL 4: Bailíochtú dearaidh. Tástáil fochórais ag scál idirmheánach, tástálacha 

flúma ag scála 1:10, Inmharthanacht; Dinimic Ríomhaireachtúil na Sreabhán; 
Anailís ar Eilimintí Críochta; Anailís Dhinimiciúil; Dearadh Innealtóireachta 
(Fréamhshamhail); féidearthacht agus costáil 

• TRL 5-6: Samhlacha scálaithe oibriúcháin a thástáil ar farraige + tástáil fochórais 
ag scála mór 

• TRL 7-8: Fréamhshamhail lánscála arna tástáil ar farraige 
• TRL 9: Bailíochtú eacnamúil; tástáil roinnt aonad inneall réamhthráchtála ar 

farraige i gcomhair achair ama fhada. 
 
Éascóidh an Láithreán Tástála Mara agus In-athnuaite (MaRETS) do thástáil 
fréamhshamhlacha ag TRL 4-6. 

 
3.3.4. Dearaí malartacha 

Aontaíodh ar achar, méid agus ionad an láithreáin tástála i gcomhairliúchán le 
geallsealbhóirí áitiúla mar chuid den phróiseas dearaidh láithreáin don Léas Urthrá 
bunaidh (2006). Ba mar thoradh air sin nár breithníodh aon mhalairt eile don iarratas 
nua ar léas urthrá. 

 
Soláthraítear spás sa láithreán do thástáil ghearrthéarmach agus 
mheántéarmach suas le trí TFT agus beart amháin eile don Trealamh Deiridh 
Chábla, baoithe agus fréamhshamhlacha teicneolaíochta. 

 
3.3.5. Conclúid 

Cé go moltar i dtreoirlínte na GCC go mbreithnítear malairtí don rogha forbartha, 
is é an chaoi ar bunaíodh láithreán tástála fuinnimh thonnta ¼ scála Chuan na 
Gaillimhe ag an ionad reatha le deich mbliana anuas, agus gur cuid inghlactha de 
mhuirdhreach Chuan na Gaillimhe é, agus gur fánach an tionchar a bhí aige ar an 
gcomhshaol mara a cuireadh tús leis. Is amhlaidh dá réir nár breithníodh aon 
ionaid mhalartacha. 
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Fíor 3-1: Ionad an láithreáin tástála reatha don fhuinneamh aigéin, agus ionad Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite molta i gCuan na Gaillimhe. 
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Fíor 3-2: Limistéir ainmnithe comhshaoil i bhfoisceacht an Láithreáin Tástála Mhuirí agus Fuinnimh In-
athnuaite molta i gCuan na Gaillimhe. (Marcáiltear an teorainn 15km mar líne dhubh dhaiseach) 
Réasúnaíocht agus Malairtí don Tionscadal 
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Fíor 3-3: Meascán breosla Uile-Éireann 2014
1

 

 

Figure 3-3: Fíor 3-3 
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Fíor 3-4: Meascán breosla Uile-Éireann 2012 – 2013 

 
Figure 3-4 Fíor 3-4 
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1  Foinse: An Coimisinéir um Rialáil Fuinnimh (CRF) - Nochtadh Meascáin 
Bhreosla agus Astuithe CO2  2014, CRF/15/181 
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Fíor 3-5: Comhchodanna fhorfheidhmiú an OREDP 

 
Figure 3-5 Fíor 3-5 
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Fíor 3-6: Limistéir Mheasúnachta OREDP
2

 

 

 
 

 

2 An Plean Forbartha don Fhuinneamh In-athnuaithe Amach ón gCósta (2014)
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Fágtar bán an leathanach seo d’aonghnó 
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4. Tuairisc faoin Tionscadal 

4.1. Ionad an Láithreáin Tástála don Fhuinneamh Mara agus In-
athnuaite 

Tá Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe suite 
ag an láthair thástála ¼ scála reatha don fhuinneamh aigéin amach ó chósta thuaidh 
Chuan na Gaillimhe (Fíor 4-1). Tá an láithreán tástála suite 2.4 km soir ó dheas ó 
shráidbhaile an Spidéil, atá suite 19 km siar ó Chathair na Gaillimhe.  Tugtar 
comhardanáidí an láithreáin tástála i dTábla 4-1. 

 
Is ionann achar an Láithreáin Tástála Mhuirí agus Fuinnimh In-athnuaite leis an 
láithreán reatha, ag 37 heicteár agus é suite i ndoimhneacht uisce idir 21 agus 24 
méadar. Síneann sé siar-soir tuairim 670 m agus síneann ó thuaidh-ó dheas tuairim 
560 m. Tá an láithreán tástála teorannaithe le ceithre mharc príomhairde, ceann 
amháin ag gach coirnéal. Suiteáladh cábla teileachumarsáide snáthoptaice agus 
cumhachta ón láithreán tástála chuig an gcladach i mí Aibreáin 2015 faoin gCeadúnas 
Urthrá Uimh. 2014/02786. 

 
Laistigh de 15km den láithreán tástála is amhlaidh atá LCosS ainmnithe ann faoi 
Threoir an AE maidir le hÉin (Cuan na Gaillimhe Laistigh, Loch Coirib agus 
Coimpléasc Portach Chonamara), agus tá limistéir LCaomhSc ann ar nós Loch Coirib, 
Choimpléasc Chuan na Gaillimhe, Coimpléasc Cheann Boirne - Pholl Salach, Turlach 
Bhaile Uí Bheacháin, agus Coimpléasc Portach Chonamara. 

 
Tábla 4-1: Comhordanáidí Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite 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 

 

4.2. Acmhainn tonnta ag an láithreán tástála 

Táthar tar éis an acmhainn tonnta amach ó chósta thiar na hÉireann a aithint go 
hidirnáisiúnta mar cheann de na hacmhainní is déine ar domhan ó thaobh an 
fhuinnimh de, agus meastar í ag 70kW in aghaidh an mhéadair thonnbhráide, amach 
ón gcósta thiar thuaidh. Is ionann aeráid na dtonnta ag an Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite agus ¼ den scála a fhaightear ar fharraige 
mhór an Atlantaigh. Nochtar cladach thuaidh Chuan na Gaillimhe do ghnáthghaotha 
aniar agus aniar aneas. Tá Foras na Mara tar éis sonraí tonnta a bhailiú ag an 
láithreán tástála fuinnimh aigéin ón mbliain 2006 i leith trí leas a bhaint as baoi 
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waverider. Tugtar staitisticí achoimre um aeráid tonnta i dTábla 4.2, bunaithe ar 10 
mbliana de shonraí. Is é 0.8m an mheánairde do thonnta shuntasacha, agus is é 
4.94m an uasairde. Ba 8.63m (HUasta) é an tonn ab airde a taifeadadh thiar i mí na 
Nollag 2006 

 
Tábla 4-2: Achoimre de na sonraí tonnta idir 2006-2015 

 

Paraiméadar Íosta Meán Uasta 

Hs (m) 0.07 0.80 4.94 

Huasta (m) 0.020 1.24 8.63 

Tz (s) 1.47 3.99 8.70 

Tp (s) 1.31 7.28 22.0 

Dirp (céimeanna) gan bheith ar fáil 230.81 gan bheith ar fáil 

 

Tugtar saintréithe na hacmhainne tonnta ag Láithreán Tástála Fhuinneamh Mara 
agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe sa bhreacadh dóchúlachta i bhFíor 4-2 
(bunaithe ar shonraí 2006-2015). Tarlaíonn tonnta le hAirde Shuntasach Toinn (Hs) 
idir 0.5m agus 1m agus le Tréimhse (Tz) idir 3 agus 5 soicind ag minicíocht 19%. 
Bíonn 45% de na tonnta sa réimse idir 0.5m agus 1m (Hs). Is treo aniar aduaidh a 
thagann na gnáth-thonnta (Féach Caibidil 14 i gcomhair tuilleadh mionsonraí). 

 
Rinne an Lárionad Taighde Hiodrálaice agus Muirí tréithriú acmhainne de Láithreán 
Tástála ¼ scála Chuan na Gaillimhe don Fhuinneamh Tonnta thiar sa bhliain 2011 
(Aguisín 11). Na forbróirí gairis a imlonnófar TFTí ag láithreán tástála ¼ scála Chuan 
na Gaillimhe; is mian leo torthaí tástála a eachtarshuí chun tuiscint a fháil ar an gcaoi 
ina n-oibreoidh a ngaireas ag lánscála. Feictear réimse comhchosúil staideanna mara 
i Láithreán Tástála Fuinnimh Mhara Chuan na Gaillimhe agus an Atlantaigh (AMETS). 
Is féidir a fheiceáil gur mar a chéile iad na staideanna mara foircneacha ag an dá 
láithreán, rud a tháscann gur dócha go bhfaighidh forbróirí a imlonnaíonn gairis i 
gCuan na Gaillimhe amach an chaoi ina bhfeidhmeoidh a ngaireas i gcoinníollacha 
comhchosúla le linn doininne amach ó chósta thiar na hÉireann. 

 
4.3. Comhchodanna an tionscadail  

4.3.1. Tionscadal Molta 

Tá plean ag Foras na Mara, i gcomhair le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na 
hÉireann, chun an tsaoráid reatha de láithreán tástála fuinnimh thonnta amach ón 
gcósta ag an Spidéal i gCo. na Gaillimhe a uasghrádú. 

 
Ceadófar leis an uasghrádú d’imlonnú agus tástáil réimse níos leithne 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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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 struchtúrófar 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 

• Bbaoi sonraí Waverider do thoisí tonnta 

• Boinn chomhghlasáilte modúlacha domhantarraingthe 

• Éagsúlacht braiteoirí agus uirlisí eolaíochta 

• Cáblaí lena nascfar na huirlisí, braiteoirí, agus 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 tástál 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 

 
Pléitear na comhchodanna sin ina mionsonraí sa Taighde Deisce um Thionchar agus 
Maolú Comhshaoil do Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite 
Chuan na Gaillimhe, arna stiúradh ag Aquafact (Aguisín 1). Is féidir an cineál 
bonneagair a imlonnófar ar an láithreán a aicmiú mar bhonneagar fadtéarmacha, 
bonneagar athfhillteach/gearrthéarmach agus, gairis taispeántais agus tástála 
(Tábla 4-3). Cuirtear síos orthu siúd ina mionsonraí sna codanna seo a leanas. 

 
Tá sé tábhachtach go dtabharfaí faoi deara nach féidir na fréamhshamhlacha 
úd a thástáil ar an láithreán riamh, ach gurb ionadaithe iad don fhoireann 
teicneolaíochtaí a d’fhéadfaí a thástáil. 

 
Taispeántar léiriúchán físiúil de na cineálacha gaireas molta ar féidir iad a imlonnú ar 
an láithreán i bhFíor 4-3. Tugtar eagrú na gcineálacha gaireas molta, arna scálú chuig 
toisí iarbhír an láithreáin tástála, i bhFíor 4-4. 
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Tábla 4-3: Bonneagar Láithreán Tástála Mara & Fuinnimh In-athnuaite Chuan na Gaillimhe 

 

Bonneagar Fadtéarmach Marcanna Príomhairde 
Faireachlann Fo-mhara (Trealamh Deiridh Chábla [CEE])                                                                          
Baoi Sonraí Waverider 
Bonn Domhantarraingthe d’Ardán an SeaStation 

Bonneagar 
Athfhillteach/Gearrthéarmach 

Eagar Fuaime ADCP don Bhaoi Sonraí SmartBay 
Cáblaí agus Cábláil 

Gairis Tástála agus Taispeántais Colún Uisce Ascalach TFT          
Maolaire Pointe TFT                        
Maolaitheoir TFT 
Tiontairí Borrtha Tonnta Ascalacha TFT              
Brú Difrealach TFT 
Córas Brú / Boilg Uisce TFT            
Maolaire Pointe Maise Rothlaí TFT                
Tuirbín Gaoithe Rothlúcháin 
Tionscadail Nuálaíochta Tuirbín 
Gaoithe ar Snámh 
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4.3.2. Bonneagar Fadtéarmach 

4.3.2.1. Marcanna Príomhairde 
 

Tuairisc Marcanna ancairithe ar snámh lena línítear teorainn Láithreáin 
Tástála mholta Mhuirí agus Fuinnimh In-athnuaite Chuan na 
Gaillimhe chun loingseoireacht timpeall an ionaid a chinntiú. Dhá 
mharc príomhairde thuaidh agus dhá mharc príomhairde theas. 

Toisí Trastomhas 3m x 7m (snámh 2m). 
Ionad Ceithre choirnéal den láthair 
Suíomh Ar snámh ar bharr na farraige 
Achar 
Imlonnaithe 

Fadtéarmach (35bliain) 

Múráil Slabhra/téad pointe singil ceangailte le blocmheáchain 2 thonna 
(leithead 2m x fad 2m) 

Lorg achair Barr na farraige: 7.07m2 x 4 = 28.28m2 

Grinneall na Farraige: 4m2 x 4 = 16m2
 

Modh 
Suiteála 

Ó shoitheach seirbhíse (bíodh sé tarraingthe chuig an ionad nó 
ardaithe ag crann tógála) agus blocmheáchan ligthe síos. 

Soilsiú Treoirlínte IALA: Bíonn solas bán síorghealánach ag na príomhairdí 
thuaidh agus 6 ghealán ghearra agus gealán fada amháin ag na 
príomhairdí theas. Bíonn seicheamh éagsúil ag na marcanna thiar 
(VQ) le hais na marcanna thoir (Q). 

Léirshamhlú 
 

 

Íomhá chun críocha léirshahmlaithe amháin © Coimisinéir Soilse na hÉireann 
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4.3.2.2. Faireachlann Fo-mhara (Trealamh Deiridh Chábla [TDC] agus 
Fráma) 

 

Tuairisc Baineann Trealamh Deiridh Chábla (CEE), fráma agus trealamh ceangailte 
leis an bhfaireachlann fo-mhara. Is gaireas do-aistrithe é le poirt ann ina 
bplugáiltear braiteoirí, SeaStation, TFTí agus ceamaraí HDTV chun 
cumhacht a fháil. Gach trealamh imlonnaithe laistigh den fhráma nó 
ceangailte leis. 
Trealamh Comhghaolmhar: 

• Fráma CEE 

• Ceanastar Deiridh Chábla – imlonnaithe laistigh den fhráma CEE 

• Braiteoir CTD (Seoltachta, Teochta agus Doimhneachta [Brú]) 

• Braiteoir DO (Ocsaigine Tuaslagtha) 

• Braiteoir moirtiúlachta agus fluaraiseachta 

• Hidreafón – chun toraonn fo-uisce a thomhas 

• ADCP (Próifíleoir Feachta Fuaime Doppler) 

• Gabhdóir fuaime – lena ndéantar monatóireacht ar éisc chlibeáilte 

• Ceamara Teilifíse HD – lena dtaifeadtar ábhar físeáin fho-uisce 

• Solas fo-uisce – 1600Lux@1m d’úsáid idirthréimhseach Toisí Fad 3m x leithead 1.5m x airde 1.7m, 1.5 tonna 
Ionad Coirnéal thiar theas an láithreáin tástála 
Suíomh Grinneall na Farraige 
Achar 
Imlonnaithe 

Fadtéarmach (3 - 5bliana+) 

Múráil Féin-mhúrálaithe faoina mheáchan féin 
Lorg achair Barr na farraige: 0.0 m2               

Grinneall na Farraige: 
CEE 4.5m2

 

Trealamh Foirceanta Cábla (CTE) 2.0m2
 

Modh 
Suiteála 

Curtha i suíomh ó shoitheach seirbhíse le crann tógála 

Soilsiú Úsáid thréimhsiúil an tsoilsithe fo-uisce (1600Lux@1m) 

Léirshamhlú 

 

Íomhá © Diarmuid Ó Conchubhair 
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4.3.2.3. Baoi Sonraí SmartBay 
 

Tuairisc Gaireas do-aistrithe ar snámh a thaifeadann aeráid na dtonnta go leanúnach 
Toisí Trastomhas 0.9m 

Ionad IImeall thiar an láithreáin 
Suíomh Ar snámh ar bharr na farraige 
Achar 
Imlonnaithe 

Fadtéarmach (3 - 5bliana+) 

Múráil Ar ancaire trí mhúráil téid phointe singil ceangailte le meallmheáchan 0.5 
tonna 

Lorg achair Barr na farraige: 2.54m2 

Grinneall na Farraige: 1m2
 

Modh 
Suiteála 

Curtha i suíomh ó shoitheach seirbhíse le crann tógála 

Léirshamhlú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Íomhá © Mark Wemyss 
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4.3.2.4. Ardán Sea Station 
 

Tuairisc Ardán ar snámh ceangailte chun cladigh trí mheán CEE. Is féidir cumhacht a 
sholáthar do 3 thiontaire fuinnimh arna gceangal le cáblaí imleacáin. Beidh 
hidreafón buan ag an SeaStation ceangailte chun torann fo-uisce a 
thomhas. 

Toisí 25m x 8m nó 12m x 12m. 

Ionad Laistigh de 100m ón CEE 
Suíomh Ar snámh ar bharr na farraige 
Achar 
Imlonnaithe 

Fadtéarmach (10mbliana+) 
Athshlánú bliantúil do chothabháil sceidealaithe. 

Múráil Uaslíon de mhúráil slabha 4 phointe feistithe le hancairí Danforth trí 
thonna ardchoinneála. Is iad toisí an ancaire trí thonna ná 2m ar leithead, 
3.5m ar fhad agus 1m in airde. 

Lorg achair Barr na farraige: 200m2 (uasfhad)                      
Grinneall na Farraige: 56m2 (uasfhad do 8 n-ancaire) 

Modh 
Suiteála 

Arna tharraingt chun an láithreáin le soitheach seirbhíse. 
Ancairí íslithe i suíomh le soitheach seirbhíse. 

Léirshamhlú 

 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © Macroworks 
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4.3.2.5. Bonn Domhantarraingthe 
 

Tuairisc Frámaí aonair 9 dtonna nó sraith frámaí 9 dtonna comhghlasáilte chuig 
uasmheáchan 81 tonna. 
Meáchain choincréite réamhdhéanta curtha sa fhráma/sna frámaí. Suitear 
na gairis go díreach ar an mbonn domhantarraingthe nó lagmhúráilte trí 
mheán múrálacha singile/ilphointe leis an mbonn domhantarraingthe 

Toisí 9 gceann x 2.5m ar fhad x 2.5m ar leithead x 2m in airde (uasfhad) 
Ionad Áit ar bith fhéideartha laistigh den láithreán tástála 
Suíomh Grinneall na Farraige 
Achar 
Imlonnaithe 

Fadtéarmach (3-5bliana+) 

Múráil Féin-mhúrálaithe faoina mheáchan féin 
Lorg achair Barr na farraige: gan bheith ar fáil 

Grinneall na Farraige: 56m2 (uasfhad do 9 n-aonad) 
Modh 
Suiteála 

Curtha i suíomh ó shoitheach seirbhíse le crann tógála 

Soilsiú Neamhní 

Léirshamhlú 

 

 
Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © Marine Technology Ltd. 
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4.3.3. Bonneagar Athfhillteach / Gearrthéarmach 

4.3.3.1. Baoi Sonraí SmartBay 
 

Tuairisc Gaireas múráilte ar snámh ar a dtaifeadtar go leanúnach sonraí 
comhshaoil ag an láithreán tástála ó éagsúlacht braiteoirí ar bord. 

Toisí Trastomhas 2.5m x 7m (snámh 2m). 

Ionad Áit ar bith fhéideartha laistigh den láithreán tástála 
Suíomh Ar snámh ar bharr na farraige 
Achar 
Imlonnaithe 

Imlonnuithe rialta idir ghearrthéarmacha agus meántéarmacha (6-12 mí) 

Múráil Múrálacha téid, sreinge nó slabhra singile, srian nó ilphointe feistithe le 
blocmheáchan amháin nó dó 3 thonna (1.5m x 1.5m x 1.5m) 

Lorg achair Barr na farraige: 4.91m2
 

Grinneall na Farraige: 4.5m2  (uasfhad do dhá bhlocmheáchan) 
Modh 
Suiteála 

Tarraingthe chun suímh ó shoitheach seirbhíse  

Léirshamhlú 

 

Íomhá © SmartBay Ireland Ltd. 
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4.3.3.2. Eagar Fuaime 
 

Tuairisc Córas 6 árthach tuirlingthe aonair suite ar ghrinneall na farraige arna 
gceangal trí mheán cáblána trastomhais 17mm le mol lárnach (ina 
bhfaightear na comhchodanna gaolmhara leictreonaice agus TFC) atá 
ceangailte ar a sheal féin trí mheán chábla trastomhais 25mm go díreach 
leis an CEE. 
Beidh hidreafón monatóireachta fuaime feistithe le gach árthach 
tuirlingthe, agus beidh hidreafón amháin ar snámh i lár an tsáile trí 
mheán snámháin líne dírí. Ceanglófar braiteoir treoluais cháithníní freisin 
le gach árthach tuirlingthe. 

Toisí Árthaigh Thuirlingthe: Bonn triantánach 1m ar leith x 0.75m in airde, 
Mol Lárnach de mheáchan 0.05 tonna: Fad 1.5m x leithead 1.5m x 
airde 1.0 m,                                                                                               
Cábláil mheáchan 1 tonna: 400m ar fhad x trastomhas 0.025m 

Ionad Beidh an Mol lárnach laistigh de 150m den CEE agus na hárthaigh 
aonair imlonnaithe ar fud an láithreáin tástála 

Suíomh Grinneall farraige le hidreafóin ar snámh i lár an tsáile 
Achar 
Imlonnaithe 

Imlonnuithe meántéarmacha rialta (12 - 18 mí) chun monatóireacht a 
dhéanamh ar ghairis fhuinnimh 

Múráil Féin-mhúrálaithe faoina mheáchan féin 
Lorg achair Barr na farraige: 0.0 m2

 

Grinneall na Farraige:                                   
Árthaigh thuirlingthe 0.5m2 x 6 = 3 m2 

Mol Lárnach: 2.25 m2 Cábláil: 10 m2
 

Modh 
Suiteála 

An Mol Lárnach curtha i suíomh ó shoitheach 
seirbhíse le crann tógála. Árthaigh thuirlingthe 
imlonnaithe ag tumadóirí. 

Léirshamhlú  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © IBM 
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4.3.3.3. ADCP  Tráldíonach 
 

Tuairisc Próifíleoir Srutha Fuaime Doppler (ADCP) chun sruthanna sáile a thomhas 
Toisí Fráma Tráldíonach: 2m x 2m x 1m 

Ionad Áit ar bith fhéideartha laistigh den láithreán tástála 
Suíomh Grinneall na Farraige 
Achar 
Imlonnaithe 

Imlonnuithe rialta idir ghearrthéarmacha agus meántéarmacha (6-12 mí) 

Múráil Féin-mhúrálaithe faoina mheáchan féin 

Lorg achair Barr na farraige: 0.0 m2 

Grinneall na Farraige: 2m2
 

Modh 
Suiteála 

Imlonnaithe ón soitheach seirbhíse 

Léirshamhlú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Íomhá © Diarmuid Ó Conchubhair 
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4.3.3.4. Cáblaí agus Cábláil 
 

Tuairisc Dearfar cáblaí idircheangailteacha d’fheidhmeanna sonracha le baill 
láidreachta leabaithe agus cumhdach cosanta ar cóimhéid lena n-úsáid 
cheaptha agus le riachtanais feidhmíochta. 
Dearfar na cáblaí imleacáin idir an SeaStation agus TFT le bheith ar snámh 
sa cholún uisce agus gan tadhall le grinneall na farraige chun aon chur 
isteach ar ghrinneall na farraige a chosc agus chun caitheamh agus cuimilt 
ar an gcábla a laghdú. 
Beidh codán d’fhad an chábla ardaithigh ón CEE chuig an SeaStation ina luí 
ar ghrinneall na farraige sula n-ardaíonn sé chun bualadh leis an SeasStation 
ar snámh ar an mbarr. 

Toisí 600m ar fhad x trastomhas 0.025m (cábla singil uasta) 
Ionad Idir na gairis tástála, SeaStation agus CEE 
Suíomh Ar snámh i lár an cholúin uisce, le roinnt cáblála ina luí ar ghrinneall na farraige 
Achar 
Imlonnaithe 

Imlonnuithe rialta meántéarmacha (12 - 18 mí) 

Múráil Neamhní 
Lorg achair Barr na farraige: 0.0 m2 

Grinneall na Farraige: 5 m2
 

Modh 
Suiteála 

Imlonnaithe ó shoitheach  
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4.3.4. Gairis Tástála agus Taispeántais 

4.3.4.1. Tiontaire Fuinnimh Thonnta Ascalach sa Cholún Uisce (TFT) 
 

Tuairisc Struchtúir chuasacha ar snámh ar oscailt don fharraige faoi bhun na líne 
Toisí Éagsúla, ag brath ar an ngaireas 

Fad 20m x leithead 10m, nó bonn triantánach 30m ar leith (uasfhad) 
Ionad Laistigh den láithreán tástála 
Suíomh Ar snámh ar bharr na farraige 
Achar 
Imlonnaithe 

Imlonnuithe tréimhsiúla idir ghearrthéarmacha agus meántéarmacha (6 - 18 
mí) 

Múráil Múrálacha slabhra ilphointe feistithe le hancairí leabaithe ardchoinneála. 
Lorg achair Barr na farraige: 400.0 m2 (uasfhad gairis) 

Grinneall na Farraige: 56 m2 (uasfhad múrála) 
Modh 
Suiteála 

Tarraingthe chun suímh ó shoitheach seirbhíse 

Léirshamhlú 

 

Baoi OE imlonnaithe i gCuan na Gaillimhe (2007 – 2011) ©Foras na Mara 

 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © GRSI 
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4.3.4.2. TFTí Maolaire Pointe 
 

Tuairisc Struchtúir ar snámh lena n-ionsúitear fuinneamh ó gach treo trína 
ngluaiseachtaí ag/gar do b(h)arr an tsáile. 

Toisí Éagsúla ag brath ar an ngaireas 
Trastomhas 5m ar uasfhad 

Ionad Laistigh den láithreán tástála 
Suíomh Ar snámh ag an mbarr, ag síneadh trí cholún an uisce, múráilte do 

ghrinneall na farraige 
Achar 
Imlonnaithe 

Imlonnuithe tréimhsiúla idir ghearrthéarmacha agus meántéarmacha (6 - 
18 mí) 

Múráil Múrálacha slabhra ilphointe feistithe le hancairí leabaithe 
ardchoinneála, nó feistithe le bonn domhantarraingthe 

Lorg achair Barr na farraige: 20.0 m2 (uasfhad gairis) 
Grinneall na Farraige: 56 m2 (uasfhad múrála) 

Modh 
Suiteála 

Tarraingthe chun suímh ó shoitheach seirbhíse 

Léirshamhlú 

 

Wavebob imlonnaithe i gCuan na Gaillimhe (2006 – 2007) ©Foras na Mara 

 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin ©Sigma Energy 
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4.3.4.3. TFTí Maolaitheoirí 
 

Tuairisc Struchtúir ar snámh ina ngabhtar fuinneamh ó ghluaiseacht 
choibhneasta an dá ghéag agus tonnta ag gabháil tríothu. 

Toisí Éagsúla, ag brath ar an ngaireas 
Fad 30m x leithead 10m x airde 3m (uasfhad) 

Ionad Laistigh den láithreán tástála 
Suíomh Ar snámh ar bharr na farraige 
Achar 
Imlonnaithe 

Imlonnuithe tréimhsiúla idir ghearrthéarmacha agus meántéarmacha (6 - 
18 mí) 

Múráil Múrálacha slabhra ilphointe feistithe le hancairí leabaithe ardchoinneála 

Lorg achair Barr na farraige: 300.0 m2 (uasfhad gairis) 
Grinneall na Farraige: 56 m2 (uasfhad 
múrála) 

Suiteáil Tarraingthe chun suímh ó shoitheach seirbhíse 
Samplaí  

 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © SeaPower Ltd. 
 

 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © PerpetuwavePower Pty Ltd. 
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4.3.4.4. TFT Tiontairí Ascalacha Borrtha Tonnta 
 

Tuairisc Bíonn na gairis suite ar ghrinneall na farraige agus ascalaíonn an géag 
mar luascadán suite ar alt maighdeogacha mar fhreagra do ghluaiseacht 
na dtonnta sa sáile. Is gairis lán-fhomhara iad an chuid is mó de na gairis, 
gan ach barr an fhlapa os cionn líne an tsáile. 

Toisí Éagsúla, ag brath ar an ngaireas 
Fad 5m x leithead 10m x airde 10m (uasfhad) 

Ionad Laistigh den láithreán tástála 
Suíomh Feistithe do ghrinneall na farraige agus ag síneadh trí cholún an uisce. 
Achar 
Imlonnaithe 

Imlonnuithe tréimhsiúla idir ghearrthéarmacha agus meántéarmacha (6 - 18 
mí) 

Múráil Féin-mhúrálaithe faoina mheáchan féin 
Lorg achair Barr na farraige: 10.0m2 

Grinneall na Farraige: 50 
m2 (uasta) 

Suiteáil Tarraingthe chun suímh ó shoitheach seirbhíse 
Samplaí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © AW Energy 

 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © Aquamarine Power 
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4.3.4.5. TFT Difreálach Brú 
 

Tuairisc Gairis a cheanglaítear do ghrinneall na farraige trí leas a bhaint as bonn 
domhantarraingthe. Is í gluaiseacht na dtonnta a ardaíonn agus a íslíonn 
leibhéal na mara os cionn an ghairis, lena spreagtar difreálach brú sa 
ghaireas. 

Toisí Éagsúla, ag brath ar an ngaireas 

Ionad Laistigh den láithreán tástála 
Suíomh Feistithe do ghrinneall na farraige agus ag síneadh trí cholún an uisce. 
Achar 
Imlonnaithe 

Imlonnuithe tréimhsiúla idir ghearrthéarmacha agus meántéarmacha (6 - 18 
mí) 

Múráil Múráil theann dhá phointe le bonn domhantarraingthe 
Lorg achair Barr na farraige: 20.0m2 

(uasfhad) Grinneall na Farraige: 
50 m2 (uasfhad) 

Suiteáil Tarraingthe chun suímh ó shoitheach seirbhíse 
Samplaí 

 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © Aquaret 
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4.3.4.6. TFT Chóras Brú/Boilg Uisce 
 

Tuairisc Feadán rubair líonra le huisce atá sa ghaireas, arna mhúráil do ghrinneall 
na farraige curtha i dtreo na dtonnta. Téann an sáile isteach tríd an 
deireadh, agus gintear difreálacha brú ar feadh an fheadáin agus an tonn 
ag gabháil thairis, rud a chruthaíonn an ‘bolg’. Agus an bolg ag gluaiseacht 
tríd an bhfeadán de réir mar a fhásann sé, ag bailiú fuinnimh as ar féidir 
leas a bhaint chun tuirbín caighdeánach cinn ísil a stiúradh ag an 
gcloigeann. 

Toisí Éagsúla, ag brath ar an ngaireas 
Fad 20m x leithead 4m x airde 1m (uasfhad) 

Ionad Laistigh den láithreán tástála 
Suíomh Ar snámh gar do bharr na farraige 
Achar 
Imlonnaithe 

Imlonnuithe tréimhsiúla idir ghearrthéarmacha agus meántéarmacha (6 - 
18 mí) 

Múráil Múráil ilphointe feistithe d’ancairí leabaithe nó blocmheáchain 
Lorg achair Barr na farraige: 32.0m2 (uasfhad) 

Grinneall na Farraige: 56 m2 

(uasfhad) 
Suiteáil Tarraingthe chun suímh ó shoitheach seirbhíse 
Samplaí 

 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © Aquaret 
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4.3.4.7. Maolaitheoir Pointe Maise Rothlaí 
 

Tuairisc Struchtúr mór ar chuma baoi ar bharr na farraige, laistigh de mhais 
rothlach atá ceangailte le caidéal agus/nó le córas giniúna. Baintear leas 
as dhá chineál rothlúcháin chun fuinneamh a ghabháil trí ghluaiseacht an 
ghairis ag luascadh anonn is anall ar na tonnta. Is í an ghluaiseacht sin a 
stiúrann meáchan éalárnach nó is é gíreascóp is cúis le luainíocht. Is 
amhlaidh sa dá chás a cheanglaítear an ghluaiseacht do ghineadóir 
leictreach laistigh den ghaireas féin. 

Toisí Éagsúla, ag brath ar an ngaireas 
Fad 10m x leithead 4m x airde 3m (uasfhad) 

Ionad Laistigh den láithreán tástála 
Suíomh Ar snámh ar bharr na farraige 
Achar 
Imlonnaithe 

Imlonnuithe tréimhsiúla idir ghearrthéarmacha agus meántéarmacha (6 - 18 
mí) 

Múráil Múráil ilphointe feistithe d’ancairí leabaithe nó blocmheáchain 
Lorg achair Barr na farraige: 40.0m2 (uasfhad) 

Grinneall na Farraige: 56 m2 

(uasfhad) 
Suiteáil Tarraingthe chun suímh ó shoitheach seirbhíse 
Samplaí 

 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © Aquaret 



75  

 
 

4.3.4.8. Tuirbín Taoide Rothlúcháin 
 

Tuairisc Féadtar na gairis bheith suite ar ghrinneall na farraige, laistigh de cholún an 
uisce nó ag an mbarr. Tuirbín uile-threoch lena bhféadtar cumhacht a 
ghiniúint ó shruthanna aigéin. Féadann na gairis tacú freisin le braiteoirí 
ilíocha don mhonatóireacht comhshaoil réadama ar limistéar leathan. 

Toisí Éagsúla, ag brath ar an ngaireas 
Fad 10m x leithead 4m x airde 3m (uasfhad) 

Ionad Laistigh den láithreán tástála 
Suíomh Suite ar ghrinneall na farraige, laistigh de cholún an uisce nó ag an mbarr 
Achar 
Imlonnaithe 

Imlonnuithe tréimhsiúla idir ghearrthéarmacha agus meántéarmacha (6 - 18 
mí) 

Múráil Imlonnaither ar ghrinneall na farraige le bonn 
domhantarraingthe nó, múráil theann le bonn 
domhantarraingthe nó, 
Ceangailte le struchtúr éigin eile ar an suíomh. 

Lorg achair Barr na farraige: 0.0 m2 

Grinneall na Farraige: 5 m2 

(uasfhad) 
Suiteáil Tarraingthe chun suímh ó shoitheach seirbhíse 

Samplaí 

 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © Seaformatics 

 

 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © Aquaret 



76  

 
 

4.3.4.9. Tuirbín Gaoithe ar Snámh 
 

Tuairisc Ardáin ar snámh atá deartha chun tuirbíní gaoithe a chóiriú (agus túr 
comhbhainteach an tuirbín) 

Toisí Éagsúla, ag brath ar an ngaireas 
Bonn triantánach de shleasa 20m x molairde 25m 
(uasfhad) Trastomhas lainne 20m (uasfhad) 

Ionad Laistigh den láithreán tástála 
Suíomh Ar snámh gar do bharr na farraige agus múráilte do ghrinneall na farraige 
Achar 
Imlonnaithe 

Imlonnuithe tréimhsiúla idir ghearrthéarmacha agus meántéarmacha (1 - 12 
mí) 

Múráil Múráil ilphointe feistithe d’ancairí leabaithe nó boinn domhantarraingthe 
Lorg achair Barr na farraige: 200m2 

(uasfhad)                        
Grinneall na Farraige: 56 m2 

(uasfhad) 

Suiteáil Tarraingthe chun suímh ó shoitheach seirbhíse 
Soilsiú Soilsiú eitleoireachta faoi mar a shonraíonn Údarás Eitlíochta na hÉireann 

Samplaí 

 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © TetraFloat 
 

 

Íomhá chun críoch léirshamhlaithe amháin © Macroworks 
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4.3.4.10. Tionscadail Nuálaíochta 
 

Tuairisc Tionscadail nuálaíochta óna dteastódh imlonnú agus tástáil braiteoirí 
nuálaíocha agus trealaimh mhara. D’fhéadfaidís siúd bheith suite ar an 
bhfráma CEE, bheith féin-imlonnaithe le bonn domhantarraingthe nó 
leas a bhaint as bonneagar reatha eile ar an láithreán (.i. SeaStation, baoi 
sonraí srl.). 

Toisí Éagsúla, ag brath ar an ngaireas 
Ionad Laistigh den láithreán tástála 
Suíomh Ar ghrinneall na farraige, ceangailte le fráma CEE nó le bonneagar éigin eile 
Achar 
Imlonnaithe 

Imlonnuithe tréimhsiúla idir ghearrthéarmacha agus meántéarmacha (1 - 
12 mí) 

Múráil Ceangailte leis an CEE, frámaí árthaigh thuirlingthe níos lú, nó suite ar 
Lorg achair Barr na farraige: 10  m2  (uasfhad) 

Grinneall na Farraige: 10 m2 

(uasfhad) 
Suiteáil Tarraingthe chun suímh ó shoitheach seirbhíse 
Samplaí Imlonnú agus tástáil múrálacha nuálaíocha. D’fhéadfaidís siúd bheith i 

dteannta le tromáin chaighdeánacha nó le bonn domhantarraingthe 
 

Ábhar sceire saorga arna thástáil ar an láithreán chun éifeachtaí 
bitheolaíochta agus ceimiceacha ar an gcomhshaol a anailísiú 

 

Féadtar gineadóir neamhspleách a áireamh ar ghairis TFTí éagsúla 
(sonrach don ghaireas agus don tionscadal) ar feadh aga a n-imlonnaithe 

 

4.4. Suiteáil tionscadail 

Is iad seo a leanas na príomhghníomhaíochtaí a bhainfidh le forfheidhmiú an 
tionscadail: 

• Marcáil na limistéar tástála ainmnithe le marcanna príomhairde 

• Imlonnú an bhonneagair thástála 

 
4.4.1. Imlonnú na marcanna príomhairde 

Cuirfear marcanna príomhairde ag gach coirnéal den láithreán tástála. Tásctar leis na 
marcanna príomhairde an taobh sábháilte de chontúirt loingseoireachta. Beidh na 
marcanna ancairithe do ghrinneall na farraige ach leas a bhaint as blocmheáchain. 
Beidh aeróg agus tarchuradóir chóras sainaitheanta uathoibríche (AIS) suite ar an 
marc príomhairde siar ó dheas. Ceadófar leis sin do tharchur sonraí ón láithreán 
tástála chuig na saoráidí cois cladaigh agus chun ionad an limistéir thástála a 
shainaithint don loingseoireacht agus do shoithí eile go leictreonach agus go físiúil. 

 
Is é Coimisinéir Soilse na hÉireann thar thréimhse isteach is amach ar aon 
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seachtain amháin a rachaidh i mbun na hoibríochta chun na baoithe marcóra 
príomhairde a imlonnú, agus teastóidh ón ILV Granuaile bheith ar an láthair. Is é 
Foras na Mara a chothabhálfaidh na marcanna ar feadh saolré an tionscadail.  
 

4.5. Imlonnú gaireas tástála agus taispeántais 

Tarlóidh imlonnú na dtiontairí fuinnimh thonnta, tuirbíní taoide, gaireas ar snámh 
agus tionscadal nuálaíochta eile i gcomhréir leis na coinníollacha dochta ar a 
gcuirtear síos i Lámhleabhar Láithreán Tástála agus Taispeántais Chuan na 
Gaillimhe, arna áireamh in (Aguisín 2). 

 
Mínítear sa cháipéis na nósanna imeachta lena gcloí ag cuideachta nó taighdeoir ar 
bith ar mian leo leas a bhaint as Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-
athnuaite Chuan na Gaillimhe chun a bhfréamhshamhlacha ná gairis tiontúcháin 
fhuinnimh aigéin a thástáil. Sloinntear inti freisin na “Coinníollacha Úsáide” de na 
saoráidí úd, chomh maith leis na seirbhísí a sholáthraíonn SmartBay chun cúnamh le 
húsáideoirí an láithreáin tástála. 

 
Foráiltear léi na coinníollacha dlíthiúla, sábháilteachta muirí, comhshaoil agus 
oibriúcháin nach mór d’úsáideoirí a shásamh sula dtugtar rochtain do ghaireas 
éigin ar an láithreán tástála. 

 
Táthar tar éis an láithreán tástála a dhearadh gan a ligean ach amháin d’imlonnú 
agus tástáil uasmhéid 3 thiontaire fhréamhshamhlacha don fhuinneamh aigéin ag 
aon tráth amháin. 

 
4.5.1. Múráil gaireas 

Is ag an gcéim forbartha den chuid is mó go fóill atá na córais mhúrála do ghairis. Cé 
gur teoranta í an taithí atá faighte ó na córais mhúrála, is amhlaidh atá roinnt 
réiteach ancairithe i mbéal forbartha. Glactar san áireamh leo sin méid agus éilimh 
ghaireas éagsúil chomh maith le cineál substráite ag grinneall na farraige, 
doimhneacht múrála, fórsaí statacha agus dinimiciúla, agus fachtóirí eacnamaíocha 
nach iad. An taithí a gnóthaíodh ó ghairis roimhe seo agus ó fheidhmeanna eile 
amach ón gcósta ar nós feirmeacha gaoithe, ancaireachta loinge, tógáil mhara 
ghinearálta agus an tionscal ola amach ón gcósta; táthar tar éis í a bhreithniú cheana 
féin. 

 
Ní foláir go n-oibrítear gairis i gcomhshaoil ardfhuinnimh mar ar féidir an cumas do 
ghiniúint an leictreachais a uasmhéadú leo. Caithfear na gnáthriachtanais a 
bhaineann leis na riochtaí úd a thabhairt san áireamh le dearadh na gcóras múrála dá 
réir, sa tsúil chun inmharthanacht an ghairis agus barrfheabhsú an aschuir 
chumhachta a chinntiú. 

 
I gcomhréir le Lámhleabhar Láithreáin Tástála agus Taispeántais Chuan na Gaillimhe, 
is amhlaidh a dhearfar an córas/na córais m(h)úrála don ualach ionchais agus i 
gcomhréir leis na caighdeáin iomchuí in úsáid tráth taiscthe an iarratais. Caithfear 
gach ábhar múrála bheith deimhnithe, nó bheith cruthaithe mar sin de. 
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Is é ailtire cabhlaigh, suirbhéir mara nó biúró creidiúnúcháin aitheanta agus inniúil is 
tríú páirtí a rachaidh i mbun dearadh na múrála. Taiscfear dearadh agus tuairisc aon 
imscrúdaithe ná deimhniúcháin ag ailtire cabhlaigh, suirbhéir mara nó biúró 
creidiúnúcháin is tríú páirtí dá n-anailísiú leis an iarratas sínithe nó, murab amhlaidh 
an cás, laistigh de thrí seachtaine ó iarraidh a thuilleadh cáipéisíochta i gcomhair 
mheasúnú iomlán an iarratais. Is iad táthairí deimhnithe a dhéanfaidh gach 
táthúchán.  

Forchoimeádann Foras na Mara - mar shealbhóirí léasa do Láithreán Tástála 
Fhuinneamh Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe atá molta, an ceart chun na 
múrálacha a dheimhniú ag suirbhéir mara cairte tráth ar bith, ag costas an fhorbróra. 
Má mheastar an fhaisnéis a sholáthraítear bheith neamhdhóthanach chun 
sábháilteacht na múrála, an ghairis agus an láithreáin tástála a ráthú, nó má nochtar le 
himscrúdú físiúil ar na múrálacha aon neamhréireacht idir an dearadh múrála faofa 
agus na múrálacha a sholáthraítear. 

 
4.5.2. Córais ancaireachta 

Is ann do roinnt córas ancaireachta dóchúla do ghairis a bheadh oiriúnach dá n-úsáid 
ag an láithreán tástála. Áirítear leo siúd boinn domhantarraingthe agus ancairí 
leabaithe tarraingthe (lena n-áirítear ancairí ualaigh ingearaigh); cuirtear síos orthu 
thíos. 

 
Coinníonn ancairí domhantarraingthe an t-aonad i bhfostú trí mheáchan an ancaire 
féin amháin. Cuirfidh an fórsa frithchuimilte idir dromchla an bhoinn 
domhantarraingthe agus an dríodar máguaird leis an gcumas coinneála sa dríodar idir 
mheánach agus mhaoth ag grinneall na farraige. Caithfidh gur leordhóthanach é 
meáchan an bhoinn domhantarraingthe chun seasamh in aghaidh fórsaí 
cothrománacha, agus caithfidh sé fanacht cobhsaí agus gan róchlaonadh teacht air 
nuair a nochtar é d'fhórsaí a bhuailtear ag uillinn dó.  

 
Is bioráin choincréite réamhtheilgthe le frámaí cruach atá sna boinn 
domhantarraingthe molta. Bíonn siad oiriúnach do ghairis suite ar ghrinneall na 
farraige agus ar snámh araon, agus do chumraíochtaí caitéineacha agus múrála 
teinne araon. 

 
Baintear leas as ancairí leabaithe tarraingthe le córais mhúrála gan ualaigh 
ingearacha, ar nós córas múrála caitéineach. Leabaítear an t-ancaire nuair a 
shuiteáiltear é i substráit ghrinneall na farraige agus greamaítear an nascaire ag 
dromchla ghrinneall na farraige don líne mhúrála chaitéineach. Ní bhíonn ancairí 
leabaithe tarraingthe oiriúnach ach amháin do ghairis ar snámh ina mbaintear leas as 
córas líne múrála caitéiní. Bíonn siad oiriúnach don chuid is mó de riochtaí substráite 
ghrinneall na farraige idir mhaotha agus mheánacha, mar ar féidir an t-ancaire a ísliú 
sa tsubstráit agus é á shuiteáil. 

 
Braithfidh na himlonnuithe iarbhír ar réimse fachtóirí nach féidir iad go léir a 
chinntiú nó go ndéanann úsáideoirí ionchasacha an láithreáin saothar dearaidh 
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shonrach don teicneolaíocht ann.  
Tá nach mór gach aon cheann de na teicneolaíochtaí atá molta chun leas a bhaint as 
an láithreán tástála ag céimeanna éagsúla d’fhorbairt fréamhshamhla, agus tá 
roinnt dúshlán ann a rachaidh i bhfeidhm ar a gcuid straitéisí agus dearaí 
imlonnaithe amach anseo. 

 
4.5.3. Coimisiúnú gaireas 

Tógfar ardaitheoir cábla dinimiciúil de ghrinneall na farraige ach a mbeidh an gaireas 
faoi ancaireacht ina shuíomh, agus nascfar leis an ngaireas é má táthar á cheangal 
leis an gcábla nó leis an Sea Station é. Tiocfaidh suaitheadh éigin do ghrinneall na 
farraige as sin de réir mar a bhaintear cumhdach sealadach an chábla de.  

4.5.4. Achar agus Céimniú 

Is dóichí go n-imlonnófar na gairis ag an láithreán tástála i rith na míonna idir Aibreán 
agus Meán Fómhair ar feadh tréimhsí tástála idir seachtainí agus míonna. Is ar feadh 
18 mí a mhairfidh uasfhad na tástála i leith aon ghairis ar bith ag an láithreán tástála.  
Is féidir gairis a asbhaint go tréimhsiúil i gcomhair coigeartuithe agus chun críocha 
cothabhála. Is dócha go dtarlóidh imlonnú iarbhír na ngaireas thar shraith tréimhsí idir 
dhá agus trí lá. 

 
Is amhlaidh ar dtús a imlonnófar ancaireacht agus múrálacha ag an láithreán 
tástála. Tarraingeofar an gaireas ina dhiaidh sin chun an láithreáin tástála agus 
ceanglófar an gaireas leis na múrálacha. 
Is é nascadh na ngaireas leis an SeaStation (más gá) an chéim dheireanach den 
phróiseas imlonnaithe. Braithfidh imlonnú ancairí, múrálacha agus gaireas sa 
láithreán tástála go mór ar an aimsir shoineanta. 

 
4.6. Tráthscála foriomlán an tionscadail 

Cothabhálfar an láithreán i bhfeidhm oibriúcháin ar feadh 35 bliain ón dáta 
coimisiúnaithe. 

 
4.7. Na Cásanna is Measa don Mheasúnacht Tionchair 

Rinneadh tionchair chomhshaoil éagsúla a mheasúnú de réir mar ab 
infheidhmithe, do na cásanna ba mheasa ó thaobh an bhonneagair, na ngaireas, 
agus na dteicneolaíochtaí a mhionsonraíodh thuas. Breithníodh leis sin na 
tairseacha tionchair i leith na ngabhdóirí comhshaoil éagsúla agus foráladh leis an 
gclúdach de thionchair chomhshaoil fhéideartha. 

 
Glacadh leis sa mheasúnú ar an gcás ba mheasa do gach gabhdóir go raibh gach 
bonneagar buan agus gearrthéarmach athfhillteach imlonnaithe ag an láithreán, 
agus go raibh na trí bheart tástála gairis áitithe ag na gairis úd óna mbeifí ag dúil 
leis an tionchar ba mhó ar an ngabhdóir i gceist. Léirítear na comhchodanna 
éagsúla a rannchuirfeadh leis na cásanna ba mheasa i leith gach gabhdóir 
comhshaoil i dTábla 4-4; 
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4.8. Díchoimisiúnú 

Tiocfaidh díchoimisiúnú limistéar léasachta an láithreáin tástála faoi réir an 
chomhaontaithe idir FnaM/ÚFIÉ, an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil, agus údaráis iomchuí eile, agus beidh siad i gcomhréir leis an reachtaíocht 
ábhartha agus le dea-chleachtas an tionscail ag an tráth sin. 

 
Is faoin bhforbróir a bheidh díchoimisiúnú na ngaireas agus na dteicneolaíochtaí 
aonair, agus tiocfaidh siad faoi réir comhaontaithe le Foras na Mara, agus beidh siad i 
gcomhréir leis an reachtaíocht ábhartha agus le dea-chleachtas an tionscail ag an 
tráth sin. 

 
Déanfar measúnú ar thionchar na ngaireas díchoimisiúnaithe. Áireofar leis sin 
roghanna d’athshlánú na gcóras ancaireachta, nó dá bhfágáil in situ. 
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Marcanna Príomhairde 7 4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 

Faireachlann 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Waverider 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SeaStation 200 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bonn 0 7 x9 x9 x9 x9 x9 x9 x9 x9 x9 x9 

Baoi Sonraí 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Eagar Fuaime 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ADCP 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cábláil 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

OWC 400 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

Maolaire Pointe 20 56   1 1 1 1     

Maolaitheoir 300 56 1 1 1 1  1 1 1 1  

Borradh Ascalaithe 10 56  

Difreálach Brú 20 56 

Bolg 32 56 

Meall Rothlúcháin 40 56 

Tuirbín Taoide 0 5  1  

Tuirbín Gaoithe ar 
Snámh 

200 56 1 1     1  1 1 1  

 
Tábla 4-4: Imlonnuithe don Chás is Measa in aghaidh Gabhdóra Comhshaoil. 



83  

 
 
 

 

Fíor 4-1: Ionad an láithreáin tástála reatha don fhuinneamh aigéin, agus ionad Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite molta i gCuan na Gaillimhe. 
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Fíor 4-2: Comhtheagmhas na Hs agus Tz (teagmhas céatadánach) 2006 – 2015 
 
 
Figure 4-2 Fíor 4-2 
% Joint occurrence of Hs agus Tz % Comhtheagmhas na Hs agus Tz 
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Fíor 4-3: Trealamh tástála molta don fhuinneamh muirí (nach léiríonn an leagan amach iarbhír ar an 
láthair) 
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Fíor 4-4: Leagan amach iarbhír an trealaimh thástála molta ar an láthair 
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5. Gníomhaíocht Dhaonna 

5.1. Réamhrá 

Déantar breithmheas sa chuid seo ar thionchar féideartha an tionscadail mholta ar an 
ngníomhaíocht dhaonna sa cheantar timpeall an Spidéil. Tugtar aghaidh inti ar na 
hiarmhairtí féideartha ag an láithreán tástála ar an daonra áitiúil agus ar an 
ngníomhaíocht shocheacnamaíoch sa cheantar. 

 
5.2. Daonra 

5.2.1. Comhshaol glactha 

Tá an láithreán tástála suite amach ó chósta an Spidéil i gConamara Theas, Contae na 
Gaillimhe. Tugtar i dTábla 5-1 achoimre de dhaonra an Spidéil chomh maith leis na 
ceantair máguaird. Áirítear leis freisin mar fhoinse tagartha an daonra don stát, don 
chontae agus don chathair. Tagann na sonraí go léir ó thorthaí Dhaonáireamh na 
hÉireann de chuid na Príomh-Oifige Staidrimh idir na blianta 2002-2011. 

 
Is amach ó chósta thuaidh Chuan na Gaillimhe atá an tionscadal suite, agus rochtain 
air ó chalafoirt agus ó chéanna ag Ros a’ Mhíl, An Spidéal agus Cathair na Gaillimhe. 
Timpeall ar bhonneagar na cé agus an bhaile sa Spidéal tá toghcheantair An Spidéil, 
Chill Aithnín agus Na bhForbacha. Meastar na trí cheantar sin bheith mar an 
comhshaol glactha don tionscadal chun críche na coda seo, de bharr an chaoi arb 
infheicthe agus inrochtana ó na criosanna úd atá an tionscadal féin. 

 

Tábla 5-1: Athrú um Dhaonra sna ceantair mórthimpeall an láithreáin tástála 2002-2011 
 

 

Ceantar 
Daoine (líon) Athrú céatadánach 

2002 2006 2011 2002-2006 2006-2011 

051 Na Forbacha, Co. 
na Gaillimhe 

1272 1239 1312 -2.6 5.9 

055 Cill Aithnín, Co. na 
Gaillimhe 

831 963 1000 15.9 3.8 

063 An Spidéal, Co. na 
Gaillimhe 

1253 1357 1450 8.3 6.9 

An Stát 3917203 4239848 4588252 8.2 8.2 

Contae na Gaillimhe 143245 159256 175124 11.2 10.0 

 

Chonacthas fás beagnach mar a chéile sna ceantair mórthimpeall an láithreáin tástála 
thar gach bliain den staidéar. Chonacthas fás i ndaonra thoghcheantair An Spidéil, Chill 
Aithnín agus Na bhForbacha idir na blianta 2002 agus 2011. Tháinig meathlú ar 
dhaonra Na bhForbacha faoi 20.6% sna 4 bliana tar éis dhaonáireamh na bliana 2002, 
agus chonacthas athruithe ar dhaonra An Spidéil agus Chill Aithnín os cionn an mheáin 
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náisiúnta. Tháinig méadú faoi 5.9% ar dhaonra Na bhForbacha idir na blianta 2006 
agus 2011, agus tháinig moilliú ar an bhfás sa daonra sa Spidéal agus i gCill Aithnín 
chuig 6.9% agus 3.8% faoi seach. Bhí an ráta fáis sna trí thoghcheantar go léir faoi 
bhun na leibhéal sa stát agus sa chontae dá bharr sin.  

Is i nGaeltacht Chonamara atá an tionscadal suite; is réigiún an-bhríomhar ó thaobh 
na Gaeltachta de é seo, agus labhraítear an Ghaeilge go flúirseach agus go rialta ann. 
Tugtar achoimre i dTábla 5-2 de na héagsúlachtaí daonra laistigh de na toghcheantair 
timpeall an láithreáin tástála ar cuid den cheantar Gaeltachta sin iad. Is mar 
chrostagairt a áiríodh athruithe sa daonra do na ceantair Ghaeltachta i gContae na 
Gaillimhe agus in Éirinn trí chéile. Ba í an Phríomh-Oifig Staidrimh a thiomsaigh an 
fhaisnéis sin ó shonraí Dhaonáireamh na hÉireann do na blianta 2002 agus 2011. 

 
Tábla 5-2: Athrú um Dhaonra sna ceantair Ghaeltachta mórthimpeall an láithreáin tástála 2002-2011 

 

 
Ceantar 

Daoine (líon) Athrú céatadánach 

2002 2006 2011 2002-2006 2006-2011 

051 Na Forbacha, Co. na 
Gaillimhe 

1272 1239 1312 -2.6 5.9 

055 Cill Aithnín, Co. na 
Gaillimhe 

831 963 1000 15.9 3.8 

063 An Spidéal, Co. na 
Gaillimhe 

1253 1357 1450 8.3 6.9 

Gach Ceantar Gaeltachta 90048 95503 100716 6.1 5.5 

Ceantair Ghaeltachta na 
Gaillimhe 

40267 45052 48907 11.9 8.6 

 

Léirítear folláine Ghaeltacht na Gaillimhe trí chéile sa tábla seo leis na rátaí arda de 
mhéadú daonra. Bhí rátaí méadaithe daonra ní b’ísle trí chéile sna Toghcheantair arb 
é an limistéar glactha timpeall an láithreáin tástála iad, le hais cheantair Ghaeltachta 
na Gaillimhe le blianta beaga anuas. 

 
5.2.2. Tionchar na forbartha 

Óir nach bhfuil aon bhonneagar talamhbhunaithe ag an tionscadal sa cheantar 
mórthimpeall an láithreáin, is amhlaidh nach mbeidh aon tionchar aige ar 
chomhdhéanamh an daonra áitiúil. 

 
Táthar tar éis na tionchair de chineál físiúil ar dhaonra an Spidéil, na bhForbacha 
agus na gceantar máguaird a mheasúnú i gCaibidil 11: Measúnacht Tionchair 
Fhísiúil. 

 
5.2.3. Conclúid 

Ní bhaineann comhchuid chónaitheach leis an tionscadal, agus is amhlaidh dá réir 
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nach mbeidh tionchar díreach suntasach aige ar chomhdhéanamh an daonra sa 
cheantar máguaird. 

 

5.3. Fostaíocht agus tairbheacha socheacnamaíocha 

5.3.1. Comhshaol glactha 

Tásctar sna sonraí ó Dhaonáireamh na hÉireann 2011 arna dtiomsú ag an bPríomh-
Oifig Staidrimh gurb ísle cion na ndaoine i mbun fostaíochta sa cheantar glactha 
díreach le hais na meán don chontae agus don tír. 
Taispeántar i dTábla 5-3 leithdháileadh daoine os cionn 15 bliain d'aois i 
dtoghcheantair An Spidéil, Chill Aithnín agus Na bhForbacha i dteannta le figiúirí 
tagartha ó Chontae na Gaillimhe agus ón stát thar na cineálacha éagsúla stádais 
eacnamúil. Tá 1,160 duine d’aois oibre i dtoghcheantar an Spidéil, le díreach os 
cionn 50% acu siúd i mbun fostaíochta. Is lú daoine d’aois oibre i dToghcheantair 
Chill Aithnín agus Na bhForbacha (806 agus 1009 faoi seach) de bharr an daonra 
bheith níos lú iontu. 

 
Tábla 5-3: Leithdháileadh Phríomh-Stádas Eacnamaíoch daoine sa bhliain 2011 

 

 
Príomh-Stádas Eacnamaíoch 

Daoine (líon) 

Cill Aithnín 
An 
Spidéal 

Na 
Forbacha 

Co. na 
Gaillim
-he 

An Stát 

Daoine ag obair 391 581 519 69,207 1,807,360 

Dífhostaithe ag 
cuardach an chéad 
phost rialta 

8 6 4 1,188 34,166 

Dífhostaithe tar éis an 
post roimhe sin a 
chailliúint nó a thabhairt 
suas 

 

106 
 

124 
 

87 
 

14,123 
 

390,677 

Mac léinn nó dalta 93 140 145 14,192 408,838 

I gcúram baile/teaghlaigh 65 90 85 13,356 339,918 

Ar Scor 122 189 127 17,161 457,394 

Níorbh fhéidir obair 
de bharr breoiteachta 
buaine nó míchumais 

 

20 
 

28 
 

37 
 

5,749 
 

156,993 

Daoine eile nach bhfuil sa 
lucht saothair 

1 2 5 455 13,316 

Iomlán 806 1,160 1009 135,431 3,608,662 

 

Léirítear i dTábla 5-4 cion na ndaoine i ngach aon chatagóir stádais eacnamaíoch. 
Tásctar ann gurb ísle an ráta fostaíochta sna ceantair ghlactha ná sa chontae trí 
chéile. Tá níos mó daoine d’aois scoir sa Spidéal agus i gCill Aithnín mar chion dá 
ndaonra (16.3% agus 15.1% faoi seach) ná an contae agus an stát araon (12.7% ag 
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ceachtar acu), cé go bhfuil Na Forbacha ag an ráta céanna leis na meáin sa chontae 
agus sa tír. Tá níos mó mac léinn/daltaí in aghaidh an duine d’aois oibre sa cheantar 
seo le hais Chontae na Gaillimhe agus an Stáit, is amhlaidh freisin ar lú daoine a bhí i 
gcúram tí nó teaghlaigh mar an phríomhshlí bheatha acu. Tá rátaí níos ísle de 
dhaoine nach féidir leo obair mar gheall ar bhreoiteacht ná míchumas sa cheantar 
glactha mar chuid den cheantar faoi staidéar, rud a tháscann daonra folláin sa 
cheantar seo. 

 
Cuirtear síos i bhFíor 5-1 ar stádas eacnamaíoch éagsúil an lucht saothair i 
dtoghcheantair Chill Aithnín, An Spidéil agus Na bhForbacha chomh maith le Contae 
na Gaillimhe agus sa Stát Éireannach trí chéile. Tugtar léiriú foriomlán ann ar 
phríomhstádas eacnamaíoch na n-áititheoirí sna ceantair faoi staidéar, le crostagairt 
ann do Chontae na Gaillimhe agus don Stát. Is díol spéise go bhfeictear rátaí 
dífhostaíochta i bhfad níos airde i dToghcheantar Chill Aithnín ná na ceantair eile 
faoi staidéar. Is amhlaidh i dtéarmaí absalóideacha atá líon na ndaoine dífhostaithe i 
dToghcheantar Chill Aithnín (122 duine dífhostaithe) ag druidim leis an líon i 
dToghcheantar an Spidéil agus i dToghcheantar Na bhForbacha (127) in aice leis cé 
go bhfuil daonra níos mó ag aois oibre sna ceantair eile siúd. 

 

Tábla 5-4: Leithdháileadh Phríomh-Stádas Eacnamaíoch daoine sa bhliain 2011 mar chion den 
daonra iomlán d’aois oibre 

 

 
Príomh-Stádas Eacnamaíoch 

Cion den lucht saothair (%) 

Cill Aithnín An Spidéal Na Forbacha 
Contae 
na 
Gaillim
-he 

An 
Stát 

Daoine ag obair 48.5 50.1 51.4 51.1 50.1 

Dífhostaithe ag 
cuardach an chéad 
phost rialta 

1 0.5 0.4 0.9 0.9 

Dífhostaithe tar éis an 
post roimhe sin a 
chailliúint nó a 
thabhairt suas 

13.2 10.7 8.6 10.4 10.8 

Mac léinn nó dalta 11.5 12.1 14.4 10.5 11.3 

I gcúram baile/teaghlaigh 8.1 7.8 8.4 9.9 9.4 

Ar Scor 15.1 16.3 12.6 12.7 12.7 

Níorbh fhéidir obair 
de bharr breoiteachta 
buaine nó míchumais 

 

2.5 
 

2.4 
 

3.7 
 

4.2 
 

4.4 

Daoine eile nach bhfuil sa 
lucht saothair 

0.1 0.2 0.5 0.3 0.4 

Iomlán 100 100 100 100 100 
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Tásctar sna sonraí CSO ó dhaonáireamh na hÉireann sna blianta 2006 agus 2011 gur 
tháinig fás ar an lucht saothair iomlán i gContae na Gaillimhe (cé is moite de Chathair 
na Gaillimhe) faoi 10% idir na blianta 2006 agus 2011, cé gur tháinig laghdú i líon na 
ndaoine ag obair sa tréimhse úd faoi 2%. Taispeántar leithdháileadh an lucht saothair 
trasna na dtionscal éagsúil i dTábla 5-5. 
Ba iad na meathluithe géara san fhostaíocht  sna hearnálacha foirgníochta agus 
déantúsaíochta sa bhliain 2008 ba mhó a bhí taobh thiar den laghdú sna rátaí 
fostaíochta i gContae na Gaillimhe trí chéile, agus meastachán de 6918 post caillte sa 
dá earnáil úd amháin. Cé go bhfacthas laghdú glan faoi 2% san fhostaíocht sa 
chontae, is amhlaidh a fheictear fás i 11 de na 15 earnáil sa tacar sonraí seo i rith 
bhlianta an staidéir, go háirithe i limistéir an oideachais agus an riaracháin phoiblí 
agus na cosanta le hos cionn 1000 duine ag fáil fostaíochta i ngach aon earnáil. 

 
Is cuibheasach neamhshuntasach é an tionscadal ag leibhéal an chontae, ach beidh 
tionchar éigin aige ag an leibhéal áitiúil. Agus leas á bhaint as Staidreamh Daonra i 
gCeantair Bheaga arna sholáthar ag an CSO is féidir linn leithdháileadh daoine i 
mbun oibre i dtoghcheantair An Spidéil, Na bhForbacha agus Chill Aithnín a fheiceáil 
trasna tionscal éagsúil, faoi mar a thaispeántar i dTábla 5-6. 

 
Is ionann tionscal na seirbhísí gairmiúla agus an phríomhfhoinse fostaíochta don 
daonra a chónaíonn sna Toghcheantair is gaire don láithreán tástála. Is dócha go n-
oibríonn go leor de na daoine gairmiúla úd agus go leor eile nach iad i gCathair na 
Gaillimhe atá timpeall 18km ar shiúl. Tugtar forbhreathnú i bhFíor 5-2 ar na 
gairmeacha agus na ceirdeanna a fheictear sna toghranna úd. Is féidir a fheiceáil go 
bhfuil cion cuibheasach cosúil dá ndaonra ag obair i ngach aon tionscal sna ceantair 
go léir, leis an difríocht is mó le feiceáil sna leibhéil déantúsaíochta níos airde i 
dToghcheantar Chill Aithnín. 
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Tábla 5-5: Leithdháileadh daoine fostaithe i gContae na Gaillimhe 2006-2011 

 

 
Earnáil 

Daoine 
(líon) 

Athrú 
céatadánach 

2006 2011 2006-2011 

Talmhaíocht, foraoiseacht agus iascach 5749 6034 5.0 

Mianadóireacht, cairéalú agus baint mhóna 389 293 -24.7 

Tionscail déantúsaíochta 10329 9352 -9.5 

Leictreachas, gás agus soláthar uisce 338 405 19.8 

An Fhoirgníocht 10383 4442 -57.2 

Trádáil mórdhíola agus miondíola 8329 9187 10.3 

Óstáin agus bialanna 3422 3511 2.6 

Iompar, stóráil agus cumarsáid 2777 2729 -1.7 

Baincéireacht agus seirbhísí airgeadais 1736 1871 7.8 

Réadmhaoin, ligean ar cíos agus gníomhaíochtaí 
gnó 

4528 5267 16.3 

Riarachán poiblí agus an chosaint 2669 3735 39.9 

An tOideachas 5452 7136 30.9 

Obair shláinte agus shóisialta 7651 8539 11.6 

Gníomhaíochtaí eile pobail, sóisialta agus 
seirbhíse pearsanta 

2712 2848 5.0 

Tionscal nár sloinneadh 4153 3858 -7.1 

Dífhostaithe - ag cuardach an chéad phost rialta 938 1188 26.7 

Dífhostaithe - tar éis an post roimhe sin a 
chailliúint nó a thabhairt suas 

4965 14123 184.5 

Líon iomlán ag obair 70617 69207 -2.0 

Líon iomlán sa lucht saothair 76520 84518 10.5 
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Tábla 5-6:  Leithdháileadh daoine fostaithe sna Toghcheantair mórthimpeall 2011 

 

 
An Tionscal 

Daoine ag obair (líon) 

Cill Aithnín An Spidéal Na Forbacha 

Talmhaíocht, foraoiseacht agus iascach 15 20 35 

Foirgníocht agus tógáil 18 30 48 

Tionscail déantúsaíochta 67 72 139 

Tráchtáil agus trádáil 54 91 145 

Iompar agus cumarsáid 34 61 95 

Riarachán poiblí 28 44 72 

Seirbhísí gairmiúla 130 200 330 

Seirbhísí 45 63 108 

Iomlán 391 581 972 

 
 

An Tionscal 
Cion den lucht saothair (%) 

Cill Aithnín An Spidéal Na Forbacha 

Talmhaíocht, foraoiseacht agus iascach 3.8 3.4 3.6 

Foirgníocht agus tógáil 4.6 5.2 4.9 

Tionscail déantúsaíochta 17.1 12.4 14.3 

Tráchtáil agus trádáil 13.8 15.7 14.9 

Iompar agus cumarsáid 8.7 10.5 9.8 

Riarachán poiblí 7.2 7.6 7.4 

Seirbhísí gairmiúla 33.2 34.4 34.0 

Seirbhísí 11.5 10.8 11.1 

Iomlán 100.0 100.0 100.0 
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5.3.2. Tionchar na forbartha 

5.3.2.1. Céim suiteála 

Tá an láithreán tástála dea-bhunaithe cheana féin, agus níl aon tograí breise ann do 
chomhchodanna talamhbhunaithe dó, is amhlaidh dá réir nach mbeidh aon tionchar 
ar an bhfostaíocht de bharr shuiteáil an láithreáin. 

 
5.3.2.2. Céim oibríochta 

Is í 35 bliain í céim ionchais saolré oibríochta an láithreáin tástála. Is amhlaidh i rith 
chéim oibríochta an láithreáin gurb iondúil a imlonnófar na gairis táirgthe agus tástála 
fuinnimh ar feadh tréimhse idir 2 mhí agus 18 mí. Teastaíonn suiteáil chomh maith le 
monatóireacht agus cothabháil rialta ó na gairis, rud a thabharfaidh foirne forbartha 
gairis isteach sa cheantar. Beidh méadú i líon na gcuairteanna chun an cheantair, rud 
a chuirfidh an ghníomhaíocht eacnamúil chun cinn sna tionscail óstáin agus 
lónadóireachta áitiúla. 

 
Teastóidh báid oibre agus conraitheoirí mara chun cúnamh le suiteáil, monatóireacht 
agus cothabháil na ngaireas tástála agus na mbraiteoirí níos lú a imlonnófar ar an 
láithreán. Tá dhá phríomh-chalafort ónar féidir na gairis a imlonnú; calafort Ros a’ 
Mhíl suite 20km siar ón láithreán agus calafort na Gaillimhe suite 15km soir ón 
láithreán. Bheadh na báid oibre ní ba lú in ann gluaiseacht/imeacht ón bhfarraige ón 
gcé nua sa Spidéal. Teastóidh cuairteanna seirbhíse rialta ó chothabháil an trealaimh 
aigéaneolaíochta éagsúil, ó na braiteoirí agus ionstraimí. Teastóidh cuairteanna chur 
chun cinn chun an láithreáin tástála freisin. 

 
Bainfidh na hollscoileanna agus an tionscal leas as an láithreán freisin do thionscadail 
taighde. Is de bharr an chaoi go mbaineann an láithreán tástála le limistéar táirgthe 
fuinnimh atá i mbéal forbartha atá an cumas ann go n-éireodh an limistéar ina mhol 
don fhorbairt agus don taighde aigéin in Éirinn. Bainfidh deiseanna fostaíochta 
fadtéarmacha leis an gcéim oibriúcháin den fhorbairt, agus táthar ag dúil le tionchar 
dearfach fadtéarmach foriomlán ar an bhfostaíocht, le tairbhí eacnamaíocha do 
cheantar an Spidéil/na bhForbacha, lena n-áirítear forlíonadh d’ioncaim reatha agus 
giniúint deiseanna fostaíochta nua leis. 

 
5.3.3. Bearta maolaithe 

Ba chóir go n-aithneofaí deiseanna fostaíochta áitiúla agus go dtabharfaí spreagadh 
do ghnólachtaí áitiúla chun aon deis a thagann leis an tionscadal a thapú. 
Oibreoidh Foras na Mara le hÚdarás na Gaeltachta chun na tairbhí fadtéarmacha 
don réigiún a uasmhéadú. 

 
5.3.4. Conclúid 

Níl aon tionchair dhiúltacha suntasacha ag baint leis an tionscadal molta ar an daonra 
a chónaíonn agus a oibríonn sa cheantar. Is é a mhalairt atá fíor, go bhfuiltear ag dúil 
go mbeidh an láithreán tástála fuinnimh aigéin ina spreagadh don gheilleagar áitiúil 
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agus go rannchuirfidh sé le beogacht an gheilleagair áitiúil. 

5.4. Trácht 

Féadann róphlódú an ghréasáin bhóithre áitiúla teacht mar thoradh ar roinnt 
forbairtí urthrá i rith chéimeanna oibríochta agus díchoimsiúnaithe. Tá Láithreán 
Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe suite 1.5km ón 
bpointe is gaire dó ar an gcladach. Ní bheidh aon chuid den fhorbairt suite ar an 
talamh. 

 
5.4.1. Tionchar na forbartha 

Ní bheidh aon chomhchuid de Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-
athnuaite Chuan na Gaillimhe suite ar an talamh. Is fánach an tionchar a bheidh ag an 
láithreán tástála ar an trácht ná ar an iompar sa cheantar. Beidh an trácht fíor-íseal ó 
thaobh na toirte de freisin le linn chéim oibriúcháin an láithreáin tástála chun na cé 
nua sa Spidéil, le meastachán ann idir dhá agus ceithre fheithicil in aghaidh na 
seachtaine ag baint leasa as na saoráidí nuair a bhíonn gairis agus tionscadail ag baint 
leasa as an láithreán tástála. Is dócha go mbeidh méadú beag in úsáid na cé nua ag an 
Spidéal ar feadh tréimhsí gearra i rith chéim díchoimisiúnaithe gairis éigin. 

 
5.4.2. Maolú 

Cé go bhfuiltear ag réamhthuar tionchair fhánaigh ag an bhforbairt seo ar an 
ngluaiseacht tráchta áitiúil, ba chóir go gcothabhálfaí an bóthar rochtana áitiúil chun 
na cé nua sa Spidéal i ndea-riocht (Fíor 5-3). 

 
5.4.3. Conclúid 

Ní bhainfidh aon tionchair shuntasacha leis an tionscadal molta ar ghluaiseacht tráchta 
áitiúla. 
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Fíor 5-1: Leithdháileadh daoine in aois fostaíochta 2011 
 

Figure 5-1 Fíor 5-1 

Distribution of workforce by Principal Economic 
Status 

Leithdháileadh an lucht saothair de réir Príomh-
Stádais Eacnamaíoch 

Share of workforce (%) Cion den lucht saothar (%) 

Cill Aithnín Cill Aithnín 

An Spidéal An Spidéal 

Na Forbacha Na Forbacha 

County Galway Contae na Gaillimhe 

Persons at work Daoine ag obair 

Unemployed… Dífhostaithe… 

Unemployed… Dífhostaithe… 

Student or Pupil Dalta nó Mac léinn 

Looking after… I gcúram… 

Retired Ar scor 

Unable to work… Ní féidir obair… 

Others not in… Daoine eile nach bhfuil… 
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Fíor 5-2: Leithdháileadh daoine ag obair sa cheantar díreach máguaird de réir 
tionscail 
 

Figure 5-2 Fíor 5-2 

Distribution of workforce by industry Leithdháileadh an lucht saothair de réir tionscail 

Share of workforce (%) Cion den lucht saothair (%) 

Cill Aithnín Cill Aithnín 

An Spidéal An Spidéal 

Na Forbacha Na Forbacha 

Agriculture, forestry and … Talmhaíocht, foraoiseacht agus… 

Building and construction Tógáil agus foirgníocht 

Manufacturing industries Tionscail déantúsaíochta 

Commerce and trade Tráchtáil agus trádáil 

Transport and communications Iompar agus cumarsáid 

Public administration Riarachán poiblí 

Professional services Seirbhísí gairmiúla 

Other Eile 
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Fíor 5-3: An radharc síos an bóthar rochtana áitiúil chuig an gcé nua sa Spidéal. 
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6. Flóra agus Fána 

6.1. Réamhrá 

Ba iad Aquafact International Services Ltd., Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-
Mhaigh Eo agus NERC Sea Mammal Research Unit a rinne na measúnachtaí 
éiceolaíochta bonnlíne agus a bhreithnigh na tionchair fhéideartha le forbairt 
Láithreáin Tástála Fhuinneamh Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe thiar idir 
na blianta 2010 agus 2015. 

 
Áiríodh leis na measúnachtaí éiceolaíochta suirbhéanna ar na nithe seo a leanas: 

• Beantós fo-thaoide ag an láithreán; 

• Úsáid an láithreáin ag mamaigh mhara; 

• Úsáid an láithreáin ag máguaird ag éin; 

• Rónta bheith sa láithreán agus máguaird; 

 
Tá na tuairiscí i leith gach measúnacht éiceolaíochta ar fáil in Aguisín 3, Aguisín 4 & 
Aguisín 5. Tugtar achoimre sa chuid seo ar gach aon cheann de na gnáthóga a 
ndearnadh suirbhé orthu agus ar na tionchair fhéideartha a bhaineann leis an 
Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite (MaRETS) ar na gnáthóga 
úd. 

 
6.2. Gnáthóga Beantacha 

6.2.1. Cur chuige agus modheolaíocht 

Chríochnaigh Aquafact breithmheas comhshaoil mhara ar an láithreán tástála reatha i 
mí Mheán Fómhair na bliana 2010, thar ceann an Lár-Ionad Hiodrálaice agus Taighde 
Mara, UCC. Bhain siad samplaí de 6 stáisiún ina n-iomláine; 5 stáisiún laistigh de 
limistéar léasa an láithreáin tástála reatha agus stáisiún cóimheastóra amháin timpeall 
650m ó dheas ón láithreán tástála (Figiúr 6-1). Tá an tuairisc iomlán ar fáil in Aguisín 3. 

 
Aimsíodh suíomh na stáisiún trí leas a bhaint as DGPS. Bailíodh dhá shampla 

bheantacha mhacasamhlacha trí leas a bhaint as Alpaire Day 0.1m2 . Logáladh sonraí i 
leith gach sampla, m.sh. uimhir stáisiúin, dáta, tráth, doimhneacht dríodair, gnéithe 
dromchla agus macrafhána infheicthe i mbreacleabhar allamuigh. Rinneadh na 
torthaí fánúla a chriathrú ar chriathar mhogall 1mm, a ruaimniú le dath Ródaimín, a 
bhuanú le formailin mhaolánaithe 10% agus a chaomhnú in alcól 70%. Rinneadh na 
samplaí a shórtáil ansin faoi mhicreascóp (arna bhformhéadú x 10), ina gceithre 
phríomhghrúpa:  Polaicaeit, Moilisc, Crústaigh agus araile. Bhain eicínideirmigh, 
néimeatóidí, neimirtínigh, cniodáraigh agus fílim eile níos lú leis an ngrúpa ‘araile’. 
Aithníodh na tacsóin chuig leibhéal an speicis de réir mar ab fhéidir. 

 

Baineadh sampla breise ag gach stáisiún, agus baineadh leas as d’anailísí 
gráinnmhéadracha sa dríodar. Ba thríd an gcomhla ag barr an alpaire a baineadh na 
samplaí dríodair. Stóráladh gach sampla láithreach bonn i seomra fuar ar bord an 
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tsoithigh, agus reodh iad chuig – 20oC arna dtaisceadh sa tsaotharlann. 

Rinneadh an anailís ar mhéideanna cáithníní trí thuairim 100g de dhríodar a 
thriomchriathrú ag baint leasa as sraith criathar grádaithe Wentworth. Rinneadh an 
dríodar a bhí fágtha ar gach aon chriathar a mheá ní ba dhéanaí agus a ríomh mar 
chéatadán den iomlán. Ba iad Aquafact a thóg grianghraif de ghrinneall na farraige ag 
an láithreán tástála. Áiríodh leo sin grianghraif de ghrinneall na farraige agus slabhraí 
múrála agus íomhánna próifíle dríodair. 

 
6.2.2. Comhshaol glactha 

Timpeall 1.5km ón Spidéal amuigh i gCuan na Gaillimhe atá an láithreán tástála 
suite. Is idir 21 agus 25m iad doimhneachtaí uisce ag an láithreán tástála. Is ionann 
an meánluas srutha ag an ngrinneall ag an láithreán tástála agus 9cm/s, le huasluas 
34cm/s (Foras na Mara, 2013). Is é 10cm/s an meánluas don sruth trí cholún an 
uisce, le huasluas measta ag 33cm/s. Is é an gaineamh fíormhín atá in uachtar sa 
láithreán le timpeall 10% siolt-chré ann (AQUAFACT, 2010). 

 
Ba é toradh shainaithint thacsanómaíoch an ionfhána bheantaigh ar fud gach 6 
stáisiún sa láithreán tástála aigéin i gCuan na Gaillimhe laistigh ná áireamh iomlán de 
117 speiceas ó 1,746 sampla aonair, arna sannadh chuig 7 bhfíleam. As áireamh na 
117 speiceas, ba pholacaeit 56 acu (péisteanna deighleogacha), ba chrústaigh 31 acu 
(portáin, séaclaí agus cloicheáin), ba mhoilisc 18 acu (diúilicíní, ruacain, seilidí srl.), 
b’eicínideirmigh 6 speiceas acu (crosóga briosca, súmairí cladaigh), ba chniodáraigh 2 
speiceas acu (bundúin leice, coiréalaigh), ba sipunculida (péisteanna ar chuma 
piseanna talún) 2 speiceas acu agus b’fhoróinid (crú-phéist) 1 speiceas amháin acu. 

 
Ba iad na polaicaeit na speicis a bhí in uachtar ón suirbhé sin, .i. Tharyx sp., 
Scalibregma inflatum, Spiophanes kroyeri, Glycera alba, Spiochaetopterus typicus, 
Chaetozone setosa, maille leis na hamfapóid Photis longicaudata agus na moilisc 
Thyasira flexuosa agus Phaxas pellucidus. Bhí an saibhreas agus an chothroime 
speiceas go hard ag gach stáisiún. 

 
Tugadh le fios ó Íomhánna Próifílithe Dríodair go raibh pobal ag céim shláintiúil i 
láthair sa láithreán, agus idir speicis ionfhánúla agus eipibheantacha (deiceapóid) ag 
athshaothrú agus ag ocsaiginiú ca 15 cm den dríodar uachtair an oiread sin agus nár 
tugadh faoi deara aon neamhleanúnachas sna leibhéil ocsaigine ar aon cheann de na 
híomhánna a bailíodh. 
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Tábla 6-1: Éagsúlacht bheantach an láithreáin tástála (AQUAFACT, 2010) 
 

Uimhir 
stáisiúi
n 

Cineál dríodair Speiceas Daoine 
Aonair 

Saibhreas Cothroime Éagsúlach
t 

1 
Gaineamh 
Ábhairín Láibe 

60 358 10.03 0.87 5.12 

2 Gaineamh Láibe 59 295 10.2 0.88 5.17 

3 Gaineamh Láibe 51 192 9.51 0.89 5.08 

4 Gaineamh Láibe 51 296 8.79 0.89 5.04 

5 Gaineamh 49 216 8.93 0.89 4.98 

6 
Gaineamh 
Ábhairín 
Gairbhéalach 

59 389 9.73 0.88 5.2 

 

Is tomhas é an saibhreas speiceas den líon iomlán speiceas i láthair i gcomhair roinnt 
ainmhithe. Is tomhas í an chothroime faoin chothroime leithdháilte ainmhithe i measc 
speiceas éagsúil. Cuimsítear an dá pharaiméadar sin leis an innéacs éagsúlachta. 
Téann saibhreas idir 0 (saibhreas íseal) agus 12 (saibhreas ard), cothroime idir 0 
(cothroime íseal) agus 1 (cothroime ard), téann an éagsúlacht idir 0 (éagsúlacht íseal) 
chuig 5 (éagsúlacht ard). Feictear an éagsúlacht bheantach i dTábla 6-1. 

 
Tásctar ó na torthaí de na hanailísí staitistiúla go bhfuil leibhéal ard cosúlachta idir na 
hionaid sampláilte agus tugtar le fios uathu nár tharla aon athrú de réir dealraimh san 
fhána beantach laistigh den láithreán. 

 
Tógadh na híomhánna SPI laistigh den ionad mar ar imlonnaíodh an gaireas fuinnimh 
aigéin agus ba mhar a chéile iad ar go leor bealaí. Fuarthas an dríodar bheith ina 
ghaineamh mín láibe, agus dríodair an-bhithchumhscaithe ag éirí ina sraitheanna 
ocsdí doimhne ar fud an láithreáin. Ba tríd an mbitheolaíocht a gineadh gairbhe na 
críche dromchla mar arbh ann di. Tugadh tásc de bheantós gníomhach ó thaobh na 
bitheolaíochta de sna híomhánna úd le pobal Chéim III i láthair. 

 
Is gnáthspeicis sa limistéar iad gach uile speiceas a fheictear ag an láithreán tástála. 
Níor taifeadadh aon speiceas tearc, íogair ná neamhghnách. Bunaíodh leis an 
mbreithmheas an fána beantach bonnlíne atá ag an láithreán tástála, agus fuarthas 
leibhéal ard cosúlachta idir na hionaid sampláilte agus torthaí staidéir fhána 
bheantaigh a rinne O’Connor & McGrath (1981), rud a mholann nach bhfacthas aon 
athrú mór san fhána beantach sa limistéar seo ó bunaíodh an bunláithreán tástála 
thiar sa bhliain 2006. 

 
6.3. Mamaigh Mhuirí 

Feictear éagsúlacht shaibhir de mhamaigh mhara in uiscí na hÉireann. Táthar tar éis 
24 speiceas de mhíolta móra agus deilfeanna a thaifeadadh timpeall láithreacha 
éagsúla den chósta. Is faoi Airteagal 12 de Threoir an AE maidir le Gnáthóga, a 
thugtar cosaint dhocht do gach céiticeach a fheictear laistigh de Chrios Eacnamaíoch 
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Eisiach (EEZ) na hÉireann. Caithfear cLCaomhSí a mholadh faoi Airteagal 4 do chosaint 
na nDeilfeanna Bolgshrónacha, na Muc Mara, na Rónta Beaga agus Glasa. Tá an 
tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) tar éis cóid chleachtais a 
fhorbairt freisin do chosaint mamach mara le linn suirbhéanna fuaime ar ghrinneall 
na farraige in uiscí na hÉireann.  

 
Cuimsítear i LCaomhS Choimpléasc Chuan na Gaillimhe (000268) réimse éagsúil 
gnáthóg mara, cois cósta agus talún; agus áirítear leis roinnt de na samplaí is fearr de 
chuanta éadoimhne, sceireacha, murlaigh agus riasca goirt sa tír (Coimpléasc Chuan 
na Gaillimhe, Achoimre Láithreáin, www.npws.ie). Tacaítear sa láithreán le coilíneacht 
rónta beaga thábhachtach agus le grúpa pórúcháin madraí uisce, leis an dá cheann 
acu liostaithe faoi Iarscríbhinn II de Threoir an AE maidir le Gnáthóga, ach níl aon 
speiceas céiticeach liostaithe de bheith ina leasanna incháilithe den láithreán. 

 
Áirítear leis na speicis chéiticeacha a taifeadadh sna hannála go físiúil  i gCuan na 
Gaillimhe: An Deilf Bholgshrónach Tursiops truncates, An Mhuc Mhara Phocoena 
phocoena, An Deilf Choiteann Delphinus delphis, An Chráin Dhubh, An Droimeiteach 
Beag, An Píolótach Fadeiteach Globiocephala melas, An Deilf Liath Grampus griseus, 
An Chaisealóid Physeter microcephalus agus an Chráin Dhubh/Grampar B(h)réige 
Pseudorca crassidens, 

 
Áirítear leis na speicis bhreise a taifeadadh mar sháinnithe an Deilf Bhánchliathánach 
Atlantach, Míol Mór Socach Cuvier, An Droimeiteach, An Míol Mór Dronnach, An 
Chaisealóid Bheag, Míol Mór Bolgshrónach an Tuaiscirt, Míol Mór Socach Sowerby, 
An Deilf Stríocach agus An Míol Mór Socach Breá. Baineanna srianta leis na sonraí de 
sháinnithe, óir go mb’fhéidir gur tháinig na hainmhithe chun trá ó lasmuigh den 
limistéar faoi staidéar, agus go soláthraítear sonraí bréaga leo i leith speicis áirithe 
bheith sa limistéar. 

 
Tuigtear go bpóraíonn roinnt speiceas céiticeach in uiscí na hÉireann lena n-
áirítear an mhuc mhara, an deilf choiteann, an deilf bholgshrónach agus an deilf 
liath. 

 
6.3.1. Cur chuige agus modheolaíocht 

Rinneadh láithreacht rónta agus céiticeach (míolta móra, deilfeanna agus muca mara) a 
mheasúnú mar chuid den ghníomhaíocht taighde leanúnach ag an láithreán tástála. 
Rinneadh na suirbhéanna ar Mhamaigh Mhara trí leas a bhaint as modhanna 
suirbhéireachta talamhbhunaithe agus amuigh ar farraige. 

 
6.3.1.1. Rónta 

Rinne an tAonad Taighde do Mhamaigh Fharraige (SMRU) suirbhéanna ar mhuca 
mara ó héileacaptar ag baint leasa as ceamara íomhánna teirmeacha (Aguisín 4), ag 
cloí leis an bprótacal caighdeánach do shuirbhé SMRU: 

• Bhí na suirbhéanna srianta do laistigh de dhá uair ar gach aon taobh den 
lagthaoide ag tarlú idir 12:30 agus 19:30 nó mar sin; 
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• Bhí na suirbhéanna srianta do shéasúr folta na muc mara; 

• Ní dhearnadh aon suirbhéireacht ar laethanta ina bhfacthas fearthainn 
mheasartha nó shíoraí; 

• Taifeadadh an scannánaíocht a fuarthas ón gceamara íomhánna teirmeacha 
chuig fístaifeadán, agus athbhreithníodh agus atháiríodh grúpaí rónta 
tarraingthe amach ar ríomhaire ag ceanncheathrú SMRU ag an Scottish 
Oceans Institute, thall i gCill Rìmhinn (St. Andrew’s), An Ríocht Aontaithe; 

• Tógadh grianghraif dhigiteacha ardtaifigh de bheagnach gach aon ghrúpa 
rónta beaga agus rónta glasa a taifeadadh cois cladaigh, chun cruinneas na 
n-áireamh a fheabhsú agus chun sainaithint speiceas a dheimhniú. 

• Taifeadadh rian mionsonraithe den fhorás gach lá ar aonad GPS. Cumasaíodh 
leis sin cur na n-ionad gabhála i leith na n-íomhánna ardtaifigh ar rian an 
tsuirbhé. Cumasaíodh aimsiú suímh chruinn gach grúpa rónta a chonacthas 
nuair a cuireadh é sin le léarscáil chruinn GIS lag trá na hÉireann agus le 
hamharc ar íomhánna satailíte mionsonraithe de chósta na hÉireann. 

 
6.3.1.2. Céiticigh 

Chuathas i mbun athbhreithniú in O’Brien (2013) ar ‘Cetacean presence at the 
Ocean Energy Test Site Spiddal: as determined through land-based visual monitoring 
and static acoustic monitoring using PODS.’  Tá an tuairisc iomlán ar fáil in Aguisín 5. 

Fuarthas rochtain ar thacair shonraí físiúla agus fuaime cartlannaithe ag Institiúid 
Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo (GMIT) chomh maith le sonraí ón 
tionscadal PReCAST (O’Brien et al., 2012) chun ceangaltais an Aonaid 
Cheadúnúcháin Urthrá a shásamh. 

 
Rinneadh suirbhéireacht fhísiúil thalamhbhunaithe shaintiomanta ar bhonn míosúil ó 
Ché an Spidéil chun monatóireacht a choinneáil ar theagmhas séasúrach, 
leithdháileadh agus flúirse na speiceas céiticeach i bhfoisceacht an limistéir, idir mí 
an Mhárta 2005 agus mí na Bealtaine 2007. 

 
Imlonnaíodh ionstraimí monatóireachta fuaime stataí (MFS/SAM) (T-Pod agus C-
Pod) ar an láithreán tástála ar feadh dhá chéim monatóireachta, 2006-2007 agus 
2009-2010. 

 
Is iad na tacair shonraí SAM ón láithreán na cinn is faide a taifeadadh in Éirinn le 
timpeall 900 lá arna monatóireacht trasna gach staidéar. Leagtar amach sa tuairisc 
an chaoi ar bailíodh gach sonra agus taiscéaltar inti leithdháileadh agus teagmhas na 
gcéiticeach beag ag an láithreán tástála. Is í an fhaisnéis úd a mhúnlóidh bainisteoirí 
cathain iad na tráthanna feiliúnach chun oibreacha a dhíriú ar limistéar chun a 
chinntiú go maolaítear an suaitheadh agus go gcoinnítear chomh híosta agus is féidir 
é. 
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6.3.2. Comhshaol glactha 

6.3.2.1. Rónta 

Faightear dhá speiceas rónta go coitianta in uiscí na hÉireann, an rón beag Phoca 
vitulina agus an rón glas Halichoerus grypus. Tá an dá speiceas tar éis suíomhanna 
tarraingthe amach a bhunú ar feadh an chladaigh i gcuanta agus bearnaí cósta 
éagsúla agus ar lomáin charraige agus oileáin bheaga. Bíonn na líonta rónta áitiúla ag 
sealgaireacht an éisc go háitiúil agus ceaptar go ngluaiseann siad i gcéin is i gcóngar 
idir na limistéir. Is iondúil go bhfilleann siad ar na suíomhanna tarraingthe amach 
chun pórú agus chun a n-éin a thógáil. Faightear na rónta beaga níos coitianta sna 
cuanta agus bearnaí cósta cosanta, agus is ar chladaigh charraigeacha sceirdiúla agus 
ar oitreacha géara gainimh scairbhe a aimsítear na rónta glasa. Is speicis faoi 
chosaint na nAchtanna um Fhiadhúlra (Leasú) 1976 - 2005 agus Iarscríbhinn II de 
Threoir an AE maidir le Gnáthóga iad na rónta beaga agus na rónta glasa araon. 

 
Feictear go leor den líon rónta beaga i gCuan na Gaillimhe Laistigh ar an gcladach 
theas le suíomhanna tarraingthe amach suite timpeall Thamhain, Oileáin Eide, Bhá 
Chinn Mhara agus Oileáin Fhia (Fíor 
6-2). Is beag suíomh tarraingthe amach na rónta a fheictear ar feadh chladach 
sceirdiúil Chuan na Gaillimhe Laistigh, agus ní fios iad bheith i gceantar an Spidéil. 
Bíonn an speiceas ann ó cheann ceann na bliana i rith gach gné dá dtimthriall beatha 
bliantúil, lena n-áirítear an pórú (Bealtaine go hIúil nó mar sin), foladh (Lúnasa go 
Meán Fómhair nó mar sin) agus céimeanna sealgaireachta agus scíthe 
neamhphórúcháin. Taifeadadh 130 ainmhí aonair sa suirbhé ba dheireanaí i gCuan na 
Gaillimhe arna dtarraingt amach i mBá Chinn Mhara agus 159 ainmhí aonair i mBá an 
Óráin Mhóir (NPWS, 2012). Fuarthas amach i suirbhé uile-Éireann thiar sa bhliain 
2003 ar líon na rónta go raibh 17% de gach líon rónta beag le fáil i gCo. 
na Gaillimhe le suas chuig 62 faire tarraingthe amach feicthe ar fud an réigiúin (Cronin 
et al., 2004). 

 
Is ann don rón glas Halichoerus grypus i gCuan na Gaillimhe. Taifeadadh iad ag pórú ar 
Oileán Fia agus Farthing Rock sa mheasúnacht ab áireamh sa bhliain 2005 (O’Cadhla 
et al., 2007) cé nár taifeadadh ainmhí ar bith sa suirbhé folta 2007 (O’Cadhla & Strong, 
2007). Is féidir na hionaid sin a fheiceáil i bhFíor 6-2. 

 
Ba thiar i míonna Lúnasa 2011 agus 2012 a rinne Aonad Taighde Mamaigh Fharraige 
(SMRU) ó Ollscoil Chill Rìmhinn (St. Andrew’s) suirbhéanna ón aer ar líonta rónta i 
dtuaisceart agus in iarthuaisceart na hÉireann. Bhí baint ag SMRU roimhe sin le 
suirbhé comhchosúil thiar i mí Lúnasa 2003. Má dhéantar comparáid idir líon na rónta 
beaga idir shuirbhéanna na mblianta 2003 agus 2011/12 is amhlaidh a fheictear 
méaduithe ina líon do Chuan na Gaillimhe Thuaidh (2003 – 49, 2011 – 55), Cuan na 
Gaillimhe Laistigh (2003 – 200, 2012 – 221), agus do hOileáin Árann (2003 – 39, 2012 – 
53). Áirítear an tuairisc sin mar Aguisín 4. 

 
6.3.2.2. Céiticigh 

Rinneadh 28 faire na súl saintiomanta ón talamh ar Ché an Spidéil san iomlán (2700 
nóiméad/45 uair) idir mí an Mhárta 2005 agus mí Feabhra 2007 (O’Brien, 2013). 
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Taifeadadh céiticigh i rith 10 gcinn de na 27 faire (37%). Taifeadadh 16 dearcadh san 
iomlán i rith na bhfairí, lenar bhain trí speiceas; lenar áiríodh an mhuc mhara (81%), 
an deilf bholgshrónach (13%) agus an droimeiteach beag (7%). 

 
Taifeadadh gach dearcadh laistigh de gha 5km ó ché an Spidéil. Taifeadadh an chuid 
ba mhó de na dearcthaí (75%) idir míonna an Mheithimh agus na Nollag, gan ach 25% 
de na dearcthaí sa tréimhse idir míonna Eanáir agus na Bealtaine, rud a thugann le fios 
gurb idir lár an tsamhraidh agus an Nollaig is gníomhaí a bhíonn na muca mara ag an 
láithreán (Fíor 6-3). Is comhchosúil iad na torthaí úd le SAM 1 agus le SAM 2 (féach 
thíos i gcomhair torthaí Monatóireachta Fuaime Stataí). Ní hé an Spidéal an suíomh is 
tábhachtaí áfach nuair a chuirtear na sonraí i gcomparáid le suíomhanna eile sa chuan 
(O’Brien, 2013). 

 

Tábla 6-2 Ríomhanna d’fhlúirse choibhneasta na muc mara ó Cheann Boirne, ón Spidéal agus ó 
Fhánóir, 2005-2007 (O’Brien, 2013). 

 

 
Láthair 

 
Líon 
fairí 

Líon fairí 
nuar a 
taifeada
dh HP 

 
% 

 
Líon iomlán HP 

Flúirse coibhneasta 
(muca mara uair-1) 

Ceann 
Boirne 

31 18 58 110 2.12 hr-1
 

An 
Spidéal 

28 8 29 32.5 0.69 hr-1
 

Fánóir 29 10 36 38.5 0.79 hr-1
 

 

Braitheadh muca mara le linn 88% de na laethanta monatóireachta sa Spidéal ar an 
meán, agus níor taifeadadh brath na ndeilfeanna ach do 3% díobh siúd. Taifeadadh 
an líon muc mara ba mhó ón Spidéal i mí Dheireadh Fómhair, 2006. 

 
Thug taighde le O’Brien (2010) ag an láithreán tástála le fios nár fheidhmigh 
an t-ardán OE tionchar ar láithreacht na muc mara.  

 

B’éard ab aidhm leis an staidéar a rinne O’Brien (2013) ná chun sonraí cartlannaithe a 
thiomsú ó fhoinsí infhaighte agus chun láithreacht céiticeach beag i bhfoisceacht an 
Láithreáin Tástála OE a thaiscéaladh, soir ón Spidéal ar chladach thuaidh Chuan na 
Gaillimhe. Tá na torthaí seo baint de O’Brien (2009) agus den tionscadal PReCAST a 
dearadh chun aghaidh a thabhairt ar réimse leathan saincheisteanna, agus lena 
rannchuirfear d’fhorbairt na comhairle beartais chun oibleagáidí reachtúla na 
hÉireann a shásamh (O’Brien et al., (2012). 
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Table 6-3 Mionsonraí Braite d’Imlonnuithe T-POD ag an Spidéal (O’Brien, 2013). 
 

Mionsonraí Braití muc 
mara 

Braití deilfeanna 

Bliain Ionad Mí Líon 
laethanta 

% 
laethanta 

Iomlán % 
laethanta 

Iomlán 

   imlonnaithe Le PPM le DPM 
    muca mara  deilfeanna  
    Braití  braití  

2006 An 
Spidéal 

Bealtaine 20 100 241 5 1 

 An 
Spidéal 

Meitheamh 17 94 165 0 0 

 An 
Spidéal 

Iúil 28 100 271 4 1 

 An 
Spidéal 

Lúnasa 17 94 129 6 1 

 An 
Spidéal 

Deireadh 
Fómhair 

29 97 1001 0 0 

 An 
Spidéal 

Samhain 31 100 637 5 1 

 An 
Spidéal 

Nollaig 23 100 265 0 0 

2007 An 
Spidéal 

Feabhra 28 43 22 0 0 

 An 
Spidéal 

Márta 26 58 50 4 1 

 An 
Spidéal 

Aibreán 19 100 179 0 0 

 An 
Spidéal 

Bealtaine 31 97 373 0 0 

 An 
Spidéal 

Meitheamh 19 100 136 0 0 

 An 
Spidéal 

Iúil 10 100 102 0 23 

 An 
Spidéal 

Meán 
Fómhair 

30 73 104 7 2 

 An 
Spidéal 

Deireadh 
Fómhair 

5 80 16 0 0 

 
Is fíorchosúil iad na torthaí ón monatóireacht fhísiúil agus fhuaimiúil óir go 
dtaispeántar iontu uile gurb iad míonna an gheimhridh is gníomhaí do na muca mara 
ag an láithreán. Léirítear sna sonraí físiúla nach é an Spidéal an suíomh is tábhachtaí i 
gcomparáid le suíomhanna eile a ndearnadh fairí ón gcladach iontu, agus flúirse 
choibhneasta níos mó arna taifeadadh ó Cheann Boirne ar an gcladach theas. 

 
Bíonn na muca mara sa láithreán beagnach ar bhonn laethúil, 88% de na laethanta 
(333 lá san iomlán) ag baint leasa as T-PODí agus 95% de na laethanta (572 lá san 
iomlán) ag baint leasa as C-PODí. Bailíodh an t-eolas sin go neamhspleách ar 
choinníollacha aimsire agus doircheachta, ach tá sé teoranta de bharr easpa eolais i 
leith na flúirse. Tacaítear i gCuan na Gaillimhe le líon muc mara tábhactach (Berrow 
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et al., 2008), leis an gcóimheas idir aosaigh agus laonna cosúil le suíomhanna eile 
timpeall na hÉireann. Is féidir a thuilleadh eolais luachmhair a bhailiú trí SAM faoin 
gcaoi a mbaineann na hainmhithe leas as suíomh faoi mhonatóireacht trí fhéachaint 
ar shaintréithe iompraíochta sa tacar sonraí. Taispeántar sna hanailísí iompraíochta 
ón Spidéal go bhfaightear na muca mara le linn gach mí, ach ba le linn mhíonna an 
earraigh a braitheadh an líon ab ísle díobh. 

Taispeántar leis sin ach na saintréithe sraithe de mhuca mara ag an láithreán a 
thaiscéaladh go mbaintear leas as go rialta mar ionad beathaithe (tháinig 41% (60,386 
sraith) d’iomlán na sraitheanna cliceála faoi chatagóir na sealgaireachta), go háirithe 
istoíche i rith mhíonna an gheimhridh. 

 
Tá sé tábhachtach go dtabharfaí faoi deara gur cuireadh gaireas fuinnimh thonnta sa 
Láithreán Tástála OE i rith an staidéir C-POD 2009-2010; agus b’amhlaidh dá réir ar 
éascaíodh do thurgnamh faoin PReCAST a bhí cláraithe chun a fháil amach an raibh 
tionchar ag an struchtúr saorga sin ar an láithreacht. 

 
Níor taispeánadh difríocht shuntasach i líon na mbraití idir na suíomhanna sna 
torthaí, rud a mholann nár fheidhmigh an t-ardán OE tionchar ar láithreacht na muc 
mara. 

 
Is léir go bhfuil an ceantar ag an Spidéal ina ghnáthóg thábhachtach do na muca 
mara, agus iad i láthair ann beagnach ar bhonn laethúil. Feidhmíonn fachtóirí 
séasúracha, beathaithe agus taoide tionchair ar an láithreacht úd. Óir go mbíonn na 
muca mara (Speiceas le hIarscríbhinn II den Treoir maidir le Gnáthóga) i láthair ó 
cheann ceann na bliana agus go mbíonn siad i dteideal cosaint dhocht a fháil dá 
ngnáthógsan, is amhlaidh a chaithfear bheith cúramach chun a chinntiú nach 
ndíghrádaítear an ghnáthóg sin leis an bhforbairt seo ná nach ndéantar 
róshuaitheadh inti. 

 
6.4. Fána Éanúil 

Chun críocha líon na n-éan mórthimpeall an Láithreáin Tástála Mhuirí agus 
Fuinnimh In-athnuaite (MaRETS) a mheasúnú, cuimsíodh ceantar ní b’fhorleithne 
Chuan na Gaillimhe faoi achar an láithreáin faoi staidéar. Ní fhorluíonn MaRETS le 
haon suíomh ainmnithe lena mbaineann tábhacht Eorpach (.i. LCosS nó cLCaomhS) 
ná tábhacht Náisiúnta (.i. LON). Ainmnítear na LCosS go sonrach do chosaint na n-
éan. 

 
Laistigh de 15km ón láithreán tástála tá LCosSí ainmnithe faoi Threoir an AE maidir 
le hÉin (Cuan na Gaillimhe Laistigh, Loch Coirib agus Coimpléasc Portach 
Chonamara)(Fíor 6-5). Liostaítear thíos na suíomhanna úd agus a QIí/SCIí ar ar féidir 
tionchar a fheidhmiú: 

• LCosS Chuan na Gaillimhe Laistigh (IE004031): A003 An lóma mór (Gavia 
immer), A017 An broigheall (Phalacrocorax carbo), A069 An síolta rua 
(Mergus serrator), A179 An sléibhín (Chroicocephalus ridibundus), A182 An 
faoileán bán (Larus canus), A191 An gheabhróg scothdhubh (Sterna 
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sandvicensis) and A193 An gheabhróg (Sterna hirundo); 

• LCosS Loch Coirib (IE004042): A179 An sléibhín (Chroicocephalus 
ridibundus), A182 An faoileán bán (Larus canus), A194 An 
gheabhróg artach (Sterna paradisaea) 

• LCosS Choimpléasc Portach Chonamara (004181): A191 An 
gheabhróg scothdhubh (Sterna sandvicensis) agus A193 An 
gheabhróg (Sterna hirundo): A017 An broigheall (Phalacrocorax 
carbo) agus A182 An faoileán bán (Larus canus). 

 
6.4.1. Cur chuige agus modheolaíocht 

Chuaigh AquaFact (2015) i mbun Scagadh Chéim I de Mheasúnú Iomchuí faoi réir 
Airteagal 6(3) de Threoir an AE maidir le Gnáthóga (92/43/CEE), i leith na dtionchar 
féideartha a d'fhéadfadh bheith ag Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-
athnuaite Chuan na Gaillimhe ar na héin i gcoitinne agus go sonrach ar leasanna 
caomhnaithe éanúil na suíomhanna Natura 2000 laistigh de 15km ón láithreán. 
Áirítear an tuairisc sin mar Aguisín 6. 

 
6.4.2. Comhshaol glactha 

6.4.2.1. LCosS Chuan na Gaillimhe Laistigh (IE004031) 

Tá LCosS Chuan na Gaillimhe Laistigh suite sa chuid laistigh éadomhain de chuan mór 
Chuan na Gaillimhe. Forluíonn sé go dlúth leis an cLCaomhS. Tá Cuan na Gaillimhe ar 
cheann de na suíomhanna éineolaíochta is tábhachtaí i réigiún an iarthair (NPWS, 
2005). Tacaítear le héagsúlacht éan bogaigh gheimhridh den scoth ann, agus feictear 
lómaí, foithigh, broighill, lachain srúmála, lachain mhara agus lapairí go léir ann. 
Bíonn líonta éan tábhachtacha go hidirnáisiúnta ann le linn an gheimhridh; mar atá 
an lóma mór (83) agus an cadhan (676), agus líonta éan tábhachtacha go náisiúnta ó 
shé speiceas déag breise, .i. An lóma artach (25), an broigheall (266), an eala bhalbh 
(150), an lacha rua (1,157), an phraslacha (690), an spadalach (88), an síolta rua 
(249), an fheadóg  
chladaigh (335), an fheadóg bhuí (2,030), an pilibín (3,969), an bhreacóg (2,149), an 
guilbneach stríocearrach 
(447), an crotach (697), an cosdeargán (505), an laidhrín glas (20) agus an piardálaí trá 
(182) – is meánbhuaic atá i ngach aon fhigiúr do na 5 shéasúr 1995/96-1999/00. Is díol 
spéise gurb ionann líon an tsíolta rua agus na feadóige cladaigh agus 6.7% agus 3.3% 
den líon iomlán go náisiúnta. Is speiceas tearc in Éirinn é an lóma artach, agus is é an 
líon i gCuan na Gaillimhe an ceann is rialta sa tír. Áirítear leis na speicis eile a fheictear 
i líonta inspéise an spágaire tonn (35), an chorr réisc (102), an lacha earrfhada (19) 
agus an lacha iascán (40). Is suíomh tábhachtach é an cuan thar gheimhreadh do na 
faoileáin, go háirithe an sléibhín (1,815), an faoileán bán (1,011) agus an faoileán 
scadán cosbhuí (216). Ina theannta sin is amhlaidh a bhaineann na speicis seo a leanas 
leas as an suíomh freisin: an lóma rua (13), an foitheach mór (16), an mallard (200), 
agus an tseil-lacha (139), 
an scótar (79), an roilleach (575), an fheadóg ghlas (60), an guilbneach earrdhubh 
(45) agus an droimneach mór (124). Is ann sa suíomh a fhaightear ionaid bheathaithe 
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agus fara don chuid is mó de na speicis, cé go n-imíonn roinnt éan chuig limistéir 
lasmuigh den suíomh féin. Táthar tar éis na héin a bhíonn i gCuan na Gaillimhe thar 
gheimhreadh a mhonatóireacht go bliantúil ón mbliain 1980/81 i leith. Tá roinnt 
líonta tábhachtacha éan pórúcháin sa suíomh freisin, go háirithe na coilíneachtaí den 
gheabhróg scothdhubh (81 péire sa bhliain 1995) agus den gheabhróg (99 péire sa 
bhliain 1995). Tá coilíneacht mhór de na broighill ar Oileán Fia – bhí 205 péire inti sa 
bhliain 1985 agus 300 péire sa bhliain 1989. 

 
Is iad na SCIí a bhaineann le hábhar don mheasúnú seo an lóma mór, an broigheall, 
an síolta rua, an sléibhín, an faoileán bán, an gheabhróg scothdhubh agus an 
gheabhróg. 

 
6.4.2.2. LCosS Loch Coirib (IE004042) 

Forluíonn LCosS Loch Coirib le cuid de cLCaomhS Loch Coirib. Baineann tábhacht 
idirnáisiúnta le Loch Coirib don phóiseard thar gheimhreadh (10,182) - is 
meánbhuaiceanna atá sna figiúirí go léir ar feadh 5 shéasúr 1995-96-1999/00 (NPWS, 
2004). Tá sé ar cheann de na cúig láithreán is mó sa tír d’éin uisce geimhrithe, agus 
cáilíonn sé freisin do thábhacht idirnáisiúnta toisc go dtacaítear ann go rialta do 
bhreis agus 20,000 éan uisce. Tá sé ar an láithreán is tábhachtaí sa tír don phóiseard, 
an lacha bhadánach (5,521) agus na cearca/coiligh cheannanna (14,473), ag tacú le 
21%, 46% agus 13% de na hiomláin náisiúnta faoi seach. Tá líonta éan geimhrithe 
tábhachtacha ann freisin idir an eala bhalbh (182), an gadual (48), an spadalach (90), 
an fheadóg bhuí (1,727) agus an pilibín (2,424). Is láithreán traidisiúnta é an loch don 
ghé bhánéadanach Ghraonlannach (62).  

Feictear líonta cuibheasacha beaga ann den eala ghlórach (35), i dteannta leis an 
lacha rua (528), an phraslacha (77), an mallard (155), an t-órshúileach (74), an crotach 
(114) agus an broigheall (36). Is é Loch Coirib an láithreán pórúcháin traidisiúnta do na 
faoileáin agus na geabhróga, le hoileáin éagsúla in úsáid don neadaireacht gach uile 
bhliain. Tá coilíneachtaí tábhachtacha ann den gheabhróg (37 péire sa bhliain 1995) 
agus den gheabhróg artach (60 péire sa bhliain 1995), agus baineann tábhacht 
náisiúnta leis an dá líon éan. Tacaítear sa láithreán le coilíneachtaí suntasacha den 
sléibhín (856 éan sa bhliain 1999) agus den fhaoileán bán (181 péire sa bhliain 1999), 
agus iad sin mar 11% agus 17% de na líonta iomlána náisiúnta faoi seach. Is amhlaidh 
a phóraíonnn an droimneach beag (51 éan sa bhliain 1999) agus an droimneach mór 
(16 éan sa bhliain 1999) ann freisin, i dteannta le roinnt péirí den fhaoileán scadán 
cosbhuí ann. Bhíodh i bhfad ní ba mhó faoileán pórúcháin ann sna blianta beaga 
roimhe seo, faoi mar a léiríodh i suirbhéanna sa bhliain 1977 agus 1993; ní fios na 
fáthanna iomlána do na meathluithe leanúnacha áfach. Cé nár bunaíodh an scótar 
coilíneacht ann ach amháin sna 1970í/1980í, tacaítear i Loch Coirib anois le beagnach 
a leath den líon náisiúnta den lacha choitianta seo, ar speiceas Leabhar Dearg na 
Sonraí é. Tá líon éan cobhsaí tar éis bheith ann ó lár na 1990í i leith, le 36 péire arna 
dtaifeadadh sa suirbhé ba dheireanaí sa bhliain 1999. 

 
Is iad na SCIí a bhaineann le hábhar don mheasúnú seo an sléibhín, an faoileán bán, 
an gheabhróg artach agus an gheabhróg. 
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6.4.2.3. LCosS Choimpléasc Portach Chonamara (004181) 

Is limistéar mór é LCosS Choimpléasc Portach Chonamara a chuimsíonn go leor de 
thailte ísle Chonamara Theas i gCo. na Gaillimhe (NPWS, 2010). Tá trí cheantar ar 
leithligh sa láithreán - ó thuaidh ó Chloch na Rón, ó dheas ó Shraith Salach agus siar 
ó thuaidh ón Spidéal. Is éagsúlacht bruthcharraigeacha agus carraigeacha 
meiteamorfacha atá faoina bhun lena n-áirítear an t-eibhear, an siosta, an naghas 
agus an gabró. Bhí an ceantar go léir oighrithe i rith na hOighear-Aoise ba dhéanaí, 
ar sciúradh tailte ísle Chonamara lena linn. Feictear ceantair mhóna doimhne 
timpeallaithe ag lomáin chreagacha fraochmhá i LCosS Choimpléasc Portach 
Chonamara. Is minic a bhíonn na ceantair mhóna níos doimhne timpeallaithe ag 
córais abhann agus ag an oiread sin lochanna olagatrófacha, óna dtagann mósáic de 
ghnáthóga éagsúla portaigh/bogaigh agus de ghréasáin fhásra; áirítear leo siúd 
bratphortach an Atlantaigh le córais tulóg/logán, linnte idirnasctha, linnte 
bratphortaigh an Atlantaigh, borrfhásra, idirsheascainn agus portaigh chreatha, 
chomh maith le réisc fhionnuisce; córais chois locha, locha agus abhann. Is Limistéar 
faoi Chosaint Speisialta (LCosS) é an láithreán i gcomhréir le Treoir an AE maidir le 
Gnáthóga, lena mbaineann leas caomhnaithe speisialta do na speicis seo a leanas: 
An Broigheall, An Meirliún, An Fheadóg Bhuí agus an Faoileán Bán. Is díol spéise é as 
na speicis a fheictear go rialta ann, an Ghé Bhánéadanach Ghraonnlannach. 

 
Is iad na SCIí a bhaineann le hábhar don mheasúnú seo ná an broigheall agus an 
faoileán bán. 

 
6.4.2.4. Comhshaol Mara Ginearálta 

Eochairspeicis atá coitianta ar chósta carraigeach réigiún an Spidéil – na bhForbacha 
iad na faoileáin (An Sléibhín, An Faoileán Bán agus an Faoileán Scadán Cosbhuí), na 
lapairí (na Roilligh, na Croaithe, na Cosdeargáin agus na Piardálaithe Trá) agus speicis 
ite éisc ar nós na Coirre Réisc agus an Bhroighill (O’Donoghue, 2011).  Taifeadtar 
lachain ar nós an Mhallaird freisin i dteannta leis an Lóma Mór agus an Scótar ar 
minice go bhfeictear amach ón gcósta iad. Is dócha go dtiocfar ar an Riabhóg 
Chladaigh agus ar an nGlasóg Shráide cois cladaigh chomh maith leis an gCrotach 
Eanaigh bheith ag gluaiseacht ar a mbealach chuig codanna eile d’Éirinn. Is féidir 
speicis ar nós na Breacóige, an Bhuilgnigh Stríocearraigh, na Feadóige Cladaigh agus 
an Luathráin a fheiceáil mar a mbíonn an cladach níos éagsúla. Ba iad na speicis ba 
mhó díol spéise a chonacthas ar feadh bhealach molta an chábla ó dheas agus soir ón 
Spidéal ná an Broigheall, an Roilleach, an Cosdeargán, an Faoileán Scadán Cosbhuí 
agus an Sléibhín. Ní raibh aon líon Lómaí Móra i láthair ar dhíol spéise iad. 
Neamhchosúil leis na hinbhir phuití, is íseal agus scaipthe amach é líon na n-éan a 
fhaightear ar feadh cladach carraigeach ar nós an Spidéil agus na bhForbacha, le 
feiceáil ina ngrúpaí beaga mar a bhfeictear gnáthóga oiriúnacha. Bíonn speicis mhara 
iomlána ar nós an ghainéid, an ghearr róid, an fhulmaire, na cánóige duibhe, na 
cánóige dorcha, na bhfalcóg agus na meirleach i láthair ag an suíomh freisin. 
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6.5. Tionchar na forbartha 

Féadann tionchair Láithreáin Tástála Fhuinneamh Mara agus In-athnuaite Chuan na 
Gaillimhe teacht aníos ar dhá bhealach: 

• Suiteáil bunsraitheanna chun tacú leis na gairis agus suiteáil iarbhír na 
ngaireas, na mbraiteoirí agus an trealaimh; agus 

• Tionchair oibríochtúla ag éirí as na gairis oibre, braiteoirí nó trealamh ag 
idirghníomhú leis an gcomhshaol. 

 

6.5.1. An Cás is Measa don Fhlóra agus Fána 

Táthar tar éis na tionchair ó thionscadal Láithreáin Tástála Fhuinneamh 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 6-4. 

 
Tábla 6-4: An cás is measa don fhlóra agus fána 

 

Buan Athfhillteach Gairis 

4 x marc príomhairde Baoi sonraí 1 x OWC 

Faireachlann Fo-mhara Eagar Fuaime 1 x Maolaire Pointe 

Waverider ADCP 1 x Tuirbín Gaoithe ar 
Snámh 

SeaStation Cábláil 1 x Tuirbín Taoide 

9 x bonn 
domhantarraingthe 

  

 
6.5.2. Suiteáil 

Teastóidh ancaireacht le grinneall na farraige ó mhóramh na ngaireas. Beidh roinnt 
acu faoi ancaireacht a meáchain féin (Fráma CEE), teastóidh bonn domhantarraingthe 
ó roinnt acu (m.sh. gairis ascalacha um shitheadh tonnta agus difreálach brú) agus ní 
theastóidh ach blocmheáchain nó ancairí ó roinnt acu (m.sh. SeaStation, baoi sonraí 
SmartBay). Is amhlaidh a ísleofar na blocmheáchain agus na hancairí, na gairis faoi 
ancaireacht a meáchain féin chuig grinneall na farraige ó shoitheach seirbhíse. Is iad 
frámaí 9 dtonna nó sraith frámaí idirghlasála 9 dtonna a bheidh sa bhonn 
domhantarraingthe, a ísleofar chuig grinneall na farraige ó shoitheach tacaíochta. 

 
6.5.2.1. Suaitheadh Fisiciúil Díreach do Ghrinneall na Farraige 

Tiocfaidh suaitheadh do dhríodair nádúrtha le hísliú earraí chuig grinneall na 
farraige agus is amhlaidh a chuirfear ar fuaidreamh go sealadach in athuair iad; 
agus a thiocfaidh cailliúint substráite agus suaitheadh do speicis sa limistéar 
suiteála. 

 
Bíonn an claonadh ag an gcodán is gairbhe den dríodar suaite nuair a chuirtear na 
dríodair ar fuaidreamh in athuair chun socrú gar do na hoibreacha ach chun fanacht 
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inghluaiste. Bíonn an claonadh ag an ábhar mín chun scaipeadh go forleathan ag 
láithreáin fuinnimh aird agus chun socrú faoi dheireadh thiar thar limistéir 
fhorleathana. 

 
Áireofar leis na tionchair dhíreacha ó chailliúint na substráite agus ó shuaitheadh do 
speicis básmhaireacht logánta agus díláithriú speiceas mar a dtagann na hearraí i 
dteagmháil dhíreach leis an dríodar. D’fhéadfadh athruithe san fhána inveirteabrach 
agus sna stoic éisc teacht mar thoradh ar aon damáiste féideartha don bheantós agus 
do shuaitheadh an dríodair go logánta, rud a chuirfeadh infhaighteacht an bhia do na 
héin a laghdú sa ghearrthéarma ar chaoi ar bith (BirdLife International, 2003). 

 
6.5.2.2. Éilliú le linn Oibreacha Suiteála 

Is féidir leis na hoibreacha suiteála éilleáin a scaoileadh isteach sa cholún uisce má 
bhíonn na dríodair sa limistéar suiteála éillithe go stairiúil. Is féidir éilleáin a charnadh 
sna dríodair le himeacht ama ó dhramhaíl thionsclaíoch nó bhaile, radanúiclídí, 
muinisin srl. Cé gur dócha go mbeidh na tionchair ar cháilíocht an uisce sealadach, ag 
brath ar an gcineál agus ar an méid ábhair a scaoilfí saor, agus d’fhéadfaí na héillieáin 
fhéideartha bheith scaipthe thar limistéar ní b’fhorleithne agus bheith marthanach sa 
chomhshaol. 

 
6.5.2.3. Dríodair ar Fuaidreamh 

Tiocfaidh athfhuaidreamh sealadach na n-ábhar cáithníneach teacht mar 
thoradh ar ísliú aon ábhair (blocmheáchan, ancaire, fráma CEE, bonn 
domhantarraingthe, slabhraí/téada múrála, giolla ardaithe srl.) síos ar ghrinneall 
farraige mínghainimh an láithreáin tástála. 

 

Áirítear leis na tionchair indíreacha plúchadh agus dríodar méadaithe ar fuaidreamh 
agus moirtiúlacht. Féadann plúchadh na speiceas beantach íogair, na gnáthóige 
sceite éisc agus na gnáthóige sliogéisc tarlú mar thoradh ar shocrú na ndríodar 
athfuaidrimh dá éis sin. Is féidir le leibhéil dríodair ar fuaidreamh agus moirtiúlachta 
tionchar a fheidhmiú ar orgánaigh scagbheathóirí ar nós muiríní móra agus cluaisíní, 
ruacan agus diúilicíní. Is féidir leis na cáithníní míne taisteal ar feadh achar fada ón 
limistéar suaite de bharr feachtaí taoide, agus d’fhéadfadh an tionchar sin bheith go 
forleathan ag brath ar na cainníochtaí dríodar athghluaiste.  D’fhéadfadh an 
mhoirtiúlacht mhéadaithe dul i bhfeidhm ar an tsealgaireacht agus ar 
idirghníomhuithe creachadóra/creiche na n-éan de bharr na hinfheictheachta 
laghdaithe. Ina theannta sin is amhlaidh arb íogair iad an scadán, an salán, na rónta 
glasa agus beaga d’infheictheacht laghdaithe.  

 

6.5.2.4. Torann 

Beidh na foinsí torainn le linn na n-oibreacha suiteála teoranta don torann a ghintear 
leis na soithí suiteála. Is meascán d'fhuaimeanna tonúla ag minicíochtaí sonracha iad 
torann na soithí (m.sh. minicíocht rothlúcháin na lainne liánaí agus a harmónaic) agus 
torann leathanbhanda (Vella et al., 2001). Is é torann cuasaithe an liáin an 
phríomhfhoinse don fhuaim ó shoithí faoi lánseol, cé go dtagann an torann ón 
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innealra tiomána ó laistigh de shoitheach agus go sroicheann sé an t-uisce trí mheán 
chabhail an tsoithigh. Baineann an torann ón loingeas go garbh le méid an tsoithigh: 
bíonn liáin rothlúcháin níos mó níos moille ag longa níos mó, rud a tháirgeann 
fuaimeanna níos airde, le níos lú minicíochta (SMRU, 2001). 

 
Cumhdaíonn torann na soithí trí chéile réimse leathan minicíochtaí idir 10Hz agus 
10kHz. Téann na leibhéil fhoinse agus na minicíochtaí in uachtar sa réimse idir 152 
dB re 1 μPa@1m ag 6300Hz i gcomhair Zodiac 5m le mótar transaim 162dB re 1 
μPa@1m ag 630Hz i gcomhair tuga/báirse ag taisteal ag 18km/hr, agus tancaer 
mór le leibhéal foinse timpeall 177dB re 1 μPa@1m sa bhanda 100Hz den tríú 
hochtach (Richardson et al., 1995). Méadaítear leibhéil na fuaime leathanbhanda 
le húsáid na gceartaitheoirí tosaigh. 

 
Éin 
D’fhéadfadh torann loingis dul i bhfeidhm ar éin tumthacha, rud a chuireann 
mearbhall orthu agus a dhéanann díobháil dá rath sealgaireachta (AECOM Ltd., 
2010). Is dócha gur tionchair shuaiteacha atá sna tionchair ar na héin ite ar bharr na 
farraige. D’fhéadfadh sé sin cosc a chur ar éin chun an ceantar máguaird a 
sheachaint, ag a bhféadfadh impleachtaí bheith don tsealgaireacht agus do rath 
pórúcháin, agus strus ar éin aonair agus ar bhuiséid fhuinnimh. 

 
Céiticigh & Eite-Chosaigh 
Baineann na mamaigh mhara leas as éisteacht chun loingseoireachta, creach a aimsiú 
agus chun teagmháil shóisialta a chothabháil, agus is mar thoradh air sin atá siad fíor-
íogair don torann antraipigineach. Tásctar freagra minicíochta cuibheasach 
comhréidh idir 1kHz agus timpeall 50 kHz in íogaireacht na héisteachta fo-uisce, agus 
tairseach éisteachta idir 60 agus 85 dB re 1 μPa (Richardson et al., 1995). 
Is iad na míolta móra fiaclacha is íogaire d’fhuaimeanna os cionn timpeall 10kHz agus 
meathlaíonn an íogaireacht faoina bhun sin. Léirítear réimse éisteachta fíorleathan i 
measc na muc mara le tairseacha cuibheasacha arda idir 92 – 115 dBrms re 1 μPa faoi 
bhun 1 kHz, éisteacht mhaith idir 60 – 80 dBrms re 1μPa idir 1 agus 8 kHz, agus cumais 
éisteachta den scoth le tairseacha idir 32 – 46 dBrms re 1 μPa ó 16 – 140 kHz 
(Kastelein et al., 2002). Tásctar ó chlosghraim iompraíocht don deilf bholgshrónach 
(Johnson, 1967; Ljungblad et al., 1982; Au, 1993) réimsí éisteachta idir tuairim 75Hz 
agus 150kHz leis an íogaireacht is fearr idir 10kHz agus 60kHz. Glactar leis gurb íogair 
iad na míolta móra bailíneacha do mhinicíochtaí idir ísle agus meánacha toisc go 
gcuireann siad amach fuaimeanna de mhinicíocht íseal den chuid is mó, go príomha ag 
minicíochtaí faoi bhun 1 kHz agus is fuaimeanna infrea-sonacha iad sa chuid is mó de 
na cásanna (Richardson et al., 1995). 

 
Is amhlaidh go bunúsach a bhíonn an cumas ag céiticigh agus eite-chosaigh chun 
torann loinge a bhrath, agus féadann iompar seachanta sealadach teacht mar 
thoradh air sin i leith roinnt de na speicis is íogaire (níos mó ná míolta móra 
bailíneacha), cé gur dealraíodh go leor míolta móra fiaclacha bheith fulangach den 
torann ó shoithí agus go bhfeictear iad go rialta mar a mbíonn an trácht plódaithe  
(Thomsen et al., 2006). Na rónta a tharraingítear isteach ar thalamh; féadann 
láithreacht na soithí suiteála cur isteach orthu freisin. Is amhlaidh go ginearálta nach 
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dócha gur cúis le haon fhreagairt sna rónta iad na longa os cionn 1,500m ar shiúl ó na 
rónta glasa agus beaga tarraingthe amach, go bhféadfaí bheith ag dúil go 
mbraithfeadh na rónta láithreacht soithí idir 900 agus 1,500m, agus go bhféadfaí 
bheith ag dúil le freagairt teite i gcoinne soithí níos gaire ná 900m (Brasseur & 
Reijnders, 1994). Ba shuntasaí iad na tionchair úd dá dtarlóidís i rith na séasúr íogair 
pórúcháin agus folta. D’fhéadfadh freagairtí teite a spreagadh i measc na rónta 
pórúcháin agus go n-imeoidís go sealadach óna sliocht, agus d’fhéadfaí  na rónta folta 
a scanrú amach san uisce agus d’fhéadfaidís imeacht ó dhea-bhail colainne mar 
thoradh ar chostais fuinneamhachais bhreise (AECOM Ltd., 2010). D'fhéadfaí cur 
isteach ar mhadraí uisce freisin dá dtarlódh aon oibreacha cothabhála cois cladaigh 
mar a mbíonn siad i láthair (AECOM Ltd., 2010). 

 
6.5.2.5. Soithí agus Trealamh Suiteála 

Tá baol ann go n-imbhuailfeadh na héin mhara, rónta, céiticigh agus turtair leis 
an innealra agus na soithí suiteála i rith na céime suiteála. 

 
Éin 
Cé gur fusa na héin a bhogadh ná na mamaigh mhara, bíonn siad i mbaol a n-
imbhuailte le soithí, go háirithe istoíche (AECOM Ltd., 2010). Is iondúil go n-
imbhuailtear na héin leis na struchtúir ar chlár na long, nó gur féidir leis na longa 
imbhualadh leis na héin ina suí ar an mbarr. Féadann  tionchar suaiteach sealadach 
bheith ag láithreacht cholanda na soithí agus an trealaimh shuiteala ar na héin de 
bharr ionraidh cholanda agus físiúil. D’fhéadfadh sé sin cosc a chur ar éin chun an 
ceantar máguaird a sheachaint, ag a bhféadfadh impleachtaí bheith don 
tsealgaireacht agus do rath pórúcháin, agus strus ar éin aonair agus ar bhuiséid 
fhuinnimh. 

 
Mamaigh 
Aithnítear an t-imbhualadh loingis mar chúis don bhásmhaireacht mamach mara ar 
fud an domhain, agus is iad méid agus luas soithí na fachtóirí móra a fheidhmíonn 
tionchar ar ghortú nó ar bhásmhaireacht. Ina theannta sin is amhlaidh a bhíonn an 
baol ann i gcónaí de ghortuithe coirníneacha ó liáin soithigh. 

 
Na rónta a tharraingítear isteach ar thalamh; féadann láithreacht na soithí suiteála cur 
isteach orthu freisin. Is amhlaidh go ginearálta nach dócha gur cúis le haon fhreagairt 
sna rónta iad na longa os cionn 1,500m ar shiúl ó na rónta glasa agus beaga 
tarraingthe amach, go bhféadfaí bheith ag dúil go mbraithfeadh na rónta láithreacht 
soithí idir 900 agus 1,500m, agus go bhféadfaí bheith ag dúil le freagairt teite i gcoinne 
soithí níos gaire ná 900m (Brasseur & Reijnders, 1994). Ba shuntasaí iad na tionchair 
úd dá dtarlóidís i rith na séasúr íogair pórúcháin agus folta. Bíonn na rónta beaga ag 
foladh idir míonna Lúnasa agus Mheán Fómhair, agus póraíonn siad idir míonna na 
Bealtaine agus Iúil; agus bíonn na rónta glasa ag foladh idir míonna na Samhna agus 
Aibreáin, agus póraíonn siad ó dheireadh mhí Lúnasa chuig mí na Nollag. D’fhéadfadh 
freagairtí teite a spreagadh i measc na rónta pórúcháin agus go n-imeoidís go 
sealadach óna sliocht, agus d’fhéadfaí  na rónta folta a scanrú amach san uisce agus 
d’fhéadfaidís imeacht ó dhea-bhail colainne mar thoradh ar chostais fuinneamhachais 
bhreise (AECOM Ltd., 2010). D'fhéadfaí cur isteach ar mhadraí uisce freisin dá 
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dtarlódh aon oibreacha suaiteacha cois cladaigh mar a mbíonn siad i láthair (AECOM 
Ltd., 2010). 

 

6.5.2.6. Imeachtaí Tionóisce 

Tá cumas ann d’imeachtaí truaillithe féideartha agus tionóisceacha ó shoithí 
seirbhíse agus tacaíochta a theastaíonn le linn oibreacha suiteála. Bíonn umair 
bhreosla agus córais hiodrálacha ag na soithí úd do chrainn tógála agus castainní. 
D’fhéadfaí scaoileadh breosla agus ola bealaithe, sreabhanna glanta, péinteanna, 
ceimiceáin speisialaithe agus bruscar a áireamh leis na heachtraí truaillithe sin. 
D'fhéadfadh sceitheadh féideartha ar bith dul i bhfeidhm ar cháilíocht uisce agus 
dríodair ghrinneall na farraige a éiliú. 

 
6.5.3. Oibriú 

Tá tionchair chéim oibríochta an láithreáin tástála srianta d’fheidhmiú fisiciúil na 
ngaireas, an trealaimh, an bhonneagair agus na gcáblaí laistigh den láithreán féin, 
bídís ar ghrinneall na mara, sa cholún uisce nó ar bharr na farraige. Féadann oibriú 
na ngaireas agus an trealaimh chomhghaolmhair torann, réimsí EMF agus teas a 
ghiniúint, agus féadann siad tionchar a fheidhmiú ar hidridinimic agus ar phróisis 
dríodair. 

 
I dteannta leis an trealamh buan a imlonnófar sa láithreán (4 mharc príomhairde, 
waverider, SeaStation agus fráma CEE maille lena mbraiteoirí, hidreafón, gabhdóir 
fuaime, ceamara HDTV agus solas fo-uisce comhghaolmhara), tá cumas sa láithreán 
chun 3 thiontaire fuinnimh a nascadh leis an SeaStation. 

 
6.5.3.1. Láithreacht Fhisiciúil 

D'fhéadfaí dul i bhfeidhm ar bhealaí iompair dhríodair freisin i bhfoisceacht láithreach 
na ngaireas nó na mbonn agus d’fhéadfadh fuilleamh dríodair nó creimeadh 
(sciúradh) an dríodair tarlú. Tá ABPmer (2002) tar éis meastachán a dhéanamh ar 
mhéid an sciúrtha de bheith idir 6-10 n-uaire faoi gha an túir. D'fhéadfadh tionchair 
bheith ag sciúradh dríodar ar na pobail bheantacha dá bhfuil ar an láthair óir go n-
iomprófar ar shiúl na dríodair mhíne, ag fágáil dríodar níos gairbhe ina ndiaidh ar 
féidir grúpa speiceas éagsúil iad a athchoilíniú nach bhfuarthas sna pobail dríodair 
mhín. Féadann an t-athchoilíniú an dríodar a mhodhnú agus a chomhdhlúthú, trína 
mbeidh sé feiliúnach do bhreis ratha san athchoilíniú. 

 
Tiocfaidh cailliúint dhíreach den ghnáthóg bheantach agus de na speicis 
neamhghasánacha i lorg achair an bhonneagair mar thoradh ar láithreacht fhisiciúil 
na ngaireas, na mbonn domhantarraingthe, na mblocmheáchan agus na n-ancairí 
chuig grinneall na farraige (nó sciúradh a bhaineann le struchtúir a bhíonn feistithe 
do ghrinneall na farraige). Féadann cailliúint substráite feiliúnaí (go háirithe do lucht 
sceathraí beantach) agus talún sealgaireachta d’éin agus mamaigh teacht mar 
thoradh air sin freisin. 

 
Tabharfar isteach leis an mbonneagar sin freisin substráit chrua do chomhshaol 
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dríodair an láithreáin tástála.. Beidh an tsubstráit chrua sin ar fáil d’algaí beantacha, 
inveirteabraigh agus éisc; agus d’fhéadfaí spreagadh a thabhairt léi do bhunú pobail 
éisc agus inveirteabrach sceire creagaí (lena n-áirítear speicis bithghiúrannacha) nár 
ghnách dóibh bheith ag an láithreán. Is féidir an tionchar de sin a fheiceáil mar 
thionchar dearfach sa mhéid agus go méadaítear an bhithéagsúlacht, infhaighteacht 
an bhia agus deiseanna sealgaireachta d’éisc, sliogéisc, éin agus mamaigh; 
d’fhéadfadh tionchar diúltach bheith le tabhairt isteach speiceas beantach 
andúchasach ná pobal giúrannach sa mhéid agus gurb éagsúil iad na pobail úd ón 
bpobal bog ag an mbun. 

 

Bíonn na héin i mbaol imbhuailte freisin, go háirithe leis na túir agus na lanna do na 
tuirbíní gaoithe. Braitheann an baol ar líon fachtóirí lena n-áirítear íogaireacht 
speiceas, an aimsir agus an infheictheacht, ionad na líonta éin cóngaracha do na gairis, 
iompar eitilte na n-éan (airde os cionn leibhéal na mara srl.), bealaí imirce agus bealaí 
eitilte chun na láithreacha beathaithe. 

 
Is féidir leis na gairis tonnta agus taoide bheith ina mbaol imbhuailte freisin do na 
héin cé gur lú baoil a bhaineann leis na gairis gan na lanna rothlúcháin le hais na 
ngaireas leis na lanna úd (m.sh. tuirbíní taoidmheara d’ais chothrománach agus 
ingearach). Is mó baol an imbhuailte do na speicis tumthacha leis na tuirbíní faoi 
bhun an bhairr agus leis na cáblaí múrála ná na speicis a bheathaíonn ag an mbarr, 
ar lú an baol dóibh chun idirghníomhú leis na gairis ar snámh agus leis na struchtúir 
ag an mbar óir nach mbaintear leas as lanna rothlúcháin leo siúd (AECOM Ltd., 
2010). Óir go mealltar éin chun na limistéar ina bhfeictear sreabhadh ard de bharr 
deiseanna sealgaireachta bheith go maith iontu (Daunt et al., 2006), is féidir baol an 
imbhuailte a mhéadú má athraítear tréithe sreafa na ngaireas in-athnauite, rud a 
fhéadann dul i bhfeidhm ar sho-ionramháilteacht agus ar aclaíocht snámha fo-
thoinn na n-éan. 

 
Féadann láithreacht struchtúir na dtuirbíní gaoithe dul i bhfeidhm ar na héin freisin. 
Bíonn baol an imbhuailte le héin teoranta den chuid is mó don chéim oibríochta agus 
feidhmíonn íogaireacht speiceas, an aimsir agus an infheictheacht, iompar eitilte 
éan, ionad na líonta éan cóngarach do na tuirbíní, bealaí imirce agus limistéir 
bheathaithe srl. tionchar air. Féadann leagan amach na dtuirbíní gaoithe, an spásáil 
idir eatarthu agus an soilsiú lena mbaineann tionchar a fheidhmiú freisin ar an mbaol 
imbhuailte d’éin. 

 
Is ann don fhéidearthacht go n-imbhuailfeadh na mamaigh mhara agus repitílí leis na 
gairis fhuinnimh in-athnuaite freisin óir go gcaitheann siad an colú uisce a thrasnú 
chun análú ag an mbarr (AECOM Ltd., 2010). Agus é sin ráite, is rí-ghluaisteach iad na 
mamaigh mhara, agus bíonn an cumas acu chun na gairis sin a sheachaint chomh fada 
agus go mbraitheann siad an earra féin, go mbraitheann siad mar bhagairt í agus go 
nglacann siad gníomh iomchuí ag raon fada nó gearr. Tá roinnt fachtóirí ann a 
fhéadann dul i bhfeidhm air sin, agus áirítear leo teip chun bagairt a bhrath, srianta 
tumtha, éifeachtaí a bhaineann le tréad, mealladh, mearbhall, seachrán, iompar 
míloighciúil, aicíd agus céim na beatha, méid agus séasúr. 
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Is cosúil go bhfeidhmeoidh an trealamh múrála ar nós struchtúr nádúrtha nó saorga 
eile ar ghrinneall na farraige, agus nach mbainfidh mórán baol núíosach leo do 
veirteabraigh sa cholún uisce (AECOM Ltd., 2010). Is lú na hachair thrasghearrthacha 
a bheidh ag cáblaí, slabhraí agus línte cumhachta ag síneadh suas tríd an gcolún uisce 
le hais na struchtúr tacaíochta ingearaí, agus is amhlaidh a bhainfidh briseadh 
laghdaithe sa sreabhadh agus níos lú nodanna céadfacha leo do na héin ag druidim 
leo. Is dóichí go rachaidh na mamaigh i bhfostú ar na struchtúir sin in ionad a 
scuabtha timpeall na struchtúr úd. Is féidir leis na limistéir ina bhfeictear moirtiúlacht 
ard bheith ina mbaol do na héin tumthacha agus do na mamaigh mhara de bharr na 
hinfheictheachta laghdaithe. 

 
Féadtar bacainn don ghluaiseacht teacht mar thoradh ar láithreacht gaireas, óna 
bhféadfadh iompar seachanta teacht ó na héin agus na mamaigh mhara, óna 
bhféadfadh eisiamh ón ngnáthóg teacht sa deireadh thiar. Cé go laghdófaí baol an 
imbhuailte leis an iompar seachanta sin, d’fhéadfadh rochtain ar limistéir bheathaithe 
a theorannú leis, rud a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm sa deireadh thiar ar an mbeathú 
agus ar rath an phóraithe. D'fhéadfadh bacainní do na gnáthphatrúin imirce agus 
trasnaithe leis na héin teacht mar thoradh air freisin. D’fhéadfadh caiteachas fuinnimh 
mhéadaithe teacht mar thoradh air sin. 

 
Bíonn an cumas ag gairis in-athnuaite le struchtúir dhromchla chun láithreacha 
fara, neadaithe agus/nó póraithe a sholáthar d’éin (AECOM Ltd., 2010). Baineann 
na faoileáin, na broighill agus na gainéid leas as na struchtúir shaorga go rialta mar 
chuaillí fara. 

 
Bíonn an cumas ag rónta chun leas a bhaint as struchtúir dhromchla cothrománacha 
mar láithreáin tarraingthe amach. D’fhéadfadh tairbhí bheith leis sin tríd an achar 
ar féidir le rónta tarraingt amach air a mhéadú, d’fhéadfadh sé na rónta a chur i 
mbaol gortaithe áfach ag dul isteach ar struchtúir agus ag imeacht uathu agus óna 
nochtadh do chodanna gluaisteacha nó altacha. 

 
Beidh anóidí íobartacha ceangailte leis na struchtúir mhiotail a imlonnaítear ag an 
láithreán (m.sh. Múrálacha slabhra, gairis tógtha de mhiotal, SeaStation, boinn 
domhantarraingthe srl.). Deartar na hanóidí íobartacha chun creimeadh sa sáile mar 
rogha le hais na struchtúr miotail úd. Is iad na hanóidí since agus alúmanaim is 
coitianta a mbaintear leas astu, agus baineann féidearthacht thocsaineach leis na 
miotail úd don bheatha mhara más ard a ndóthain iad na tiúchana. 

 
Is féidir comhdhúilí frithsmálaithe bheith suiteáilte ar roinnt de na gairis/den 
trealamh ag an láithreán, rud a fhéadann dul i bhfeidhm ar cháilíocht uisce agus/nó 
dríodair, ar phobail bheantacha, éin agus mamaigh mhara. Mar na creachadóirí ag an 
mbarr bíonn na rónta agus céiticigh níos leochailí do charnadh substaintí éagsúla ina 
gcoirp (AECOM Ldt., 2010). 

 
6.5.3.2. Eastóscadh Fuinnimh 

D’fhéadfadh athruithe hidridinimiciúla logánta a bhaineann le baint an fhuinnimh 
thonnta nó taoide ag an ngaireas oibriúcháin dul i bhfeidhm ar bhealaí iompair 
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logánta agus ar phróisis chósta. Féadann sé sin dul i bhfeidhm i bhfoisceacht 
láithreach na ngaireas ná na mbonn, agus d’fhéadfadh fuilleamh dríodair nó 
creimeadh (sciúradh) an dríodair tarlú. D’fhéadfadh athruithe do na leibhéil dríodair 
ar fuaidreamh agus don mhoirtiúlacht teacht mar thoradh ar éifeachtaí an eastósctha 
fuinnimh ar na próisis dríodair, agus d’fhéadfaidís tarlú suas le 50m ón ngaireas 
oibriúcháin agus d'fhéadfadh tionchair dhiúltacha suntasacha bheith ag na gairis 
oibriúcháin ar phróisis chósta, go háirithe sna ceantair ina bhfeictear leibhéil ard 
creimthe, fuillimh agus síobtha feadh cladaigh (Feidhmeannas na hAlban, 2007).  
Bíonn an muirín mór, an cluaisín, an ruacan, an diúilicín, an scadán agus an salán 
íogair dó sin, agus is féidir le méadú sa mhoirtiúlacht dul i bhfeidhm ar infheictheacht 
do na héin tumthacha agus do na mamaigh mhara agus dóchúlacht a n-imbhuailte a 
mhéadú. Táthar tar éis íogaireacht ard do laghduithe san infheictheacht a aithint sna 
rónta glasa agus beaga, agus bíonn íogaireacht mheasartha ag na céiticigh dóibh 
(AECOM Ltd., 2010). 

 
Baineann laghdú sa sreabhadh uisce le heastóscadh an fhuinnimh thaoide, agus 
féadann sé sin dul i bhfeidhm go féideartha ar ghnáthóga agus ar speicis íogaire don 
sreabhadh taoide. Is iondúil go n-iompraíonn na feachtaí uisce bia agus cothaithigh 
chun pobail éigin, agus go n-iompraíonn siad dramhábhar agus dríodair mhíne ar shiúl. 
Is féidir le haon bhriseadh isteach ar an bpatrún sin dul i bhfeidhm ar fhlóra agus fána 
dá réir. 

 
D’fhéadfaí aon athruithe do na pobail bheantacha agus iascaigh dul i bhfeidhm ar 
éin agus mamaigh. Baineann na rónta leas as a vibris agus creach á seilg acu chun 
creathanna hidridinimiciúla ar scála beag agus cuilithí sreafa sa cholún uisce a 
bhrath. D'fhéadfadh athruithe sna sreabhanna taoide dul i bhfeidhm ar a gcumas 
chun creach a ghabháil. Is bunaithe ar thionscadail agus staidéir shamhaltaithe 
reatha teoranta ar féidir méid an chumais i leith fuinnimh thaoide síneadh ar feadh 
suas le 0.5km ón ngaireas taoide féin (AECOM Ltd., 2010). 

 
Is féidir le laghdú dá nochtadh do thonnta teacht mar thoradh ar eastóscadh an 
fhuinnimh thonnta, agus is féidir leis sin dul i bhfeidhm ar phobail bheantacha ar 
íogair iad do leibhéil nochta do thonnta (m.sh. leapacha méarla agus Modiolus ). Ina 
theannta sin is amhlaidh ar rí-íogair iad na ruacain d’athruithe dá nochtadh do 
thonnta; agus bíonn íogaireacht idir íseal agus meánach ag leathóga, glasáin agus 
troisc óga cois cladaigh d’athruithe dá nochtadh do thonnta. D’fhéadfaí aon athruithe 
do na pobail bheantacha agus iascaigh dul i bhfeidhm ar éin agus mamaigh. Meastar ó 
thionscadail reatha agus staidéir shamhaltaithe teoranta gur féidir méid an chumais i 
leith fuinnimh thaoide síneadh ar feadh suas le 20km ón ngaireas taoide féin (AECOM 
Ltd., 2010). 

 
Is féidir le heastóscadh fuinnimh thonnta agus taoide dul i bhfeidhm ar phatrún 
dríodraithe, agus is féidir le méaduithe nó laghduithe sna dríodair ar fuaidreamh, 
moirtiúlacht agus sil-leagan dríodair teacht mar thoradh air. Is féidir leis na tionchair 
sin síneadh ar feadh chomh fada le 50m ó na gairis (Bryden, 2006). D'fhéadfadh na 
tionchair sin dul i bhfeidhm ar phobail bheantacha (m.sh. leapacha méarla) agus ar 
speicis éisc agus sliogéisc (an muirín mór, an cluaisín, an ruacan, an diúilicín, an scadán 
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agus an salán) ag brath ar ghéire an athraithe agus ar chineál an chomhshaoil 
ghlactha. 

 
6.5.3.3. Torann 

Áirítear leis na foinsí féideartha de thorann ó ghairis i mbun oibre an t-innealra 
rothlach, ailt lúbacha, torann struchtúrach, aer gluaisteach, uisce sreafa, múrálacha, 
torann leictreacha agus torann ón ionstraimíocht (AECOM Ltd., 2010). D'fhéadfadh an 
torann ó na gairis úd cur isteach go féideartha ar aimsiú na gcreach agus ar 
loingseoireacht fo-mhara sna héin mhara, agus ar aimsiú na gcreach agus 
idirghníomhú sóisialta sna mamaigh mhara, nó d’fhéadfadh díobháil shealadach nó 
bhuan don éisteacht teacht as. Bíonn an cumas ag an torann úd chun dul i bhfeidhm 
ar speicis éisc i bhfoisceacht láithreach na ngaireas. Is cuibheasach ísle an torann ó na 
gairis sin i mbun oibre ná an torann a ghintear ó shoithí; d’fhéadfadh iompar 
seachanta agus eisiamh ó limistéar teacht mar thoradh air áfach. D’fhéadfadh 
teorannú na rochtana ar limistéir bheathaithe teacht mar thoradh air sin, a 
d’fhéadfadh dul i bhfeidhm sa deireadh thiar ar rath beathaithe agus pórúcháin. 

 
Bíonn an cumas ag an torann a ghintear ó na soithí cothabhála chun dul i bhfeidhm ar 
speicis íogaire sa limistéar, agus féadann sé sin bheith ina chúis d’iompar seachanta 
ag éisc, éin agus mamaigh íogaire. D’fhéadfadh sé sin cosc a chur ar éin chun an 
ceantar máguaird a sheachaint, ag a bhféadfadh impleachtaí bheith don 
tsealgaireacht agus do rath pórúcháin, agus strus ar éin aonair agus ar bhuiséid 
fhuinnimh. 

 
Na rónta a tharraingítear isteach ar thalamh; féadann láithreacht na soithí suiteála cur 
isteach orthu freisin. Is amhlaidh go ginearálta nach dócha gur cúis le haon fhreagairt 
sna rónta iad na longa os cionn 1,500m ar shiúl ó na rónta glasa agus beaga 
tarraingthe amach, go bhféadfaí bheith ag dúil go mbraithfeadh na rónta láithreacht 
soithí idir 900 agus 1,500m, agus go bhféadfaí bheith ag dúil le freagairt teite i 
gcoinne soithí níos gaire ná 900m (Brasseur & Reijnders, 1994). Ba shuntasaí iad na 
tionchair úd dá dtarlóidís i rith na séasúr íogair pórúcháin agus folta. D’fhéadfadh 
freagairtí teite a spreagadh i measc na rónta pórúcháin agus go n-imeoidís go 
sealadach óna sliocht, agus d’fhéadfaí  na rónta folta a scanrú amach san uisce agus 
d’fhéadfaidís imeacht ó dhea-bhail colainne mar thoradh ar chostais fuinneamhachais 
bhreise (AECOM Ltd., 2010). 

 
D'fhéadfaí cur isteach ar mhadraí uisce freisin dá dtarlódh aon oibreacha 
cothabhála cois cladaigh mar a mbíonn siad i láthair (AECOM Ltd., 2010). 

 
6.5.3.4. Réimsí Leictrea-Mhaighnéadacha (RLM) 

Tagann réimse maighnéadach mar thoradh ar ghluaiseacht sa lucht leictreach (an 
leictreachas). Ní ann do na réimsí leictreamhaighnéadacha (RLMí) ach amháin nuair is 
ann do lucht leictreach. Baineann voltas agus sruth araon leis an leictreachas: dá airde 
an voltas is ea is láidre an réimse leictreach agus dá airde an sruth is ea is láidre an 
réimse maighnéadach. Is ingearach í treo an réimse mhaighnéadaigh do threo an 
tsrutha leictrigh. Méadaítear láidreacht an RLM go comhréireach le dlús an tsrutha, 
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agus laghdaítear í faoi fhréamh chearnach an achair ón gcábla. 
 
Na cáblaí trína nasctar na tiontairí fuinnimh leis an SeaStation, an SeaStation féin leis 
an CEE, agus an CEE ar a sheal féin leis an gcladach; táirgíonn siadsan RLMí mar 
thoradh ar tharchur na cumhachta. Bainfidh síniú leictreach leis na gairis iad féin, a 
bheidh sainiúil do na gairis aonair m.sh. an mbíonn an gineadóir cumhachta san uisce 
nó ar ardán agus má bhíonn cábla ardúigh ó ghaireas éigin ar ghrinneall na mara. Is 
féidir leis na RLMí sin dul i bhfeidhm ar an imirce agus ar bhrath na gcreach in éisc 
áirithe ar leictri-íogair iad ar nós ealásmabrainciach (siorcanna, sciataí agus roc), 
loimprí, iasc cnámhach áirithe ar nós bradán atlantach agus eascann agus roinnt 
céiticeach (míolta móra agus deilfeanna).  

 
6.5.3.5. Soithí Cothabhála 

Tá baol ann go n-imbhuailfeadh na héin mhara, rónta, céiticigh agus turtair leis na 
soithí suiteála i rith na céime oibríochta. Cé gur fusa na héin a bhogadh ná na 
mamaigh mhara, bíonn siad i mbaol a n-imbhuailte le soithí, go háirithe istoíche 
(AECOM Ltd., 2010). Is iondúil go n-imbhuailtear na héin leis na struchtúir ar chlár na 
long, nó gur féidir leis na longa imbhualadh leis na héin ina suí ar an mbarr. Aithnítear 
an t-imbhualadh loingis mar chúis don bhásmhaireacht mamach mara ar fud an 
domhain, agus is iad méid agus luas soithí na fachtóirí móra a fheidhmíonn tionchar ar 
ghortú nó ar bhásmhaireacht. Ina theannta sin is amhlaidh a bhíonn an baol ann i 
gcónaí de ghortuithe coirníneacha ó liáin soithigh. 

 
Féadann  tionchar suaiteach sealadach bheith ag láithreacht fhisiciúil na soithí ar na 
héin de bharr ionraidh cholanda agus físiúil. D’fhéadfadh sé sin cosc a chur ar éin chun 
an ceantar máguaird a sheachaint, ag a bhféadfadh impleachtaí bheith don 
tsealgaireacht agus do rath pórúcháin, agus strus ar éin aonair agus ar bhuiséid 
fhuinnimh. 

 
Na rónta a tharraingítear isteach ar thalamh; féadann láithreacht na soithí suiteála 
cur isteach orthu freisin. Is amhlaidh go ginearálta nach dócha gur cúis le haon 
fhreagairt sna rónta iad na longa os cionn 1,500m ar shiúl ó na rónta glasa agus 
beaga tarraingthe amach, go bhféadfaí bheith ag dúil go mbraithfeadh na rónta 
láithreacht soithí idir 900 agus 1,500m, agus go bhféadfaí bheith ag dúil le freagairt 
teite i gcoinne soithí níos gaire ná 900m (Brasseur & Reijnders, 1994). Ba shuntasaí 
iad na tionchair úd dá dtarlóidís i rith na séasúr íogair pórúcháin agus folta. Bíonn na 
rónta beaga ag foladh idir míonna Lúnasa agus Mheán Fómhair, agus póraíonn siad 
idir míonna na Bealtaine agus Iúil; agus bíonn na rónta glasa ag foladh idir míonna na 
Samhna agus Aibreáin, agus póraíonn siad ó dheireadh mhí Lúnasa chuig mí na 
Nollag. D’fhéadfadh freagairtí teite a spreagadh i measc na rónta pórúcháin agus go 
n-imeoidís go sealadach óna sliocht, agus d’fhéadfaí  na rónta folta a scanrú amach 
san uisce agus d’fhéadfaidís imeacht ó dhea-bhail colainne mar thoradh ar chostais 
fuinneamhachais bhreise (AECOM Ltd., 2010). 

 
D'fhéadfaí cur isteach go fisiciúil ar mhadraí uisce freisin dá dtarlódh aon oibreacha 
cothabhála cois cladaigh mar a mbíonn siad i láthair (AECOM Ltd., 2010). 
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6.5.3.6. Imeachtaí Tionóisce 

Tá cumas ann d’imeachtaí truaillithe féideartha agus tionóisceacha ó shoithí 
seirbhíse agus tacaíochta a theastaíonn le linn ghnáthchothabháil an trealaimh agus 
na ngaireas atá suiteáilte ag an láithreán. Is ann sa SeaStation a chuirfear gineadóir 
díosail, agus caithfear breosla a sheachadadh don SeaStation nuair a bhítear ag 
tástáil gairis éigin. D’fhéadfaí scaoileadh breosla agus ola bealaithe, sreabhanna 
glanta, péinteanna, ceimiceáin speisialaithe agus bruscar a áireamh leis na heachtraí 
truaillithe sin. D'fhéadfadh sceitheadh féideartha ar bith dul i bhfeidhm ar cháilíocht 
uisce agus dríodair ghrinneall na farraige a éilliú. 

 
Beidh sreabhán hiodrálach sna gairis tástála fuinnimh in-athnuaite, agus is ann don 
fhéidearthacht sceití beaga lena bhféadfaí uisce, pobail bheantacha agus b’fhéidir 
éisc agus sliogéisc a thruailliú más leordhóthanach é cineál agus cainníocht an ábhair 
a dhoirtear. Beidh gineadóir díosail sheachtrach sa SeaStation freisin, agus is ann 
d’fhéidearthacht na sceití uaidh sin. Féadtar claochladáin bheith suite sa SeaStation 
freisin ar féidir leo bheith líonta le hola ó thráth go chéile. Is féidir leis an éilliú bheith 
sa chéim thuaslagtha nó i bhfoirm leachtanna intuaslagthachta ísle óna gcruthaítear 
leonna. Bíonn na héin mhara rí-íogair don éilliú ó chomhdhúilí ola-bhunaithe (AECOM 
Ltd., 2010). 

 
6.6. Measúnacht Tionchair 

6.6.1. Anailís Tionchair 

Baineann bunú na gcritéar aicmiúcháin tionchair le hanailís tionchair, agus anailís 
tionchair ina dhiaidh bunaithe ar na critéir úd. Déantar na tionchair a bhreithmheas 
agus a rangú i gcomparáid lena chéile sna táblaí anailíse tionchair. Is iad a bhíonn mar 
bhunús do rátáil na dóchúlachta (Tábla-6-5) go dtarlódh tionchar agus na hiarmharta 
den tionchar ( Tábla 6-6). 

 
Cuirtear na rátálacha dóchúlachta agus iarmharta le chéile chun scór don 
bhreithmheas tionchair a shocrú. Taispeántar i dTábla 6-7 an Mhaitrís Tionchair 
bunaithe ar dhóchúlacht agus ar iarmhairt, agus is idir Íseal, Meánach agus Ard iad na 
scóir thionchair 

 
Tábla -6-5: Tábla Rangúcháin na dTionchar - Dóchúlacht 

 

 

Rátáil 
Dóchúlacht 

Catagóir Tuairisc 

1 Caol Dóchúlacht 1% go dtarlóidh an tionchar 

2 Ní dócha Dóchúlacht 1-20% go dtarlóidh an tionchar 

3 Féideartha Dóchúlacht 20-50% go dtarlóidh an tionchar 

4 Cosúlacht Dóchúlacht 50-95% go dtarlóidh an tionchar 

5 Rí-Dhócha Dóchúlacht 95% go dtarlóidh an tionchar 
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Tábla 6-6: Tábla Rangúcháin na dTionchar - Iarmhairt 
 

 
Rátáil 

Iarmhairt 

Catagóir Tuairisc 

0 Neamhní Athrú ar bith de bharr tarlú an tionchair 

 

1 
 

Fánach 
Táthar tar éis tionchar a fheidhmiú ar 
ainmhithe/éin/éisc aonair sa líon/sna speicis tréithrithe 
i ngnáthóg éigin, ach níorbh inbhraite é an tionchar os 
coinne na hinathraitheachta nádúrtha sa chúlra 

 
 

2 

 
 

Beag 

Tháinig básmhaireacht dhíreach nó indíreach nó 
tionchair fho-mharfacha ar éin/ainmhithe/éisc aonair 
mar thoradh ar an ngníomhaíocht/rinneadh suas le 15% 
den ghnáthóg a shuaitheadh go séasúrach ach tá an líon 
ainmhithe/éan/iasc féin-mharthanach go fóill. 

 
 

3 

 
 

Measartha 

Ídíodh an líon In situ  de bharr na gníomhaíochta, ach arna 
bhrfóirithint go riala ag inimirce/os cionn 15% den 
ghnáthóg suaite go séasúrach. Athrú séasúrach sna 
speicis tréithrithe agus i struchtúr agus feidhm an phobail 
Minice an tsuaite < aga téarnaimh. Neamh-charnach 

 

 
4 

 

 
Mór 

Ídíodh an líon den speiceas leis an tionchar agus níor 
leor an inimirce chun líonta áitiúla a chothabháil/os 
cionn 15% den ghnáthóg suaite go dianseasmhach 
ónar tháining tionchair charnacha. Athrú 
dianseasmhach sna speicis tréithrithe agus i struchtúr 
agus feidhm. Minice an tsuaite < aga téarnaimh. 

 
 

5 

 
 

Géar 

Ídíodh an líon den speiceas agus an ghnáthóg thacúil go 
suntasach agus níorbh fhéidir tacú leis an líon den 
speiceas. 
Bhain laghdú éagsúlachta le tionchar ar eochairspeicis 
struchtúracha. Is buan é an tionchar go hiarbhír de bharr 
ghéarathrú na gnáthóige. Téarnamh ar bith nó téarnamh 
iarbhír ar bith. 
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Tábla 6-7: Maitrís priacail 

 

D
ó

ch
ú

la
ch

t 

Rí-Dhócha 5       

Cosúlacht 4       

Féideartha 3       

Ní dócha 2       

Caol 1       

 0 1 2 3 4 5 
Neamhní Fánach Beag Measartha Mór Géar 

 Iarmhairt 
 

6.6.1.1. Cailliúint Gnáthóige agus Speiceas 

Éiríonn cailliúint gnáthóige agus speiceas aníos i lorg achair na ngaireas scálaithe, na 
mbonn domhantarraingthe, na bloichmheáchain agus na hancairí ar an ngrinneall 
(ná an sciúradh a bhaineann le struchtúir ar an ngrinneall). 

 
Meastar ó iarracht chun lorg achair an bhonneagair sa láithreán tástála a 

chainníochtú go mbeidh c. 170m2  faoi áitíocht ag gairis bhuana nó 
athfhillteacha/gearrthéarmacha. Is féidir loirg roinnt gaireas tástála scálaithe (óna 
dteastaíonn múrálacha seachas na boinn domhantarraingthe a áiríodh leo cheana 
féin) a fheiceáil freisin i dTábla 6-8. 

 

Ag glacadh leis an gcás is measa, b’amhlaidh dá n-imlonnófaí trí ardán cumhachta 
GRS scálaithe go comhuaineach a mhéadófaí an lorg achair chuig c. 460m2. Agus cur 
chuige caomhánach á ghlacadh ag an staidéar seo, déanfar toimhde de lorg achair 
uasta de 500m2. Freagraíonn an lorg achair sin do 0.13% den láithreán tástála 
(cuimsíonn an láithreán tástála achar 375,200m2 [670m x 560m]). 

 
Cé nach féidir an chailliúint gnáthóige a mhaolú, is amhlaidh ar lú é an t-achar iarbhír 
a cailleadh agus gur lag é an tionchar ar an bpobal beantach. Ina theannta sin tar éis 
bhaint an bhonneagair (má theastaíonn an bhaint) is amhlaidh a thosóidh biseach ag 
teacht ar an limistéar ar feidhmíodh tionchar air ach earcaíocht a dhéanamh ó 
limistéir neamhshuaite sa chomharsanacht. Áirítear leis na speicis is sainiúil don 
láithreán tástála (AQUAFACT, 2010) spionidae agus cirratulidae faille ar féidir leo 
limistéir shuaite a athchoilíniú go tapa. Táscadh i suirbhé leantach 24 mí ina dhiaidh 
sin nár bhain aon tionchar do ghrinneall na mara ó oibriú an láithreáin tástála 
(AQUAFACT, 2011). Is ionann na rátaí téarnaimh ó chineálacha suaite eile do 
ghnáthóga beantacha agus idir 40 lá tar éis dreidireachta hiodrálaí do sceana mara 
(Hall et al., 1990) agus 6-12 mí tar éis trálaeireachta (Jennings & Kaiser, 1998). 
Tuairiscíodh in Coates et al. (2015) téarnamh gasta laistigh de bhliain amháin tar éis 
na dreidireachta agus suiteáil an bhoinn domhantarraingthe a bhaineann le feirm 
ghaoithe amach ón gcósta sa Mhuir Thuaidh. 

 
Ina theannta sin ní dócha ar chor ar bith go dtiocfaidh aon laghdú sna stoic éisc ná 
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sna limistéir sceathraí agus iasclainne mar thoradh ar chailliúint limistéir ghrinnill 
fharraige chomh beag leis. Is dócha gurb iad na speicis éisc ghrinneallacha amháin a 
bheidh ag beathú ar an mbeantós, agus ní bheidh aon tionchar leantach ann do na 
héin óir gur dóichí go mbeathaíonn siad ar speicis pheiligeacha. Ní dócha ar chor ar 
bith  

go mbeidh tionchar ar bith ann do na mamaigh mhara sa limistéar i bhfianaise an 
achair ríbhig de ghrinneall na farraige a ndeachthas i bhfeidhm air agus an 
tionchair ar stoic éisc sa limistéar nach dócha ar chor ar bith go dtarlóidh sé. 

 
Dóchúlacht=Rí-dhócha; 
Iarmhairt=Fánach;    
Tionchar = Íseal 

 

Tábla 6-8: Lorg achair uasmheasta do ghrinneall na farraige 
 

Gaireas Lorg achair Iomlán 

Múráil Mairc Phríomhairde 4m2  x 4 16.0 m2
 

Faireachlann Fo-mhara 4.5m2 móide 2m2 CTE 6.5 m2
 

Múráil Waverider 1m2
 1.0 m2

 

Múráil SeaStation 7m2  x 8 56.0 m2
 

Bonn Domhantarraingthe 
(Uasfhad) 

6.25m2  x 9 56 m2
 

Múráil SmartBuoy 4.5m2
 4.5 m2

 

 

Eagar Fuaime 
0.5m2  x 6 árthach tuirlingthe 3.0 m2

 

0.2m2 (mol lárnach) 0.2 m2
 

Cábláil 10m2
 10.0 m2

 

Ardán Cumhachta GRS 36m2  x 3 108.0 m2
 

Borradh Tonnta Ascalaithe  56m2
 56.0 m2

 

Seaformatics 1.62m2
 1.6 m2

 

 

6.6.1.2. Suaitheadh do Ghrinneall na Farraige 

Is amhlaidh i gcás socrú bonneagair ar bith do ghrinneall na farraige go dtiocfaidh 
suaitheadh agus athchroitheadh dríodair sa lorg achair in aice leis an earra féin. 
Tiocfaidh méadú gearrthéarmach (nóiméid) logánta sna leibhéil dríodair ar 
fuaidreamh agus moirtiúlachta mar thoradh air sin. Gintear cleitíní dríodair logánta 
beaga go minic sa chomhshaol mara trí éagsúlacht gníomhaíochtaí, m.sh. 
Ciansampláil, éisc ag éirí as agus ag dul chun luíocháin i ngrinneall na mara, 
sealgaireacht agus beathú deilfeanna agus muc mara, doineanna srl. Ní féidir na 
toirteanna dríodair a ghluaisfí le linn socrú an bhonneagair ar ghrinneall na farraige a 
chainníochtú, cé gur chomh híseal sin iad agus nach mbeidh tionchar ar bith acu ar 
cháilíocht an uisce, ar ghnáthóga ná ar speicis. 
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Is fiú a thabhairt faoi deara gur taifeadadh leibhéil chúlra nádúrtha den dríodar ar 
fuaidreamh ag 65,000mg/l i gCuan na Gaillimhe le linn doininne (Cuideachta Cuain 
na Gaillimhe, 2014a) agus gur mó iad na hoird mhéadaíochta dóibh siúd ná a ghinfí 
leis na gníomhaíochtaí molta. 

 

Ní bheidh tionchar ar bith ag socrú leantach an dríodair ghluaiste ar na gnáthóga ná 
ar na pobail i bhfoisceacht láithreach an ábhair óir gur chomh híseal sin iad na 
toirteanna. 

 
D’fhéadfaí a áireamh leis an suaitheadh dríodair le linn na céime oibríochta sciúradh 
timpeall na mbonn domhantarraingthe; is dócha gur beag tionchar a bheidh leis sin i 

bhfianaise na dtreoluasanna cuibheasacha ísle3 sa limistéar. Bíonn an cumas ag 
gluaiseacht sna línte múrála caitéineacha agus in aon cháblaí eile a bheidh ina luí go 
leanúnach nó go tréimhsiúil ar ghrinneall na farraige chun dríodair a shuaitheadh agus 
a athchroitheadh. Meastar go bhféadfaí dul i bhfeidhm suas le 5m ar cheachtar taobh 
de na línte/cáblaí. Bainfidh oird mhéadaíocht níos ísle leis na dríodair a shuaitear leis 
an ngníomhaíocht sin ná mar a ghintear le linn doineann. Is fánach iad aon tionchair 
shealadacha a bhainfidh leis sin ar an gcomhshaol. 

 

Rinneadh meastachán caomhánach den lorg achair uasta ar ghrinneall na mara 
ó mheascáin den bhonneagar agus de na gairis sa chás is meas de bheith ag 
500 m2. Is ionann é sin agus níos lú ná 1% d’achar iomlán ghrinneall na farraige 
laistigh den láithreán tástála. 

 
Is amhlaidh go hachomair a bhainfidh scála chomh beag sin leis an suaitheadh don 
dríodar agus leis na méaduithe dá bharr sna dríodair ar fuaidreamh agus sa 
mhoirtiúlacht agus le sil-leagan na ndríodar dá bharr gur lag iad na tionchair ar an 
mbeantós, na hiascaigh, na héin agus na mamaigh. 

 
Is rí-dhócha go dtarlóidh na suaiteacha úd, cé gur fánach iad na hiarmhairtí uathu (.i. 
gan bhrath os coinne inathraitheachta sa chúlra nádúrtha). 

 
Tuairiscíodh leis an monatóireacht ag tuirbín SeaGen de scála tráchtála i Loch Cuan 
gur dealraíodh gur de réir a chéile agus i gcomhréir leis an athraitheacht nádúrtha 
iad na hathruithe (Keenan et al., 2011). 

 
Dóchúlacht = Rí-hócha; 
Iarmhairt=Fánach; 
Tionchar = Íseal 

 

6.6.1.3. Cur Substráití/Struchtúr Nua leis 

Soláthrófar dromchlaí crua dá gcoilíniú ar gach dromchla crua nua a shuiteáiltear sa 
láithreán tástála m.sh. bun na mbaoithe ag an mbarr nó na ngaireas scálaithe, na 
mbonn domhantarraingthe agus na slabhraí múrála srl. 
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Nochtadh sna staidéir roimhe seo ag an láithreán tástála gur choilínigh na diúilicíní 
Mytilus edulis slabhraí na n-ancairí agus na gairis tástála scálaithe (AQUAFACT, 
2010). Fuarthas na múrálacha foirgthe le heipeafána ar nós bundún leice, diúilicíní, 
crosóg mhara agus eicíonóideach. 

 

Braitheann na cineálacha plandaí agus ainmhithe sa choilíneacht ar líon paraiméadar 
lena n-áirítear méid, airde, cruth, próifíl, scála, castacht moirfeolaíochta, an ábhair ar 
baineadh leas as agus an rocacht (gairbhe an dromchla) (Connell & Glasby, 1999; 
Rilov & Benayahu, 1998; 2000). Is í an chastacht astu siúd an príomhfhachtóir a 
chinntíonn mealltacht struchtúir éigin d'fhána agus flóra (Pickering & Whitmarsh, 
1997; Hoffman et al., 2000). Soláthraítear achar dromchla níos mó leis na struchtúir 
ríchasta don choilíniú agus níos mó ‘cúinní’ mar chosaint ó chreachadóirí agus ó na 
riochtaí fisiciúla. Ligeann sé sin do chluichreán níos éagsúla agus níos tibhe lena n-
áirítear orgánaigh ar cáiréisí nó ar íogaire don solas iad chun limistéar a choilíniú ónar 
eisiadh iad roimhe sin (Vella et al., 2001). 
 
Tharlódh an earcaíocht ar dhá bhealach go príomha; tríd an imirce ón tsubstráit 
máguaird nó trí leagan larbhaí, speaitíní, spóir algacha srl. ó fheachtaí (Vella et al., 
2001). Ba iad na halgaí (más domhain a ndóthain iad) agus na hinveirteabraigh na 
chéad speicis chun coilíniú. 
 
Ba mhinic a bhainfeadh comharbas saintréitheach leis an gcoilíniú agus algaí 
micreascópacha agus filiméadacha ag lonnú ar dtús ann, agus speicis 
mhearlonnaitheacha ina ndiaidh sin, agus d’fhorbródh pobail ní b’éagsúla dá éis sin. 

 
Bhainfeadh éagsúlacht ina theannta sin le comhdhéanamh an phobail de réir 
doimhneachta. Féadann méadú teacht ar tháirgiúacht ghinearálta an limistéir le 
méadú in éagsúlacht na speiceas  (Wickens  & Barker, 1996 arna lua in Hoffman et al., 
2000; Grossman et al., 1997). Is de bharr an chaoi a meallfaí inveirteabraigh 
shaorbheathacha agus éisc bheaga le héagsúlacht ní ba mhó i measc na speiceas 
coilínithe seasta, lena meallfaí ar a seal féin orgánaigh ní ba mhó suas le mamaigh 
mhara agus lena n-áireofaí iad  (Vella et al., 2001). Is féidir leis na méaduithe sa 
bhithéagsúlacht agus sa bhithmhais sin na hiascaigh chrústacha (m.sh. gliomach); 
iascaigh mhoileascacha (m.sh. muiríní) agus an t-uisceshaothrú (m.sh. diúilicíní) a 
fheabhsú (O’Leary et al., 2001). Is dócha freisin go rachfadh na drámhóirí sna dríodair 
áitiúla ar imirce chuig na struchtúir, agus go mbeathóidís ar an drámh orgánach 
méadaithe sa limistéar. Is amhlaidh dá réir ar rídhócha go méadófaí éagsúlacht na 
speiceas áitiúil, an bhithmhais agus an táirgiúlacht leis an mbonneagar ag an láithreán. 

 
Tháinig fás an fhéir mhara ar ghaireas taoide de scála tráchta in Cobscook Bay tar éis 
beagáinín ní ba mhó ná dá mhí de bhá (ORPC, 2013). Bhí 75% den phríomghineadóir 
cumhdaithe le hiodróidigh fheadánacha, garbháin bheaga agus algaí filiméadacha tar 
éis imlonnú 16 mí (ORPC, 2014). Tuairiscíodh ó fhiosrúchán ag an bhfeirm ghaoithe 
amach ón gcósta ag Horns Rev sa Danmhairg (Bio/consult, 2000 arna lua in Leonard, 
2000) smálú ag inveirteabraigh ar chrainn aonphíleacha, cúig mhí tar éis na tógála. 
Áiríodh leis na speicis smálaithe bríosónaigh, roinnt speiceas den bhundún leice, 
ascaidí, crosóga mara, péisteanna polacaeit agus den diúilicín. Tugadh faoi deara 
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méadú nach beag i líon na dtrosc i limistéar an tuirbín gaoithe tar éis bunú na 
dtuirbíní ag feirm ghaoithe amach ón gcósta ag Nysted. Míníodh an méadú trí 
fhorbairt fhána sceire, eadhon an dlús ní ba mhó de chrústaigh bheaga agus d’éisc 
(Birklund, 2005). Ba iad diúilicín agus garbháin a bhí san fhána inveirteabrach den 
chuid ba mhó, agus an Gammarus comhbhainteach leis an diúilicín. 

 
Is iad na speicis eipeafánúla a choilíneoidh an bonneagar ag an láithreán tástála, ag 
teacht go bunúsach ó roinnt pobal sceire creagaí laistigh de Mhórchuan na 
Gaillimhe ar nós algaí beantacha agus inveirteabrach. Beidh forbairt na bpobal 
eipeafánúla, cé gurb éagsúil iad ón bpobal ionfánúil bonnlíne laistigh den ghnáthóg 
mínghainimh phuití, comhsheasmhach leo siúd a aimsítear ar fud Chuan na 
Gaillimhe, agus tiocfaidh méadú ar éagsúlacht speiceas ag an láithreán leo, rud a 
mheallfaidh ar a sheal féin orgánaigh níos mó suas chuig mamaigh mhara agus lena 
n-áirítear iad. 

 
Cé go dtosóidh coilíniú na struchtúr go láithreach, táthar ag tuar go mbeidh 12 mí ar a 
laghad de dhíth sula mbunófar pobal feidhmiúil (.i. sula dtosaíonn orgánaigh aonair ag 
atáirgeadh). Is féidir struchtúir a bhaint den láithreán go dtí an tráth úd. 

 
Ba cheart go mbreithneofaí aon struchtúir fhadtéarmacha a fhágáil in ionad (m.sh. 
frámaí na mbonn domhantarraingthe comhghlasáilte in situ ar feadh>12 mí) má 
bhunaítear pobail feidhmiúla suntasacha orthu, óir go bhfeidhmeodh na pobail úd 
mar sceireanna saorga agus mbeidís ina ngnáthóg agus ina bhfoinse bheathaithe 
d’éisc agus do speicis ní ba mhó. Tuairiscíodh ón monatóireacht ag tuirbín taoide 
SeaGen ag scála tráchtála i Loch Cuan gur athchuireadh le coilíniú an ghairis ó 
suiteáladh é pobal a cailleadh ag boinn an ghairis le linn suiteála.  

 
Cé go soláthrófar dromchlaí nua don choilíniú le cur substráití nua, braithfidh líon na 
bpobal cothromaíochta a bhunófar ar an leibhéal suaiteachta ag an láithreán (.i. 
Athshlánú/cothabháil struchtúr srl.). Cé gur tionchar dearfach atá sna méaduithe um 
éagsúlacht speiceas, táthar ag tuar go mbeidh an tionchar dearfach sin ina 
chúiteamh cothrom don phobal a cailleadh le linn na céime tógála, agus gur fánach 
an tionchar a bheidh ann trí chéile. 

 
Féadtar breis láithreán fara, neadaireachta nó pórúcháin bhreise d’éin a sholáthar le 
suiteáil na n-ábhar dromchla; agus láithreáin fhéideartha um tharraingt amach na 
rónta (ar struchtúir iad atá <0.5m os cionn barr na farraige). Cé go bhfeictear méadú 
gnáthóige mar thairbhe dearfach, tá an seans ann go méadófar leis sin a bpriacal 
imbhuailte agus is amhlaidh dá réir a chealaítear an tairbhe agus nach mbedh ach 
tionchar lag trí chéile leis. 

 

Rinneadh meastachán caomhánach den lorg achair uasta ar bharr na mara ó 
mheascáin den bhonneagar agus de na gairis sa chás is measa de bheith ag 1200 
m2. Is ionann é sin agus níos lú ná 1% d’achar iomlán bharr an tsáile laistigh den 
láithreán tástála. 
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Dóchúlacht=Rí-dhócha;  
Iarmhairt=fánach;  
Tionchar = Íseal 

 

6.6.1.4. Priacal Imbhuailte 

Is iondúil go mbaineann lanna rothlacha le gairis ghaoithe agus taoide, cé go 
mbaintear leas as dromchlaí rothlacha i roinnt tiontairí fuinnimh thonnta lena 
bhféadfadh baol an imbhuailte bheith ann. Oibrítear na gairis taoide laistigh den 
réimse idir 5 agus 30 RPM (i gcomparáid le 80-600 RPM i gcás na hidreatuirbíní 
comhghnásacha) (Copping et al., 2013a) agus moillítear sreabhadh an uisce agus 
baintear an fuinneamh leo. 

 

Níor tugadh aon fhianaise ó na staidéir a rinneadh go nuige seo (cé gur theoranta iad) 
go raibh idirghníomhú díreach na mamach mara, na n-éan ná na n-iasc leis na lanna 
taoide ina dhíobháil do na hainmhithe (Copping et al., 2013a). Ba chúig imlonnú 
ghearrthéarmacha a sholáthair an fhaisnéis don mheasúnú úd le Copping et al. 
(2013a); SeaGen ag scála tráchtála i Loch Cuan, aonad taispeántais TGU de chuid 
ORPC ag scála tráchtála in Cobscook Bay, tuirbíní lánscála Verdant de thrastomhas 5m 
i Nua-Eabhrac, tuirbín HGE ag scála tráchtála in Minnesota agus an tuirbín OpenHydro 
is fréamhshamhail in EMEC. 

 
D’fhéadfaí an baol do mhamaigh mhara ó thuirbíní a mhéadú ábhairín trína 
bhfiosracht nádúrtha, ach d’fhéadfaí an t-idirghníomhú sin a mhaolú trína bhfaisnéis 
agus an taithí ar dócha a gheofaí de réir mar a imlonnófaí a thuilleadh gaireas 
(Copping et al., 2013a). 

 
Tá baol ann freisin go n-imbhuaifidh na héin leis an tuirbín gaoithe amháin 25m ar 
aide scálaithe a fhéadfar a thógáil ag an láithreán. Is leis na lanna rothlacha seachas le 
túr an tuirbín a bhaineann le priacal is mó. Is iad na speicis is mó a bhfuiltear buartha 
fúthu na cinn a eitlíonn ag airde an rótair (14-26m in airde) m.sh. an lóma mór, an 
gheabhróg scothdhubh agus an gheabhróg. 

 
Is féidir an soilsiú ar an tuirbín éin a mhealladh agus baol an imbhuailte a mhéadú 
(Winkleman, 1992), cé gur féidir leis an gcineál idirthréimhseach den soilsiú 
loingseoireachta a bheidh ag teastáil ar an tuirbín an baol go meallfaí éin chuige a 
laghdú (Richardson, 2000). Ní dócha ar chor ar bith go mbeidh aon tionchar ag tuirbín 
gaoithe scálaithe sealadach amháin ar líon na n-éan i gCuan na Gaillimhe. 

 
Tá an baol féideartha ann freisin go bhféadann éin mhara agus mamaigh mhara 
imbhualadh le soithí suiteála nó seirbhíse. Is dócha gurb íseal é an baol dó sin i leith 
gach speiceas ámh (Daunt et al., 2006) agus is dócha go mbeidh baol an imbhuailte le 
linn tógála níos ísle ná an baol ón trácht loingis tráchtála (AECOM, 2010). 

 
I bhfianaise mhéid scálaithe na ngaireas, luas mall aon lann tuirbín, líon íseal na 
dtuirbíní ar dócha bheith i mbun oibre tráth ar bith agus líon íseal agus chineál 
idirthréimhseach gearrthéarmach na suiteála/soithí seirbhíse; ní dócha go 
dtarlóidh imbhualadh ann, ach ba bheag é an tionchar dá dtarlódh an t-
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imbhualadh sin (básmhaireacht dhíreach nó indíreach nó éifeachtaí fo-mharfacha 
ar ainmhithe/éin aonair. 

 
Dóchúlacht=Ní-dócha; 
 Iarmhairt = Beag;  
Tionchar = Íseal 

 

6.6.1.5. Bacainn don Ghluaiseacht 

Ciallaíonn an líon beag gaireas scálaithe a imlonnófar sa láithreán tástála (lena n-
áirítear tuirbín gaoithe scálaithe féideartha 25m ar airde) ag tráth ar bith agus san 
uisce oscailte ag síneadh ar feadh timpeall 1km idir an láithreán tástála agus cladach 
thuaidh Chuan na Gaillimhe gur fánach an dóchúlacht go dtarlóidh aon eisiamh ná 
éifeacht bacainne, agus bheadh iarmhairt lag leis sin. Ní raibh an mhonatóireacht ag 
an ngaireas SeaGen ag scála tráchtála ag Caol Loch Cuan ina bacainn do ghluaiseacht 
rónta ná muc mara ón Loch agus chuige (Keenan et al., 2011). 

 
Dóchúlacht = Caol;                          
Iarmhairt = Fánach;                                 
Tionchar = Íseal 

 
 

6.6.1.6. Torann Suiteála 

Bíonn an cumas ag an torann ón soitheach/ó na soithí suiteála chun dul i bhfeidhm 
ar ainmhithe mara sa limistéar. Is éagsúil í an éisteacht idir na grúpaí éagsúla. Is iad 
na míolta móra fiaclacha (ódóntaicéit) agus na míolta móra bailíneacha (místicéit) 
atá sna céiticigh. Is iad na míolta móra fiaclacha an grúpa ar dhócha gurbh i gCuan 
na Gaillimhe a gheofaí iad, agus an mhuc mhara agus an deilf bholgshrónach na 
speicis a bheadh in uachtar ann (Foras na Mara, 2013). Déanann an grúpa sin 
cumarsáid idir minicíochtaí measartha agus arda (1-20kHz) agus bíonn córas 
anfhorbartha acu chun aimsiú ó mhacalla ag minicíochtaí arda agus fíorarda (20-
150kHz). Bíonn closghraim chomhréidhe ag na rónta glas agus beaga idir 1 agus 30-
50kHz, le tairseacha idir 60 agus 80 dB re 1µPa. 
Is féidir leis na rónta beaga fuaimeanna fo-uisce a bhrath suas le 180kHz má tá an 
fhuaim sin ard a dóthain, ach íslíonn a n-íogaireacht go mór os cionn 60kHz 
(Richardson et al., 1995). Ó thaobh an éisc de, bíonn an bradán agus na heascanna 
teoranta do thaobh na minicíochta ísle den speictream.  Bíonn leibhéil torainn fo-
uisce idir 185 agus >200 dB re 1 µPa le buaicmhinicíocht idir 100 agus 1000 Hz 
inchloiste d’éisc agus mamaigh mhara araon i gCuan na Gaillimhe. 

 
Léiríodh sa staidéar a rinneadh do thionscadal síneadh Chalafort na Gaillimhe 
(Cuideachta Cuain na Gaillimhe, 2014b) nach ndéantar díobháil bhuan (neamhbhisigh) 
agus shealadach (bhisigh) do dheilfeanna agus muca mara de bharr na gníomhaíochta 
loingis. Taispeántar sa staidéar freisin nach ndéantar díobháil bhuan (neamhbhisigh) 
do rónta agus madraí uisce agus nach ndéanfar díobháil shealadach (bhisigh) ach 
amháin laistigh de <2m ón long. Feicfear an suaitheadh, ar féidir iompraíocht 
sheachanta shealadach a thionscnamh leis, níos faide anonn. Níltear ag dúil go 
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mbeidh aon tionchar suntasach ag cur líon beag soithí leis isteach sa limistéar ar fhána 
mara i bhfianaise na leibhéal tráchta long atá ann faoi láthair. 

 
Athbhreithníodh in Richardson et al. (1995) an litríocht fhoilsithe i leith fhreagairt na 
mamach mara do thorann ó shoithí. Dealraíodh go raibh go leor de na míolta móra 
fiaclacha fulangach do thorann ó shoithí agus chonacthas go rialta iad sna limistéir de 
thrácht gnóthach. Is gnách go bhfeictear na muca mara mar ainmhí cúthaileach agus 
is minic a theitheann siad mar fhreagairt don suaitheadh (Flaherty, 1981; Taylor & 
Dawson, 1984; Barlow, 1988; Parker, 1993). Is minic a fheictear iad ámh i limistéir de 
ghníomhaíocht loingis ríghnóthach (Hoffman et al., 2000). 

 
Tugadh faoi deara in Thomsen et al. (2006) go mbraithfeadh na muca mara (Tairseach 
éisteachta = 115 dBrms re 1 μPa ag 0.25 kHz; Torann timpeallach = 91 dBrms re 1 μPa 
ag 2 kHz) torann ó longa timpeall 0.25 kHz ag achair 1km agus go mbraithfí torann ó 
longa timpeall 2 kHz ag achar tuairim 3km. I gcás na muc mara (torann timpeallach = 
94 agus 91 dBrms re 1μPa ag 0.25 agus 2 kHz faoi seach), b’ionann an crios 
inchloisteachta agus tuairim 20km i gcomhair an ábhair 0.25 de thorann ó longa, agus 
ba mhar a chéile é i gcás na muc mara i gcomhair ábhar 2 kHz. Ina theannta sin is 
amhlaidh atá na láithreáin tarraingthe amach c. 13km ar shiúl ón láithreán tástála 
agus ní chuireann aon torann aeriompartha ó ghníomhaíocht na soithí isteach ar rónta 
beaga agus iad ar thalamh. Is é féideartha an dóchúlacht go dtarlódh tionchar i ndáil 
leis an torann agus go mba lag/fhánach í an iarmhairt (básmhaireacht dhíreach nó 
indíreach nó éifeachtaí fo-mharfacha ar ainmhithe aonair). 

 
Dóchúlacht = Féideartha;           
Iarmhairt = Fánach;                             
Tionchar = Íseal 

 

 

 

6.6.1.7. Torann Oibríochta 

Tá na leibhéil torainn thimpeallaigh sa chúlra ina n-ábhar machnaimh thábhachtach 
nuair a bhítear ag iniúchadh thionchair an torainn oibríochta ó ghaireas fuinnimh. Is 
iondúil gurb idir 115 agus 125 dB re 1 µPa (meán de 120 dB re 1 µPa) é an torann 
timpeallach sna huiscí éadoimhne cois cósta (Keenan et. al., 2013). D’fhéadfadh an 
torann sin bheith bodhraithe leis an torann timpeallach ag brath ar an leibhéal 
torainn ó ghaireas oibríochta éigin. Táthar tar éis torann oibríochta a thomhas i 
gcomhair roinnt gaireas tiontaithe fuinnimh aonair nó ar scála beag. 

 
Tá dhá rótar 16m de lann oscailte ceangailte le píle i ngrinneall na farraige in uiscí 
26.2m ar dhoimhneacht sa ghaireas fuinnimh thaoide SeaGen ar scála tráchtála. Is 
dóch i gcaitheamh gnáthoibríochtaí SeaGen, is dócha go mbeidh SeaGen inchloiste do 
mhamaigh mhara suas le timpeall 1.4km ar shiúl (Keenan et al., 2011). Léiríodh sa 
mhonatóireacht go snámhann na rónta beaga agus na muca mara gan srianadh 
isteach agus amach ón Loch agus an tuirbín i mbun oibre. Níor tharla aon chur as áit 
shuntasach ina theannta sin, cé go mbíodh an claonadh sna mamaigh mhara lár an 
chainéil a sheachaint nuair a bhíodh an tuirbín i mbun oibre, agus léirigh na muca 
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mara roinnt athdháilte ar scála beag (cúpla céad méadar) i rith oibríochta tuirbín (cé 
nach léir arbh amhlaidh sin de bharr torainn ag teacht ón ngaireas oibríochta nó mar 
thoradh ar sheachaint  de bharr suaitheadh shreabhadh an uisce timpeall an ghairis?). 
Ní raibh an gaireas oibríochta ina chúis d’aon athruithe suntasacha in úsáid na 
láithreán tarraingthe amach do na rónta. Cé go ndearnadh réamh-mheastacháin de 
réir samhlach chun fáil amach cathain a gheobhadh an gaireas SeaGen freagraí 
iompraíochta sna muca mara agus sna rónta, taispeánadh sa mhonatóireacht go 
bhfacthas na hainmhithe úd go rialta laistigh de réimse na seachanta iompraíochta 
réamhthuartha mar thoradh ar an torann. 

 
Taispeánadh sa mhonatóireacht fhuaimiúil ar thuirbín taoide taispeánta ar scála 
tráchtála thall in Cobscook Bay ar chósta Maine gur lú an torann ón tuirbín suite ar 

bháirse ná 100 dB re µPa2/Hz ag 10m ón tuirbín (Copping et al., 2013a). Bhí fuaim an 
tuirbín dobhraite ag 200m agus 500m ar shiúl ón tuirbín os cionn na dtorann 
timpeallach sa chuan. 

 

Taifeadadh i leith baoi tonnta SeaRAy ar A 1/7ú  scála thall in Puget Sound, 
Washington le leibhéal brú fuaime (SPL) de 126 dB, arbh ionann é agus tuga ag 
gabháil thar bráid ag réimse 1.25km (Copping et al., 2013a). D’fhéadfaí an gaireas 
sin bheith inaitheanta go fuaimiúiil laistigh de 500m nuair nach mbeadh aon trácht 
long sa cheantar. Bhí na leibhéil arda torainn thimpeallaigh agus longa i láthair ag 
bodhrú na fuaime ón ngaireas tonnta (leibhéil timpeallacha de 116 dB, agus buaic 
132dB i mbanda minicíochta idir 20 Hz agus 20 kHz nuair a bhí an trácht long in aice 
láimhe).  

 

Rinne Tougaard (2015) torann fo-uisce a thaifeadadh ón tiontaire fuinnimh thonnta 
Wavestar; ar ceann-mhaolaire hiodrálach é, curtha ar rige ardaithe ar chósta Mhuir 
Thuaidh na Danmhairge. Bhí na leibhéil torainn a taifeadadh ón tiontaire tonnta 
oibríochta sin chomh híseal agus gurbh ar éigean arbh inchloiste iad do mhamaigh 
mhara, agus go ndealraítear an dóchúlacht de thionchar diúltach ón torann bheith rí-
íosta. 

 
Rinneadh staidéar in Haikonen (2014) ar an torann a gineadh ó 4 thiontaire fuinnimh 
thonnta éagsúla ar lánscála (gineadóirí líneacha ceann-mhaolaithe) ag láithreán sa 
Skagerrak ar chósta thiar na Sualainne mar chuid den Tionscadal Cumhachta Tonnta 
Lysekil. Is cuibheasach lag í éisteacht na rónta beaga agus na muc mara sna 
minicíochtaí mar a mbíonn an buaic-fhuinneamh ó na TFTí ≤400 Hz (Haikonen et al., 
2013a; 2013b). Is amhlaidh áfach a bhíonn na leibhéil torainn ag 1m ar shiúil ón TFT 
go maithe os cionn an tairsigh éisteachta na rónta beaga agus na muc mara sna 
minicíochtaí úd araon. Is iondúil go bhfacthas na chéad chomharthaí sóirt de 
shuaitheadh na mamach mara ag leibhéíl torainn timpeall 120 dB re 1 µPa i gcomhair 
torainn gan staonadh (Richardson et al., 1995). Is ionann na tairseacha leibhéil torainn 
(buaic-SPL) do shuaitheadh iompraíochta beag i gcás na rónta beag agus 160 dB re 1 
µPa, agus is féidir leo bheith chomh híseal le 90 dB re 1 µPa i gcás na muc mara (Bailey 
et al., 2010). Tásctar leis sin gur féidir suaitheadh iompraíochta a fheiceáil sa rón beag 
má bhíonn siad i bhfoisceacht an TFT, ach nach dócha go bhfeicfear freagra 
iompraíochta ag achar 15m ar shiúl (i láithreán taighde Lysekil). Is dócha áfach go 
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bhfeicfear suaitheadh sna muca mara, óir gur íogaire i bhfad níos mó iad, in achair 
níos mó. Ní bhítear ag dúil le suaitheadh mór ag achair >150m ar shiúl ó na TFTí 
(Haikonen et al., 2014). Is iondúil nach mbítear ag dúil le haon suaitheadh i gcás na 
mamach mara ag 2km ar shiúl ó na TFTí (Haikonen, 2014). 

 
Is deacair na tionchair bhodhraithe a réamhthuar; is amhlaidh ámh a tháirgeann na 
héisc teleostei fuaim ag a bhfeictear an fuinneamh is mó acu sa mhinicíocht < 1 kHz 
(Hastings & Popper, 2005). Tugann sé sin le fios go bhfuil baol ann do thionchair 
bhodhraithe ar ghuthaíochtaí éisc má tá siad gar a ndóthain don TFT (Haikonen, 
2014).  Cuimsíonn an táirgeadh fuaime sna muca mara an réimhse minicíochta idir 
120 agus 130 kHz agus SPL ann suas chuig 180 dB re 1 µPa (Clausen et al., 2010) agus 
is i bhfad níos ísle é táirgeadh fuaime sna muca mara ó thaobh na minicíochta de ná 
ceann na Muc mara. Bíonn go leor dá nguthaíocht sa mhinicíocht idir c. 15 agus 
1000Hz, ach féadann sí éirí chomh hard le 5 kHz. Tásctar leis sin nach mbodhróidh an 
torann ó na gairis guthaíocht na muc mara, ach féadann sé guthaíochtaí na rónta 
beaga a bhodhrú (Haikonen, 2014). 

 
Rinneadh monatóireacht ar mhamaigh mhara chun éifeacht gairis fhuinnimh aigéin 
¼ scála a mheas do láithreacht na muc mara ag an Láithreán Tástála Fhuinneamh na 
Mara agus In-athnuaite (MaRETS) idir na blianta 2009 agus 2010 nuair a bhí gaireas 
scálaithe fuinnimh aigéin ar an láithreán (O’Brien et al., 2012; O’Brien, 2013). 
Rinneadh monatóireacht freisin ag dhá 2 láithreán chóimheastóra, ceann acu 1km 
soir ón láithreán tástála agus an dara ceann 500m siar ón láithreán tástála. 
D’fhéadfadh tionchar dearfach nó diúltach bheith ag an ardán tonnta, lenar bhain 
méid nach beag (28t), ar na muca mara bheith sa cheantar: 
B’fhéidir gur chuir an struchtúr cosc a chur ar ainmhithe óir nach féidir leo 
sealgaireacht a dhéanamh don bheathú óir go gcuireann an struchtúr isteach ar a 
gcumas aimsithe ó mhacalla. Ní dócha go dtarlóidh an eachtra sin ag an Spidéal i 
bhfianaise chéatadán ard na laethanta le brath iontu (O’Brien, 2013). 

• Nó féadann an t-ardán é féin bheith ina chumhdach do go leor speiceas éisc 
agus is amhlaidh dá réir a mheallfaí éisc chun an cheantair agus a bheadh 
mar bheathú do na muca mara ar a seal féin. Fuarthas amach sna staidéir 
idirnáisiúnta go bhféadann baoithe tonnta feidhmiú mar sceireacha saorga 
agus éisc agus beatha mhara eile a mhealladh chucu. Is amhlaidh go hiarbhír 
i gcodanna éagsúla den domhan a imlonnaítear baoithe comhghnásacha 
chun feidhmiú mar ‘Ghairis Mheallta Éisc’ (GMÉ)(Nelson, 2013). 

 
Níor taispeánadh sna torthaí ón imlonnú gearrthéarmach agus ón monatóireacht úd 
go raibh difríocht shuntasach i líon na mbraití idir na láithreáin, rud a mholann nár 
fheidhmigh an t-ardán FA aon tionchar ar láithreacht na muc mara, bíodh sé go 
dearfach nó go diúltach. 

 
Is ionann na tionchair thorainn ó na soithí cothabhála murab ísle iad leis na tionchair 
ó na soithí suiteála. 

 
Ní dócha go mbeidh éifeachtaí ar scála mór ag torann oibriúcháin ó ghairis aonair ná ó 
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eagair bheaga ar iompar ná ar mharthain na n-orgánach mara (Copping et al., 2013a). 
Mar thoradh ar na staidéir a rinneadh go nuige seo agus ar chineál agus ar úsáid 
Láithreáin Tástála Mhuirí & Fuinnimh In-athnuaite Chuan na Gaillimhe, is amhlaidh ar 
lag é an tionchar a bheidh ag 3 (uaslíon) ghaireas tástála scálaithe oibriúcháin 
fuinnimh ar mhamaigh mhara sa cheantar. 

 
Ba chóir go dtabharfaí faoi deara go n-éascóidh an hidreafón CEE agus eagar fuaime 
do thomhas an torainn a ghintear ó ghairis turgnamhacha TFT agus éascóidh siad do 
thaifeadadh na nguthaíochtaí céiticeacha, rud a ligfidh d’Fhoras na Mara chun an 
tionchar a mheasúnú ar bhonn leanúnach. Cuirfidh an mhonatóireacht sin leis an 
bhfios eolaíochta reatha ar thionchair thorainne, agus cuirfidh sí le fios an tionscail i 
leith tionchar féideartha a bhainfidh le leas gaireas fréamhshamhlach scálaithe sa 
láithreán tástála. 

 
Dóchúlacht = Féideartha;        
Iarmhairt = Fánach;                          
Tionchar = Íseal 

 
6.6.1.8. Réimsí Leictrea-Mhaighnéadacha 

Táthar ag dúil go mbeadh suas le 3 chábla ag ceangal na ngaireas tástála scálaithe leis 
an SeaStation agus go mbeadh an 4ú cábla ag ceangal an SeaStation leis an CEE. Beidh 
na cáblaí úd ar snámh gan srianadh idir na gairis. Is leis an CEE a sholáthrófar soláthar 
cumhachta 400V DC (3.5kW) do na braiteoirí, don SeaStation, do na gairis tástála agus 
do na ceamaraí HDTV trí chábla caighdeánach seoltóir singil 25mm de chineál 
teileachumarsáide a leagadh idir an CEE agus an cladach i mí Aibreáin 2015. Feistíodh 
12 snáithín don chábla sin, agus teastóidh úsáid an tsáile mar chonair aisfhillte ón CEE 
ón seoltóir cumhachta singile. Bhí armúr dúbailte ag an gcábla úd, agus cuireadh é 
chuig doimhneacht 700mm de réir mar arbh incheadaithe leis an tsubstráit nó go 
díreach ar ghrinneall na farraige agus cosaint aige ó iarann teilgthe nó ó mhálaí 
coincréite. 

Ní astaíonn na cáblaí tarchurtha leictreacha cumhdaithe réimsí leictreacha go díreach, 
ach bíonn siad timpeallaithe le réimsí maighnéadacha ar féidir bheith ina gcúis do 
réimsí leictreacha ionduchtaithe san uisce sreafa (Gill et al., 2012). D'fhéadfadh an 
RLM cur isteach freisin ar phatrúin imirce éisc trí chur isteach ar a gcumas chun 
treoshuíomh i ndáil leis an réimse geomhaighnéadach, faoi mar a thásctar ó staidéir 
thurgnamhacha ar eascanna (Westerberg & Begout-Anras, 2000; Westerberg & 
Lagenfelt 2008; Gill et al., 2012). Is féidir méid an RLM a mhaolú le dearadh cábla 
leordhóthanach. Níor tugadh aghaidh ar an leictreaghlacadh sna mamaigh mhara ach 
i roinnt bheag staidéar (Czech-Damal et al., 2012) ná sna hinveirteabraigh (Karlsen & 
Aristharkhov, 1985; Aristharkhov et al., 1988, Bochert & Zettler 2004) agus níor 
léiríodh aon tionchar suntasach go nuige seo. Is iondúil go rátáiltear an tionchar 
diúltach féideartha ó na réimsí leictreamhaighnéadacha (RLM) de bheith íseal 
(Bergstrom et al., 2014). 

 
Ina theannta sin ab amhlaidh a rinne Olsen & Larsson (2009) athbhreithniú 
cuimsitheach ar thionchair na réimsí leictreamhaighnéadacha ó cháblaí cumhachta 
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fo-mhara ar orgánaigh mhara, agus ar tháinig siad chun na conclúide nach mbaineann 
aon bhaol leis na cáblaí cumhachta fo-mhara sa taighde go nuige seo don 
chomhshaol mara de bhar an RLM. Thángthas chun na conclúide le saothar breise 
arna choimisiúnú sa Ríocht Aontaithe thar ceann Collaborative Offshore Wind Energy 
Research into the Environment (COWRIE) nach raibh fianaise mhaith ann chun 
tabhairt le fios ar bhain tionchair dhearfacha nó diúltacha leis an RLM ó cháblaí 
ardvoltais ar chéiticigh, éisc ná ealásmabraniciaigh. 

 
Ag cumhacht 3.5kW agus voltas 400V is amhlaidh ar codán atá sna cáblaí molta díobh 
siúd a fhaightear sna cáblaí ardchumhachta fo-mhara. Cuir i gcás an t-idirnascaire 
Thoir Thiar a leagadh le deireanas i Muir Éireann chun greillí leictreacha na hÉireann 
agus na Ríochta Aontaithe a nascadh; is féidir suas le 500,000kw ag suas le 200,000V 
a tharchur leo (Foras na Mara, 2013). Ciallaíonn na leibhéil chumhachta ísle sna cáblaí 
molta nach mbeidh aon tionchar suntasach ag an réimse maighnéadach agus ag an 
réimse leictreach ionduchtaithe ó na cáblaí molta ar na speicis mhara sa cheantar. Ní 
dócha go dtarlóidh tionchar agus ba lag/fhánach an iarmhairt a bheadh leis. 

 
Dóchúlacht = Ní dócha;                 
Iarmhairt = Fánach;                                
Tionchar = Íseal 

 

6.6.1.9. Imeachtaí Tionóisce / Éilliú 

Imeachtaí nó sceití tionóisce ó shoithí agus trealamh mara m.sh. sceití breosla/ola, 
sreabháin ghlanta, péin, ceimiceáin sainiúla, bruscar srl.; bíonn an cumas acu chun 
tarlú. Ina theannta sin ab amhlaidh a d’fhéadfadh sceití breosla tarlú nuar a 
theastaíonn athbhreoslú ón umar díosail ar an SeaStation. Is i gcoimeádán slán a 
stórálfar an breosla sa SeaStation, agus ní dócha go sceithfear aon bhreosla uaidh 
sin. 

 
Beidh gach deimhniúchán a theastaíonn ó gach soitheach a fhostófar chun saothrú ar 
an láithreán chun muiracmhainneacht a chinntiú. Ina theannta sin is amhlaidh a 
fhostófar na bearta dea-chleachtais leo chun aon tionchar féideartha ar an 
gcomhshaol mara a íoslaghdú, agus i gcas teagmhais tionóisce is amhlaidh a 
fhorfheidhmeofar Plean Truaillithe Ola na loinge agus a fhorfheidhmeofar bearta 
rialaithe ar bord um thruailliú ola chun aon tionchar ar an gcomhshaol a íoslaghdú. Is 
dócha gur fíorbheag iad na cainníochtaí ola/breosla a bhaineann le sceití 
tionóisceacha, agus ba bheag an tionchar a bheadh leo ar cháilíocht an uisce. Níor 
dhócha go mbainfeadh sceitheadh leo. 

 
Tá cumas ann d’éilliú ó úsáid na gcomhábhar frithsmálaithe agus ó 
chreimeadh na n-anóidí íobartacha. Óir gurb iondúil a bheifear ag dúil go 
mbeidh na cainníochtaí agus na tocsaineachtaí a bhaineann leo siúd 
bheith ríbheag, is amhlaidh nach mbeidh ach suntas lag leis an éifeacht 
fhéideartha acu (Aecom, 2010). Níl aon ghnáthóga íogaire i bhfoisceacht 
mar ar féidir leas a bhaint as na comhábhair úd, agus is lag aon tionchair a 
bhainfidh leo dá bharr. 
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Óir go bhfuil an láithreán tástála suite lasmuigh d'aon limistéar duga 
tionsclaíoch, lasmuigh de na príomhbhealaí loingis, nach bhfuil aon 
diúscairtí muinisean ná carta ag an láithreán, nach dtagann na 
haibhneacha a ligeann a sreabhadh amach sa cheantar ó limistéir 
thionsclaíocha agus go bhfuil éagsúlacht shaibhir den fhána beantach ag 
an láithreán, ní dócha ar chor ar bith go bhfuil na dríodair sa láithreán 
tástála éillithe. Ní dóch ar chor ar bith mar thoradh air sin go n-
athghluaisfear dríodair éiliithe le linn na céime suiteála. 

 
Dóchúlacht = Ní dócha; 
Iarmhairt = Fánach;     
Tionchar = Íseal 

 
6.6.2. Táblaí Measúnachta Tionchair 

Taispeántar i dTábla 6-9 an mhaitrís tionchair do ghníomhaíochtaí éagsúla 
a bhaineann leis an láithreán tástála. Meastar gach tionchar de bheith 
Íseal. 

 

Tábla 6-9: Maitrís phriacail do Láithreán Tástála Mara & Fuinnimh In-athnuaite 
Chuan na Gaillimhe. 
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6.7. Maolú 

6.7.1. Bearta Molta 

Moltar roinnt beart maolaithe / dea-chleachtais chun tionchar íosta a chinntiú ar 
Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe. 

• Déantar suirbhéanna geoifisiciúla agus geoiteicniúla sonracha don 
láithreán chun bonnlíne a bhunú agus chun ionaid oiriúnacha a aithint 
don bhonneagar 

• Déantar suirbhéanna bonnlíne réamhshuiteála ar ghrinneall na farraige 
(idir dhríodar agus fánúil) chun comparáid a dhéanamh leis na 
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suirbhéanna iarshuiteála chun athruithe ar bith a dhoiciméadú. Caithfear 
na láithreáin chóimheastóra a áireamh leo. 

• Úsáidtear modhanna suiteála lena n-íoslaghdaítear suaitheadh na 
ndríodar 

• Imlonnaítear gach ábhar ar ghrinneall na farraige chomh mall agus 
chomh staidéarach agus is féidir chun suaitheadh dríodair ar ghrinneall 
na farraige a íoslaghdú 

• Déantar an saothar i riochtaí taoide iomchuí chun an tionchar a 
íoslaghdú 

• Déantar oibríochtaí guaiseacha féideartha faoi na riochtaí 
aimsire/taoide iomchuí 

• Seachnaítear tréimhsí ama íogaire do ghabhdóirí áitiúla 

• Measúnú priacail don phleanáil theagmhasach 

• Baintear leis as ábhair de thocsaineacht íseal agus in-bhithdhíghrádaithe 

• Baintear leas as cainníochtaí íosta 

• Deartar an bonneagar chun foráil do chothabháil íosta  

• Deartar gairis chun baol sceite na dtruailleán a íoslaghdú 

• Measúnú priacail don phleanáil theagmhasach 

• Forfheidhmítear an Plean Éigeandála do Thruailliú Ola ó Bhord na Loinge 
(SOPEP) 

• Bíodh Breathnóir Mamach Mara (MMO) oilte le taithí i láthair chun 
treoirlínte dea-chleachtais na NPWS a fhorfheidhmiú nuair a bhíonn gach 
saothar ar bun agus chun criosanna maolánacha iomchuí a fhorfheidhmiú i 
ndea-staid na farraige. 

• Ba cheart go gcumhdófaí ceartaitheoirí tosaigh má theastaíonn siad ar na 
soithí suiteála chun imbhualadh le mamaigh mhara a chosc 

• Dírítear an saothar chun tarlú nuair is ísle láithreach na muc mara m.sh. i rith 
an earraigh nó ag tús an tsamhraidh. 

• Ná bítear ag breathnóireacht (agus an saothar dá réir) ach amháin le linn 
uaireanta isló (íoslaghdófar leis sin freisin an baol d’imbhualadh éan agus 
mamach leis na soithí) 

• Déantar SAM ag an láithreán i rith na n-oibreacha suiteála agus ina 
nidiaidh chun measúnú a dhéanamh an dtaifeadtar iompraíocht 
sheachanta agus cé chomh fada agus a mhaireann sí más ann di. 

• Deartar gairis do thionchar íosta ó bhaol imbhuailte. 

• Déantar oibríochtaí a phleanáil go héifeachtúil chun íoslaghdú líon na 
n-aistear a chaitheann an soitheach seirbhíse a thabhairt. 

• Fágtar in ionad aon ghairis fhadtéarmacha, atá tar éis éirí ina 
sceireacha saorga feidhmiúla agus lena mbaineann tairbhe don 
láithreán. 
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6.7.2. Tábla Measúnachta Tionchair Mhaolaithe 

Taispeántar i dTábla 6-10 an mhaitrís tionchair mhaolaithe do 
ghníomhaíochtaí éagsúla a bhaineann le Láithreán Tástála Fhuinneamh na 
Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe. Is amhlaidh arís eile go 
meastar gach tionchar de bheith Íseal agus gur laghdaíodh an dóchúlacht 
go mbainfidh tionchar leo ar mhamaigh chuig fánach. 

 
Tábla 6-10: Maitrís priacail do Láithreán Tástála Mara & Fuinnimh In-athnuaite Chuan 
na Gaillimhe. 

 

D
ó

ch
ú

la
ch

t 

Rí-
Dhócha 

5  Cailliúint Gnáthóige & 
Speiceas Suaitheadh 
an Dríodair 
Substráití Nua 

    

Cosúlacht 4       

Féideartha 3       

Ní dócha 2  RLM 
Tionóisc/Éilliú 

Priacal 
Imbhuailte 

   

Caol  1 Baint 
Fuinnim
h 

Bacainn don 
Ghluaiseacht Torann 

    

 0 1 2 3 4 5 

Neamhní Caol Beag Measartha  Mór Géar 

 Iarmhairt 

 

6.8. Conclúid 

I bhfianaise scála an láithreáin agus chineál uaineach na n-imlonnuithe is 
amhlaidh nach cás rómhór iad na tionchair ar gach gabhdóir. 

 
• Is fánach go léir iad na tionchair ó chailliúint 

gnáthóg/speiceas, suaitheadh dríodair agus cur 
substráití/struchtúr nua leis an mbeantós, iascaigh, 
gnáthóga/speicis faoi chosaint, mamaigh agus éin. 

• Is fánach iad na tionchair ar mhamaigh, éin, éisc agus speicis 
faoi chosaint de bharr na mbacainní ar ghluaiseacht. 

• Is fánach iad na tionchair ó thorann soithigh ar mhamaigh, éin agus éisc. 

• Is beag é baol an imbhuailte d’éin, mamaigh, éisc agus speicis faoi chosaint. 

• Níltear ag dúil le tionchar ar bith ar aon ghabhdóir ó eastóscadh an 
fhuinnimh. 

• Is fánach iad na tionchair a bhaineann leis an RLM ar mhamaigh 
agus éisc, amhail na tionchair ó imeachtaí tionóisce ná ón 
truailliú. 
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Fíor 6-1: Léarscáil ar a léirítear ioand na stáisiún samplála (AQUAFACT, 2010) 
 
Figure 6-1 Fíor 6-1 
N Thuaidh 
meters Méadair 
Stations Stáisiúin 
Ocean Energy Test Site (see note) Láithreán Tástála Fuinnimh Aigéin (féach Nóta) 
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Fíor 6-2: Láithreacha tábhachtacha don rón beag agus don rón glas i gCuan na Gaillimhe (AquaFact 
2015) 
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Figure 6-2 Fíor 6-2 
Test Site Láithreán Tástála 
Harbour Seal Sites Láithreacha Rónta Beag 
Breeding Sites Láithreacha Pórúcháin 
Moulting Sites Láithreach Folta 
Resting Sites Láithreacha Scíthe 
Grey Seal Breeding Site Láthair Pórúcháin don Rón Glas 
kilometres Ciliméadair 
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Fíor 6-3: Sonraí d’amhairc arna dtaifeadadh ó Ché an Spidéil, Márta 2005 chuig Feabhra 2007(O’Brien, 
2013) 
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Figure 6-3 Fíor 6-3 

All species visual sighted from Spiddal across 
months 

Gach speiceas a chonacthas leis an tsúil ón 
Spidéal thar na míonna 

No. of sightings Líon fairí 

Harbour porpoise Muca Mara 

Bottlenose dolphin Deilfeanna Bolgshrónacha 

Minke whale Droimeiteach beag 

Harbour seal Rónta beaga 

January Eanáir 

 
 
February Feabhra 
March Márta 
April Aibreán 
May Bealtaine 
June Meitheamh 
July Iúil 
August Lúnasa 
September Meán Fómhair 
October Deireadh Fómhair 
November Samhain 
December Nollaig 
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Fíor 6-4: Líon na n-amharc ar mhuca mara in aghaidh na míosa (O’Brien, 2013). 
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Figure 6-4 Fíor 6-4 

Porpoise detections per month as recorded using 
T-PODs 

Braití muc mara in aghaidh na míosa arna 
dtaifeadadh trí úsáid T-PODí 

Porpoise Postive Minutes Nóiméid Dearfacha do Mhuca Mara 

Total Iomlán 

Month Mí 

January  Eanáir 

February Feabhra 

March Márta 

 
 
April Aibreán 
May  Bealtaine 
June Meitheamh 
July Iúil 
August Lúnasa 
September Meán Fómhair 
October Deireadh Fómhair 
November Samhain 
December Nollaig 
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Fíor 6-5: Limistéir faoi Chosaint Speisialta laistigh de 15km (líne dhaiseach) ó Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite i gCuan na Gaillimhe.
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7. Uisce 

7.1. Réamhrá 

Breithnítear sa chaibidil seo na tionchair fhéideartha le forbairt éigin ar cháilíocht an 
uisce ag an mbarr. Tagann an t-eolas as a mbaintear leas sa chaibidil seo ó fhoinsí atá ar 
fáil go poiblí, ó thorthaí na samplaí dríodair a tógadh sa chomhshaol mara agus ón 
tsampláil bheantach agus ón anailís a rinneadh mar chuid den mheasúnú éiceolaíochta 
ar an gcomhshaol mara (Caibidil 6). Chuathas i gcomhairliúchán leis na cáipéisí seo a 
leanas: 

• Cáilíocht Uisce in Éirinn 2010-2012, GCC. 

• Western River Basin District Transitional and Coastal Waters Action 
Programme (Clár Gníomhaíochta Cheantar Abhantraí an Iarthair d’Uiscí 
Idirchreasacha agus cois Cósta)(http://www.wfdireland.ie/docs/) 

• Final River Basin Management Plan for the Western River Basin 
District in Ireland (An Plean Deiridh um Bainistiú Abhantraí do 
Cheantar Abhantraí an Iarthair in Éirinn)(2009-2015) 

• Toradh na samplála dríodair agus na hanailíse dríodair (Aquafact, 2010) 

• Bunachar sonraí na GCC um cháilíocht uisce 

 
7.2. Comhshaol glactha 

Tá Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe suite 
laistigh de dhobharlach cois cósta ainmnithe Chuan na Gaillimhe Lasmuigh de chuid 
na CTU. Is ionann achar na dobharlaigh cois cósta seo, arna shainiú ag an GCC, agus 
136.73km2 . Is codán fíorbheag den achar iomlán sin é achar an láithreáin tástála ag 
0.375km2. 

 
Aicmítear stádas éiceolaíochta an uisce ag an mbarr de bheith go maith (2010-
2012)(Creat-Treoir Uisce na gComhphobal Eorpach (Treoir 2000/60/CE de chuid 
Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle, lenar bunaíodh creat do ghníomh 
Comhphobail i réimse an bheartais uisce). 

 
Déantar an reachtaíocht uisce reatha a chuíchóiriú agus a nuashonrú leis an gCreat-
Treoir Uisce (CTU) ach cuspóirí comónta don AE a shocrú do cháilíocht an uisce. 
Foráiltear léi do chóras nua neartaithe um chosaint agus feabhsú cháilíocht an uisce 
agus na n-éiceachóras a bhraitheann air. Is amhlaidh go hachomair a fhoráiltear leis 
an reachtaíocht do chosaint stádas gach uisce (idir uisce dromchla agus 
screamhuisce).  

 
Is í Comhairle Contae na Gaillimhe an t-údarás comhordaithe do Cheantar 
Abhantraí an Iarthair.  Táthar tar éis an Western River Basin District – River Basin 
Management Plan (Ceantar Abhantraí an Iarthair – Plean Bainistíochta Abhantraí) 
2009–2015 (arna fhoilsiú thiar sa bhliain 2009) a fhaomhadh don cheantar 
abhantraí. Bunaítear leis ceithre chuspóir comhshaoil lena ngnóthú go ginearálta 
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faoin mbliain 2015, de réir mar seo a leanas: 

• Meathlú a chosc: stádas na n-uiscí a aicmítear mar Ardstádas nó Dea-stádas 
a chothabháil 

• Gach uisce a thabhairt ar ais chuig Dea-stádas ar a laghad 

• An truailliú ceimiceach a laghdú 

• Cuspóirí do limistéir faoi chosaint i ndáil le huisce a ghnóthú. 
 

Ina theannta sin, is sna Rialacháin um Chuspóirí Comhshaoil d’Uiscí Dromchla (I.R. 
Uimh. 272/2009) agus sna Rialacháin um Chuspóirí Comhshaoil don Screamhuisce 
(I.R. Uimh. 9/2010) a leagtar amach na bearta a theastaíonn chun na cuspóirí 
comhshaoil a bunaíodh sna pleananna bainistíochta abhantraí a ghnóthú don uisce 
dromchla agus screamhuisce. Cuirtear iallach dlíthiúil leis na rialacháin úd ar na 
húdaráis phoiblí chun aidhm bheith acu na cuspóirí sin a ghnóthú i gcomhthéacs a 
bhfeidhmeanna reachtúla. 

 
7.2.1. Stádas cáilíochta uisce reatha 

Sanntar stádas cáilíochta an uisce trí ghnéithe cáilíochta bitheolaíochta, hidrea-
moirfeolaíocha agus fisiciceimiceacha a mheasúnú. Is í an GCC atá freagrach as 
sannadh stádas na ndobharlach in Éirinn. Shann an GCC stádas Dea-Stádais 
Éiceolaíochta ar Chuan na Gaillimhe Lasmuigh thiar sa bhliain 2012. 

 
7.2.2. Éilleáin do ghrinneall na farraige 

Níl aon láithreáin cheadúnaithe do dhiúscairt na dramhaíola mara ar farraige laistigh de 
limistéar an tionscadail. 

 
7.3. Tionchar na forbartha 

Tagann an phríomhfhéidearthacht do thionchar ar cháilíocht an uisce ag an 
mbarr aníos le linn chéimeanna suiteála, oibríochta agus díchoimisiúnaithe na 
dtionscadal léiriúcháin. 

 
7.3.1. An Cás is Measa 

Táthar tar éis na tionchair ó thionscadal Láithreáin Tástála Fhuinneamh Mara 
agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe a mheasúnú faoin gcás is measa d’imlonnú 
míreanna ag an láithreán tástála i dTábla 7-1. 
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Tábla 7-1: An cás is measa don Uisce 
 

Buan Athfhillteach Gairis 

4 x marc príomhairde Baoi sonraí 1 x OWC 

Faireachlann Fo-mhara Eagar Fuaime 1 x Maolaire Pointe 

Waverider ADCP 1 x Maolaitheoir 

SeaStation Cábláil  

9 x bonn 
domhantarraingthe 

  

 
7.3.2. Céim suiteála 

• Dríodrúchán: D’fhéadfadh an dríodar ar ghrinneall na farraige a chur 
ag gluaiseacht go sealadach: 

• Doirteadh tionóisceach na hola agus na mbreoslaí ar shoithí: bheadh 
tionchar díreach ag aon doirteadh mar sin ar éisc, bheathú éisc agus ar 
ghnáthóga éisc, agus ar speicis uiscíocha eile nach iad. 

 

7.3.3. Céim oibríochta 

Is i rith na céime sin a thabharfar na gairis chun na limistéar tástála agus a chuirfear 
faoi ancaireacht iontu iad, agus a dhéanfar gnáthoibríochtaí cothabhála. Bainfidh 
gluaiseacht soithí isteach sa limistéar leis na gníomhaíochtaí úd. Áirítear leis na 
tionchair a fhéadann éirí aníos: 

• Éilliú na n-uiscí mara mar thoradh ar sceitheadh ola ó shoithí oibre nó ó na 
gairis féin; 

• Éilliú ó fhrithscreabháin as a mbaintear leas ar na gairis; 

• Sceitheadh sreabhán hiodrálach ó ghairis le linn imlonnaithe: bhainfeadh 
toirteanna beaga le haon sceitheadh mar iad, agus scaipfí na sreabháin go 
mear i gcomhshaol oscailte an aigéin; 

• Suaitheadh gearrthéarmach do ghrinneall na farraige ó ghníomhaíochtaí 
ancaireachta gairis nuair a bhaintear na gairis den stáisiún agus nuair a 
chuirtear ar ais ann iad, óna dtiocfaidh tiúchan méadaithe de sholaid ar 
fuaidreamh. Is amhlaidh a scaipfear aon solaid dá leithéid ar fuaidreamh, 
agus ní bheidh ach tionchair íosta leo. 

 

7.3.4. Céim díchoimisiúnaithe 

• Croitheadh dríodair: Ba shealadach é an tionchar, nach mairfeadh i bhfad 

agus gan mórán suntais. 
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7.4. Maolú 

7.4.1. Céim suiteála 

Tionchar féideartha sa chomhshaol mara a íoslaghdú: 

• Úsáidtear modhanna suiteála lena n-íoslaghdaítear suaitheadh na 
ndríodar; 

• Déantar an saothar i riochtaí aimsire / taoide iomchuí; 

• Forfheidhmítear an Plean Éigeandála do Thruailliú Ola ó Bhord na Loinge 
(SOPEP); 

• Ba cheart go mbainisteofaí gach hidreacarbón ar bord soithí go hiomchuí 
chun a scaoileadh féideartha amach san uisce dromchla ná sa screamhuisce 
a chosc. 

 

7.4.2. Céim oibríochta 

Is ionann maolú na dtionchar féideartha i rith na céime oibríochta agus na cinn don 
chéim suiteála, agus leis sin; 

• Deartar gairis chun baol sceite na dtruailleán a íoslaghdú; 

• Níor chóir go mbainfí leas ach amháin as olaí de thionchar comhshaoil 
íseal; 

• Úsáidtear na híoschainníochtaí d’fhrithscreabháin ar na gairis. 

  

7.4.3. Céim díchoimisiúnaithe 

Teastóidh maolú faoi mar a leagtar amach thuas i gCuid 7.4.1 i rith na céime 
díchoimsiúnaithe. 

 
7.5. Conclúid 

Is ionann an lorg achair uasta ar ghrinneall na mara ó mheascáin den bhonneagar 
agus de na gairis sa chás is measa de bheith ag 337 m2. Is ionann sin agus níos lú 
ná 1% d'achar iomlán ghrinneall na farraige laistigh den láithreán tástála, agus is 
amhlaidh dá réir ar fíor-íseal é an tionchar ar ghluaiseacht an dríodair ar 
fuaidreamh. 

 
Níltear ag dúil go mbeidh an láithreán tástála ina bhaol suntasach ar bith don 
cháilíocht uisce le linn suiteála, oibriúcháin ná díchoimisiúnaithe. Is é an truailliú ola 
an baol is mó don cháilíocht uisce sa chomhshaol mara, ag éirí as sceitheadh de 
thaisme ó shoithí as a mbaintear leas um shuiteáil agus imlonnú agus ó ghairis i 
mbun oibre. 

 
Teastóidh ó na soithí a bhíonn rannpháirteach i ngníomhaíochtaí suiteála agus 
oibriúcháin go mbeidh foireann leis an oiliúint iomchuí acu chun plean freagra 
éigeandála um thruailliú ola a chur i bhfeidhm agus chun trealamh iomchuí freagra 
éigeandála bheith acu i gcomhréir leis an gCóras Bainistíochta HSEQ creidiúnaithe. 
Íoslaghdófar tionchar aon sceite ola a d’fhéadfadh tarlú leis sin. 
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Ba cheart go ndearfaí na gairis ionas go gcoinneofar sceití ar bord laistigh den 
chabhail, agus níor chóir go mbainfí leas as olaí ach amháin na cinn lena mbaineann 
tionchar íseal ar an gcomhshaol. 

 
Is gearrthéarmach agus de shuntas íseal é aon tionchar ar cháilíocht uisce trí chéile, 
agus ní bhaineann aon bhaoil suntasacha leis an bhforbairt don cháilíocht uisce.
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Fágtar bán an leathanach seo d’aonghnó 
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8. Grinneall agus Geolaíocht na Mara 

8.1. Réamhrá 

Cuirtear síos sa chuid seo den Tuarascáil Comhshaoil ar thréithe fisiciúla ghrinneall 
na farraige agus ar gheolaíocht Chuan na Gaillimhe agus purláin na forbartha molta 
ag an Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite (MaRETS). 
Foráiltear léi tuairisc ar chineál agus ar chomhdhéanamh an dríodair.  Baintear sa 
chaibidil seo na foinsí sonraí seo a leanas: 

• Geolaíocht buncharraige agus struchtúrach atá ar fáil tríd an Roinn 
Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha agus trí Shuirbhéireacht 
Gheolaíochta na hÉireann (GSI), trí mheán 
http://www.gsi.ie/Mapping.htm. 

• Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann. Leathán 14, Geolaíocht Chuan 
na Gaillimhe 

• Tuairisc Aquafact 

• MSc le Cathal Burke OÉ Gaillimh 

• Suirbhéanna INFOMAR 

 
8.2. Comhshaol glactha 

Is cuan siar é Cuan na Gaillimhe ar chósta thiar na hÉireann. Is ionann achar iomlán an 
chuain agus 1445km2. Is í an Bhoirinn, ar ceantar boirne é, atá ó dheas de; agus is é 
Conamara atá ó thuaidh de. Tá na trí oileán Árann mar gharda ag an tslí isteach sa 
Chuan. Is cuibheasach éadomhain é an Cuan Laistigh, le doimhneacht <30m ann. Is 
suas le 60m í doimhneacht an Chuain Lasmuigh ó thuaidh ó na hOileáin Árann. 

 

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. 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 

 
8.2.1. Cineálacha Dríodair i gCuan na Gaillimhe 

Is é an gaineamh is mó atá i ndríodar grinnill Chuan na Gaillimhe. Is airde é an 
comhdhéanamh láibe  ar feadh an chladaigh thuaidh, agus meathlaíonn sé sin ó 
dheas de réir a chéile, rud a léiríonn tionchar Abhainn na Gaillimhe agus na 
gnáthriochtaí. Is iad gainimh mhíne láibe atá i mórchuid an Chuain Laistigh, a nochtar 
don ghnáthghaoth aniar aneas agus ina bhfeictear athfhuaidreamh nach beag. Is é an 
gaineamh sioltach/gaineamh a fhaightear sa chuid is mó den chuan laistigh agus ar 
feadh chladach thuaidh an chuain lasmuigh agus siar ó dheas ó na hOileáin Árann. 

 
Feictear an gairbhéal (sliogánach nó cloiche) in uachtar ó dheas sa chuan laistigh. Tá 
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Leapacha/Cisil Méarla i dTuaisceart agus i nDeisceart an Chuain, ag béal Chuan 
Chasla, agus soir ó thuaidh ó Inis Meáin agus Inis Oírr.Nochtar an charraig ar feadh 
an chuid is mó den chósta. Bíonn gairbhéal agus substráití measctha le fáil scaipthe 
ina measc. Is iad na lomáin is mó sa Chuan Laistigh iad Laftáin Annraoi agus Oitir 
Margaretta. Is iad na lomáin chreagacha i gCuan Lasmuigh na Gaillimhe ná ná 
Oitreacha Curan, Paistí Indreabháin, Killa agus na Creige Móire. 

 
8.2.2. Geolaíocht Éadomhain ag an Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara 

agus In-athnuaite 

Feictear sa gheolaíocht éadomhain laistigh den láithreán tástála buncharraig 
forleagtha go míchompordach ag dríodar neamh-chomhdhlúite (Clarke, 2014). 
Léirmhínítear an tsraith/ciseal dríodair neamh-chomhdhlúite de bheith déanta den 
ghaineamh mín puití/láibe agus gaineamh garbh agus b’fhéidir roinnt gairbhéil 
shliogánaigh. Léirmhínítear an t-aonad buncharraige de bheith ina heibhear nó de 
bheith ina haonad dríodair bhalctha neamhshórtáilte. Is féidir doimhneacht an 
dríodair chuig an mbuncharraig a fheiceáil i bhFíor 8-1. Is doimhne í an bhuncharraig 
faoi ghrinneall na farraige ó dheas den limistéar mar a sroicheann sí doimhneacht 
19m. 

 
Rinne INFOMAR suirbhé ar MaRETS thiar sa bhliain 2014. Baineadh leas as léirmhíniú 
de na sonraí il-léis agus próifílithe fo-ghrinnill chun an bhataiméadracht (Fíor 8-2), 
uigeacht ghrinneall na farraige, gnéithe ghrinneall na farraige agus gheolaíocht 
éadomhain Chuan na Gaillimhe a mheasúnú. Tásctar ó na sonraí il-léis chúlscaipthe 
(Fíor 8-3) go mbaineann frithchaiteacht íseal/míne le grinneall na farraige agus nach 
bhfuil gné ar bith ann. 

 
Imlonnaíodh próifíleoir fo-ghrinnill ag an láithreán tástála i rith suirbhé na bliana 
2014.  Cuireadh rianta suirbhéireachta ag spásáil líneach 50m sna treo-cheanna soir is 
anoir agus siar is aniar, agus croislínte sna treo-cheanna ó thuaidh is aduaidh agus ó 
dheas is aneas ag spásáil líneach 70m. Léirmhíníodh na sonraí trí leas a bhaint as 
comhaid Geosuirbhéireachta Coda agus idir chomhaid aschuir agus ascii. Breacadh 
agus dathchódaíodh doimhneacht chuig na príomh-fhrithchaiteoirí; (Buncharraig agus 
Léaslíne 1) bunaithe ar an doimhneacht. Léirmhíníodh trí aonad geolaíochta éagsúla. 
Buncharraige is ea Aonad 1. Feictear an bhuncharraig ina lomáin i bhfíorthuaisceart 
an limistéir, agus í síos le 22 méadar faoi ghrinneall na farraige sa chuid ó dheas den 
láithreán. 

 
Tásctar sna sonraí próifíle foghrinnill go bhfuil till oighreach agus buncharraig gar don 
bharr nó nochta ann. Is téarma uileghabhálach é an till oighreacha don ithir 
dhrochshórtáilte a sil-leagadh le roinnt próiseas oighreacha, cé go bhfeictear í go 
minic ina cré bholláin – is é sin le rá gairbhéal drochshórtáilte, duirleoga agus bolláin i 
maitrís chré. Díorthaítear an till oighreach sa limistéar faoi staidéar ó na carraigeacha 
meiteamorfacha faoina bun, lena mbaineann an naghas den chuid is mó. Is í an toradh 
í ar ghníomh oighreach ón Oighear-Aois ba dhéanaí, a tháinig chun críche sa limistéar 
timpeall 10,000 bliain ó shin. 
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Is léirmhíniú atá i bhFíor 8-4 ar rian amháin le nótaí ann do na haonaid 
gheolaíochta agus do na frithchaiteoirí. Is gar do ghrinneall na farraige í an 
bhuncharraig sa tuaisceart, ach í ag doimhneacht sa deisceart. 1 km ar fhad atá líne 
an tsuirbhé aneas ó thuaidh. Mar thásc don scála ingearach is ionann Léaslíne 1 
agus tuairim 10 méadar faoi ghrinneall na farraige. 

 
8.2.3. Substráite Ghrinneall na Farraige ag an láithreán tástála 

Mar chuid den fhiosrúchán ag Aquafact sa bhliain 2010, tógadh sé shampla dríodair 
d’anailís bitheolaíochta agus fhisiciúil (Fíor 8-5). Is féidir na torthaí ón anailís 
ghráinnmhéadrach thraidisiúnta a fheiceáil I dTábla 8-1. Taispeántar na sonraí sin i 
bhfoirm ghrafach i bhFíor 8-6. Aicmíodh an dríodar ar tógadh samplaí de i rith an 
tsuirbhé ina ghaineamh láibe ábhairín gairbhéalach, ina ghaineamh láibe, ina 
ghaineamh agus ina ghaineamh ábhairín gairbhéalach de réir Folk (1954), (Fíor 8-7). 

 
Aicmíodh móramh na stáisiún de bheith ina ngaineamh láibe (Stáisiúin S2, S3 agus 
S4). Bhí na stáisiúin sin suite sa chuid thiar thuaidh den láithreán tástála. Bhí 
gaineamh i láthair ag stáisiún S5 sa chuid theas den láithreán tástála agus bhí 
gaineamh láibe ábhairín gairbhéalach la fáil ag stáisiún S1 sa chuid thoir den 
láithreán tástála. Aicmíodh an láithreán cóimheastóra, S10 mar ghaineamh 
ábhairín gairbhéalach. 

 
Chonacthas an céatadán ab airde den ghairbhéal (1.7%), gaineamh fíorgharbh 
(1.7%), gaineamh garbh (1.9%), gaineamh meánach (2.2%) agus siolt-chré (13.1%) i 
Stáisiún S1. Ba i Stáisiún S6 a fuarthas an céatadán ab airde den ghaineamh mín, 
agus ba i stáisiún S4 a fuarthas an céatadán ab airde den ghaineamh fíormhín 
(74.5%). 

Tábla 8-1: Anailís ghráinnmhéadrach ar shamplaí dríodair ghrinnill 
 

 

St
ái

si
ú

n
  

Gairbhéal* 

(%) 

Gaineamh. 

Fíor-Gharbh* 

(%) 

 
Gaineamh 

Garbh* 

(%) 

 
Gaineamh 

Meánach* 

(%) 

Gaineamh 

Mín* (%) 

Gaineamh 

Fíor-Mhín* 

(%) 

Siolt- 

Chré

* (%) 

 
 

Folk* 

 

S1 

 

1.7 

 

1.7 

 

1.9 

 

2.2 

 

13.9 

 

65.4 

 

13.1 

Gaineamh Láibe 

Ábhairín 

Gairbhéalach 

S2 0.3 0.7 1.2 1.6 11.8 73.9 10.6 
Gaineamh Láibe 

S3 0.7 1 1.5 1.8 12.6 71.4 11 
Gaineamh Láibe 

S4 0.2 0.7 1.3 1.7 11 74.5 10.7 
Gaineamh Láibe 

S5 0.5 0.9 1.4 1.8 14.4 72 8.8 Gaineamh 

 
S6 

 
1.1 

 
0.9 

 
1.3 

 
1.9 

 
24.4 

 
63.7 

 
6.7 

Gaineamh 

Ábhairín 

Gairbhéalach 
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8.3. Tionchar na forbartha 

8.3.1. An Cás is Measa 

Táthar tar éis na tionchair ó thionscadal Láithreáin Tástála Fhuinneamh 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 8-2. 

 

Tábla 8-2: An cás is measa don Oidhreacht Chultúrtha 
 

Buan Athfhillteach Gairis 

4 x marc príomhairde Baoi sonraí 1 x OWC 

Faireachlann Fo-mhara Eagar Fuaime 1 x Maolaire Pointe 

Waverider ADCP 1 x Maolaitheoir 

SeaStation Cábláil  

9 x bonn 
domhantarraingthe 

  

 
8.3.2. Measúnacht Tionchair 

Is ionann tionchair na forbartha ar ghrinneall na farraige agus ar an ngeolaíocht agus 
na tionchair do na céimeanna suiteála, oibríochta agus díchoimisiúnaithe den 
tionscadal. 

 
Beidh ancaireacht ag gach fréamhshamhail a thástáiltear ag an láithreán le grinneall 
na farraige trí leas a bhaint as ancairí domhantarraingthe, nó as ancairí leabaithe. 
Féadann roinnt díláithriúcháin dríodair ar scála beag teacht mar thoradh ar chur na 
gcóras ancaireachta. D’fhéadfaí go mbeadh cosaint ó sciúradh trí leas as sil-leagan 
carraige de dhíth freisin chun creimeadh timpeall na gcóras ancaireachta a chosc. 
Níltear ag dúil go mbeidh aon tionchar aige sin ar chineál agus ar leithdháileadh na 
ndríodar mara. 

 

Is ionann an lorg achair uasta ar ghrinneall na mara ó mheascáin den bhonneagar 
agus de na gairis sa chás is measa de bheith ag 337 m2. Is ionann é sin agus níos lú 
ná 1% d’achar iomlán ghrinneall na farraige laistigh den láithreán tástála. 

 
I bhfianaise chineál na n-oibreacha, chineál an tionscadail agus an tsuímh 
chomhshaoil, níltear ag dúil go mbeadh aon tionchar inbhraite ag an ngné mhara den 
fhorbairt mholta ar dhríodair agus ar gheolaíocht. 

 
8.4. Maolú 

Níltear ag dúil le tionchar ar bith maidir leis an dríodar agus an gheolaíocht amach 
ón gcósta. Is amhlaidh dá réir nach bhfuiltear ag dúil le beart maolaithe ar bith 
seachas leas a bhaint as modhanna suiteála lena n-íoslaghdaítear suaitheadh na 
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ndríodar. 

 
8.5. Conclúid 

Ní thagann aon bhaol suntasach leis an bhforbairt mholta don dríodar ná don 
gheolaíocht i rith na tógála nó na hoibríochta ina diaidh.
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Fíor 8-1: Doimhneacht chun buncharraige ag Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite 
Chuan na Gaillimhe 
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Figure 8-1 Fíor 8-1 
Depth to Bedrock Doimhneacht chun na Buncharraige 
N Thuaidh 
Kilometres Ciliméadair 
Bedrock Depth Doimhneacht Buncharraige 
(metres) (méadair) 



159  

 

Fíor 8-2: Bataiméadracht 2014 ag Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na 
Gaillimhe 
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Fíor 8-3: Mósáic chúlscaipthe an láithreáin tástála don fhuinneamh tonnta 
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Fíor 8-4: Próifíl fo-ghrinnill Thuaidh-Theas den Láithreán Tástála Mara agus In-athnuaite 
 
 
Figure 8-4 Fíor 8-4 
Thea Theas 
Thuai Thuaidh 
Seabed Grinneall na Farraige 
Unit 3: Sand Aonad 3: Gaineamh 
Horizon 1 Léaslíne 1 
Unit 2: Glacial Aonad 2: Oighreach 
Unit 1 Bedrock Aonad 1 Buncharraig 
Seabed Multiple Grinneall na Farraige Ilíoch 

Thea
s 

Thuai
dh 

~10m 
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Fíor 8-5: Léarscáil ar a léirítear ioand na stáisiún samplála (AQUAFACT, 2010) 
 
Figure 8-5 Fíor 8-5 
N Thuaidh 
Metres Méadair 
Stations Stáisiúin 
Ocean Energy Test Site (see note) Láithreán Tástála Fuinnimh Aigéin (féach nóta) 
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Fíor 8-6: Gránmhéid agus leithdháileadh Dríodair ag Láithreán Tástála Mara agus In-athnuaite 
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Figure 8-6 Fíor 8-6 

N Thuaidh 

Metres méadair 

Sediment Grain Size Gráinmhéid Dríodair 

Gravel Gairbhéal 

Very Coarse Sand Gaineamh Fíor-gharbh 

Coarse Sand Gaineamh Garbh 

Medium Sand Gaineamh Meánach 

Fine Sand Gaineamh Mín 

Very Fine Sand Gaineamh Fíor-mhín 

Silt Clay Siolt-Chré 

 



165  

 

Fíor 8-7: Gránmhéid Dríodair de réir Rangúchán Folk 
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Figure 8-7 Fíor 8-7 
Sediment Type (Folk, 1954) Cineál Dríodair (Folk, 1954) 
Muddy Sand Gaineamh Láibe 
Sand Gaineamh 
Slightly Gravelly Muddy Sand Gaineamh Láibe Ábhairín Gairbhéalach 
Slightly Gravelly Sand Gaineamh Ábhairín Gairbhéalach 
Ocean Energy Test Site Láithreán Tástála Fuinnimh Aigéin 
N, metres Thuaidh, méadair 
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Fágtar bán an leathanach seo d’aonghnó 
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9. Cáilíocht an Aeir 

9.1. Réamhrá 

Tugtar measúnacht cháilíochtúil sa chaibidil seo ar thionchair fhéideartha an 
tionscadail ar cháilíocht an aeir i rith na gcéimeanna suiteála, oibríochta agus 
díchoimisiúnaithe. 

 
Baineann an tsuiteáil le marcáil an láithreáin tástála amach ón gcósta, baineann an 
oibríocht leis na gairis fuinnimh aigéin agus le forbairt fréamhshamhlach, múráil 
agus oibríochtaí aisghabhála. Níltear ag dúil go rannchuirfidh astuithe na soithí a 
bhaineann leis na gníomhaíochtaí úd leis na hastuithe os cionn gnáthleibhéal cúlra 
i gCuan na Gaillimhe de bharr fhad gairid na n-oibríochtaí, agus réamh-mheastar 
tionchair fhánacha bheith leo. 

 
9.2. Comhshaol glactha 

Is comhlacht poiblí neamhspleách í an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 
(GCC) dá ndílsítear cosaint reachtúil an chomhshaoil in Éirinn. Is i gcomhar le 
húdaráis áitiúla aonair a dhéanann sí monatóireacht ar an aer comhthimpeallach ag 
ionaid sonrach ar fud na tíre sna comhshaoil uirbeacha agus tuaithe araon. 
Ullmhaíonn sí tuarascáil bhliantúil um cháilíocht an aeir bunaithe ar shonraí ó thrí 
stáisiún monatóireachta is tríocha. 

 
Is ó Stáisiún Taighde Cósta Cheann Mhása (53° 19’N, 9° 54’W), arna oibriú ag OÉ 
Gaillimh, a sholáthraítear na sonraí um cháilíocht an aeir, gar do Charna ar an gcósta 
thiar.  Is láithreán tomhais tábhachtach é an stáisiún sin don Fhaire Atmaisféir 
Dhomhanda (GAW), agus tá sé ainmnithe mar stáisiún cúlra mara glan don taighde 
aerasóil atmaisféaraigh. Rannchuireann sé leis an Lárionad Sonraí Domhanda um 
Gháis Cheaptha Teasa. 

 
Tásctar sa tuarascáil is déanaí ag an GCC, Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 – 
Eochairtháscairí um Cháilíocht an Aeir Mhórthimpeallaigh (arna foilsiú sa bhliain 
2015), go mbaineann dea-cháilíocht leis an aer in Éirinn go fóill, agus í mar an 
cháilíocht aeir is fearr san Eoraip. Bhí luachanna tomhais dé-ocsaíde sulfair (SO2), dé-
ocsaíde nítrigine (NO2), aon-ocsaíde carbóin (CO), ózóin (O3), ábhair cháithnínigh 
(PM10 agus PM2.5), trom-mhiotal, beinséine agus hidreacarbón il-timthriallach 
aramatach (PAH) go léir faoi bhun na luachanna teorann agus sprice faoi mar a leagtar 
amach sa Treoir maidir le Cáilíocht an Aeir Mhórthimpeallaigh agus maidir le hAer 
níos Glaine don Eoraip (CAFE)(arna trasuíomh i ndlí na hÉireann trí na Rialacháin um 
Chaighdeáin na Cáilíochta Aeir 2011 – I.R. 180 de 2011), agus sa 4ú Macthreoir. 

 
Glactar leis, óir go mbítear ag sásamh na spriocanna do cháilíocht an aeir ar fud na 
tíre, go háirithe sna ceantair uirbeacha ar nós Chathair na Gaillimhe, go mbíonn 
cáilíocht an aeir sásúil freisin i gceantar an Spidéil, ar ceantar cois cósta le daonra níos 
báine ann. 
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Is ionann an comhshaol glactha agus an limistéar amach ón gcósta mar a bhfuil an 
láithreán tástála suite. Is dócha gurb iad na gabhdóirí féideartha is gaire na háitribh 
chónaitheacha agus gnó reatha sa Spidéal, timpeall 2.4km ar shiúl ón láithreán tástála 
agus úsáideoirí caithimh aimsire an limistéir. 

9.3. Tionchar na forbartha 

9.3.1. An Cás is Measa 

Táthar tar éis na tionchair ó thionscadal Láithreáin Tástála Fhuinneamh 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 9-1. 

 
Tábla 9-1: An cás is measa do Cháilíocht an Aeir 

 

Buan Athfhillteach Gairis 

4 x marc príomhairde Baoi sonraí 1 x OWC 

Faireachlann Fo-mhara Eagar Fuaime 1 x Maolaire Pointe 

Waverider ADCP 1 x Tuirbín Gaoithe ar 
Snámh 

SeaStation Cábláil  

9 x bonn 
domhantarraingthe 

  

 
9.3.2. Measúnacht Tionchair 

Táthar tar éis tionchair fhéideartha agus bearta maolaithe a aithint trí leas a bhaint as 
sonraí cúlra ó láithreáin tástála fuinnimh mhara eile nach iad, ar nós EMEC in Albain, 
agus tagairt á déanamh don mheasúnacht comhshaoil do Láithreán Tástála Fuinnimh 
Mhara an Atlantaigh (AMETS) i mBéal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo (ÚFIÉ, 2011). 

 
Is iad na tionchair a bhaineann le himlonnú na marcanna príomhairde ag an 
láithreán tástála an t-aon tacar tionchar a bhaineann leis an tsuiteáil ar an láithreán 
tástála. Táthar ag dúil go nglacfaidh an oibríocht sin lá amháin ar a mhéad, le 
hastuithe fánacha ón soitheach éigeantach i gcomhthéacs áitiúil i gcaitheamh an 
lae. 

 
Braitheann gníomhaíochtaí amach ón gcósta de bharr an chineáil atá acu ar an aimsir, 
agus bunaítear na meastacháin d’fhad suiteála agus d’oibriú soithigh ar an láthair ar 
choinníollacha aimsire inghlactha. Is amhlaidh a mhéadóidh na hastuithe réamh-
mheasta de réir mar a thiocfadh gníomhaíocht soithí ní b’fhaide mar thoradh ar 
choinníollacha aimsire doineanna, ach is fánach fós iad i dtéarmaí an tionchair 
fhéideartha ar ghabhdóirí sa limistéar. 

 
Bainfidh imlonnú agus tástáil athfhillteach na ngaireas leis an gcéim oibríochta den 
láithreán tástála, agus a n-aisghabháil dá éis ar bhonn bliantúil ar a laghad. Is féidir 
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trí ghaireas ar a mhéad a chóiriú sa láithreán tástála ag aon tráth amháin. 
Bhainfeadh gluaiseacht soithí (gairis arna dtarraingt chuig an láithreán tástála agus 
uaidh) agus oibríochtaí múrála (ionláithriú córas ancaireachta agus nascadh leis na 
SeaStation más gá) lena n-imlonnú agus lena n-aisghabháil. Imlonnófar gairis trí leas 
a bhaint as tugaí, báid oibre, nó soithí taighde náisiúnta le GPS dinimiciúil 
comhtháite, ag cur ar a gcumas chun fanacht ar an stáisiún gan crua-earraí múrála. 

 

B’fhéidir go dteastódh il-aistir chuig an láithreán tástála ón gcalafort mar a stórálfar 
an trealamh, óir nár dhócha go mbeadh dóthain toillidh sa soitheach as ar baineadh 
leas chun gach trealamh a iompar in aon aistear amháin. Is dócha go nglacfaidh na 
hoibríochtaí múrála roinnt laethanta chun na córais mhúrála do ghaireas éigin a 
shuiteáil go cruinn. Tarraingeofar gairis chuig an láithreán agus nascfar iad chuig an 
gcóras múrála suiteáilte. Críochnófar an oibríocht sin laistigh de dhá lá an ceann. 

 
B’fhánach é an tionchar foriomlán, bunaithe ar an anailís a rinneadh don láithreán 
tástála lánscála in AMETS, fiú féin má imlonnaítear an líon uasta gaireas ag an 
láithreán ag uair ar bith. 

 
Bainfidh baint an chórais mhúrála gairis agus na mbaoithe marcála príomhairde le 
díchoimisiúnú na ngaireas agus an láithreáin tástála. Teastóidh báid oibre nó tugaí 
uaidh sin faoi mar a tuairiscíodh roimhe seo. Meastar go nglacfaidh gach oibríocht seo 
tuairim trí lá chun comhlíonadh. Is lú iad na hastuithe measta i rith na céime 
díchoimisiúnaithe ná iad siúd do na céimeanna suiteála agus oibríocht, agus níltear ag 
dúil ach amháin le tionchar fánach. 

 
9.4. Maolú 

I gcomhréir leis an gCóras Bainistíochta HSEQ creidiúnaithe d’oibríochtaí láithreáin 
tástála, is amhlaidh a chaitheann gach soitheach na caighdeáin ábhartha d’astuithe a 
shásamh. Níltear ag moladh aon bheart maolaithe sonrach, agus níltear ag dúil go 
dtiocfaidh méadú suntasach nó fada de réir a chéile ar astuithe i limistéar an 
tionscadail mar thoradh ar oibríochtaí amach ón gcósta. Níltear ag moladh aon 
bheart maolaithe sonrach óir gur fánach iad na tionchair ar ghabhdóirí sa limistéar 
cois cladaigh. 

 
9.5. Conclúid 

Is ionann na hastuithe ó na soithí amach ón gcósta agus codán beag d’aon faoin 
gcéad de na hastuithe aeir náisiúnta. Is achar gairid a bhainfidh leis na hastuithe ón 
tionscadal seo. I bhfianaise na leibhéal íseal de thruailleáin aeir sa chomhshaol 
glactha agus a scaipthe mhear sa cheantar, is fánach é an tionchar a réamh-mheastar 
ar cháilíocht an aeir ó astuithe a bhaineann le suiteáil, oibriú agus díchoimisiúnú an 
láithreáin tástála. 

 
Is fánach iad na tionchair trí chéile ar cháilíocht an aeir, sa chomhthéacs náisiúnta 
agus sa limistéar gabhdóra láithreach. 
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Fágtar bán an leathanach seo d’aonghnó 
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10. Oidhreacht Chultúrtha 

10.1. Réamhrá 

Glactar leis go n-áirítear leis an oidhreacht chultúrtha i ndáil leis an tionscadal gach 
gné arna cruthú ag daoine sa tírdhreach i gceist, lena n-áirítear déantáin 
iniompartha, ina bhféadtar réamhstair, stair, ailtireacht, innealtóireacht agus/nó 
stair shóisialta an cheantair a léiriú. 
Tá an ghníomhaíocht seandálaíochta fo-uisce sa chrios cois cósta tar éis formhéadú 
go mór le blianta beaga anuas, le feasacht ag éirí aníos dá bharr faoin ngá chun 
acmhainní cultúrtha sa chomhshaol mara a chosaint ó dhíobháil ag gníomh daonna 
agus nádúrtha. 

 
Tugtar cosaint do gach láithreán agus séadchomhartha seandálaíocht faoi Acht na 
Séadchomharthaí Náisiúnta 1930 agus faoi na hAchtanna Leasaithe ina dhiaidh sna 
blianta 1954, 1987, 1994 agus 2004, faoin Acht Oidhreachta 1995, agus faoi 
‘Choinbhinsiún Vaileite’. An Coinbhinsiún Eorpach um Chosaint na hOidhreachta 
Seandálaíochta (arna leasú), Sraith Uimh. 143 den Chonradh Eorpach, dar dáta 16 
Eanáir 1992 (dá dtugtar i gcoitinne mar ‘Choinbhinsiún Veileite’); tháinig sé i 
bhfeidhm d’Éirinn an 19 Meán Fómhair 1997. 

 
Táthar tar éis an mheasúnacht seandálaíocht den uasghrádú molta do Láithreán 
Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe a ullmhú i 
gcomhar le Geomara Ltd., agus tá sí bunaithe ar an tuairisc mhionsonraithe in 
Aguisín 7. 

 
Choimisiúnaigh Foras na Mara Moore Marine roimhe seo chun measúnacht 
tionchair sheandálaíochta fo-uisce agus oidhreachta cultúrtha a dhéanamh ar 
thrí rogha bealaigh i gcomhair cábla molta chun taisteal ó chladach thuaidh 
Chuan na Gaillimhe idir an Spidéal agus na Forbacha chuig Láithreán Tástála 
Fuinnimh Thonnta, timpeall 1.3km ó dheas ón gcladach. 

 
Múnlaíodh Caibidil 8 de Thuarascáil Comhshaoil Tionscadail Chábla Chuan na 
Gaillimhe leis an tuairisc úd. Níor nochtadh longa báite ná láithreáin RMP féideartha 
ar bith sna suirbhéanna scanóra taobhscanta agus maighnéadaiméadair ar feadh 
bhealach an chábla fo-thaoide. Táscadh le sonraí an phróifíleora fo-ghrinnill 
pailéighleann lán de dhríodar neamh-chomhdhlúite a shíneann ó inbhear Abhainn 
Bholuisce díreach soir ó Ché Nua an Spidéil.  

 
10.2. Modheolaíocht 

Cuimsíonn an mheasúnacht measúnacht deisce ar shonraí stairiúla agus 
seandálaíochta cúlra a bhaineann leis an láithreán, agus measúnacht ar shonraí 
geoifisiciúla mara a fuarthas ó thríú páirtí. Soláthraítear forbhreathnú inti ar na 
sonraí láithreáin agus ar na hoibríochtaí molta ag an láithreán tástála. Imlínítear 
inti freisin tionchar féideartha na forbartha molta ar an gcomhshaol glactha, agus 
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moltar bearta inti chun aon tionchar a mhaolú. 
 
Glactar san áireamh sa mheasúnacht seo na nósanna imeachta agus na treoirlínte 
reachtúla seo a leanas: 

• An tAcht um an Scairbh Ilchríochach 

• Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta (1930-2004), 

• Acht Imeall Trágha (1933), 

• An tAcht Loingis Cheannaíochta (1995); 

• Coinbhinsiún Vaileite; 

• ICOMOS; 

• UNESCO 
 
Chuathas i gcomhairle leis na foinsí seo a leanas sna measúnachtaí: 

• Leabharlanna Áitiúla agus Náisiúnta; 

• Na Séadchomharthaí Náisiúnta agus Clár na Láithreán;  

• Ard-Mhúsaem na hÉireann – comhaid topagrafacha; 

• Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann – aer-ghrianghraif; 

• Scrúdú ar léarscáileanna stairiúla agus foinsí gaolmhara; 

• Cartlann Ailtireachta na hÉireann; 

• Cartlann Náisiúnta na hÉireann; 

• Na hAnnála Stairiúla; 

• Foclóir Topagrafach Lewis; 

• Cumainn Ghinealacha agus Cumainn Stairiúla Áitiúla; 

• Cartlann na gCalafort agus na gCuanta; 

• Fardal Náisiúnta na Long Báite. 

 
Chuathas i gcomhairle le héagsúlacht foinsí chun eolas a sholáthar i leith tionchar 
féideartha agus caidrimh an láithreáin tástála laistigh den chomhthéacs muirí níos 
forleithne lena n-áirítear gach sócmhainn mhuirí agus oidhreachta cultúrtha míntíre 
aitheanta. Soláthraíodh forbhreathnú leo siúd i dteannta a chéile ar an láithreán 
tástála molta agus ar an gceantar mórthimpeall air, a d’fhéadfaí a úsáid ansin chun 
limistéir de chumas seandálaíochta a chinntiú. 

 
B'fhiú dhá ghné de na measúnachtaí roimhe sin a aibhsiú. 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 ar feadh 
bhealach an chábla ná an láithreáin ábhair nua. 

 
Tugadh pailéighleann faoi deara díreach soir ón gcé nua sa Spidéal. Tugtar chun 
suntais leis sin féidearthacht na ngnéithe seandálaíochta foghrinnill mhara a bhain 
le hardú coibhneasta an leibhéil mhara. Níor tugadh aon fhianaise faoi deara d'aon 
phailéi-thírdhreach ag an láithreán molta. 
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Rinneadh suirbhéanna geoifisiciúla ag an láithreán tástála sa bhliain 2015 i gcomhair 
na measúnachta reatha (Fíor 10-1). Rinneadh suirbhéireacht ar an limistéar trí 
INFOMAR, an clár náisiúnta um léarscáiliú ghrinneall na mara. Áirítear leis na tacair 
shonraí a bailíodh sa bhliain 2015 don limistéar maighnéadaiméadar agus sonóir 
taobhscanta. Soláthraíodh sonraí geoifisiciúla agus bataiméadrachta roimhe seo a 
fuarthas sa bhliain 2014 (próifíleoir il-léis agus fo-ghrinnill) freisin don mheasúnacht 
reatha. 

Rinneadh anailís ar na sonraí próiseáilte ón mbliain 2014 agus ar na sonraí 
neamhphróiseáilte ón mbliain 2015 trí leas a bhaint as meascáin de na bogearraí seo 
a leanas: Sonar Wiz 6, Hypack 2015, Microsoft Excel, PDS2000 agus ARC GIS. 

 
Imlonnaíodh an trealamh seo a leanas i rith na suirbhéanna. 

 
Tábla 10-1: Trealamh a imlonnaíodh i rith na suirbhéanna 

 

Ionstraim Samhail Minicíocht 

Sondálaí Fuaime il-léis EM2040 200,300 agus 400 kHz 

Sonóir Taobhscanta Edgetech 4200 100 agus 500 kHz 

Próifíleoir Fo-Ghrinnill Clingire Seirbhísí Trealaimh 
Shonóra 

3.5 – 9 kHz 

Maighnéadaiméadar Seaspy  

 
 

10.3. Comhshaol glactha 

B’aonfhoirmeach iad na torthaí fuaimiúla taobhscanta tras-suirbhé ar fud limistéar an 
tsuirbhé, rud a tháscann grinneall na farraige bheith gainmheach. Tugadh aon 
aimhrialtach déag chun suntas i rith na próiseála (Fíor 10-2). Is infheicthe sna sonraí 
bataiméadrachta freisin an t-aon aimhrialtacht déag go léir. Tugadh ceithre scoradh ó 
ancairí baoithe múrála leis na téada nó slabhraí comhbhainteacha faoi deara agus 
chonacthas achar cearnach iontu (Teagmhálacha 1, 2, 11 agus 9). Ba iad sin na hionaid 
ina raibh na ceithre mharc príomhairde lenar teorannaíodh láithreán tástáil an 
fhuinnimh thonnta. Is féidir trí scoradh mhóra ó ancairí ag lár an láithreáin tástála 
fuinnimh idir 15 – 40m a aithint go soiléir (Teagmhálacha 3, 4 agus 5). Is dócha go 
mbaineann dhá aimhrialtacht eile de bharr a suíomh leis an dá bhaoi marcála theas 
(Teagmhálacha 10 agus 8). Tugadh dhá aimhrialtacht neamhaitheanta breise faoi 
deara freisin (Teagmhálacha 6 agus 7), agus is iad na scorthaí ó ancaire is dócha a 
bhaineann leis an mBaoi FA don tiontairí fuinnimh aigéin iad. 

 
Is ionann an réimse maighnéadach comhthimpeallach i bhfoisceacht Chuan na 
Gaillimhe agus timpeall 49,000nT (nanaiteisle). Ní fheictear aon éagsúlacht 
shuntasach sna sonraí maighnéadaiméadair a bailíodh ó Láithreán Tástála Chuan na 
Gaillimhe ón luach comhthimpeallach. Feictear sna sonraí réimse ó íosleibhéal 
49,192nT chuig uasleibhéal 49,333Nt. Is ionann an méid sin agus éagsúlacht logánta 
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den 141nT ar fud limistéar an tsuirbhé. Níor taispeánadh aon aimhrialtachtaí 
maighnéadacha sna tacair shonraí maighnéadaiméadair iarphróiseáilte de limistéar an 
tsuirbhé chun láithreacht iarsmaí nó smionagair sheandálaíochta a léiriú. 

 
Tá claonadh i ngrinneall na farraige i dtreo lár Chuan na Gaillimhe aduaidh ó dheas 
(Fíor 10-3). Tagtar ar ghrinneall na farraige ó 20 m ar feadh imeall thuaidh limistéar 
an tsuirbhé chuig 23 m ar feadh an imill theas. Is sofheicthe iad roinnt logán áitiúla, 
agus freagraíonn siad d'aimhrialtachtaí a taifeadadh ar na sonraí sonróra 
Taobhscanta. Baineann na gnéithe le scorthaí ancairí ó na ceithre bhaoi marcála 
príomhairde agus ón scoradh ancairí ó imlonnuithe roimhe seo laistigh de láithreán 
tástála fuinnimh thonnta.  

Nochtar leis an mósáic chúlscaipthe ar nós na sonraí sonóra Taobhscanta grinneall na 
farraige ar fíor-aonfhoirmeach é, gan mórán éagsúlachta ar fud limistéar iomlán an 
tsuirbhé (Fíor 10-4). Is infheicthe iad na héadain rite ó na ceithre bhaoi marcála 
príomhairde i dteannta leis na héadain rite ancaire eile a bhaineann le himlonnuithe 
ag an láithreán tástála fuinnimh thonnta. 

 
Léirítear ar dhromchla na buncharraige an bhataiméadracht sa mhéid agus go 
méadaíonn sí aduaidh ó dheas ar fud an láithreáin fhuinnimh thonnta (Fíor 10-5). 
Íslíonn an bhuncharraig níos géire ná grinneall na farraige agus an doimhneacht chuig 
an mbuncharraig idir 0.5m – 8m ar feadh taobh thuaidh an limistéir agus idir 15m – 
20m ar feadh imeall theas an limistéir. Tugadh an dara léaslíne faoi deara idir 
grinneall na farraige agus an bhuncharraig, rud a léirmhínítear mar chomhfhreagairt 
d'athrú ón ngaineamh faoi ghrinneall na farraige go dtí an till oighreach os cionn na 
buncharraige. 

 
Bhí na frithchaiteoirí ar ghrinneall na farraige agus sa bhuncharraig infheicthe (Fíor 
10-6 agus Fíor 10-7). Is féidir freisin an comhéadan idir an gaineamh agus an till 
oighreach a bhrath faoi mar a tugadh faoi deara roimhe seo i roinnt próifílí. Níor 
tugadh aon ghné eile faoi deara ar aon cheann de na próifílí fo-ghrinnill. Níor tugadh 
faoi deara aon ní lenar bhain suntas seandálaíochta. 

 
10.4. Tionchar na forbartha 

10.4.1. An Cás is Measa 

Táthar tar éis na tionchair ó thionscadal Láithreáin Tástála Fhuinneamh 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 10-2. 

 
Tábla 10-2: An cás is measa don Oidhreacht Chultúrtha 

 

Buan Athfhillteach Gairis 

4 x marc príomhairde Baoi sonraí 1 x OWC 

Faireachlann Fo-mhara Eagar Fuaime 1 x Maolaire Pointe 
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Waverider ADCP 1 x Tuirbín Gaoithe ar 
Snámh 

SeaStation Cábláil  

9 x bonn 
domhantarraingthe 

  

 
10.4.2. Measúnacht Tionchair 

Dhealrófaí bunaithe ar thorthaí an staidéir mheasúnachta, go mbeidh 
tionchar sonrach ag an bhforbairt mholta ar ghrinneall na farraige, cé go 
mbeidh sé teoranta. 

 
Táscadh sa mheasúnacht seandálaíochta dheasc-bhunaithe an fhéidearthacht go 
dtiocfaí ar fhianaise do láithreacha long báite agus do ghnéithe pailéa-chomhshaoil 
a bhaineann le hardú coibhneasta ar leibhéal na farraige. Ní nochtar aon ghnéithe a 
bhaineann leis an dá fhéidearthacht sin sna suirbhéanna bataiméadrachta agus 
geoifisiciúla.  

Tar éis athbhreithniú ar shonraí an tsuirbhé, níor aithníodh aon ghnéithe 
seandálaíochta laistigh den láithreán tástála.  Moltar nach mbeidh aon tionchar ag 
an bhforbairt mholta reatha ar aon ghnéithe seandálaíochta aitheanta. 

 
Samhlaítear sa tionscadal imlonnú buan na gceithre mharc príomhairde ag na cúinní 
den láithreán tástála. Beidh siadsan múráilte le grinneall na farraige ag múráil slabhra 
phointe singil ceangailte le blocmheáchan 2 thonna. Beidh tionchar réamhthuartha 
díobh siúd ar ghrinneall na farraige teoranta do scoradh ag ancairí cosúil leis an 
gceann a tugadh faoi deara agus a cuireadh chun suntais sa bhataiméadracht agus sna 
sonraí taobhscanta ó na baoithe marcála príomhairde a imlonnaíodh roimhe seo. 
Beidh fráma trealaimh cheann cábla suiteáilte go buan ar ghrinneall na farraige i 
gcúinne thiar theas an láithreáin tástála, agus beidh sé faoi ancaireacht a mheáchain 
féin. Bainfidh méadaíocht chomhchosúil leis an tionchar réamhthuartha do 
ghrinneall na farraige leis an scoradh ancaire a tugadh faoi deara roimhe seo. 

 
Beidh baoi Wave Rider múráilte ar thaobh thiar an láithreáin tástála trí mhúráil 
phointe singil ceangailte le blocmheáchan 0.5 tonna. Samhlaítear gur lú lorg achair an 
tionchair ar ghrinneall na farraige mar thoradh air sin ná an ceann mar thoradh ar na 
blocmheáchain mharcála príomhairde 2 thonna. 

 
Beidh ardán SeaStation múráilte ag múrálacha slabhra dhá phointe ceangailte le 
hancaire 2 thonna ardchoinneálach ar nós Danforth. Deartar na hancairí sin chun 
tochailt níos doimhne i ngrinneall na farraige dá ghéire a thagann an tarraingt nó 
an fórsa orthu. 

 
Moltar fráma modúlach réamhdhéanta a shuiteáil ar féidir meáchain choincréite suas 
le 9 dtonna a chur ann. Imlonnófar é sin mar bhonn domhantarraingthe chun gairis 
tástála éagsúla a mhúráil. Is féidir sraith frámaí comhghlasáilte a imlonnú freisin. 
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Beidh tionchar ag na meáchain 9 dtonna a bhaineann leis an mbonn 
domhantarraingthe ar ghrinneall na farraige. 

 
Nochtadh sna sonraí suirbhé taobhscanta agus bataiméadrachta na héifeachtaí a 
bhaineann le hoibríochtaí ancaireachta ar ghrinneall na farraige. Léiríodh iad siúd 
go heisiach mar éadain rite ancairí sofheicthe ar ghrinneall na farraige. 

 
Féadann tionchar níos mó bheith ag an ancaire coinneálach a bhaineann leis an 
stáisiún mara ar ghrinneall na farraige, agus is doiléir cén tionchar a bheidh ag an 
mbonn domhantarraingthe molta d'fhráma modúlach comhghlasáite agus meáchain 
choincréite ar ghrinneall na farraige. Is doiléir freisin ag an gcéim seo cad iad na 
córais mhúrála as a mbainfear leas chun bonneagar gearrthéarmach athfhillteach 
eile a imlonnú. 

 

Is ionann an lorg achair uasta ar ghrinneall na mara ó mheascáin den bhonneagar 
agus de na gairis sa chás is measa de bheith ag 337 m2. Is ionann é sin agus níos lú 
ná 1% d’achar iomlán ghrinneall na farraige laistigh den láithreán tástála. 

10.5. Maolú 

Moltar go mba cheart go ndéanfaí athbhreithniú agus measúnú i gcomhair 
tionchar seandálaíochta ar aon chórais ancaireachta nó múrála molta amach 
anseo i gcomhair bonneagair ghearrthéarmaigh a bhaineann le himlonnú na 
ngaireas ag an láithreán tástála fuinnimh thonnta. Bhainfeadh tábhacht faoi leith 
leis sin mar a molfaí aon chórais ancaireachta faoin mbarr ar nós sú-ancairí. 

 
Moltar freisin go mba chóir go ndéanfaí na suirbhéanna athbhreithnithe ar 
bhonn bliantúil chun monatóireacht a dhéanamh ar thionchar na 
modheolaíochtaí ancaireachta molta agus chun tionchair an bhoinn 
domhantarraingthe a mheasúnú. 
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Fíor 10-1: Ionad na sonraí bataiméadrachta forshuite ar thacar sonraí 
bataiméadrachta ar scála níos mó do Chuan na Gaillimhe. Tá an bealach cábla agus 
reatha cladaigh chomhghaolmhar infheicthe freisin ag cé an Spidéil 
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Fíor 10-2: Mósáic shuirbhé scanadh sleasa forleagtha ar shonraí bataiméadrachta. 
Léirítear teaghmhálacha 1-11 
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Fíor 10-3: Greille bataiméadrachta il-léis an láithreáin tástála don fhuinneamh tonnta 
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Bathymetry: Galway Bay Site Bataiméadracht: Láithreán Chuan na 
Gaillimhe 

Kilometres Ciliméadair 
Bathymetry Bataiméadracht 
High  Ard 
Low Íseal 
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Fíor 10-4: Mósáic chúlscaipthe an láithreáin tástála don fhuinneamh tonnta 
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Fíor 10-5: Próifíl sonraí fo-ghrinnill as ar baineadh leas chun doimhneacht chun 
buncharraige a ghiniúint 
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Depth to Bedrock Doimhneacht chun Buncharraige 
Bedrock Depth (Metres) Doimhneacht Buncharraige (Méadair) 
Kilometres Ciliméadair 
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Fíor 10-6: Codán na líne SBP 260414.182700_176 ar a léirítear frithchaiteoirí 
ghrinneall na farraige agus bhuncharraige 
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Fíor 10-7: Codán na líne SBP 260414.155744_158 ar a léirítear frithchaiteoirí 
ghrinneall na farraige agus bhuncharraige 
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Fágtar bán an leathanach 

seo d’aonghnó 
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11. Measúnacht Tionchair Fhísiúil 

11.1. Réamhrá 

Cuirtear síos sa chuid seo den Tuarascáil Comhshaoil ar chomhthéacs muirdhreacha 
Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe, agus 
déantar measúnú inti ar thionchair dhóchúla na scéime ar an gcomhshaol glactha i 
dtéarmaí saintréithe an mhuirdhreacha agus an chonláiste fhísiúil. 

 
Cosúil leis an measúnú tírdhreacha, baineann an measúnú muirdhreacha le 
hathruithe sa chomhshaol fisiciúil, a ghintear le forbairt mholta éigin a fhéadann a 
charachtar a athrú. Teastaíonn anailís mhionsonraithe chuige sin ar na gnéithe agus 
saintréithe aonair den tírdhreach nó den mhuirdhreach as a dtáirgtear carachtar 
foriomlán an cheantair. Is trí thuiscint a fháil ar na gnéithe a rannchuireann leis an 
gcarachtar sin ar féidir breithnithe a dhéanamh i ndáil lena cháilíocht (sláine) agus 
eochair-íogaireachtaí a aithint. Tugtar tomhas leis sin ar a sheal féin ar chumas an 
tírdhreacha nó an mhuirdhreacha i gceist chun cóiriú do chineál agus scála an 
athraithe a bhaineann leis an bhforbairt mholta, gan athruithe diúltacha doghlactha a 
fheidhmiú ar a charachtar. 

 
Baineann Measúnacht Tionchair Fhísiúil (MTF) le hathruithe i gcomhdhéanamh na 
radharc mar thoradh ar athruithe don tírdhreach, an chaoi ina mbraitear iad siúd agus 
na héifeachtaí ar an bhfóntas físiúil. Bíonn na tionchair úd bunaithe ar dhaonra 
seachas ar acmhainní, amhail i gcás na dtionchar tírdhreacha / muirdhreacha. Ba é 
Macro Works Ltd. a rinne an MTF, agus tá an tuairisc chomhbhainteach ar fáil in 
Aguisín 8 le fótamontáisí le fáil in Aguisín 9. 

11.2. Modheolaíocht 

Tá an measúnú tionchair fhísiúil agus muirdhreacha sin bunaithe ar: 

• Foilseachán de chuid an Landscape Institute agus an Institute of 
Environmental Management and Assessment dar teideal Guidelines for 
Landscape and Visual Impact Assessment (GLVIA-2013). 

• Foilseachán le Natural England ‘An approach to Seascape Character 
Assessment’ (2012) 

• Foilseachán de chuid na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) 
‘Treoirlínte faoin bhFaisnéis le fáil i Ráitis Tionchair Chomhshaoil (2002) agus 
na Nótaí Comhairle um Chleachtas Reatha in Ullmhú na Ráiteas Tionchair 
Chomhshaoil (2003) i dteannta leo. 

 
I ndáil leis an Measúnú Muirdhreacha, sloinntear in GLVIA-2013 go bhfuil sé 
tábhachtach na saintréithe sonracha den chomhshaol mara agus cois cósta a thabhairt 
san áireamh, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann leis an gcomhshaol nádúrtha, le 
saintréithe cultúrtha agus sóisialta, agus cáilíochtaí aireachtála agus aeistéitiúla. 
Áireofar leo sin: 

• Gnéithe cósta; 
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• Radhairc ón bhfarraige agus chuici; 

• Cáilíochtaí sonracha na farraige móire; 

 

• Tábhacht na n-athruithe dinimiciúla de bharr aimsire agus taoideanna; 

• Athrú sa mhuirdhreach de bharr próiseas cósta; 

• Ceangail chultúrtha; 

• Rannchur na ngnéithe cósta le treoshuíomh agus loingseoireacht ar 
farraige. 

 
Tá Láithreán Tástála molta Muirí agus Fuinnimh In-athnuaite 1.3km amach ón gcósta 
agus ní bheidh an chuid is mó de na comhchodanna níos mó ná cúpla méadar os 
cionn na líne snámha. Cé go bhféadann roinnt de na comhchodanna den fhorbairt 
mholta bheith infheicthe ag achair suas le 10km i gcoinníollacha radhairc optamúla, is 
dócha gurb ar éigean arb infheicthe iad. Is amhlaidh dá bharr nárbh fhíordhócha go 
dtiocfadh aon tionchair fhísiúla suntasacha ag na hachair úd. Is ar an gcúis sin atáthar 
tar éis limistéar staidéir gha 5km níos saindírithe a cuireadh chun feidhme san ásc 
seo. 

 
Baineadh le táirgeadh na Measúnachta Tírdhreacha agus Tionchair Fhísiúil seo; 

• Staidéar deisce chun limistéar staidéir iomchuí, ainmnithe ábhartha 
tírdhreacha agus físiúla a bhunú i bPlean Forbartha Chontae na Gaillimhe 
(2015-2021) chomh maith le braiteoirí físiúla íogaire eile. Tagann roghnú 
tacair radharc féideartha mar thoradh ar an gcéim sin, óna ndéanfar staidéar 
ar éifeachtaí an togra; 

• Saothar allamuigh chun carachtar tírdhreacha an chomhshaoil ghlactha a 
bhunú agus chun an tacar radharc a dheimhniú agus a mhíniú as a mbainfear 
leas don chéim measúnachta físiúla; 

• Measúnú ar shuntas tionchair an togra ar an tírdhreach mar fheidhm 
d’íogaireacht muirdhreacha curtha os coinne mhéadaíocht an tionchair 
mhuirdhreacha; 

• Measúnú ar shuntas tionchair fhísiúil an togra mar fheidhm d’íogaireacht 
braiteora fhísiúil curtha os coinne mhéadaíocht an tionchair fhísiúil; 

 
11.3. Comhshaol glactha 

11.3.1. Bonnlíne muirdhreacha 

Is ionann an bhonnlíne muirdhreacha agus an comhthéacs muirdhreacha 
reatha, agus is iad na cnámha scéil a measúnófar aon athrú faoina gcoinne don 
tírdhreach a thiocfaidh leis an togra.  

11.3.1.1. Saintréithe cois cósta 

Síneann cósta thuaidh Chuan na Gaillimhe i dtreo siar-soir chuibheasach 
chomhsheasmhach, gan ach roinnt cuas gainmheach/duirlingeach idir na codanna 
níos faide den chladach carraige. Is bearna mhór sa chósta é Cuan na Gaillimhe 
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(timpeall 10km ar leithead agus 30km ar fhad), agus is cósta garbh sceirdiúil é i 
bhfianaise easpa choibhneasta na gcuas suntasach ar feadh a chladaigh thuaidh 
chomh maith lena fhoisceacht don Aigéan Atlantach. 

Is lomáin charraige agus linnte taoidmheara atá sa chrios taoide, ach níl athrú 
drámatúil sa suíomh idir lán mara agus lag trá amhail a bheadh ann i gcomhshaol 
inbhearach. Aithnítear an láithreán molta le ceithre cinn de bhaoithe ag gach 
cúinne, arb infheicthe nuair a bhíonn radharc soiléir ann, ach ní dócha go 
dtarraingeoidh siad aird ó lucht faire ócáideach.  Ba chóir go dtabharfaí faoi deara i 
dtéarmaí na gcoinníollacha bonnlíne go bhfuil an láithreán tástála tar éis bheith i 
mbun oibre ón mbliain 2006 i leith, le himlonnuithe sealadacha éagsúla den 
trealamh tástála. 

 
Ardaíonn an tír-raon os cionn na líne bairr láin de réir a chéile ina chnocáin 
droimneacha agus ina speireacha cósta le cumhdach talún sceirdiúil d’fhéarach 
scrobarnaí agus mothair bheaga speiceas crann crua cois cósta. Tagtar ar 
fháschoillte buaircíneacha beaga fánacha freisin thar an gcladach. Faightear níos 
faide suas an claonadh crios talún féaraigh imeallaigh idirscaipthe le clúdach talún 
níos nádúrtha den scrobarnach cois cósta. Laistigh de 1-2km ón gcladach, tagann 
an cumhdach móinteáin thulógaigh in uachtar ar na fánaí níos airde os cionn 
Chuan na Gaillimhe.  

 
11.3.1.2. Lárionaid Daonra agus Tithe 

Faightear sraith sráidbhailte cois cósta ar chósta thuaidh Chuan na Gaillimhe, lena n-
áirítear Bearna, na Forbacha agus an Spidéal, atá le fáil ar feadh bhóthar réigiúnach an 
R336 (bóthar an chósta). Faightear idir na lonnaíochtaí úd sraith forbartha cónaithí ar 
feadh bóthair an chósta agus na mbóithríní cúnga a théann suas an fána agus síos le 
fána uaidh. Ba cheart go dtabharfaí faoi deara gur ceantar Gaeltachta atá anseo, agus 
is minic a fheictear an patrún lonnaíochta dlúth ach scaipthe sin i gceantair Ghaeltacht 
an chósta thiar idir Dhún na nGall agus Chorcaigh. 

 
11.3.1.3. Bealaí Iompair 

Is é bóthar an chósta an R336 an príomhbhealach iompair sa cheantar seo a théann 
timpeall chósta thuaidh Chuan na Gaillimhe ó Chathair na Gaillimhe, agus casann sé 
isteach chun na tíre trí Chonamara chun aontú leis an N59 ag an Teach Dóite. Is 
amhlaidh ar gréasán dlúth bóithríní ó bhóthar an chósta atá sna bealaí iompair 
laistigh de limistéar an staidéir seachas sin. 

 
11.3.1.4. Fóntais agus Saoráidí Poiblí 

Is ceantar turasóireachta coitianta é cósta thuaidh Chuan na Gaillimhe ina bhfeictear 
roinnt óstán, leaba is bricfeasta, bialann agus tithe tábhairne. Tá sráidbhaile 
ceardaíocht An Cheardlann sa Spidéal freisin. Tá bóthar an R336 mar chuid den 
bhealach tiomána turasóireachta ‘Slí an Atlantaigh Fhiáin’ ar an-choitianta agus nua-
thionscanta é, agus tugann sé rochtain ar na hOileáin Árann freisin trí sheirbhís Báid 
Farrantóireachta ag Ros a’ Mhíl agus trí aeradróm ag Indreabhán. 
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Tá céanna ag Bearna agus an Spidéal ar croílár na lonnaíochtaí cósta sin iad mar a 
bhfuil an t-iascach ina bhunchuid den tslí bheatha go stairiúil agus go 
comhaimseartha. Baineann oibreoirí turais lae agus lucht caithimh aimsire 
uiscebhunaithe ar nós tumairí, mairnéalaigh, clársheoltóirí agus iascairí leas as Cuan 
na Gaillimhe freisin. 

 

11.3.1.5. Plean Forbartha Chontae na Gaillimhe (2015 - 2021) 

Táthar tar éis Measúnachta ar Nádúr an Tírdhreacha a ullmhú do Chontae na 
Gaillimhe, ina roinntear an contae ina réimse Limistéar Nádúir Thírdhreacha (LNTí). 
Tá an tsaoráid tástála mhara suite díreach amach ón gcósta i LNT 9 – ‘An Cósta idir 
Indreabhán agus Cathair na Gaillimhe’. Taispeántar an LNT sin ar na léarscáileanna 
comhbhainteacha le rátáil luacha ‘Ard’ do thírdhreach (an dara rátáil is airde as 
ceithre rátáil fhéideartha). Taispeántar é freisin le rátáil íogaireachta tírdhreacha 
‘Aicme 3 - Ard’ (an ceann airmheánach as na cúig aicme fhéideartha). Áirítear leis na 
cuspóirí tírdhreacha ábhartha i bPlean Forbartha Contae na Gaillimhe; 

 
Cuspóir LCM 1 – Aicmiúchán Íogaireachta Tírdhreacha 
Féachfaidh an tÚdarás Pleanáil don aicmiú íogaireachta tírdhreacha leis na láithreáin 
agus aon tograí forbartha suntasacha á mbreithniú, agus de réir mar is féidir, óna 
dteastaíonn Measúnacht Tionchair Thírdhreacha/Fhísiúil chun bheith i dteannta leis 
na tograí úd. Cuirfear é sin os coinne an éilimh chun eochair-bhonneagar straitéiseach 
a fhorbairt chun aidhmeanna an phlean a shásamh, agus ag féachaint do chuspóirí 
criosaithe na talún forbartha seirbhíse laistigh d’Achair Chathrach na Gaillimhe. 

 
Cuspóir LCM 2 – Rátálacha Íogaireachta Tírdhreacha 
Beidh breithniú na rátálacha íogaireachta tírdhreacha ina fhachtóir tábhachtach agus 
leasanna forbartha á mbreithniú i gcodanna den Chontae. Sna ceantair d’íogaireacht 
tírdhreacha ard is amhlaidh a bheidh dearadh agus roghnú ionad na forbartha molta 
sa tírdhreach ina n-ábhair mhachnaimh ríthábhachtacha freisin. 

 
11.3.2. Bonnlíne fhísiúil 

11.3.2.1. Radhairc lena mbaineann luach scéimhe aitheanta 

Tásctar na radhairc lena mbaineann luach scéimhe aitheanta go príomha laistigh de 
na Pleananna Forbartha Contae i gcomhthéacs na radharc scéimhe/n-ainmniúchán 
bealaí, agus is féidir iad a tháscadh freisin ar léarscáileanna camchuairte, 
treoirleabhair, láithreacha scíthe ar thaobh an bhóthair nó ar chártaí poist ina léirítear 
an ceantar. Is sa chás sin is amhlaidh atá roinnt limistéar leataoibh agus promanáidí ar 
feadh bóthair R336 an chósta a mheastar de bheith ina n-ionaid radhairc cois cósta 
nach gcaitheann bheith léirithe ag ainmniúcháin i bPlean Forbartha Chontae na 
Gaillimhe. 

11.3.2.2. Plean Forbartha Chontae na Gaillimhe (2015 - 2021) 

Tá sraith fócasphointí agus radharc ainmnithe tugtha ar léarscáil FPV1 i  bPlean 
Forbartha Chontae na Gaillimhe a mbaineann ábharthacht fhéideartha leo don 
togra seo. Leagtar amach thíos iad sin, agus tásctar ar an sliocht seo a leanas den 
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léarscáil (Fíor 11-4); 

• Radharc 71 – ‘Radharc ar Cheann Tíre Oileán na Feamainne’ (soir ó 
Bhearna) 

• Radharc 72 – ‘Radharc ar an bhfarraige ó thuaidh ó Bhearna’ 

• Radharc 73 – ‘Radharc ar Loch Inse ó na bóithre 3ú grád mórthimpeall’ 

• Radharc 74 – ‘Radharc ar Chósta Thuaidh an Chláir’ 

• Radharc 77 – ‘Radharc ar an Eaglais Chaitliceach agus an Túr Ard sa 
Spidéal’ 

As na radhairc thuasainmnithe, meastar na cinn is ábhartha mar Radharc uimh. 72 
agus Radharc uimh. 74 óir go mbaineann siad beirt le radhairc ar an muir.  Ba chóir go 
dtabharfaí faoi deara áfach gur fiosraíodh na bóithre arda timpeall Bhearna agus an 
Spidéil i rith an tsaothair allamuigh, agus ba dheacair radhairc shoiléire a fháil ar 
láithreán an togra de bharr an chlaonta mheasartha agus ghéire an sciata leis an 
bhfásra agus na foirgnimh. Leagtar amach thíos an t-aon chuspóir pleanála a 
bhaineann leis na fócasphointí agus na radhairc;  

Cuspóir FPV 1 – Bainistiú Forbartha 

Na fócasphointí agus na radhairc a liostaítear i Léarscáil FPV1 a chaomhnú ó fhorbairt 
éigin 
ag a mbeadh tionchar diúltach i dtuairim an Údaráis Phleanála ar na fócasphointí 
agus na radhairc luaite. Cuirfear é sin os coinne an éilimh chun eochair-bhonneagar 
straitéiseach a fhorbairt chun aidhmeanna an phlean a shásamh, agus ag féachaint 
do chuspóirí criosaithe na talún forbartha seirbhíse laistigh d’Achar Cathrach na 
Gaillimhe. 

 
11.3.2.3. Sainaithint Pointí Tagartha Limistéir Léargais 

Is ionann na Pointí Tagartha Limistéir Léargais (PTLLí) agus na hionaid a úsáidtear 
chun staidéar a dhéanamh go mionsonrach ar na tionchair fhísiúla a bhaineann leis 
an togra. Ní gá gach aon ionad a áireamh leis ina bhfaightear radharc ar an bhforbairt 
seo, óir go dtiocfadh tuarascáil róthéagartha mar thoradh air sin agus go n-éireodh sé 
rídheacair chun na heochairthionchair a bhainfeadh leis an tionscadal a thabhairt 
chun solais. Is ina áit sin atá na radhairc roghnaithe ceaptha chun réimse cineálacha 
gabhdóra, achar agus uilleannacha éagsúla a léiriú. Déantar tionchar físiúil na 
forbartha molta a mheasúnú trí úsáid a bhaint as suas le 6 chatagóir cineáil 
ghabhdóra faoi mar a liostaítear thíos: 

• Eochair-Radhairc - ó ghnéithe lena mbaineann tábhacht náisiúnta nó 
idirnáisiúnta; 

• Bealaí agus Radhairc Scéime Ainmnithe; 

• Radhairc an Phobail Áitiúil; 

• Láirionaid Daonra; 

• Bealaí Móra; agus 

• Gnéithe conláiste agus oidhreachta; 
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Is i dTábla 11-1 thíos a leagtar amach na Pointí Tagartha Limistéir Léargais sa chás 
seo, agus taispeántar ar Fhíor 1 d’Aguisín 9 iad. 

 
Tábla 11-1: Tuairisc Achomair ar Phointí Tagartha Limistéir Léargais (PTLLí) 

 

Uimh. 
PTLL 

Ionad Treo an radhairc 

VP1 Limistéar conláiste ag bun Ché an Spidéil Soir ó Dheas 

VP2 Promanáid ar feadh bhóthar an chósta an 
R336 ag an Spidéal 

Soir ó Dheas 

VP3 Rian siúltóireachta cois cósta ag an Spidéal 
Thoir 

Ó Dheas 

VP4 Bóthar cósta an R336 ag Doorath Ó Dheas 

VP5 Promanáid ar feadh bhóthar an chósta an 
R336 ag na Forbacha 

Siar ó Dheas 

 

11.4. Tionchar na forbartha 

11.4.1. Tionchair Mhuirdhreach 

11.4.1.1. Critéir Mheasúnaithe 

Breithnítear na critéir seo a leanas nuair a bhítear ag measúnú na dtionchar 
féideartha ar an muirdhreach mar thoradh ar fhorbairt mholta éigin: 

• Carachtar, luach agus íogaireacht muirdhreacha 

• Méid na dtionchar dóchúil; agus 

• Suntas na n-éifeachtaí ar an tírdhreach 

Is ionann íogaireacht muirdhreacha chun athrú agus an méid athruithe nó gnéithe 
nua ar féidir le gabhdóir faoi leith (Limistéar nó gné  Nádúir Thírdhreacha / 
Mhuirdhreacha (LNT/M) a chóiriú gan tionchair dhíobhálacha doghlactha ar a 
b(h)untréithe. Aicmítear an Luach agus an Íogaireacht Tírdhreacha trí leas a bhaint 
as na critéir seo a leanas; 
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Tábla 11-2: Luach agus Íogaireacht Muirdhreach 
 

Íogaireacht Tuairisc 

Fíor-Ard Na ceantair ina léirítear cumas fíorbheag d'athrú i bhfoirm forbartha sa charachtar 

muirdhreacha. Is samplaí díobh siúd iad na muirdhreacha ardluacha, arna gcosaint ag 

leibhéal náisiúnta nó idirnáisiúnta (Láithreán Oidhreachta Domhanda/Muirpháirce), 

mar ar dócha gurb í cosaint an charachtair reatha atá sna príomhchuspóirí 

bainistíochta. 

Ard Na ceantair ina léirítear cumas beag d'athrú i bhfoirm forbartha sa charachtar 

muirdhreacha. Is samplaí díobh siúd iad na muirdhreacha ardluacha, arna gcosaint ag 

leibhéal náisiúnta nó réigiúnach (Ceantair Áilleachta Nádúrtha), mar ar dócha gurb í 

caomhnú an charachtair reatha atá sna príomhchuspóirí bainistíochta a 

bhreithneofar. 

Meánach Na ceantair ina léirítear roinnt cumais agus scóip d’fhorbairt sa charachtar 

muirdhreacha. Is samplaí díobh siúd iad na muirdhreacha ag a mbíonn ainmniú 

cosanta ag leibhéal an chontae nó ag leibhéal áitiúil neamhainmnithe mar a léirítear 

fianaise de luach agus úsáid áitiúil. 

Íseal Na ceantair ina léirítear cumas níos airde d'athrú i bhfoirm forbartha sa 

charachtar muirdhreacha. Is iondúil go n-áireofaí leo siúd muirdhreacha de luach 

níos ísle, neamhainmnithe ag a mbeadh roinnt gnéithe cáilíochta inaitheanta, 

mar a mbaineann na cuspóirí bainistíochta muirdhreacha leis an bhfeabhsú 

seachas an chosaint. 

Fánach Ceantair charachtais mhuirdhreacha lena n-áirítear dearóiliú agus úsáideanna 

tionsclaíocha mar a mbainfeadh cumas réasúnach chun dul i ngleic leis an athrú nó 

an cumas chun na tograí forbartha a áireamh leo. D'fhéadfadh na cuspóirí 

bainistíochta sna ceantair úd a dhíriú ar an athrú, ar chruthú feabhsúchán 

muirdhreacha agus/nó athchóiriú chun luach ní b’airde a léiriú. 

 

Is táirge é méid an tionchair ar mhuirdhreach a réamh-mheastar ó scála, méid nó géire 
an athraithe ar dócha go bhfeicfear iad mar thoradh ar an bhforbairt mholta. Glactar 
san áireamh leis an méid an bhfuil tionchar fisiciúil díreach ann mar thoradh ó 
chailliúint comhchodanna muirdhreacha agus/nó an bhfuil athrú ann a shíneann thar 
theorainn láithreán an togra ag a bhféadfadh tionchar bheith ar charachtar 
muirdhreacha an cheantair. 
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Tábla 11-3: Méid na dTionchar Muirdhreach 
 

Méid an 

Tionchair 

 

Tuairisc 

Fíor-Ard Athrú a bheadh mór ó thaobh méid agus scála de, leis an gcailliúint codanna nó 

gnéithe ríthábhachtacha den mhuirdhreach, ag a bhféadfadh tabhairt isteach 

codanna nó gnéithe nua nach mbaineann lena charachtar, a rannchuirfidh le 

hathrú foriomlán sa mhuirdhreach ó thaobh carachtair, luacha agus cáilíochta de. 

Ard Athrú a bheadh ní ba theoranta ó thaobh méid agus scála de, leis an gcailliúint 

codanna nó gnéithe ríthábhachtacha den mhuirdhreach, ag a bhféadfadh 

tabhairt isteach codanna nó gnéithe nua nach mbaineann lena charachtar, a 

rannchuirfidh le hathrú foriomlán sa mhuirdhreach ó thaobh carachtair, luacha 

agus cáilíochta de. 

Meánach Athrú a bheadh measartha ó thaobh méid agus scála de, leis an gcailliúint 

codanna nó gnéithe ríthábhachtacha den mhuirdhreach, ag a bhféadfadh 

tabhairt isteach codanna nó gnéithe nua nach mbaineann lena charachtar, 

óna dtiocfadh athruithe sa mhuirdhreach ó thaobh carachtair agus cáilíochta 

de. 

Íseal Athruithe a théann i bhfeidhm ar limistéir bheaga de charachtar agus cáilíocht 

muirdhreacha, in éineacht le cailliúint roinnt gnéithe muirdhreacha nach 

saintréithe iad nó le cur codanna nó gnéithe nua leis. 

Fánach Athruithe a théann i bhfeidhm ar limistéir bheaga nó fíorshrianta de charachtar 

muirdhreacha. D’fhéadfaí a áireamh leis sin cailliúint theoranta gnéithe áirithe nó 

cur roinnt codanna nó gnéithe nua leis ar saintréithe den mhuirdhreach reatha iad 

nó arb éigean ar inbhraite iad. 

 

Bunaítear suntas an tionchair mhuirdhreacha ar chothromaíocht idir íogaireacht an 
ghabhdóra muirdhreacha agus ar mhéid an tionchair. Tagtar ar shuntas na dtionchar 
muirdhreacha trí leas a bhaint as an maitrís seo a leanas i dTábla 11-4: 
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Tábla 11-4: Maitrís Suntais Thionchair Mhuirdhreach 

 

 Íogaireacht Gabhdóra 

Scála/Méid Fíor-Ard Ard Meánach Íseal Fánach 

 

Fíor-Ard 
 

Trom 
Trom- 

suntasach 

 

Suntasach 
 

Measartha 
 

Beag 

 

Ard 
Trom- 

suntasach 

 

Suntasach 
Suntasach- 

measartha 

Measartha

- lag 

Lag- 

dobhraite 

 

Meánach 
 

Suntasach 
Suntasach- 

measartha 

 

Measartha 
 

Lag 
 

Dobhraite 

 

Íseal 
 

Measartha 
Measarth

a- lag 

 

Lag 
Lag- 

dobhraite 

 

Dobhraite 

 

Fánach 
 

Lag 
Lag- 

dobhraite 

 

Dobhraite 
 

Dobhraite 
 

Dobhraite 

Nóta: meastar na catagóirú úd a thásctar mar dhath oráiste bheith comhionann le tionchair 
‘Shuntasacha’ i dtéarmaí MTT 

 

11.4.1.2. Luach agus Íogaireacht Muirdhreach 

Is ceantar cois cósta cuibheasach íocónach é seo ina measctar luachanna scéimhe 
garbha le luachanna cultúrtha agus oidhreachta. Is ceann scríbe coitianta é do 
thurasóirí agus cónaitheoirí na Gaillimhe iad, le céanna, ceantair chonláiste, óstáin, 
tithe tábhairne agus bialanna ann a bhaineann go láidir leis an gcomhshaol cois cósta 
agus radhairc amach chun na farraige. Tá an bóthar cois cósta mar chuid den bhealach 
tiomána turasóireachta ‘Slí an Atlantaigh Fhiáin’, agus léirítear trasnú idir an dúlra 
agus an béascna sa cheantar seo a mbíonn á lorg ag úsáideoirí an bhealaigh sin. 

 
Cé is moite dá mhealltacht do thurasóirí agus cuairteoirí, is cósta oibre é seo mar ar 
cuid den oidhreacht iad na tionscail mhuir-bhunaithe ar nós an iascaigh, chomh maith 
le bheith ina slí bheatha reatha. Agus ceantar Gaeltachta ann is amhlaidh freisin atá 
réimse tionscal beag agus gnólachtaí ceardaíochta a chuireann le carachtar táirgiúil an 
cheantair. Bíonn ionaid mhiondíolta ag go leor acu siúd freisin. 

 
Is ceantar cósta cuibheasach dubh le daoine atá anseo i gcomparáid le go leor de 
chósta thiar na hÉireann. Is moil fhorbartha ábhairín níos dlúithe atá sna sráidbhailte 
éagsúla ar feadh bhóthar an chósta seachas iad bheith ina lonnaíochtaí idirdhealaithe, 
de bharr scaipeadh na dteaghaisí scoite ar feadh chósta thuaidh go léir i gCuan na 
Gaillimhe. 

 
Braitear cosaint éigin ó lánchumhacht Aigéan an Atlantaigh laistigh de Chuan na 
Gaillimhe lastoir d’Oileáin Árann ag béal an bhá, cé go mb’fhéidir gur bhraistint 
amháin atá ann. Ní mheastar é bheith chomh garbh, sceirdiúil agus iargúlta céanna le 
go leor codanna thiar eile de chósta an Atlantaigh. Ní bhraitear an dúlra an oiread 
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chéanna de bharr dhlús an daonra agus ghéire na forbartha tógtha. 

Tá cothromaíocht ann ó thaobh íogaireacht an mhuirdhreacha de idir radharcra 
garbh na coda seo den cheantar cois cósta, go háirithe amach chun farraige ag an 
líne bharr láin, agus dlús coibhneasta na forbartha tógtha agus éagsúlacht na n-
úsáidí talún antrapaigineacha os cionn na líne bharr láin. 
 
Cé go n-ainmnítear an ceantar cois cósta seo, arna aithint mar LCA 9 – ‘Ceantar cois 
Cósta idir Indreabhán agus Cathair na Gaillimhe’ i bPlean Forbartha Chontae na 
Gaillimhe, mar thírdhreach lena mbaineann íogaireacht ‘ard’, níor cuireadh dhá 
chatagóir ní b’airde (Uathúil agus Speisialta) chun feidhme. Is dócha gurbh ar bhunús 
na cothromaíochta céanna fachtóirí ar a gcuirtear síos thuas arb amhlaidh sin. Agus 
leas á bhaint as córas catagóirithe níos uilíche a imlínítear i dTábla 11-2 thuas is 
amhlaidh a mheastar íogaireacht tírdhreacha/muirdhreacha an cheantair chois cósta 
seo de bheith Meánach. 

 
11.4.1.3. Méid na dTionchar Muirdhreach 

Ní bheidh aon tionchair fhisiciúla ar an tírdhreach ná ar na gnéithe cois cósta mar 
thoradh ar an bhforbairt mholta; agus is amhlaidh dá réir atá breithmheas na 
dtionchar teoranta, sa chás seo, dóibh siúd a théann i bhfeidhm ar charachtar 
muirdhreacha amháin. 

 
Agus radharc soiléir ann is comhdhlúthú struchtúr éagsúil inaitheanta, ach 
comhghaolmhar de réir dealraimh, a bheidh sa láithreán tástála fuinnimh mhara 
molta, thar chodán beag geoiméadrach de Chuan na Gaillimhe. D’fhéadfadh cuma 
ábhairín débhríoch bheith leis na struchtúir i gcomparáid le soithí agus struchtúir ní 
ba sho-aitheanta sa chomhshaol mara chomh fada sin amach ón gcósta. Is amhlaidh 
go sonrach ar dócha go dtabharfaidh an struchtúr tuirbín ar snámh mar chineál 
fuinnimh in-athnuaite íocónach nod do chuspóir na struchtúr agus go dtabharfaidh 
roinnt inléiteachta don radharc ar an tsaoráid féin. Tá sé tábhachtach freisin go 
dtabharfaí faoi deara go bhfuil an láithreán tástála fuinnimh mhara seo tar éis bheith i 
mbun oibre le beagnach 10 mbliana anuas, agus nach mbeidh cur gaireas fuinnimh 
thonnta ann ina thaithí neamhaitheanta don daonra áitiúil. 

 
Ar feadh ceantair ghairbh den chósta is amhlaidh a d’fhéadfadh radharc ar eagar 
geoiméadrach de struchtúir amach ón gcósta dealramh fhorbairt agus cheansú an 
mhuirdhreacha nádúrtha a ghiniúint. Is amhlaidh sa chás seo ámh nach siombail den 
Atlantach fiáin atá sa chuid seo den chósta, agus go bhfuil gníomhaíochtaí cultúrtha 
tar éis dul i bhfeidhm air leis na céadta blianta. Faightear an láithreán tástála reatha 
laistigh de chuan mór ina gcóirítear do ghníomhaíochtaí laethúla de dhaonra cois 
cósta cuibheasach ard a bhfuil seantaithí acu ar ghníomhaíochtaí comhchosúla ag 
tarlú ag an láithreán. Is ar an gcúis sin nach mbreithnítear go dtiocfaidh na struchtúir 
mholta salach ar na luachanna muirdhreacha a bhaineann leis an gcuid thuaidh de 
Chuan na Gaillimhe. Ina theannta sin, is iad dhá cheann de na gnéithe is sainiúla é an 
tuirbín ar snámh agus an gaireas tonnta fada insí nach mbeidh ach ina ngnéithe 
sealadacha ag an láithreán (2-3 mí agus 12-18 mí in aghaidh na suiteála faoi seach) 
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Ar bhunús na bhfáthanna a imlínítear thuas, meastar gurb ‘Íseal’ í méid an 
tionchair mhuirdhreacha. 

 
11.4.1.4. Suntas an Tionchair Mhuirdhreach 

Nuair a chuirtear an breithiúnas méid de ‘Meánach-íseal’ i dteannta leis an 
mbreithiúnas íogaireachta de ‘Meánach’, meastar suntas foriomlán an tionchair 
mhuirdhreacha de bheith Lag.  

 

11.4.2. Tionchar Físiúil 

Cosúil leis an tionchar muirdhreacha, is amhlaidh a mheasúnófar tionchar físiúil na 
saoráide molta fuinnimh mhara mar fheidhm den íogaireacht os coinne na méide. Sa 
chás seo is amhlaidh a mheasúnófar íogaireacht an ghabhdóra fhísiúil (an lucht 
féachana), curtha i gcoinne mhéid an tionchair fhísiúil. 

11.4.2.1. Íogaireacht na nGabhdóirí Físiúla 

Tá bunús antrapalárnach ag íogaireacht na ngabhdóirí físiúla, neamhchosúil leis 
íogaireacht tírdhreacha / muirdhreacha. Breithnítear fachtóirí mar cháilíocht agus 
luachanna braite a bhaineann leis an radharc, comhthéacs tírdhreacha an lucht 
féachana, an ghníomhaíocht dhóchúil a bhfuil siad ina bun agus an ardaíonn sé sin a 
bhfeasacht i leith an tírdhreacha mórthimpeall. Liosta fachtóirí arna mbreithniú ag an 
measúnóir agus leibhéal na híogaireachta á measúnú i gcomhair gabhdóra fhísiúil 
éigin a imlínítear thíos agus as a mbaintear leas i dTábla 11-5 chun íogaireachta 
gabhdóra fhísiúil a bhunú ag gach VRP: 

 
• Luach scéime aitheanta an radhairc (Ainmniúcháin Phlean Forbartha Contae, 

treoirleabhair, léarscáileanna camchuairte, cártaí poist srl.). Is ionann é sin 
agus comhdhearcadh i dtéarmaí na radharc agus na mbealaí scéimhe laistigh 
de cheantar a gcuireann an daonra luach iontu, toisc go dteastaíonn próiseas 
comhairliúcháin phoiblí ar a laghad i gcás na bPleananna Forbartha Contae; 

 
• Radhairc ó laistigh de cheantair thírdhreacha rí-íogaire . Is amhlaidh in 

athuair ar gnách gur cuid de Mheasúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha do 
chontae éigin iad na hainmniúcháin tírdhreacha rí-íogaire a chuimsítear 
ansin laistigh den Phlean Forbartha Contae, agus a thagann siad faoi réir an 
phróisis chomhairliúcháin phoiblí dá réir. Is dócha go mbeidh an lucht 
féachana sna ceantair úd i dtaithí ar an tírdhreach timpeall orthu; 

 
• Radhairc phríomha ó theaghaisí. D'fhéadfaí forbairt mholta a fheiceáil ó áit 

ar bith laistigh de mhaoin chónaitheach ar bith le céimeanna éagsúla 
d’íogaireacht. Tá an chatagóir seo curtha in áirithe dá réir do na cásanna úd 
inar múnlaíodh dearadh na dteaghaisí nó na n-eastát tithíochta leis an dúil 
chun radharc faoi leith a thabhairt san áireamh. D’fhéadfaí leas fána nó 
treoshuíomh sonrach tí éigin agus/nó a sheomraí sóisialta inmheánacha agus 
a spásanna seachtracha a úsáid leis sin; 

 



199  

• Dlús úsáide, coitiantacht. Baineann sé sin le roinnt den lucht féachana ar 
dócha go bhfeicfidh siad radharc ar bhonn rialta agus an mbaineann suntas 
leis sin ar scála contae nó réigiúnach; 

 
• Nasc leis an tírdhreach. Breithnítear leis seo an dócha go mbeidh na 

gabhdóirí i dtaithí leis na radhairc den tírdhreach .i. taistealaithe ag díriú 
ar sprioc éigin ar bhealach náisiúnta gnóthach i gcoinne siúltóirí sléibhe a 
théann i ngleic leis an tírdhreach agus ag fáil radharc seicheamhacha de; 

 

• Soláthar leathanradharc ardaithe. Baineann sé sin le méid an radhairc dá 
bhfuil ar fáil agus an claonadh do ghabhdóirí chun dul i dtaithí ar an 
tírdhreach mórthimpeall ag ionaid ina bhfaightear radhairc leathana. 

 
• An iargúltacht agus/nó an suaimhneas. Is dócha i gcás gabhdóirí a ghlacann 

isteach radharc iargúlta agus síochánta, ar dócha nach mbeidh mórán 
gluaiseachta ann, go mbeidh siad níos soghabhála d’athruithe sa radharc ná 
iad siúd a chaitheann súil ar radharc sráide gnóthach mar shampla; 

 
• An nádúrthacht a bhraitear. Sa chás go gcuirtear luach i radharc éigin as 

an nádúrthacht a bhraitear sa tírdhreach máguaird, is dócha go mbeidh 
sé rí-íogair d’ionradh físiúil ó ghnéithe a dhealraítear de bheith saorga; 

 
• Láithreacht gnéithe suaithinseacha nó is díol spéise. D’fhéadfaí luach mór 

a chur i radharc éigin toisc go bhfuil gné thírdhreacha shuaithinseach agus 
inchuimhne ann ar nós cinn tíre, locha nó caisleáin éigin; 

 
• Suntas stairiúil, cultúrtha agus / nó spioradálta. D’fhéadfaí na gnéithe sin 

bheith follasach nó bheith inbhhraite ag na gabhdóirí ag ionad amhairc éigin, 
rud a fhéadann cuairteoirí a mhealladh chun críocha an mhachnaimh nó 
smaoinimh, ag cur lena gcéadfaí dá bhfuil ina dtimpeall; 

 
• Teirce nó uathúlacht an radhairc. D’fhéadfaí a áireamh leis sin 

ionadaíocht cineáil tírdhreacha is díol spéis, agus bhreithneofaí an 
bhféadfadh an gabhdóir radhairc chomhchosúla a fháil sa réigiún 
mórthimpeall nó i dtír éigin eile; 

 
• Sláine nádúr an tírdhreacha. Feictear anseo ar riocht agus sláine an 

tírdhreacha sa radharc agus an patrún rialta atá sa cheann tírdhreacha lena 
mbaineann roinnt bheag comhchodanna de ghaol dlúth nó an patrún 
neamhrialta atá ann ina bhfaightear éagsúlacht comhchodanna díchosúla; 

 
• Mórtas áite. Breithnítear anseo an mbaineann iomláine agus síocháin 

speisialta le hionad an radhairc; 
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• Faoi gheasa. Breithnítear leis seo an spreagtar braistint de scála millteanach 

mór nó de chumhacht an dúlra ón radharc. 

 
Is dócha go mbeidh na hionaid úd a mheastar go sásaítear go leor de na critéir thuas 
iontu in ord méadaíochta níos airde i dtéarmaí íogaireachta agus a malairt. Ná 
tuigtear aon tábhacht choibhneasta leis an ord liostaithe i dTábla 11-5 thíos. 
D'fhéadfadh an íogaireacht fhoriomlán teacht mar thoradh ar roinnt de na fachtóirí 
úd, nó mar mhalairt, ar ghaol láidir go sonrach idir ceann nó dó acu. 

 
Tábla 11-5: Anailís ar Íogaireacht Gabhdóra Físe ag Pointí Tagartha Limistéir Léargais 

 

Comhghaol láidir 
Comhghaol 
measartha 

Comhghaol éadrom 
Comhghaol 
fánach 

    

 

Critéir Mheasúnaithe 

 

V
P

1 

V
P

2 

V
P

3 

 

V
P

4 

V
P

5 

Luach scéimhe aitheanta an radhairc      

Radhairc ó laistigh de cheantair thírdhreacha rí-íogaire       

Radhairc phríomha ó theaghaisí      

Dlús úsáide, coitiantach (líon amharcóirí)      

Nasc an amharcóra leis an tírdhreach / muirdhreach      

Soláthar leathanradharc ardaithe ollmhór      

Iargúltacht / suaimhneas ag ionad an radhairc      

An nádúrthacht a bhraitear      

Láithreacht gnéithe suaithinseacha nó is díol spéise      

Suntas stairiúil, cultúrtha agus / nó 
spioradálta 

     

Teirce nó uathúlacht an radhairc      

Iomláine charachtar an tírdhreacha sa radharc      

Mórtas áite  ag ionad an radhairc      

Bheith faoi gheasa      

Measúnacht íogaireachta fhoriomlán A A A AM A 

 

11.4.2.2. Méid Tionchair Fhísiúil 

Cinntítear méid na dtionchar físiúil ar bhunús dhá fhachtóir; mar atá láithreacht fhísiúil 
an togra (ceannas físiúil coibhneasta) agus an tionchar leis ar an gconláiste físiúil. 

 
I bhfianaise nach mbaineann téagarthacht mhór le Láithreán Tástála Fhuinneamh na 
Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe, is amhlaidh a thiocfaidh tionchair fhísiúla 
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mar thoradh beagnach ina n-iomláine ó ‘chur isteach’ físiúil seachas ó ‘bhac’ físiúil 
(bac ar radharc). Aicmítear sa tábla seo a leanas méid na dtionchar físiúil; 

 

Tábla 11-6: Méid an Tionchair Fhísiúil 
 

Critéir Tuairisc 

Fíor-Ard Cuireann an togra isteach ar chion mór nó ar an gcuid is ríthábhachtaí den 

radharc infhaighte, agus tá sé ar cheann de na gnéithe is mó díol spéise é.   

Gintear céim ard de thranglam nó míshuaimhneas físiúil freisin, rud a 

laghdaíonn conláiste físiúil an radhairc go mór 

Ard Cuireann an togra isteach ar chion suntasach nó ar chuid thábhachtach 

den radharc infhaighte, agus tá sé ar cheann de na gnéithe is mó díol 

spéise é. Gintear céim nach beag de thranglam nó míshuaimhneas físiúil 

freisin, rud a laghdaíonn conláiste físiúil an radhairc go maith 

Meánach Is ionradh measartha atá sa togra isteach ar an radharc infhaighte, tá sé ar 

ghné is díol spéise furasta é agus/nó féadann sé céim de thranglam nó 

míshuaimhneas físiúil a ghiniúint, rud a laghdaíonn conláiste físiúil an 

radhairc dá réir. 

Is amhlaidh mar mhalairt a fhéadann cothromaíocht bheith ann 

idir meastacháin d’ord níos airde agus níos ísle i ndáil le 

láithreacht fhísiúil agus conláiste físiúil 

Íseal Is ionradh beag atá sa togra ar an radharc infhaighte, agus b’fhéidir nach 

dtabharfadh an gnáthbhreathnóir faoi deara é, agus/nó nach mbeadh 

tionchar rómhór ag an togra ar chonláiste físiúil an radhairc 

Fánach B’ar éigean a bheadh an togra inbhraite laistigh den radharc infhaighte 

agus/nó ní bhainfeadh sé de chonláiste físiúil an radhair, agus b’fhéidir go 

gcuirfeadh sé leis sin 

11.4.2.3. Suntas Tionchair Fhísiúil 

Faoi mar a sloinneadh thuas, is feidhm é suntas na dtionchar físiúil ar íogaireacht na 
ngabhdóirí físiúla agus ar mhéid an tionchair fhísiúil. Sloinntear an coibhneas sin sa 
mhaitrís suntais chéanna agus cuirtear na sainithe suntais GCC céanna chun feidhme 
faoi mar ar  baineadh leas astu ní ba luaithe i ndáil leis na tionchair mhuirdhreacha 
(Tábla 11-3). 

 
11.4.2.4. Meastachán ar Thionchair Fhísiúla ag na PTLLí 

Léitear é i gcomhar leis an léarscáil limistéir léargais agus leis na fótamontáisí a 
fhaightear in Aguisín 9. 
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Pointe Tagartha Limistéir Léargais Ionad 

 

 
VP1 

 

 
Limistéar conláiste ag bun Ché an Spidéil 

 

 
Ionadaíoch do: 

• Lonnaíocht cois cósta 

• Limistéar conláiste 

Íogaireacht gabhdóra Ard 

Radharc Reatha Is radharc cuibheasach iata é seo ar an gcósta ó díreach os cionn na 

trá ag Cé an Spidéil. Faightear limistéar beag le féar agus bothán trá ann ar 

thaobh na láimhe clé, ar féidir an cósta creagach a fheiceáil thairis, agus 

lomáin chinn tíre agus góilíní gainmheacha mar shaintréithe ann. Tá scata 

teaghaisí cónaitheacha os cionn na líne bharr láin i measc an fhásra 

scrobarnaí cois cósta ar na fánaí a ardaíonn go séimh. Tá cé chloiche 

théagartha ar thaobh na láimhe deise lena ngearrtar an radharc ag achar 

gairid siar ó dheas. Is fairsing é an radharc trasna an chuain thoir ó dheas 

idir an ché agus an cladach creagach. 

Cé gur féidir an chuid mhíntíre de cheann tíre na Boirne a fheiceáil thar an 

gcé, is é Sliabh Eachtaí an t-aon ní eile a ghabhann an radharc go cianda 

soir ó dheas. 

Tionchar Físiúil na 

struchtúr fuinnimh 

mhara 

Feicfear an tsaoráid mholta do thástáil an fhuinnimh mhara mar 

bhraisle líneach struchtúr ar feadh na léaslíne idir uiscí Chuan na Gaillimhe 

agus bun Shliabh Eachtaí thairis sin. Is iad na gnéithe is dealraithí ná an 

tuirbín gaoithe de bharr a airde, an t-inneall tonnta snámháin eamhnaigh 

de bharr a fhaid agus an SeaStation de bharr a thoirte. Is dócha go 

mbraithfear fuílleach na struchtúr mar bhaoithe móra. Feictear na 

struchtúir go léir ag scála cuibheasach beag ón achar sin, agus breithnítear 

láithreacht fhísiúil íosta bheith acu i gcomhthéacs an radhairc chósta 

fhoriomláin. 

I dtéarmaí na haeistéitice, is amhlaidh a chuirfidh na struchtúir 

éagsúla ábhairín beag de thranglam físiúil leis an radharc chun na farraige, 

ach nach gcuirfidh siad isteach ná amach ar an radharc ar aon ghnéithe 

muirdhreacha thairis sin, ná chun tosaigh ach an oiread. B'fhéidir go 

dtiocfadh mearbhall éigin ar chuairteoirí maidir le cuspóir an bhailiúcháin 

seo de struchtúir éagsúla. Is dócha go mbeidh seantaithí ag na 

cónaitheoirí áitiúla ar thabhairt isteach shealadach na struchtúr úd ag an 

tsaoráid le 10  mbliana anuas. 

 Achoimre Déantar achoimriú thíos ar shuntas an tionchair fhísiúil, bunaithe ar na 

critéir mheasúnachta agus ar na maitrísí a imlíníodh ag cuid 1.4. 

 Íogaireacht 

Gabhdóra 

Méid 

Tionchair 

Suntas an Tionchair 

Fhísiúil 

 Ard Íseal-fánach Lag 
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VP2 

 

 
Promanáid ar feadh bhóthar an chósta an R336 ag an Spidéal 

 

 
Ionadaíoch do: 

• Lonnaíocht cois cósta 

• Bealach mór 

• Bealach tiomána turasóireachta ‘Slí an Atlantaigh Fhiáin’ 

Íogaireacht gabhdóra Ard 

Radharc Reatha Is leathanradharc é seo trasna Chuan na Gaillimhe ón tsiúlóid 

phromanáide cois cósta ar feadh bóthar an R336 ag an Spidéal. Tá An 

Cheardlann ar thaobh na míntíre den bhóthar, ar sprioc choitianta ag 

cuairteoirí í. Is bolláin chruinne atá ar an gcladach, maille le lomáin 

charraige agus stráicí gainimh. 

Cé go luíonn an cósta go cuibheasach comhsheasmhach ar threo siar is 

aniar, is amhlaidh arb ann do roinnt góilíní beaga agus linnte taoide a 

thugann iatacht éigin don cheantar. Tá Ceann Boirne trasna an chuain sa 

chianachar, maille leis na cnoic dhroimneacha eile de réigiún aolchloiche 

na Boirne, atá mar shaintréith ar thaobh deas Chuan na Gaillimhe. 

Tionchar Físiúil na 

struchtúr fuinnimh 

mhara 

Feicfear an tsaoráid mholta do thástáil an fhuinnimh mhara mar 

eagar cothrománach de struchtúir ar snámh, leis an tír-raon ar thaobh 

contrártha an chuain mar chúlra dóibh. Feictear na struchtúir sin go léir ag 

scála beag ón achar sin, agus ní dócha gurb infheicthe ar chor ar bith iad 

ach amháin nuair a bhíonn coinníollacha amhairc shoiléire ann. Is iad na 

gnéithe is suntasaí ná an tuirbín gaoithe, an SeaStation agus an t-inneall 

toinne fada. Dá ainneoin sin, is dócha go fóill gurb íosta í láithreacht 

fhísiúil na saoráide tástála don fhuinneamh mara sa radharc ilchasta cois 

cósta seo. 

B’fhéidir ó thaobh na haeistéitice de go ndealrófaí eagar struchtúr 

éagsúil ábhairín aimhrialta laistigh d’uiscí an chuain, go háirithe do 

chuairteoirí nach mbíonn taithí acu ar an tsaoráid tástála bheith ann. I 

bhfianaise láithreacht fhísiúil íseal na struchtúr agus chomhthéacs 

antrapaigineach an tsuímh mhuirdhreacha seo áfach, ní bhainfidh siad de 

chonláiste físiúil an ionaid seo de réir dealraimh. 

Meastar méid an tionchair fhísiúil de bheith Íseal- fánach trí chéile. 

Achoimre Déantar achoimriú thíos ar shuntas an tionchair fhísiúil, bunaithe ar na 

critéir mheasúnachta agus ar na maitrísí a imlíníodh ag cuid 1.4. 

 Íogaireacht 

Gabhdóra 

Méid 

Tionchair 

Méid an Tionchair 

Fhísiúil 

 Ard Íseal—fánach Lag 
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Pointe Tagartha Limistéir Léargais Ionad 

 

 
VP3 

 

 
Rian siúltóireachta cois cósta ag an Spidéal Thoir 

 

 
Ionadaíoch do: 

• Bealach siúlóide conláiste áitiúil 

• Radhairc phobail cois cósta 

Íogaireacht gabhdóra Ard 

Radharc Reatha Is ó thimshiúlóid cois cósta atá an radharc seo, idir ballaí cloiche agus 

fásra scrobarnaí an chósta. Cuimsíonn an tír-raon tulógach a fhaightear go 

hiondúil i gcrios cósta idir an cladach agus bóthar an chósta. Is radharc 

ábhairín ardaithe atá anseo thar Chuan na Gaillimhe agus Ceann Boirne 

mar chúlra dearscnaitheach leis. Is é seo an ceantar cois cladaigh is gaire do 

shaoráid mholta do thástáil an fhuinnimh mhara. 

Tionchar Físiúil na 

struchtúr fuinnimh 

mhara 

Beidh na struchúir mholta den tsaoráid tástála fuinnimh mhara 

infheicthe ón áit seo i mbraisle líneach díreach faoi bhun an uiscelíne atá 

mar shainiú den taobh thall de Chuan na Gaillimhe (de bharr éifeachtaí ar 

an dearcadh). Feicfear iad mar ghnéithe cuibheasacha beaga ón áit seo, ach 

tá siad ailínithe go díreach leis an gconair ag an rinn seo chun is go mbeidh 

siad níos infheicthe ag siúlóirí ag teacht chucu ón gcladach. I dtéarma na 

láithreachta físiúla de, meastar an tsaoráid mholta de bheith fo-

cheannasach laistigh den chomhthéacs físiúil sin. 

Braitear ón bpointe léargais is gaire ón taobh tíre níos mó de na dearaí 

éagsúla a bhaineann leis an mbraisle struchtúr mara seo, agus d’fhéadfadh 

roinnt mearbhaill fhísiúil teacht mar thoradh air sin dóibh siúd nach bhfuil i 

dtaithí leis an tsaoráid tástála (10 mbliana). Is dócha go mbainfidh sé sin 

níos mó leis an spéis mar bhunús ámh ná an bhraistint nach mbaineann siad 

leis an suíomh cois cósta sin. Is de bhua gur suíomh modhnaithe agus an-

éagsúil cois cósta é seo, seachas é bheith ina shuíomh nádúrtha gan 

mhilleadh. Is léir leagan amach trí-thoiseach na saoráidí de réir dealraimh 

ón áit seo de bharr cineáil ábhairín ardaithe an radhairc. Laghdaítear leis sin 

beagáinín de bhraistint an tranglaim fhísiúil a thagann leis na radhairc ón 

gcósta (ar nós VP1 agus VP2 thuas). 

Achoimre Déantar achoimriú thíos ar shuntas an tionchair fhísiúil, bunaithe ar na 

critéir mheasúnachta agus ar na maitrísí a imlíníodh ag cuid 1.4. 

 Íogaireacht 

Gabhdóra 

Méid 

Tionchair 

Méid an Tionchair 

Fhísiúil 

 Ard Íseal Measartha-lag 



205  

Pointe Tagartha Limistéir Léargais Ionad 

 

 
VP4 

 

 
Bóthar cósta an R336 ag Doorath 

 

 
Ionadaíoch do: 

• Bealach mór 

• Radhairc phobail cois cósta 

• Bealach tiomána turasóireachta ‘Slí an Atlantaigh Fhiáin’ 

Íogaireacht gabhdóra Ard-meánach 

Radharc Reatha Is leathanradharc ábhairín ardaithe é seo thar Chuan na Gaillimhe ó 

dheas ó bhóthar R336 an chósta. Faightear ann tosach den fhéarach 

imeallach agus den athscrobarnach ar fhánaí éadoimhne síos chuig an 

gcladach ag achar gairid meánach. Ní féidir ach roinnt bheag den chladach 

duirlingeach a fheiceáil ag gobadh amach sa chuan. Is féidir cruth 

droimneach na Boirne a fheiceáil trasna an tsáile mhóir ag an gcúlra. Is 

féidir cruthanna ísle Oileáin Árann a fheiceáil freisin ag béal Chuan na 

Gaillimhe siar ó dheas. 

Tionchar Físiúil na 

struchtúr fuinnimh 

mhara 

Dealrófar struchtúir mholta na saoráide tástála fuinnimh mhara i 

gcroílár an chuain cé go bhfuilid i bhfad níos cóngaraí dá chladach thuaidh. 

Feicfear iad in eagar cothrománach cuibheasach caol, agus féadann 

cruthanna difriúla na struchtúr an aird a tharraingt, go háirithe an tuirbín 

gaoithe ar snámh. Breithnítear go mbeidh láithreacht fhísiúil fho-

cheannasach ag an tsaoráid mholta sa radharc cois cósta seo. 

Ginfear roinnt bheag tranglaim fhísiúil laistigh de thaobh na farraige 

den radharc seo. Maolaítear an méid sin ábhairín le brath an leagain amach 

thrí-thoisigh de na struchtúir de bharr cineáil ábhairín ardaithe an radhairc 

(is féidir na hachair idirdhealaithe iarbhír idir na struchtúir a bhreithmheas). 

Féadann roinnt mearbhaill fhísiúil teacht ar chuairteoirí i ndáil leis an 

mbraisle cruthanna éagsúla laistigh de chodán sainithe den chuan. Tá an 

tsaoráid tar éis bheith ann ar feadh beagnach 10 mbliana cheana féin, agus 

ní mheastar go mbaineann an togra reatha d’aon tréithe íogaire den 

chomhthéacs muirdhreacha seo. 

Meastar méid an tionchair fhísiúil de bheith Íseal trí chéile. 

Achoimre Déantar achoimriú thíos ar shuntas an tionchair fhísiúil, bunaithe ar na 

critéir mheasúnachta agus ar na maitrísí a imlíníodh ag cuid 1.4. 

 Íogaireacht 
Gabhdóra 

Méid 
Tionchair 

Méid an Tionchair 
Fhísiúil 

 Ard meánach Íseal Lag 
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Pointe Tagartha Limistéir Léargais Ionad 

 

 
VP5 

 

 
Promanáid ar feadh bhóthar an chósta an R336 ag na Forbacha 

 

 
Ionadaíoch do: 

• Radharc scéimhe ainmnithe 

• Lonnaíocht cois cósta 

• Bealach mór 

• Bealach tiomána turasóireachta ‘Slí an Atlantaigh Fhiáin’ 

Íogaireacht gabhdóra Ard 

Radharc Reatha Is radharc é seo ó cheann de na codanna is gaire de bhóthar R336 an 

chósta leis an bhfarraige ag lonnaíocht scaipthe cois cósta na bhForbacha. 

Feictear tosach de chosán promanáide os cionn góilín ghainmhigh ann, arna 

shainiú ag a cheann thiar le braisle teaghaisí agus foirgneamh tráchtála os 

coinne chúlra láithreach cheann tíre cois cósta. Is ceann tíre níos ísle de 

lomáin chreagacha agus linnte taoide a shainíonn ceann thoir na trá. Is gné 

dhearscnaitheach sa chúlra é Ceann Boirne ar thaobh thall Chuan na 

Gaillimhe ón tsúil. 

Tionchar Físiúil na 

struchtúr fuinnimh 

mhara 

Is ar éigean a bheidh struchtúir mholta na saoráide tástála fuinnimh 

mhara inbhraite as seo i dtreo bhéal Chuan na Gaillimhe (thiar ó dheas) de 

bharr fhad an achair fhéachana agus na heaspa codarsnachta os coinne na 

spéire. Agus dearcadh soiléir ann is é an tuirbín gaoithe ar snámh an 

struchtúr is dóichí a thabharfar faoi deara. I gcomhthéacs an tsuímh 

dhinimiciúil agus ilchasta cois cósta chun tosaigh, meastar láithreacht 

fhísiúil íosta bheith ag an tsaoráid tástála fuinnimh mhara. Is ar an gcúis 

chéanna nach dócha go mbainfidh sí go dealraitheach ón gconláiste físiúil a 

fhaightear ag an ionad sin. 

Meastar méid an tionchair fhísiúil bheith fánach ar bhunús na 

bhfáthanna a imlíníodh thuas. 

Achoimre Déantar achoimriú thíos ar shuntas an tionchair fhísiúil, bunaithe ar na 

critéir mheasúnachta agus ar na maitrísí a imlíníodh ag cuid 1.4. 

 Íogaireacht 
Gabhdóra 

Méid 
Tionchair 

Suntas an Tionchair 
Fhísiúil 

 Ard Fánach Lag-dobhraite 
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11.5. Maolú 

Ar cheann de na príomhcheisteanna a bhaineann leis an radharc ar Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe is ea go bhféadann eagar 
struchtúr éagsúil bheith beagáinín aimhrialta do shúile cuairteoirí nach feasach dóibh 
cuspóir an láithreáin. Tá cónaitheoirí áitiúla tar éis imní a léiriú freisin maidir le 
hachar na suiteálacha agus an réamhtheachtaire do láithreán tráchtála níos buaine 
atá díreach anseo. 

 
Is mar mhaolú dá réir atá sé ar intinn ag Foras na Mara chun suiteáil léirmhínithe a 
sholáthar ag an gcladach (sa Spidéal is dóichí), ina dtabharfar eolas faoi na 
teicneolaíochtaí in-athnuaite mara éagsúla agus faoi chuspóir an láithreáin um 
thástáil na ngaireas úd. Creidtear go mb’inspéise an láithreán tástála do dhaoine, 
agus gur dócha go mbainfear aon débhrí fhísiúil dóibh siúd de na daoine a fhaigheann 
eolas faoin láithreán. 

11.6. Conclúid 

11.6.1. Tionchair Mhuirdhreach 

Breithnítear na tionchair ar an muirdhreach sa chaoi chéanna le tionchair ar an 
tírdhreach i gcás gnách-LVIA. Ní bheidh aon tionchair fhisiciúla san ásc seo ar an 
gcomhshaol cósta, agus is amhlaidh dá réir a dhírítear aird na breithmheasa ar 
thionchair ar shaintréithe an mhuirdhreacha i gCuan na Gaillimhe thuaidh. 

 
Is ina leith sin a cheaptar nach ionann an chuid seo den chósta agus an tAtlantach fiáin 
faoi mar atá i gceist le go leor de chósta thiar na hÉireann. Is cuid shocraithe den 
chósta í seo ina ionad sin ina bhfaightear eagar tionscal cois cósta agus daonra 
cuibheasach dlúth ach ar scaipthe é. Baineann saintréithe atnrapaigineacha leis an 
gcósta seo dá réir, agus ní bhreithnítear úsáid leanúnach Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe de bheith ag teacht salach 
ar na luachanna muirdhreacha a bhaineann leis an gcuid thuaidh de Chuan na 
Gaillimhe. 

 
Breithnítear suntas foriomlán an tionchair ar an muirdhreach de bheith  Lag agus ní 
bhainfidh sé seo ach leis an gcás is measa mar a mbíonn gach ceann de na struchtúir 
i bhfeidhm go sealadach ag aon tráth amháin. 
Is fachtóir feabhsúcháin láidir san ásc seo é cineál sealadach an chuid is mó de na 
struchtúir (12-18 mí do na tiontairí fuinnimh thonnta agus 2-3 mhí in aghaidh na 
suiteála don tuirbín ar snámh) 

 
11.6.2. Tionchair Fhísiúla 

Meastar íogaireacht na ngabhdóirí físiúla (daoine agus grúpaí daoine ag ionaid ar 
leith) de bheith ard go hiondúil sa cheantar cois cósta seo, ina bhfaightear bealach 
tiomána Slí an Atlantaigh Fhiáin do thurasóirí. Is iondúil go mbíonn na teaghaisí 
áitiúla suite sa treo chun na radhairc rí-éagsúla cois cósta a ghabháil. 

 
I dtéarmaí na dtionchar físiúil, is iondúil go bhfeicfear na struchtúir mholta mar 
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ghnéithe ar scála beag ó ionaid amhairc cois cladaigh de bharr na n-achar amhairc 
lena mbaineann (níos mó ná 2km go hiondúil) agus ní bhaineann toirt rómhór le 
ceann ar bith acu. Is é an dealramh is mór a bheidh leo ná dlús na struchtúr ar 
snámh i gcuid amháin den bhá. Is iad na trí struchtúr is dearscnaithí ná an tuirbín ar 
snámh, de bharr a airde agus a ghluaiseann an SeaStation, de bharr a thoirte; agus 
an t-inneall tonnta le snámhán eamhnach, de bharr a fhaid. Meastar an leibhéal is 
airde den láithreacht fhísiúil (dealraitheacht choibhneasta laistigh den radharc) de 
bheith fo-cheannasach agus tarlaíonn sé sin ag VP3 – an radharc is gaire acu 
(1.3km). Meastar an láithreacht fhísiúil ag na hionaid eile bheith idir fo-cheannasach 
agus íosta. 

 
Meastar go ndealrófar cuma níos aimhrialta bheith leis an mbraisle struchtúr 
éagsúla, go háirithe nuair a thugtar chun an láithreáin ar dtús, do chuairteoirí nach 
feasach dóibh an cuspóir leo. Is dócha ar an láimh eile de go mbeidh aithne níos mó 
ag cónaitheoirí áitiúla le lonnú ócáideach na struchtúr úd ag an tsaoráid sin, atá tar 
éis bheith i mbun oibre le beagnach 10 mbliana anuas. 

 
Féadann an struchtúr molta rannchur le roinnt bheag den tranglam físiúil ag 
féachaint amach chun na farraige, go háirithe ag radhairc d’uillinneacha ísle ón 
gcladach mar nach ndealraítear leagan amach trí-thoiseach na struchtúr an oiread 
chéanna. Dá ainneoin sin, bítear ag saothrú agus ag cónaí sa chuid seo den chósta, 
agus eagar struchtúr agus úsáidí talún ann; agus ní bhreithnítear go gcuireann an 
tsaoráid tástála fuinnimh mhuirí isteach ar na tréithe agus luachanna a bhaineann 
leis an radharc chun na mara sa cheantar seo. 

 
Fachtóirí feabhsaithe tábhachtacha sa chás seo is iad cineál sealadach na suiteálacha 
i leith an chuid is mó de na gairis agus an chaoi nach gnách go mbeidh gach aon 
cheann de na struchtúir i bhfeidhm ag aon tráth amháin. 

 
11.6.3. Suntas Foriomlán an Tionchair 

Is de bhun na cothromaíochta idir íogaireacht chuibheasach ard an limistéir 
mhuirdhreacha seo agus na hísle tionchair ag éirí as an tsaoráid tástála fuinnimh 
mhara, a mheastar an suntas foriomlán an tionchair de bheith Measartha-Lag (VP3). 

 
I bhfianaise phatrún na dtionchar ag na pointí léargais éagsúla, ní dócha go dtarlóidh 
an oiread tionchair sin ach amháin ag achair amhairc níos lú ná 2km agus nach dtarlóih 
siad ach ar feadh na dtréimhsí don chás is measa nuair a bhíonn gach struchtúr in áit 
ag aon tráth amháin. Meathlaíonn na leibhéil tionchair thar thuairim 2km go tapa 
chuig idir lag agus dobhraite. Ní bheidh aon tionchair iarmharacha ná físiúla don 
mhuirdhreach ach a mbainfear na struchtúir éagsúla den láithreán sa deireadh thiar. 

 
Ní mheastar trí chéile go n-éireoidh aon tionchar suntasach as Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe molta ó thaobh 
Measúnachta Tionchair Timpeallachta de. 
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Fíor 11-1: Crios tulóg cois cósta d’iníor imeallach agus scrobarnach sceirdiúil 
le teaghaisí scaipthe idir eatarthu go minic 
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Fíor 11-2: Sliocht ó léarscáil na Measúnachta ar Nádúr an 
Tírdhreacha (Luach Tírdhreacha – Fíor 2) 

 
Figure 11-2 Fíor 11-2 
Landscape Value Rating Rátáil Luacha Tírdhreacha 
Outstanding  Dearscnaitheach 
Low Íseal 
High Ard 
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Fíor 11-3: Sliocht ó léarscáil na Measúnachta ar Nádúr an 
Tírdhreacha (Íogaireacht Tírdhreacha – Fíor 3) 

 
Figure 11-3 Fíor 11-3 
Landscape Sensitivity Rating Rátáil Íogaireachta Tírdhreacha 
Class 5: Unique Rang 5: Uathúil  
Class 4: Special Rang 4: Speisialta 
Class 3: High Rang 3: Ard 
Class 2: Moderate Rang 2: Measartha 
Class 1: Low Rang 1: Íseal 
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Fíor 11-4: Sliocht ó Léarscáil FPV1 i bPlean Forbartha Contae na Gaillimhe ina 
léirítear lárionaid agus radhairc ainmnithe i bhfoisceacht shuíomh an togra (uimhriú 
curtha leis) 
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Figure 11-4 Fíor 11-4 
Costello Casla 
Rossaveal Ros a’ Mhíl 
Ballynahown Baile na hAbhann 
Inverin Indreabhán 
Spiddal An Spidéal 
Furbo Na Forbacha 
Barna Bearna 
Castlegar An Caisleán Gearr 
Carnmore An Carn Mór 
Galway Bay Cuan na Gaillimhe 
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Méid an Láithreáin 
Tástála Mhuirí 

1200

0 
11300

0 
11400

0 
11500

0 
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0 
11700

0 
11800

0 
11900
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Suirbhéireacht 
Ordanáis na hÉireann 

Scala 
1:30,000 

VP5

VP4

VP3 VP2

VP

1 

Fíor 11-5: Léarscáil ionaid amhairc ar a léirítear na hionaid roghnaithe do mhontáisí grianghraf 
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Fágtar bán an leathanach seo d’aonghnó 
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12. Sócmhainní Nithiúla 

12.1. Réamhrá 

Pléitear sa chaibidil seo le tionchar féideartha na forbartha molta ar an iascach, an 
turasóireacht agus ar an gconláiste. Tá suíomh an láithreáin tástála tar éis bheith ann 
le deich mbliana anuas, agus cuireadh na teorainneacha le ceithre mharc príomhairde 
ann i rith an ama sin. Tá an láithreán tástála marcáilte ar gach cairt loingseoireachta 
mar “láithreán tástála don fhuinneamh aigéin” agus tá aithne ag iascairí tráchtála, 
soithí tráchtála agus caithimh aimsire air. Níl aon phlean ann chun achar an láithreáin 
tástála a shíneadh. 

 
Is iad An Phríomh-Oifig Staidrimh, Fáilte Éireann, Bord Iascaigh Mhara, Foras na Mara, 
An tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara, An tSeirbhís Chabhlaigh agus Garda Cósta na 
hÉireann a sholáthraíonn an chuid is mó den fhaisnéis sa chuid seo. 

 
12.2. An Cás is Measa 

Táthar tar éis na tionchair ó thionscadal Láithreáin Tástála Fhuinneamh 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 12-1. 

 
Tábla 12-1: An cás is measa do Shócmhainní Nithiúla 

 

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 

  

 

12.3. Iascach Tráchtála & Uisceshaothrú 

12.3.1. Comhshaol glactha 

Tá iascaigh chrústacha luachmhar i gCuan na Gaillimhe Laistigh le gabhálacha os cionn 
100 tonna Tully et al., 2010). Tarlaíonn an chuid is mó de na gníomhaíochtaí iascaigh 
(an potú den chuid is mó) le hos cionn 45% de na gabhálacha ina séaclaí (Palaemon 
serratus). Taispeántar leithdháileadh na ngníomhaíochtaí iascaigh agus 
uisceshaothraithe i gCuan na Gaillimhe i bhFíor 13-8. 

 
Cuirtear iarracht mhór shéasúrach san iascach san fharraige amach ó na Forbacha 
agus ón Spidéal lena mbaineann roinnt bád (6 - 10m ar fhad) ag iascach do 
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ghliomaigh, séacla agus luaineacháin. Cuirtear na potaí ar feadh stráicí 
carraigeachacha 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 15m) 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. 

 
Níl ach limistéar amháin ainmnithe don uisceshaothrú ar feadh chladach thuaidh 
Chuan na Gaillimhe, agus tá sé sin suite tuairim 12km siar ón láithreán tástála amach 
ón Spidéal. Táthar tar éis an láithreán sin a ainmniú do na sliogéisc, agus ba láithreán 
d’fhás na ndiúilicíní a bhí ann ag oibriú córas línte fada den chuid ba mhó, ach tá 
deireadh tar éis teacht leis na hoibríochtaí. 

 
Tagann an t-uisce in Abhainn Bholuisce ó roinnt lochanna ina habhantach ag síneadh 
thar 12km ó thuaidh ón Spidéal. Tá sí timpeall 5km ar fhad agus sníonn trí Fhearann 
an Spidéil agus amach go Cuan na Gaillimhe ag Cé an Spidéil. Faightear an Bradán 
Atlantach (Salmo salar), an Breac (Salmo trutta), an loimpre agus corr-Ruabhreac 
Artach (Salvelinus alpinus) san abhainn. Is speicis faoi chosaint Iarscríbhinn II iad an 
Bradán Atlantach (ina gcomhshaol fionnuisce) agus na Loimprí faoin Treoir maidir le 
Gnáthóga. Tarlaíonn báirí beaga de leathaghabhalaigh Bhradáin agus den Bhreac Geal 
i míonna an tsamhraigh, agus na héisc ag dul isteach san inbhear agus in aghaidh 
srutha ó Bhealtaine go hIúil. Is comhchodanna tábhachtacha iad an abhainn agus 
máguaird de bhithéagsúlacht an cheantair, agus is nasc iad le suíomh éiceolaíochta 
ainmnithe ó thuaidh ó Fhearann an Spidéil agus leis an gceantar cósta ó dheas ón 
sráidbhaile. 

 
12.3.2. Tionchair na forbartha 

Tá an láithreán ann le deich mbliana anuas, agus ní bhainfidh aon tionchair leis 
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an gcéim suiteála de bhonneagar an láithreáin tástála seachas uasghrádú na 
gceithre mharc príomhairde lena línítear teorainn an láithreáin. 

 
Mairfidh céim oibríochta an tionscadail ar feadh 35 bliain, agus imlonnófar, tástálfar 
agus athshlánófar gairis ó na láithreáin tástála lena linn sin. Bainfiidh gluaiseachtaí 
soithí ar nós bád oibre agus soithí tacaíochta agus na ngaireas iad féin leis sin, ar 
féidir roinnt acu a tharraingt chun suímh. 

D’fhéadfaí go mbrisfí isteach ar an ngníomhaíocht iascaigh sa ghearrthéarma le linn 
oibríochtaí imlonnaithe agus athshlánaithe an ghairis; is fánach an tionchar a bheidh 
ar an iascach ámh de bharr líon beag na ngaireas fuinnimh aigéin a bheifear á dtástáil 
ag tráth ar bith. 

 
Féadann gléasanna iascairí síobadh nó imeacht le sruth le linn doininne agus dul i 
bhfostú leis na córais mhúrála ag baoithe marcála an limistéir thástála nó leis na 
socruithe múrála gairis, trína ndéanfar díobháil do na gléasanna agus óna dtiocfaidh 
costas agus cailliúint ioncaim dá bharr. Ba ghairid an t-achar ama agus ba mheánach 
an suntas leis dá dtarlódh sé sin, de bharr na cailliúna eacnamúla láithrí don phobal 
iascaigh. 

 
Cosúil leis sin le linn doininne is amhlaidh a fhéadtear na gairis á dtástáil scaoileadh 
saor óna múrálacha agus díobháil a dhéanamh do na gléasnna iascaigh imlonnaithe, 
óna dtiocfaidh costas agus cailliúint ioncaim do na hiascairí. Ba ghairid an t-achar 
ama agus ba mheánach an suntas leis dá dtarlódh sé sin, de bharr na cailliúna 
eacnamúla láithrí don phobal iascaigh. 

 
Má dhéantar díobháil don chábla reatha fo-mhara teileachumarsáide agus cumhachta 
is amhlaidh gurb in situ a dhéanfar na deisiúcháin. Tógfaidh soitheach deisiúcháin cuid 
den chábla, a bheidh ar stáisiún nó go gcríochnaítear an deisiúchán (tuairim dhá 
sheachtain). D’fhéadfadh sé sin cur isteach go sealadach ar an ngníomhaíocht 
iascaigh. Níor mhairfeadh an tionchar rófhada agus ní bheadh mórán suntais leis. 

 
D'fhéadfadh láithreacht ghearrthéarmach d’árthaigh mhóra malla bheith ann i rith 
dhíchoimisiúnú na ngaireas. D’fhéadfadh sé sin cur isteach ar ghníomhaíochtaí 
iascaigh de bharr an mhéadaithe i dtrácht na soithí sa cheantar. Is dóch gur 
neamhshuntasach é an tionchar a bhainfeadh leis sin de bhua cineáil 
ghearrthéarmaigh an ábhair don chur isteach. 

 
Féadann forbairt limistéir iasclainne teacht mar thoradh ar eisiamh éifeachtach na 
gníomhaíochta iascaigh sa láithreán tástála; rud a d’fhéadfadh stoc an éisc agus an 
tsliogéisc a fheabhsú. Féadtar struchtúir shaorga sceireacha a chruthú leis na córais 
mhúrála freisin óna bhféadfadh stoc méadaithe éisc agus sliogéisc teacht isteach sa 
limistéar. D'fhéadfadh gabháil mhéadaithe teacht amach anseo ó na limistéir 
iasclainne úd, rud a fheabhsóidh ioncam iascairí ar bhonn inbhuanaithe. 

 
12.3.3. Maolú 

Ba cheart go mbeartófaí na bearta maolaithe seo a leanas chun tionchair ar an 
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tionscal iascaigh sa cheantar a chosc: 

• Fógra roimh ré i leith gach oibríocht mara agus imlonnú gairis, fógrófar an 
chothabháil agus an t-athshlánú do gach geallsealbhóir mara. Dá mhéad 
agus is féidir, is amhlaidh a uaineofar na hoibríochtaí chun a laghad 
díobhála a dhéanamh don ghníomhaíocht iascaigh. Bíonn dea-
choinníollacha aimsire de dhíth do gach oibríocht imlonnaithe áfach a 
bhaineann leis an láithreán tástála, agus is dócha go gcomhtharlóidh 
siadsan le gníomhaíochtaí iascaigh a bheag ná a mhór. 

• Bunófar fóram cumarsáide sainiúil chun comhairliúchán le gach 
geallsealbhóir a éascú agus chun faisnéis a scaipeadh orthu. 

 

• Is tríd an gCóras Bainistíochtaí HSEQ creidiúnaithe a rialófar gach oibríocht 
ag an láithreán tástála ina leagtar amach na rialacha d’úsáideoirí an 
láithreáin tástála agus dá n-idirghníomhú leis na geallsealbhóirí eile. Áirítear 
leis an bplean oibriúcháin plean freagartha éigeandála. Éascóidh sé sin do 
phráinnfhreagairt na n-imthosca éigeandála, ar nós gairis a bhriseann trína 
múrálacha agus a imíonn le gaoth nó a théann i bhfostú sa trealamh 
iascaigh. Íoslaghdófar an cumas do thionchar ar an bpobal iascaigh le 
forfheidhmiú an phlean oibriúcháin. 

 

12.3.4. Conclúid 

Ní dócha go mbeidh aon tionchair dhiúltacha ag an tionscadal ar an iascach agus an 
uisceshaothrú tráchtála óir nach gcuireann an crios eisiaimh do shoithí bac leis an 
rochtain ar chuid shuntasach den iascach, agus d’fhéadfadh gnóthachain teacht mar 
thoradh air don ioncam iascaigh de bharr na hiasclainne a ghintear ann. Is gairid é 
achar na dtionchar agus is íseal an suntas foriomlán a bhainfidh leo ar an tionscal 
iascaigh sa cheantar i rith suiteala agus le linn imlonnú agus athshlánú na ngaireas. Is 
féidir na tionchair a laghdú trí phleanáil chúramach gach gníomhaíocht a bhaineann 
leis an láithreán tástála i gcomhréir leis an bPlean Bainistíochta HSEQ creidiúnaithe, 
agus tríd an rannpháirtíocht leanúnach leis na heochair-gheallsealbhóirí sa Spidéal 
féin. 

 

12.4. Turasóireacht & Caitheamh Aimsire 

12.4.1. Comhshaol glactha 

Baineann ríthábhacht leis an turasóireacht do gheilleagar náisiúnta na hÉireann, agus 
feictear í mar cheann de na foinsí saibhris agus fostaíochta is mó ag an leibhéal 
náisiúnta. Cé go bhfacthas meath nach beag sa turasóireacht de bharr an 
mheathlaithe eacnamúil dhomhanda, is amhlaidh atá líon na gcuairteanna chun na 
hÉireann ó thar lear tar éis ardú sa dá bhliain is deireanaí den staidéar. Is ó thrí thír a 
thagann móramh na gcuairteoirí, mar atá an Bhreatain, SAM agus Ceanada; rud a 
chiallaíonn gur leochaileach iad líon na gcuairteoirí do luaineachtaí sna rátaí 
idirmhalairte airgeadra. 
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Tábla 12-2: Aistir thar Toinn chun na hÉireann (Mílte) de réir Limistéir Chónaithe agus Bliana 
 

Bliain 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

An Bhreatain Mhór 3872.4 3257 2738.5 2878.1 2774.2 2928.9 3163.9 

An Eoraip Eile 2610.3 2382.3 2045.2 2283.2 2347.4 2463 2638.1 

SAM agus Ceanada 1004.6 980.4 935.6 987.1 1016.9 1158.1 1328.6 

Ceantair Eile 351.7 307.9 317.8 356.7 378.6 435.9 473.8 

Iomlán 7839 6927.6 6037.1 6505.1 6517.1 6985.9 7604.4 

Foinse: Suirbhé an CSO ar Thír Chónaithe 

 
B’ionann an caiteachas ag cuairteoirí eachtracha sa bhliain 2014, cé is moite de na 
táillí taistil, agus €3.5 billiún. Rinneadh meastachán ar chomhchaiteachas cuairteoirí 
dúchasacha agus eachtracha ag €6.5 billiún, ar cion nach beag d’OTI na hÉireann é. Is 
féidir leis an turasóireacht fás eacnamúil a ghiniúint i gceantair gan mórán deiseanna 
fostaíochta eile iontu, agus rinneadh meastachán i Suirbhé Fostaíochta sa 
Turasóireacht le Fáilte Éireann thiar sa bhliain 2010 go raibh beagnach 180,000 duine 
fostaithe san earnáil turasóireachta agus fáilteachais sa bhliain úd. Freagraíonn an 
turasóireacht mhara do 10% de luach foriomlán na hearnála turasóireachta de réir 
Fáilte Éireann. Tugadh meastachán i dtuarascáil Aonad Taighde ar Ghnéithe 
Socheacnamaíocha na Mara um Gheilleagar Aigéin na hÉireann de 5,952 post sa 
turasóireacht mhara agus i ngníomhaíochtaí mara don bhliain 2014 (SEMRU, 2015). 

 
Tá tránna snámha sa Spidéal a mbaineann idir dhaoine áitiúla agus chuairteoirí 
turasóireachta taitneamh astu i míonna an tsamhraidh, agus baineann luach conláiste 
tábhachtach leo. Tá Céibh an Spidéil suite laistigh den Ché Nua, tá Trá na mBan soir 
ón sráidbhaile féin. Tar éis measúnachtaí um cháilíocht an uisce thar an tréimhse 
2011-2014 is amhlaidh a tugadh rátáil cáilíochta uisce “Maith” do Chéibh an Spidéil, 
agus measadh go raibh cáilíocht an uisce ag Trá na mBan “Leordhóthanach”. Tugadh 
rátálacha “Ar Fheabhas” don dá thrá ar bhonn séasúrach le blianta beaga anuas do 
cháilíocht an uisce. 

 
Áirítear leis na gníomhaíochtaí eile an tslatiascaireacht cois cladaigh, an 
bhádóireacht agus an churachóireacht agus an tseoltóireacht a bhíonn ar siúl i 
gceantar an Spidéil go háirithe mar a mbíonn seirbhísí maithe agus dhá ché. 
Oibríonn roinnt bás cairte don tslatiascaireacht mhara ón Spidéal, agus baintear 
gabhálacha maithe ronnaigh, mangaigh, ballaigh, roic agus gearrthóra i rith an 
tséasúir.  Áirítear leis na gníomhaíochtaí eile an tumadóireacht, an bhádóireacht 
fóillíochta, aistir mhara sa chuan agus turais oidhreachta áitiúla ar feadh cheantar an 
chósta. 

 
Is fíorsceirdiúil é an cladach ar feadh an chósta amach ón Spidéal agus é nocht do na 
gaoithe aniar aneas agus aniar. Cé nach bhfuil aon saoráidí ná láithreáin saintiomanta 
sa cheantar do mhúráil soithí, ancaireacht luamh, cuireann na luamha áitiúla ancaire 
uaireanta ar feadh tréimhsí gairide amach ó ché an Spidéil i míonna an tsamhraidh. 
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Is bunaithe ó Chalafort na Gaillimhe, Ros a’ Mhíl agus Dhúlainn atá na báid 
farrantóireachta áitiúla agus turasóireachta a oibríonn i gCuan na Gaillimhe; agus is i 
bhfad ó dheas agus siar ón láithreán tástála a fhaightear a mbealaí. Bíonn an loingeas 
isteach go Calafort na Gaillimhe agus amach as ag loingseoireacht suas le 10km ó 
dheas ón Spidéal tríd an gconair lárnach den Chuan féin. Baineann soithí an t-aigéan 
mór amach tríd an sruth domhanmhara sa Sunda ó Thuaidh idir Árainn agus míntír 
Chonamara nó siar ó dheas idir Inis Oírr agus cósta an Chláir. 

 
12.4.2. Tionchar na forbartha 

Tá an láithreán tástála i mbun oibre cheana féin, le gach comhchuid riachtanach ann 
ar nóis baoithe marcála lena sainítear teorainneacha an limistéir thástála agus cur an 
chábla tarchurtha sonraí i bhfeidhm i rith na dtionscadal roimhe seo; is amhlaidh dá 
réir nach mbeidh aon tionchair ón tsuiteáil ar an ngníomhaíocht turasóireachta sa 
cheantar. 

 
Ar cheann de na saincheisteanna a bhaineann le Láithreán Tástála Fhuinneamh na 
Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe i rith na céime oibríochta is ea go 
bhféadann eagar struchtúr éagsúil bheith beagáinín aimhrialta do shúile cuairteoirí 
nach feasach dóibh cuspóir an láithreáin. Breithnítear tionchar foriomlán bheith lag 
agus ní bhainfidh sé seo ach leis an gcás is measa mar a mbíonn gach ceann de na 
gairis i bhfeidhm go sealadach ag aon tráth amháin.  

Is de thoradh a uathúlachta ámh, a fhéadann méadú teacht ar líon na gcuairteanna 
chun an cheantair mar thoradh ar an láithreán tástála. D’fhéadfadh sé deis 
chéadláimhe a thabhairt chun féachaint ar acmhainní mara in-athnuaite i mbun oibre i 
gcomhshaol cois cladaigh. 

 
Is dócha gur fánach an tionchar a bheidh ag an láithreán tástála ar ghníomhaíochtaí 
caithimh aimsire toisc nach gcuirfidh na hoibríochtaí isteach ar cháilíocht an uisce sa 
cheantar. Níl an láithreán sa bhealach ar an loingseoireacht, rud a chinntíonn nach 
dtabhaítear aon chostais bhreise do sheirbhísí paisinéirí ná lastais a oibríonn as na 
calafoirt i gCuan na Gaillimhe agus i Ros a’ Mhíl. D’fhéadfaí cur isteach ar luach 
conláiste an cheantair i rith an díchoimisiúnaithe. 

 
12.4.3. Maolú 

Is mar mhaolú dá réir atá sé ar intinn ag Foras na Mara chun suiteáil léirmhínithe a 
sholáthar ag an gcladach (sa Spidéal is dóichí), ina dtabharfar eolas faoi na 
teicneolaíochtaí in-athnuaite mara éagsúla agus faoi chuspóir an láithreáin um 
thástáil na ngaireas úd. Creidtear go mb’inspéise é Láithreán Tástála Fhuinneamh na 
Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe do dhaoine, agus gur dócha go 
mbainfear aon débhrí fhísiúil dóibh siúd de na daoine a fhaigheann eolas faoin 
láithreán. 

 
12.4.4. Conclúid 

Breithnítear na tionchair ón tionscadal molta ar an turasóireacht sa cheantar de 
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bheith fánach; ní dócha go rachaidh na hoibríochtaí ag an láithreán tástála i bhfeidhm 
ar na seirbhísí farrantóireachta agus ar cháilíocht an uisce. Féadann na 
teicneolaíochtaí fuinnimh mhara in-athnuaite a mbítear á dtástáil feidhmiú chun 
próifíl an cheantair a ardú ina ionad sin.
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Fágtar bán an leathanach seo d’aonghnó 
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13. Loingseoireacht 

13.1. Réamhrá 

Tá Foras na Mara ag moladh uasghrádú a dhéanamh ag an láthair thástála ¼ scála 
reatha don fhuinneamh tonnta amach ó chósta an Spidéil, Co. na Gaillimhe. Tá an 
láthair thástála 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 láthair thástála. Tá an láithreán tástála marcáilte ar 
gach cairt loingseoireachta mar “láithreán tástála don fhuinneamh aigéin” (Fíor 13-
1). 

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

 
13.2. Tuairisc faoin Tionscadal 

Tá Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe 
suite ag an láthair thástála ¼ scála reatha don fhuinneamh aigéin amach ó chósta 
thuaidh Chuan na Gaillimhe (Fíor 13-2). Tá an láithreán tástála suite 2.4 km soir ó 
dheas ó shráidbhaile an Spidéil, atá suite 19 km siar ó Chathair na Gaillimhe.  Tugtar 
comhardanáidí an láithreáin tástála i dTábla 13-1. 

 
Is ionann achar an Láithreáin Tástála Mhuirí agus Fuinnimh 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 láthair thástála. Suiteáladh cábla teileachumarsáide 
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 13-1: Comhordanáidí Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite 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 struchtúrófar an 
láithreán. Is le haghaidh na Faireachlainne Cábláilte 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 chomhghlasáilte 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 le 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. 

 
13.3. An Comhshaol Reatha 

13.3.1. Réamhrá 

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

 
13.3.2. 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 13-3. 
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 13-4. 

 
13.3.3. 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 i bhFíor 13-5. Ní foláir do gach 
soitheach a thagann isteach agus a imíonn ó chalafort na Gaillimhe na scéimeanna úd 
a leanúint. 

 
13.3.4. Áiseanna Loingseoireachta & áiseanna loingseoireachta eile 

Is ann do roinnt AtoN, tithe soilse, baoithe marcála agus soilse loingseoireachta eile i 
bhfoisceacht an láithreáin thástála i gCuan na Gaillimhe faoi mar a thaispeántar i 
bhFíor 13-6. 

 
13.3.5. 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 cairteacha aimréalachta gar d’ionad an láithreáin tástála de 
raiceanna bheith i láthair. 

 
13.3.6. Bonneagar Ola & Gáis 

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

 
13.3.7. Gníomhaíocht Dreidireachta 

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

 
13.3.8. Limistéir Freachnaimh 

Níl aon limistéir freachnaimh sa cheantar mórthimpeall ionad an láithreáin tástála. 
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13.3.9. 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 13-7). 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.  

 

13.3.10. 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 13-8. 

 
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 stráicí 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 do 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. 

 
13.4. 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. 
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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-athnuaite Chuan na Gaillimhe. Bíonn gach trácht muirí a fhéadann 
idirghníomhú go féideartha leis an láithreán tástála srianta idir cladaí 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 
13-9. 

 

13.4.1. 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-athnuaite 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 13-10 agus i bhFíor 13-11 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 
13-12 agus i bhFíor 13-13 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 13-10 agus i bhFíor 
13-11 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 iascaigh. Is díol spéise i bhFíor 13-10 é láithreacht gníomhaíochta ag soithí 
taighde i bhfoisceacht an láithreáin tástála i gcaitheamh oibríochtaí cothabhála 
sceidealta ag an láithreán tástála. 

 
Feictear éagsúlacht níos mó i míonna samhraidh Iúil 2013 agus Iúil 2014 (Fíor 13-12 
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agus Fíor 13-13) 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 sceidealta 
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. 

 
13.4.2. 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 Soithí 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 13-14) 
agus an t-achar sreafa (Fíor 13-15) 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. 

 
13.5. 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 Gaillimhe leis an scéim mharcála príomhairde lenar cuireadh 
in iúl na bealaí loingseoireachta sábháilte timpeall limistéar an láithreáin tástála. 

 
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 
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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 Láithreáin Tástála Fhuinneamh 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 tástála ar 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 stiúir sa mhullach ar ghaireas ar an 
láithreán; 

• An baol go rachaidh soitheach gan bheith faoi stiúir 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. 

 
13.6. Bainistiú láithreáin 

13.6.1. Réamhrá 

Oibreofar Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na 
Gaillimhe i gcomhréir leis an gCóras Bainistíochta HSEQ creidiúnaithe (Aguisín 10). Tá 
an córas creidiúnaithe chuig ISO 9001 (Cáilíocht), ISO 14001 (Comhshaol), agus 
OHSAS 18001 (Sláinte agus Sábháilteacht Cheirde). 

 
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 
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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. 

 
13.6.2. 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 coinníollacha 
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. 

 
Feidhmíonn feidhmeanna comhordaithe mara na nÚdarás Cuain eochair-ról um 
bainistiú úsáid an chalafoirt. Áirítear leis sin pleanáil gach gluaiseacht soithigh, i 
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gcomhar le haon chonraitheoirí tógála / oibríochtaí saoráide calafoirt nuair a bhítear 
ag pleanáil an tacaíocht lóistíochta, lena mbainfeadh rialú Córas Tráchta Soithigh 
(CTS) nó na Máistrí Cuain agus na píolótaí a rialaíonn gluaiseachtaí soithigh mar a n-
oibríonn na húdaráis chuain 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 láithreáin 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 leatha na riachtanas agus na mbeart maolaithe comhghaolmhar, 
baineann tairbhe leis an gcomhrá luath leis na húdaráis chalafoirt, leis na húsáideoirí 
reatha, leis na conraitheoirí cladaigh agus leis na hionadaithe don lucht saothair chun 
oibríochtaí sábháilte agus éifeachtúla calafoirt a bhunú. 

 
13.6.3. 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 Mhodha; 

• 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 
comhairliúchán; 

• Comhlíonadh le gach rialachán, cód agus treoirlíne de chuid an tionscail; 

 
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 
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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 gníomhaíochta 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 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 guaiseacha 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 a bhíonn mar bhunús don “Chomhrá Bosca Uirlise” a dhéantar idir na daoine 
rannpháirteacha, na maoirseoirí agus aon chonraitheoirí agus aon daoine eile a 
fhéadann bheith páirteach i ngníomhaíochtaí a d’fhéadfadh bheith i gcoimhlint leis an 
saothar a gcuirtear síos air 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. 

 
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 
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chun feidhme an Ráitis Mhodha agus na bpleananna teagmhais éigeandála faoi 
seach, agus ba cheart dá réir go n-éireodh an córas sábháilte oibre a spreagtar ina 
gcórais éifeachtacha chun an priacal a mhaolú mar chuid den timthriall HSEQ 

 
13.6.4. 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 
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; 
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• 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. 

 
13.6.5. 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; 

• 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. 
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13.6.6. 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. 

 

13.6.7. 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 
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 
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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 
gníomhartha 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 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. 
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13.7. 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 le comhairle iontu i leith imlonnuithe agus oibríochtaí aisghabhála i leith 
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. 

 
13.7.1. An Cás is Measa 

 

Táthar tar éis na tionchair ó thionscadal Láithreáin Tástála Fhuinneamh 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 13-2. 

 
Tábla 13-2: 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 

  

 
13.7.2. 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 
shin é. Ní dhearnadh aon ghníomhaíocht iascaigh (an potú den chuid ba mhó) 
laistigh den láithreán tástála. 

 
13.7.3. Tionchair ar shoithí tráchtála 

Tá na bealaí loingis tráchtála 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. 
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13.7.4. Tionchair ar shoithí caithimh aimsire 

Bunaithe ar an eolas ó na cumainn seoltóireachta áitiúla, 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’ Mhí 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.  

 

13.8. Maolú 

13.8.1. 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. 

 

13.8.2. Céim oibríochta 

• Eiseofar fógraí roimh shuiteáil 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 gcomhréir 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 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 & 
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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 
Bainistíochta HSEQ 

 

13.9. 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 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 & ilsoilse 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. 



241  

 

 

Fíor 13-1: Cairt Aimréalachta Oifig Hidreagrafach na Ríochta Aontaithe 1984 
© Is faoi Chóipcheart na Corónach agus/nó cearta bunachair shonraí eile. 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 13-2: Ionad an láithreáin tástála reatha don fhuinneamh aigéin, agus 
ionad Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite molta i 
gCuan na Gaillimhe. 
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Fíor 13-3: Ionad na gcalafort tráchtála agus na gcuanta iascaigh i bhfoisceacht an 
láithreáin tástála. 
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Fíor 13-4: Ionad na gcuanta, céanna agus fánán beag i bhfoisceacht an láithreáin 
tástála. 
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Fíor 13-5: Scéim spáis idir trácht muirí i bhfoisceacht an láithreáin tástála. 
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Fíor 13-6: Áiseanna Loingseoireachta agus Áiseanna Loingseoireachta eile i 
bhfoisceacht an láithreáin tástála. 
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Fíor 13-7: Bataiméadracht ghrinneall na farraige i bhfoisceacht an láithreáin tástála. 
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Fíor 13-8: Bataiméadracht iascaigh chladaigh i bhfoisceacht shuíomh an láithreáin 
tástála. 
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Fíor 13-9: Teorainn measúnachta 5 mhuirmhíle do Thrácht Muirí. 
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Fíor 13-10: Taifid AIS ó mhí Eanáir 2013 i bhfoisceacht an láithreáin tástála. 
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Fíor 13-11: Taifid AIS ó mhí Eanáir 2014 i bhfoisceacht an láithreáin tástála. 
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Fíor 13-12: Taifid AIS ó mhí Iúil 2013 i bhfoisceacht an láithreáin tástála. 
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Fíor 13-13: Taifid AIS ó mhí Iúil 2014 i bhfoisceacht an láithreáin tástála. 
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Fíor 13-14: Taifid VMS de ghníomhaíocht iascaigh i 
bhfoisceacht an láithreáin tástála. (meán bliantúlaithe 2006-
2014) 
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Fíor 13-15: Taifid VMS de shoithigh iascaigh i bhfoisceacht an láithreáin 
tástála. (meán bliantúlaithe 2006-2014) 
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14. Próisis Chósta 

14.1. Réamhrá 

Rialaítear hidridinimic Chuan na Gaillimhe le comhathruithe in airde na taoide i rith 
chiogal na gealaí leis na feachtaí is tréine (c. 30 cm/s) ag tarlú sna rabhartaí agus na 
(c. 20 cm/s) sruthanna is laige ag na mallmhara. 

 
Éiríonn an taoide aneas agus sreabhann sí ó thuaidh agus sraontar í siar nuair a 
bhuaileann an sruth taoide cósta Chonamara, agus fágann sí Cuan na Gaillimhe trí 
mheán an tSunda ó Thuaidh. Aisiompaítear na treonna sin sna taoidí aife. 

 
Is siar a ghluaiseann treonna an tsrutha thaoide ag an láithreán tástála dá réir nuair 
a thagann taoidí tuile isteach agus ó dheas nuair a imíonn na taoidí aife. Tagann na 
huiscí aigéanacha isteach go dtí an Cuan Lasmuigh go príomha tríd an Sunda ó 
Dheas (idir cósta an Chláir agus Inis Oírr) agus chonacthas patrún sruthlúcháin 
tuathalach iontu sula bhfágann siad tríd an Sunda ó Thuaidh. 

 

Sreabhann Abhainn Bholuisce amach san fharraige ag an Spidéal, is gaire do MaRETS, 
agus éiríonn salandachtaí íslithe nuair a bhíonn tuile fúithí, go háirithe ar an dromchla 
gar dá béal. Tá roinnt foinsí fionnuisce ann ag ceann thoir Chuan na Gaillimhe: tá 
Abhainn na Gaillimhe ina abhantrach do 70% den achar timpeall Chuan na Gaillimhe 
agus meánsreabhadh 99 m3  s-1  fúithí (OPW, 2012), rannchuireann aibhneacha an 
Chláirín agus Corraun 11% den sreabhadh fionnuisce iomlán amach go Cuan na 
Gaillimhe, leis an bhfuílleach ag teacht ó na haibhneacha níos lú agus ó fhoinsí 
scaipthe. 

 
14.2. An Comhshaol Reatha 

14.2.1. Teocht & Salandacht 

Is iondúil go mbíonn na teochtaí ar bharr na farraige i gCuan na Gaillimhe idir 8˚C i 
mí Eanáir chuig 18.0˚C i mí Lúnasa, leis na teochtaí ag an ngrinneall idir 5˚C i mí 
Feabhra agus 16.5˚C i mí Lúnasa. Taispeánadh i lár Chuan na Gaillimhe sna sonraí a 
bhailigh Foras na Mara ó bhaoi múráilte teocht bliantúil ag an mbarr idir 10˚C agus 
16˚C. Bíonn na salandachtaí bliantúla ag an mbarr agus ag an ngrinneall idir 15.0 
agus 35.0 ppt ag brath ar an ionad laistigh den chuan féin. 

14.2.2. Taoidí & Feachtaí 

Ba é 9cm/s meánluas an fheachta ag bun an láithreáin tástála fuinnimh aigéin (thar 3 
chiogal iomlána taoide rabharta agus aife) thiar sa bhliain 2007, le huasluas de 34cm/s 
(féach Fíor 14-1). Is é 10cm/s an meánluas trí cholún an uisce, le huasluas measta ag 
33cm/s. Tá na sonraí sin bunaithe ar ADCP (Próifíleoir Fuaime Fheacht Doppler) a 
imlonnaíodh ag an láithreán thiar sa bhliain 2007. 

 

Sonraí breise do láithreán tástála an Spidéil bunaithe ar na samhlacha imshruthaithe 
arna soláthar ag rannóg Seirbhísí Aigéaneolaíochta i bhForas na Mara (Lyons & 
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Berry, OSIS Oceanographic Services, cumarsáid phearsanta) i leith feachtaí ag an 
mbarr agus ag an ngrinneall thar na taoidí rabharta agus aife a thugtar i bhFíor 14-2 
agus Fíor 14-3. Tugtar achoimre sonraí do na feachtaí ag an mbarr agus ag an 
ngrinneall thar thaoide rabharta an 17 Meitheamh 2011 i dTábla 14-1 thíos.  

 
Tábla 14-1: Sruthluasanna ag barr agus ag grinneall tráth rabharta ag an láithreán tástála don 
Fhuinneamh Aigéin (Foras na Mara, Seirbhísí Aigéaneolaíochta, Lyons & Berry, cumarsáid phearsanta) 

 

Dáta Taoide Tráth 
Luas Feachtaí ag 
an mBarr (cm/s) 

Luas Feachtaí ag 
an nGrinneall 

Treo 

17/06/2011 Rabharta Tuile 15h00 19.35 – 27.14 8.80 – 10.95 
Thoir-
Thoir 
Thuaidh 

17/06/2011 Rabharta Aife 09h00 30.20 – 37.30 3.97 – 7.35 
Thiar – Thiar 
Theas 

 

Is iad na meánréimsí taoide rabharta agus mallmhara ag tomhsaire taoide 
chalafort na Gaillimhe ná 4.9 agus 1.79 méadar faoi seach. Is ionann na 
buaicluasanna taoide agus timpeall 60 cm/s, ach is é 25cm/s an meán thar 
ghnáthchiogal taoide. 

 
14.2.1.  Aeráid tonnta 

Nochtar cladach thuaidh Chuan na Gaillimhe do ghnáthghaotha aniar agus aniar 
aneas. Tá Foras na Mara tar éis sonraí tonnta a bhailiú ag an láithreán tástála 
fuinnimh aigéin ón mbliain 2006 i leith trí leas a bhaint as baoi waverider. Tugtar 
staitisticí achoimre um aeráid tonnta i dTábla 14-2, bunaithe ar 10 mbliana de 
shonraí. Is é 0.8m an mheánairde do thonnta suntasacha, agus is é 4.94m an 
uasairde.  Ba é 8.63m (Huasta) an tonn ab airde a chonacthas i mí na Nollag 2006. 

 
Tábla 14-2: Staitisticí tonnta achoimre ag Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite 
Chuan na Gaillimhe (2006-2015) 

 

Paraiméadar Íosta Meán Uasta 

Hs (m) 0.07 0.80 4.94 

Huasta (m) 0.020 1.24 8.63 

Tz (s) 1.47 3.99 8.70 

Tp (s) 1.31 7.28 22.0 

Dirp (céimeanna) 0 230.81 359.9 

 

Is é breacadh na dóchúlachta den Hs os coinne Tz gnáthbhealach chun acmhainn 
na dtonnta a chur i bhfoirm amhairc. Léirítear an méid sin do Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe i bhFíor 14-4.  Tásctar 
sna huimhreacha sna boscaí an % den iomlán a thagann faoin mbosca sin. 
Tarlaíonn tonnta le hAs idir 0.5m agus 1m agus le Tz idir 3 agus 5 soicind ag 
minicíocht 19%. Taispeántar i bhFíor 14-5 an mhinicíocht % den airde shuntasach 
tonnta. Bíonn 45% de na tonnta sa réimse idir 0.5m agus 1m. Soláthraíonn an 
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ionstraimíocht Tonnta a imlonnaítear ag an láithreán tástála sonraí treocha i leith na 
dtonnta freisin. Is treo aniar aduaidh a thagann na gnáth-thonnta (Fíor 14-6). 

 

Rinne an Lárionad Taighde Hiodrálaice agus Muirí tréithriú acmhainne de Láithreán 
Tástála ¼ scála Chuan na Gaillimhe don Fhuinneamh Tonnta thiar sa bhliain 2011 
(Aguisín 11).                                

Na forbróirí gairis a imlonnófar gairis ag Láíthreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus 
In-athnuaite Chuan na Gaillimhe; is mian leo torthaí tástála a eachtarshuí chun tuiscint 
a fháil ar an gcaoi ina n-oibreoidh a ngaireas ag lánscála. Feictear réimse comhchosúil 
staideanna mara i gCuan na Gaillimhe agus san Atlantach (AMETS). Is féidir a fheiceáil 
gur mar a chéile iad na staideanna mara foircneacha ag an dá láithreán, rud a 
tháscann gur dócha go bhfaighidh forbróirí a imlonnaíonn gairis i gCuan na Gaillimhe 
amach an chaoi ina bhfeidhmeoidh a ngaireas i gcoinníollacha comhchosúla le linn 
doininne amach ó chósta thiar na hÉireann. 

 
14.3. Tionchar na forbartha 

 
Tá tionchair chéim oibríochta an láithreáin tástála srianta d’fheidhmiú fisiciúil na 
ngaireas, an trealaimh, an bhonneagair agus na gcáblaí laistigh den láithreán féin, 
bídís ar ghrinneall na mara, sa cholún uisce nó ar bharr na farraige. Féadann oibriú 
na ngaireas agus an trealaimh chomhghaolmhair tionchar a fheidhmiú ar 
hidridinimic agus ar phróisis dríodair. 

 
14.3.1. An Cás is Measa 

 

Táthar tar éis na tionchair ó thionscadal Láithreáin Tástála Fhuinneamh 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 14-3. 

 
Tábla 14-3: An cás is measa do Phróisis Chósta  

 

Buan Athfhillteach Gairis 

4 x marc príomhairde Baoi sonraí 3 x OWC 

Faireachlann Fo-mhara Eagar Fuaime  

Waverider ADCP  

SeaStation Cábláil  

9 x bonn 
domhantarraingthe 

  

 
14.3.2. Láithreacht Fhisiciúil 

Is amhlaidh i gcás socrú bonneagair ar bith do ghrinneall na farraige go dtiocfaidh 
suaitheadh agus athchroitheadh dríodair sa lorg achair in aice leis an ábhar féin. 
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Tiocfaidh méadú gearrthéarmach (nóiméid) logánta sna leibhéil dríodair ar 
fuaidreamh agus moirtiúlachta mar thoradh air sin. Gintear cleitíní dríodair logánta 
beaga go minic sa chomhshaol mara trí éagsúlacht gníomhaíochtaí. Ní féidir 
toirteanna a chainníochtú don dríodar a shuaithfí chun gluaiseachta i rith lonnú an 
bhonneagair ar ghrinneall na mara; beidh siad chomh híseal sin agus nach mbeidh aon 
tionchar leo ámh.  Is fiú a thabhairt faoi deara gur taifeadadh leibhéil chúlra nádúrtha 
arda de 65,000mg/l i gCuan na Gaillimhe le linn doineann (Cuideachta Cuain na 
Gaillimhe, 2014a) agus go mbaineann oird mhéadaíochta níos mó ná mar a ghinfí leis 
na gníomhaíochtaí molta. 
D’fhéadfaí a áireamh leis an suaitheadh dríodair le linn na céime oibríochta sciúradh 
timpeall na mbonn domhantarraingthe; is dócha gur beag tionchar a bheidh leis sin i 
bhfianaise na dtreoluasanna cuibheasacha ísle sa limistéar. Bíonn an cumas ag 
gluaiseacht sna línte múrála caitéineacha agus in aon cháblaí eile a bheidh ina luí go 
leanúnach nó go tréimhsiúil ar ghrinneall na farraige chun dríodair a shuaitheadh agus 
a athchroitheadh. Meastar go bhféadfaí dul i bhfeidhm suas le 5m ar cheachtar taobh 
de na línte/cáblaí. Bainfidh oird mhéadaíocht níos ísle leis na dríodair a shuaitear leis 
an ngníomhaíocht sin ná mar a ghintear le linn doineann. Is fánach an tionchar a 
bheidh ag aon tionchair shealadacha gearrthéarmacha ar an gcomhshaol. 

 

Is ionann an lorg achair uasta ar ghrinneall na mara ó mheascáin den bhonneagar 
agus de na gairis sa chás is measa de bheith ag 337 m2. Is ionann é sin agus níos lú 
ná 1% d’achar iomlán ghrinneall na farraige laistigh den láithreán tástála. 

 
Is amhlaidh go hachomair a bhainfidh scála chomh beag sin leis an suaitheadh don 
dríodar agus leis na méaduithe dá bharr sna dríodair ar fuaidreamh agus sa 
mhoirtiúlacht agus le sil-leagan na ndríodar dá éis, gur fánach iad na tionchair. 

 
Is rí-dhócha go dtarlóidh na suaiteacha úd, cé gur fánach iad na hiarmhairtí uathu (.i. 
gan bhrath os coinne inathraitheachta sa chúlra nádúrtha). Tuairiscíodh leis an 
monatóireacht ag tuirbín SeaGen de scála tráchtála i Loch Cuan gur dealraíodh gur 
de réir a chéile agus i gcomhréir leis an athraitheacht nádúrtha iad na hathruithe 
(Keenan et al., 2011). 

 
Dóchúlacht = Rí-dhócha;  
Iarmhairt = Fánach;  
Tionchar = Íseal 

 
14.3.3. Eastóscadh Fuinnimh 

D’fhéadfadh athruithe hidridinimiciúla logánta a bhaineann le baint an fhuinnimh 
thonnta nó taoide ag an ngaireas oibriúcháin dul i bhfeidhm ar bhealaí iompair 
logánta agus ar phróisis chósta. Féadann sé sin dul i bhfeidhm i bhfoisceacht 
láithreach na ngaireas ná na mbonn, agus d’fhéadfadh fuilleamh dríodair nó 
creimeadh (sciúradh) an dríodair tarlú. D’fhéadfadh athruithe do na leibhéil dríodair 
ar fuaidreamh agus don mhoirtiúlacht teacht mar thoradh ar éifeachtaí an eastósctha 
fuinnimh ar na próisis dríodair, agus d’fhéadfaidís tarlú suas le 50m ón ngaireas 
oibriúcháin agus d'fhéadfadh tionchair dhiúltacha suntasacha bheith ag na gairis 
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oibriúcháin ar phróisis chósta, go háirithe sna ceantair ina bhfeictear leibhéil ard 
creimthe, fuillimh agus síobtha feadh cladaigh (Feidhmeannas na hAlban, 2007). 

 

Is ionann an lorg achair uasta ar bharr an tsáile ó mheascáin den bhonneagar agus de 
na gairis sa chás is measa de bheith ag 1436 m2. Is ionann é sin agus níos lú ná 1% 
d’achar iomlán bharr an tsáile laistigh den láithreán tástála. 

Taispeánadh sna staidéir a rinneadh go nuige seo ar ghairis aonair nó ar eagair 
fhíorbheaga (m.sh. Keenan et. al., 2011; Smith, & Adonizio, 2011) de bharr lorg 
achair bheag na ngaireas úd, ag dul amach i ndobharlaigh mhóra d’uisce mear, gur 
beag féidearthachta atá ann d'athuithe intomhaiste sa chomhshaol fisiciúil 
(Copping et al., 2013a). 

 
Ina theannta sin is amhlaidh gurb íseal agus ábhairín in-aisghabhála é eastóscadh an 
fhuinnimh thonnta de réir mar a thaistilíonn na tonnta tríd an uisce seachas an t-uisce 
féin bheith ag gluaiseacht, óir go bhfuil achar sceirdréime mór tar éis aon ghairis sula 
dtagann sé i dtír, ag a bhfeicfear an tionchar is mó den eastóscadh fuinnimh. Is mar 
thoradh air sin i bhfianaise scála an láithreáin tástála mholta agus sa chaoi go mbíonn 
na gairis sin scálaithe agus gan bheith ag méid iomlán, is cianda é dóchúlacht aon 
tionchair agus ní bheadh aon athrú don chomhshaol fisiciúil. 

 
Dóchúlacht = Caol;  
Iarmhairt = Ar bith;  
Tionchar = Íseal 

 
14.4. Conclúid 

Ní bheidh ach tionchar íseal le suiteáil agus le hoibriú an láithreáin tástála, lena 
mbeidh iarmhairt fhánach, ar na próisis chósta i gCuan na Gaillimhe. 
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Fíor 14-1: Sonraí ADCP a bailíodh ag láithreán tástála an fhuinnimh aigéin, Cuan na Gaillimhe (Foinse: 
Foras na Mara) 

Figure 14-1 Fíor 14-1 
Speed (cm/s) Luas (cm/s) 
Date Dáta 
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Fíor 14-2: Luas agus treo reatha (rabhartha tuile) timpeall an láithreáin tástála don fhuinneamh aigéin 
(Foras na Mara, Seirbhísí Aigéaneolaíochta, Lyons & Berry, cumarsáid phearsanta ). 
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Fíor 14-3: Luas agus treo reatha (rabharta aife) timpeall an láithreáin tástála don Fhuinneamh aigéin. 
(Foras na Mara, Seirbhísí Aigéaneolaíochta, Lyons & Berry, cumarsáid phearsanta) 
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Fíor 14-4: Comhtheagmhas céatadánach na HS agus Tz ag Láithreán Tástála Fhuinneamh na 
Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe 

 
Figure 14-4 Fíor 14-4 
% Joint Occurrence of Hs an Tz % Comhtheagmhas na Hs agus Tz 
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Fíor 14-5: Sárú agus teagmhas na HS agus Tz ag Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-
athnuaite Chuan na Gaillimhe 

 
Figure 14-5 Fíor 14-5 
% Exceedance of Hs % Sárú Hs 
% Exceedance % Sárú 
Significant wave height (m) Airde Tonnta Suntasacha (m) 
% Occurrence of Hs % Teagmhas Hs 
% Occurrence % Teagmhas 
Significant wave height (m) Airde Tonnta Suntasacha (m) 
% Exceedance of Tz % Sárú Tz 
% Exceedance % Sárú 
Upcrossing wave period (s) Tréimhse tonnta uastrasnacha (s) 
% Occurrence of Tz % Teagmhas Tz 
% Occurrence % Teagmhas 
Upcrossing wave period (s) Tréimhse tonnta uastrasnacha (s) 
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Fíor 14-6: Breacadh polach na buaicthreo (barr) os coinne Hs agus na buaicthreo (bun) os coinne Tz 
 
 
Figure 14-6 Fíor 14-6 
Peak direction vs Hs Buaicthreo i gcoinne Hs 
Peak direction vs Tz Buaicthreo i gcoinne Tz 
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Fágtar bán an leathanach seo d’aonghnó 
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15. Tionchair Indíreacha agus Carnacha agus Idirghníomhuithe 
idir eatarthu 

15.1. Réamhrá 

Tugtar aghaidh sa chaibidil seo ar na tionchair charnacha, na tionchair indíreacha 
agus na príomh-idirghníomhuithe idir na gnéithe éagsúla den chomhshaol ar dócha 
go rachaidh Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na 
Gaillimhe i bhfeidhm orthu. Baineann na tionchair a aithníodh sa Tuarascáil 
Comhshaoil leis an méid seo a leanas: (I) gníomhaíocht dhaonna, (ii) flóra agus 
fána, (iii) uisce, (iv) grinneall na mara agus an gheolaíocht, (v) cáilíocht an aeir, (vi) 
oidhreacht chultúrtha, (vii) tionchar físiúil, 
(viii) (viii) sócmhainní nithiúla agus (ix) próisis chósta. Níl an chuid seo ceaptha 
bheith ina hachoimre ar gach gné óir gur tugadh aghaidh ina mionsonraí orthu 
laistigh dá gcaibidlí ábhartha. Díríonn sí ar an gcumas d’idirghníomhú idir na 
tionchair chomhshaoil. 

15.2. Cur chuige agus modheolaíocht 

Is amhlaidh i gcás aon fhorbairt leis an gcumas chun tionchar a fheidhmiú ar an 
gcomhshaol go mbaineann an cumas léi d’idirghníomhú idir na tionchair úd. Aithnítear 
agus breithmheastar na tionchair indíreacha, na príomh-idirghníomhuithe agus na 
tionchair charnacha. Táthar ag moladh beart maolaitheach de réir mar is gá. Táthar tar 
éis an chaibidil seo a ullmhú trí thagairt a dhéanamh do Threoirlínte na GCC um ullmhú 
Ráiteas Tionchair Timpeallachta (GCC, 2003). 

 
De réir an Taighde Dheisce um Thionchar agus Maolú Comhshaoil do Láithreán 
Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe arna ullmhú ag 
Aquafact (Aguisín 1), meastar aon tionchar a aicmítear mar Neamhní-Measartha de 
bheith neamhcharnach óir gur lú minice an tsuaite ná an t-aga téarnaimh. 

 
15.3. Tionchair Indíreacha 

Cuirtear síos ar na tionchair indíreacha i dTreoirlínte na GCC de bheith ina 
‘dtionchair de bharr idirghníomhú éifeachtaí, nó de bharr forbairtí comhghaolmhara 
nó lasmuigh den láithreán’. Maidir le Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-
athnuaite Chuan na Gaillimhe, is ionann na tionchair indíreacha agus iad siúd nach 
dtagann go díreach mar thoradh ar an tionscadal féin ach a bhaineann leis an 
bhforbairt nó a thagann aníos ó bhearta maolaithe. 

 
Is iad seo a leanas na príomhthionchair indíreacha féideartha de Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe: 

• Suiteáladh Tionscadal Cábla Chuan na Gaillimhe sa bhliain 2015, agus tá sé i 
mbun oibre go hiomlán. Tá an Trealamh Deiridh Chábla agus an 
fhaireachlann fo-mhara comhshuite leis an bhforbairt mholta. Teastóidh 
faomhadh ón bhforbairt mholta chun oibriú sábháilte an bhonneagair a 
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chinntiú. 

• Tiocfaidh tairbhí eacnamaíocha sealadacha i ndáil le riachtanais chóiríochta, 
iompar agus soláthar seirbhísí mar thoradh ar úsáid an láithreáin tástála ag 
forbróirí, óna dtiocfaidh ioncam breise uathu go léir chuig an gceantar agus 
fostaíocht mhéadaithe shealadach. 

• D’fhéadfadh méadú teacht mar thoradh ar lonnú bonneagair fho-mhara i 
bhflúirse na speiceas sa cheantar.  D’fhéadfadh gabhálacha méadaithe agus 
tairbhe eacnamúil méadaithe teacht mar thoradh air sin don tionscal 
iascaigh i gceantair chóngaracha. 

• Níl aon rochtain don láithreán i gcomhair na gníomhaíochta iascaigh, óna 
dtiocfaidh méadú féideartha um éagsúlacht éiceolaíochta. Soláthróidh sé sin 
éiceachóras nádúrtha agus deis chun taighde beantach, iascaigh agus próisis 
éiceolaíochta a dhéanamh. 

• Táthar tar éis flúirse sonraí suirbhé a bhailiú don limistéar. Soláthraítear leo 
sin tacar sonraí uathúil don phobal iascaigh agus do ghrúpaí geallsealbhóirí 
níos forleithne. D’fhéadfaí leas a bhaint as chun an bainistiú foriomlán den 
chrios cósta i gCuan na Gaillimhe a fheabhsú. 

• Táthar ag soláthar sonraí tonnta réadama agus meit-aigéin ó limistéar an 
láithreáin tástála. Bíonn na sonraí ar líne sin úsáideach d’iascairí, surfálaithe 
agus úsáideoirí caithimh aimsire eile den chomhshaol mara sa limistéar, ag 
soláthar faisnéise i leith riochtaí oiriúnacha dá ngníomhaíochtaí sonracha. 

 

15.4. Idirghníomhú tionchar 

Soláthraítear le Fíor 15-1 maitrís d’idirghníomhuithe sna tionchair thimpeallachta. 
Breithnítear ann na céimeanna suiteála agus oibríochta tar éis na bearta maolaithe 
molta a thabhairt san áireamh. Déantar an leibhéal idirghníomhaithe a bhreithmheas 
agus a chódú de réir dathanna, bunaithe ar an leibhéal tionchair mhaolaithe. 

 
Meastar an leibhéal tionchair thimpeallachta do gach idirghníomhú bheith neamhní, 
fánach nó beag i gcás na gcéimeanna suiteála agus oibríochta den tionscadal araon. 
Ní thiocfaidh leibhéal ard de thionchar féideartha ó aon idirghníomhú comhshaoil. 
Meastar aon tionchar a rangaítear mar Neamhní-Measartha  neamhcharnach óir gur 
lú minicíocht an tsuaite ná an t-aga athshlánaithe. 

 
Léirítear sa mhaitrís go mbíonn an cumas ag gníomhaíocht dhaonna chun 
idirghníomhú leis an gcuid is mó de na tionchair chomhshaoil óir go bhféadfadh 
suaitheadh teacht ó neamh-chomhlíonadh le ceangaltais sonraithe ná le caighdeáin. 
Cosúil le grinneall na mara agus leis an ngeolaíocht is ann d’fhéidearthacht na n-
idirghníomhuithe i gcás go leor tionchar comhshaoil, cuir i gcás le bainistiú na 
ndríodar ar fuaidreamh. Éiríonn an cumas d’idirghníomhuithe le tionchar comhshaoil 
cháilíocht an uisce mar shampla i gcás sceití taismeacha óna bhféadfadh éifeachtaí 
tánaisteacha teacht ar phobail uiscíocha. Éiríonn an cumas d’idirghníomhuithe leis na 
sócmhainní nithiúla sa mhéid agus go bhféadfadh athrú um fhoinsí bia cur isteach ar 
inveirteabraigh, éisc, éin, mhamaigh agus ar an iascach cé gur lúide í an éifeacht sin. 

 



270  

Bíonn gach fachtóir comhshaoil idirghaolmhar go pointe áirithe, agus pléitear ina 
mionsonraí thíos mar a meastar idirghníomhú bheith dóchúil. Imlínítear na bearta 
maolaithe i ndáil leis na príomhthionchair sna caibidlí ábhartha den cháipéis seo. Ní 
athdhéantar na bearta úd, agus ní chuirtear síos ach amháin ar an maolú a thagann 
leis na príomhthionchair.  

15.4.1. Éiceolaíocht 

De réir an Taighde Deisce um Thionchar agus Maolú Comhshaoil i gcomhair Láithreán 
Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe arna ullmhú ag 
Aquafact (Aguisín 1), d'fhéadfadh suiteáil na bhfréamhshamhlacha agus na mbonn 
chun tacú leis na gairis agus suiteáil iarbhír na ngaireas, na mbraiteoirí agus an 
trealaimh roinnt suaite a chruthú. Áirítear leis na tionchair indíreacha plúchadh agus 
dríodar méadaithe ar fuaidreamh agus moirtiúlacht. Féadann plúchadh na speiceas 
beantach íogair, na gnáthóige sceite éisc agus na gnáthóige sliogéisc tarlú mar 
thoradh ar shocrú na ndríodar athfhuaidrimh dá éis sin. Is féidir le leibhéil dríodair ar 
fuaidreamh agus moirtiúlachta tionchar a fheidhmiú ar orgánaigh scagbheathóirí ar 
nós muiríní móra agus cluaisíní, ruacan agus diúilicíní. Is féidir leis na cáithníní míne 
taisteal ar feadh achar fada ón limistéar suaite de bharr feachtaí taoide, agus 
d’fhéadfadh an tionchar sin bheith go forleathan ag brath ar na cainníochtaí dríodar 
athchroite. D’fhéadfadh an mhoirtiúlacht mhéadaithe dul i bhfeidhm ar an 
tsealgaireacht agus ar idirghníomhuithe creachadóra/creiche na n-éan de bharr na 
hinfheictheachta laghdaithe. Ina theannta sin is amhlaidh arb íogair iad an scadán, an 
salán, na rónta glasa agus beaga d’infheictheacht laghdaithe. Ní theastaíonn aon 
bhearta os cionn na gceann siúd a bhí ag teastáil chun an príomhthionchar a mhaolú. 

 
15.4.2. Imeachtaí Tionóisce 

Tá cumas ann d’imeachtaí truaillithe féideartha agus tionóisceacha ó shoithí 
seirbhíse agus tacaíochta a theastaíonn le linn oibreacha suiteála. Bíonn umair 
bhreosla agus córais hiodrálacha ag na soithí úd do chrainn tógála agus castainní. 
D’fhéadfaí scaoileadh breosla agus ola bealaithe, sreabhanna glanta, péinteanna, 
ceimiceáin speisialaithe agus bruscar a áireamh leis na heachtraí truaillithe sin. 
D'fhéadfadh sceitheadh féideartha ar bith dul i bhfeidhm ar cháilíocht uisce agus 
dríodair ghrinneall na farraige a éilliú. 

 
Beidh nósanna imeachta priacail iomchuí ag na soithí a oibríonn laistigh den 
láithreán chun imeachtaí truaillithe tionóisceacha a mhaolú. 

 
15.4.3. Trácht agus iompar 

Bainfidh cineál uathúlachta leis an limistéar ó na fréamhshamhlacha teicneolaíochta 
arna dtástáil ag an suíomh. Féadann a láithreacht bheith ina mealladh núíosach do 
chuairteoirí agus féadfaidh méadú sa turasóireacht mara sa limistéar teacht mar 
thoradh orthu. Bheadh an tionchar sin idirthréimhseach d’fhad an tionscadail, ag 
brath ar cathain agus cé chomh fada agus a bheadh na gairis imlonnaithe san 
fharraige. 
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Tá neart saoráidí carrchlóis ag na pointí radhairc aitheanta ar feadh tránna na 
bhForbacha agus an Spidéil chun cóiriú do líon fíorbheag turasóirí ag teacht chun 
cuairte chuig an gceantar go sonrach chun amharc ar na gairis fhuinnimh mhara. Ní 
theastaíonn a thuilleadh maolaithe. 

 
15.4.4. Tionscal Iascaigh 

Tá an láithreán tástála tar éis bheith i mbun oibre le 10 mbliana go nuige seo. 
Féadann tionchair thairbheacha bheith leis an láithreán iata d’éisc agus sliogéisc faoi 
leith. D'fhéadfadh acmhainn stoic éisc mhéadaithe teacht mar thoradh air, ag dul i 
dtreo gabhálacha feabhsaithe agus níos fearr amach anseo; níl aon fhianaise 
dhíreach ann gurb amhlaidh an cás áfach.  Theastódh monatóireacht ar ghabhálacha 
agus staidéir chóimheastóra chun an tionchar sin a bhunú. Ní theastaíonn aon 
mhaolú i ndáil leis an tionchar ar an iascach. 

 
15.4.5. Loingseoireacht 

Tiocfaidh méid beag tráchta mara as Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-
athnuaite le linn do na gairis bheith á suiteáil. Táscadh i gCaibidil 13 nach dtiocfaidh 
aon tionchar mór ar an loingseoireacht sa limistéar mar thoradh ar an trácht mara 
méadaithe. 

15.4.6. Torann 

Tá an cumas ag méadú i dtrácht sna soithí agus in oibriú gaireas chun éirí ina 
mhéadú i leibhéal an torainn sa cheantar cois cósta. Beidh na tionchair sin íseal, de 
chineál idirthréimhseach agus beidh siad teoranta do thréimhsí ar leithligh. 

 
Chun na tionchair fhéideartha ón torann a mhaolú is amhlaidh a tharlóidh an 
mhonatóireacht sula n-imlonnófar aon ghaireas ag na láithreáin tástála chun leibhéil 
torainn chúlra a bhunú. Rachfar i mbun mhonatóireacht an torainn i rith oibriú na 
ngaireas ag an láithreán ag na stáisiúin chéanna chun na leibhéil d'aon mhéadú sa 
torann arb ionchurtha i leith oibriú an ghairis/na ngaireas a chinntiú. Dá 
mb’fhollasach aon leibhéil torainn mhéadaithe i rith oibriú na ngaireas, is amhlaidh a 
chuirfidh bearta maolaithe torainn iomchuí i bhfeidhm. 

 
15.5. Tionchair Charnacha 

Is iad na tionchair charnacha na cinn a thagann ó athruithe breisitheacha de bharr 
(gníomhartha san am atá caite, i láthair na huaire nó ar intuartha go réasúnta iad) 
eile a éiríonn go díreach as an tionscadal. 

15.5.1. Tionscadail Eile 

Féadann tionchair charnacha teacht aníos mar thoradh ar mheascán de thionscadail 
eile sa limistéar i gcoitinne nó ó na comhchodanna den tionscadal féin. Táthar ag 
pleanáil roinnt tionscadal a fhéadann tarlú le linn saolré Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite, lena n-áirítear: 

• Forbairt Chalafort na Gaillimhe: Tá Cuideachta Cuain na Gaillimhe ag 
moladh Calafort na Gaillimhe a athfhorbairt. Is ionann Céim 1 agus 
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tógáil 2 bheart domhanuisce do chrúslonga, cainéal nua agus muiríne 
200 beart. 

• Tionscadal WestWave: Is tionscadal molta é WestWave chun feirm 
thonnfhuinnimh réamhthráchtála bheag (timpeall 5MW) a fhorbairt ar 
chósta thiar na hÉireann. Tá BSL i mbun fhorbairt an tionscadail le 
tacaíocht ó chistiú an Rialtais ag láithreán gar do Chill Ard i gContae an 
Chláir. 

• Láithreán Tástála Fuinnimh Mhara an Atlantaigh (AMETS): Tá Údarás 
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) ag forbairt AMETS do thástáil 
tiontairí fuinnimh thonnta lánscála i gcomhshaol aigéin oscailte. Tá sé suite 
siar ó Bhéal an Mhuirthead i gContae Mhaigh Eo. Soláthrófar saoráid 
tástála náisiúnta ceangailte leis an ngreille sa láithreán tástála, i gcomhair 
TFTí ag na céimeanna deiridh den fhorbairt réamhthráchtála.  

 

Tá na tionscadail thuas sa chéim forbartha, agus teastóidh cead pleanála nó léas/ 
ceadúnas urthrá uathu ó na húdaráis reachtúla má táthar chun leanúint ar aghaidh 
leo; is ar an gcúis sin nach féidir aon mheasúnacht a dhéanamh de thionchair 
charnacha féideartha ag an tráth seo. 

 
15.6. Conclúid 

Baineann an t-idirghníomhú idir tionchair, bídís indíreacha ná carnacha, go príomha leis 
an éiceolaíocht, le himeachtaí tionóisceacha, trácht soithí, torann agus iascach. Is íseal 
den chuid is mó iad na tionchair indíreacha agus carnacha, agus meastar iad gan bheith 
carnach. 
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Fíor 15-1: Idirghníomhuithe Féideartha idir Thionchair ag Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus 
In-athnuaite Chuan na Gaillimhe 
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Figure 15-1 Fíor 15-1 

Environmental Impact TIonchar Comhshaoil 

Environmental Interactions Idirghníomhuithe Comhshaoil 

Human Activity Gníomhaíocht Dhaonna 

Seabed & Geology Grinneall na Farraige & Geolaíocht 

Water (Physical/Chemical) Uisce (Fisiciúil/Ceimiceach) 

Flora & Fauna Flóra & Fána 

Noise Torann 

Air Aer 

Visual Físiúil 

Cultural Heritage Oidhreacht Chultúrtha 

Material Assets Sócmhainní Nithiúla 

Level of Potential Impact: Leibhéal an Tionchair Fhéideartha 

None Neamhní  

Negligible Fánach 

Minor Beag 

Moderate Measartha 

Major Mór 

Severe Géar 
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Fágtar bán an leathanach seo d’aonghnó 
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16. Achoimre de na Tionchair agus Maoluithe 

 
Déantar achoimre sna táblaí sa chaibidil seo ar na tionchair a bhaineann leis na nithe 
seo a leanas: 

 
● Caibidil 5: Gníomhaíochta Dhaonna 

● Caibidil 6: Flóra agus Fána 

● Caibidil 7: Uisce 

● Caibidil 8: Grinneall agus Geolaíocht na Mara 

● Caibidil 9: Cáilíocht an Aeir 

● Caibidil 10: Oidhreacht Chultúrtha 

● Caibidil 11: Measúnacht Tionchair Fhísiúil 

● Caibidil 12: Sócmhainní Nithiúla 

● Caibidil 13: Loingseoireacht 

● Caibidil 14: Próisis Chósta 
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16.1. Gníomhaíocht Dhaonna - Tionchair agus Maoluithe 
 

Tag. Gabhdóir Tionchair réamhthuartha Maolú Conclúid 

5.2.2 Daonra Óir nach bhfuil aon bhonneagar 
talamhbhunaithe ag an tionscadal, is 
amhlaidh nach mbeidh aon tionchar aige ar 
chomhdhéanamh an daonra áitiúil 

Ní theastaíonn aon mhaolú. Ní bheidh aon tionchar díreach ag an 
Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara 
agus In-athnuaite ar an daonra 
máguaird. 

 
Is trí sholáthar roinnt fostaíochta 
áitiúla a chuideoidh sé chun an daonra 
reatha a bhuanú agus chun meath i 
ndaonra an cheantair a chosc. 

Beidh méadú i líon na gcuairteanna 
chun an cheantair, rud a chuirfidh an 
ghníomhaíocht eacnamúil chun cinn 
sna tionscail óstáin agus 
lónadóireachta áitiúla. 

5.3.2 Fostaíocht agus 
tairbheacha 
socheacnamaíoc
ha 

Oibriú & Díchoimisíniú 

Cumas d’fhostaíocht ghearrthéarmach soithí 
beaga le linn oibríochtaí agus 
díchoimisiúnaithe. 

 
Beidh conraitheoirí mara ag teastáil chun 
cúnamh le hoibríochtaí. 

 
Tabharfaidh an mhonatóireacht agus an 
chothabháil riata foirne imlonnaithe gairis 
chun an limistéir. 

Ba chóir go n-aithneofaí deiseanna 
fostaíochta áitiúla agus go dtabharfaí 
spreagadh do ghnólachtaí áitiúla chun 
aon deis a thapú. 

5.4.1 Toirteanna tráchta Oibriú 
Beidh an trácht chuig Cé an Spidéil fíoríseal 
ó thaobh na toirte de, agus meastacháin idir 
dhá agus ceithre fheithicil ag baint leasa as 
na saoráidí in aghaidh na seachtain nuair a 
bhíonn na gairis ar an láithreán tástála. 

 

Díchoimisiúnú 
Is dócha go mbeidh méadú beag in úsáid 
na cé nua ag an Spidéal ar feadh tréimhsí 
gearra. 

Ba chóir go gcothabhálfaí an bóthar 
rochtana áitiúil chun na cé nua sa 
Spidéal i ndea-riocht 

Is íosta é an méadú sa trácht, agus 
ní bheidh tionchair shuntasacha leis. 
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16.2. Flóra agus Fána - Tionchair agus Maoluithe 
 

Tag. Gabhdóir Tionchair réamhthuartha Dóchúlacht Iarmhairt Tionchar Maolú 

 

6.6.1.1 
 
 
 

 
Grinneall na 
Farraige 

 

Cailliúint gnáthóige agus speiceas 
 
 
 

Rí-
Dhóc
ha 

 
 
 

 
Fánach 

 
 
 

 
Íseal 

• Suirbhéanna bonnlíne 
geoifisiciúla/geoiteicniúla 

• Suirbhéanna bonnlíne dríodair agus 
fánúla le cur i gcomparáid le suirbhéanna 
iarshuiteála 

• Úsáidtear modhanna suiteála lena n-
íoslaghdaítear suaitheadh na ndríodar 

• Úsáidtear modhanna imlonnaithe iomchuí 

• Déantar an saothar i riochtaí aimsire / taoide 
iomchuí 

• Seachnaítear tréimhsí ama íogaire 
do ghabhdóirí áitiúla 

• Measúnú priacail don phleanáil theagmhasach 

• Baintear leis as ábhair de thocsaineacht íseal 
agus in-bhithdhíghrádaithe 

• Baintear leas as cainníochtaí íosta 

• Deartar an bonneagar chun foráil 
do chothabháil íosta 

• Deartar gairis chun baol sceite na 
dtruailleán a íoslaghdú 

• Forfheidhmítear an Plean Éigeandála do 
Thruailliú Ola ó Bhord na Loinge 
(SOPEP/PÉTOBL) 

• Láithreacht Breathnóra Mamach Mara 
(BMM) chun treoirlínte na NPWS/SPNF a 
fhorfheidhmiú. 

 

6.6.1.2 
 

Suaitheadh do ghrinneall na farraige 

 

6.6.1.3 
 

Cur substráití/struchtúr nua leis 

 

6.6.1.4 
 

Mamaigh Mhuirí 
 
 
 

 
Priacal Imbhuailte 

 
 
 

 
Ní dócha 

 
 
 

 
Beag 

 
 
 

 
Íseal 

 

6.6.1.4 
 

Éin 

 

6.6.1.4 
 

Éisc 

 

6.6.1.5 
 

Mamaigh Mhuirí 
 
 
 

 
Bacainn don ghluaiseacht 

 
 
 

 
Caol 

 
 
 

 
Fánach 

 
 
 

 
Íseal 

 

6.6.1.5 
 

Éin 

 

6.6.1.5 
 

Éisc 

 

6.6.1.6 
 

Mamaigh Mhuirí 
 
 

Torann suiteála 

 
 

Féideartha 

 
 

Fánach 

 
 

Íseal 
 

6.6.1.6 
 

Éisc 
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Tag. Gabhdóir Tionchair réamhthuartha Dóchúlacht Iarmhairt Tionchar Maolú 

 
6.6.1.7 

 
Mamaigh Mhuirí 

 
 

Torann oibríochta 

 
 

Féideartha 

 
 

Fánach 

 
 

Íseal 

chomh híseal agus is féidir. 

• Ná déantar breathnóireachtaí (agus an 
obair dá réir) ach isló amháin 

• Déantar SAM ag an láithreán i rith na n-
oibreacha suiteála agus ina nidiaidh chun 
measúnú a dhéanamh an dtaifeadtar 
iompraíocht sheachanta agus cé chomh 
fada agus a mhaireann sí más ann di. 

• Deartar gairis do thionchar íosta ó bhaol 
imbhuailte. 

• Déantar oibríochtaí a phleanáil go 
héifeachtúil chun íoslaghdú líon na n-
aistear a chaitheann an soitheach seirbhíse 
a thabhairt. 

• Fágtar in ionad aon ghairis fhadtéarmacha, 
atá tar éis éirí ina sceireacha saorga 

 
6.6.1.7 

 
Éisc 

 
6.6.1.8 

 
Fána 

 
 
 

 
Réimse leictreamhaighnéadach 

 
 
 

 
Ní dócha 

 
 
 

 
Fánach 

 
 
 

 
Íseal 

 
6.6.1.8 

 
Mamaigh Mhuirí 

 
6.6.1.8 

 
Éisc 

 
6.6.1.9 

 
Uile 

 
Imeachtaí tionóisce / éilliú 

 
Ní dócha 

 
Fánach 

 
Íseal 
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16.3. Uisce - Tionchair agus Maoluithe 
 

Tag. Gabhdóir Tionchair réamhthuartha Maolú Conclúid 

 
7.3.2 

 
Grinneall na 
Farraige 

 
Croitheadh dríodair 

 
• Úsáidtear modhanna suiteála lena 

n-íoslaghdaítear suaitheadh na 
ndríodar 

 

• Déantar an saothar i riochtaí 
aimsire / taoide iomchuí 

 

• Forfheidhmítear an Plean 
Éigeandála do Thruailliú Ola ó 
Bhord na Loinge (SOPEP/PÉTOBL) 

 

• Ba cheart go mbainisteofaí gach 
hidreacarbón ar bord soithí go 
hiomchuí chun a scaoileadh 
féideartha amach san uisce 
dromchla ná sa screamhuisce a 
chosc. 

 

• Deartar gairis chun baol sceite na 
dtruailleán a íoslaghdú 

 

• Níor chóir go mbainfí leas ach 
amháin as olaí de thionchar 
comhshaoil íseal. 

 

 
Níl aon phriacal suntasach don uisce. 

Is ón sileadh tionóisce a thagann an 
phríomhbhagairt. 

Is íseal an suntas a bhaineann leis an 
tionchar trí chéile, is sealadach agus is 
gearr ina aga é. 

 
7.3.2 

 
Grinneall na 
Farraige 

 
 

 
Imeachtaí tionóisce / éilliú 

 
7.3.2 

 
Cáilíocht Uisce 

 
7.3.3 

 
Grinneall na 
Farraige 

 
Croitheadh dríodair 

 
7.3.3 

 
Grinneall na 
Farraige 

 
 

 
Imeachtaí tionóisce / éilliú 

 
7.3.3 

 
Cáilíocht Uisce 

 
7.3.3 

 
Grinneall na 
Farraige 

 
Croitheadh dríodair 
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16.4. Grinneall agus Geolaíocht na Farraige - Tionchair agus Maoluithe 
 

Tag. Gabhdóir Tionchair réamhthuartha Maolú Conclúid 

 

8.3 
 

Grinneall na 
Farraige 

 

Croitheadh dríodair 
• Úsáidtear modhanna suiteála lena 

n-íoslaghdaítear suaitheadh na 
ndríodar 

Gan priacal suntasach do 
dhríodar ná don gheolaíocht 
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16.5. Cáilíocht Aeir - Tionchair agus Maoluithe 
 

Tag. Gabhdóir Tionchair réamhthuartha Maolú Conclúid 

 

9.3 
 

Cáilíocht an Aeir 
 

Tionchar fánach 
 

Neamhní 
 

Is fánach an tionchar a bheidh ar 
cháilíocht an aeir 
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16.6. Oidhreacht Chultúrtha - Tionchair agus Maoluithe 
 

Tag. Gabhdóir Tionchair réamhthuartha Maolú Conclúid 

 
10.4 

 

Gnéithe 
seandálaíocht
a 

 
Tionchar ar bith 

Athbhreithneofar agus measúnófar na 
córais ancaireachta agus múrála don 
bhonneagar gearrthéarmacha dá 
dtionchair sheandálaíochta. 

Moltar nach mbeidh aon tionchar 
ag an bhforbairt mholta ar aon 
ghnéithe seandálaíochta aitheanta. 

 

Beidh tionchar díreach sonrach ag an 
bhforbairt mholta ar ghrinneall na 
farraige, cé gur teoranta é. 

 
10.4 

 
Grinneall na 
Farraige 

 
Scoradh ancaire 

Suirbhéanna bliantúla chun 
monatóireacht a dhéanamh ar 
thionchar na modhanna ancaireachta 
agus chun tionchar an bhoinn 
domhantarraingthe a mheasúnú 
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16.7. Tionchar Físiúil - Tionchair agus Maoluithe 

Ba cheart an achoimre de thionchar físiúil agus maoluithe a léamh i gcomhar leis an léarscáil phointe radhairc agus leis na fótamontáisí in 
Aguisín 10a. 

 
Tag. Gabhdóir Tionchair réamhthuartha Maolú Conclúid 

 
 

11.4.1.4 

 
 

Muirdhreach 

 
Íogaireacht Muirdhreach: 
Tionchair Mheánacha                   
Méid: Meánach - Íseal           
Suntas Tionchair: Lag 

Suiteáil léirmhínithe a sholáthar cois 
cladaigh ag an Spidéal, ina dtabharfar 
eolas faoi na teicneolaíochtaí in-
athnuaite mara éagsúla agus faoi 
chuspóir an láithreáin um thástáil na 
ngaireas úd. 

Is Lag é an suntas foriomlán. Ní 
fheidhmíonn sé ach amháin don chás 
is meas nuair a bhíonn gach gaireas 
suite ag aon tráth amháin. Is fachtóir 
feabhsaitheach láidir é cineál 
sealadach na ngaireas. 

 
11.4.2.4 

 
VRP 1 

Íogaireacht Ionaid Amhairc: Ard 
Méid Tionchair: Íseal - Fánach 
Suntas Tionchair: Lag 

I bhfianaise phatrún na dtionchar ag na 
pointí léargais éagsúla, ní dócha go 
dtarlóidh an oiread tionchair sin ach 
amháin ag achair amhairc níos lú ná 
2km agus nach dtarlóidh siad ach ar 
feadh na dtréimhsí don chás is measa 
nuair a bhíonn gach struchtúr in áit ag 
aon tráth amháin. 

 
Meathlaíonnn na leibhéil tionchair 
thar thuairim 2km go tapa chuig 
idir lag agus dobhraite. 

 
Ní bheidh aon tionchair iarmharacha ná 
físiúla don mhuirdhreacha ach a 
mbainfear na struchtúir éagsúla den 
láithreán sa deireadh thiar. 

 
11.4.2.4 

 
VRP 2 

Íogaireacht Limistéir Léargais: Ard 
Méid Tionchair: Íseal - Fánach 
Suntas Tionchair: Lag 

 
11.4.2.4 

 
VRP 3 

Íogaireacht Limistéir Léargais: Ard                     
Méid Tionchair: Íseal 
Suntas Tionchair: Measartha- Lag 

 
11.4.2.4 

 
VRP 4 

Íogaireacht Limistéir Léargais: Ard - Meánach 
Méid Tionchair: Íseal 
Suntas Tionchair: Lag 

 
11.4.2.4 

 
VRP 5 

Íogaireacht Limistéir Léargais: Ard                      
Méid Tionchair: Fánach 
Suntas Tionchair: Lag - Dobhraite 
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16.8. Sócmhainní Nithiúla - Tionchair agus Maoluithe 
 

Tag. Gabhdóir Tionchair réamhthuartha Maolú Conclúid 

 

12.3.2 
 

Iascach Tráchtála 
Cur isteach gearrthéarmacha 
idirthréimhseach ar an ngníomhaíocht 
iascaigh le linn imlonnú TFT agus oibríochtaí 
aisghabhála – Tionchar fánach 

Fógra roimh ré d’oibríochtaí fógartha 
do gheallsealbhóirí mara. 

 
Uainítear na hoibríochtaí 
chun cur isteach ar 
ghníomhaíocht iascaigh a 
íoslaghdú 

Is gairid é achar na dtionchar agus is 
íseal an suntas foriomlán a bhainfidh 
leo ar an tionscal iascaigh sa cheantar i 
rith suiteala agus le linn imlonnú agus 
athshlánú na dTFTí. 

 

Is féidir na tionchair a laghdú trí 
phleanáil chúramach gach 
gníomhaíocht a bhaineann leis an 
láithreán tástála i gcomhréir leis an 
bPlean Bainistíochta HSEQ 
creidiúnaithe, agus tríd an 
rannpháirtíocht leanúnach leis na 
heochair-gheallsealbhóirí sa Spidéal 
féin. 

 

12.3.2 
 

Iascach Tráchtála 
Cur isteach idirthréimhseach 
gearrthéarmach ar ghníomhaíocht iascaigh i 
gcás deisiúcháin do chábla 
teileachumarsáide - Tionchar fánach 

 

12.3.2 
 

Iascach Tráchtála 
Cailliúint an trealaimh iascaigh ag imeacht 
le gaoth sa láithreán tástál le linn 
doininne – Tionchar meánach 

Rialaítear oibríochtaí láithreáin tástála 
le Plean Bainistíochta HSEQ SmartBay 
lena n-áirítear plean freagartha 
éigeandála lena n-éascaítear do 
phráinnfhreagairt do bhriseadh 
múrálaca na TFT agus a n-imeacht le 
gaoth nó a n-éirí i bhfostú leis an 
trealamh iascaigh 

 
12.3.2 

 
Iascach Tráchtála 

 

Cailliúint an trealaimh iascaigh de bharr 
damáiste ó TFTí ag briseadh múrálacha  

 

12.3.2 
 

Iascach Tráchtála 
Cruthaítear iasclann do na stoic éisc 
agus sliogéisc leis an láithreán tástála – 
Tionchar íseal 

 

Neamhní 
 

Féadann gnóthachain um ioncam 
iascaigh teacht mar thoradh air. 

 

 
12.4.2 

 

 
Turasóireacht & 
Caitheamh Aimsire 

 

 
Meastar an tionchar físiúil de bheith lag 

Suiteáil léirmhínithe a sholáthar cois 
cladaigh ag an Spidéal, ina dtabharfar 
eolas faoi na teicneolaíochtaí in-
athnuaite mara éagsúla agus faoi 
chuspóir an láithreáin um thástáil na 
ngaireas úd. 

Féadann na teicneolaíochtaí fuinnimh 
mhara in-athnuaite feidhmiú chun 
próifíl an cheantair a ardú. 

 
Ní dócha go bhfeidhmeoidh oibríochtaí 
ag an láithreán tástála tionchar ar na 
seirbhísí farrantóireachta agus ar 
cháilíocht an uisce. 

12.4.2 Turasóireacht & 
Caitheamh Aimsire 

Tionchar fánach ar cháilíocht an uisce snámha Neamhní 

12.4.2 Turasóireacht & 
Caitheamh Aimsire 

Tionchar ar bith ar bhealaí farrantóireachta ná 
ar sheoltóireacht fóillíochta 

Neamhní 
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16.9. Loingseoireacht - Tionchair agus Maoluithe 
 

Tag. Gabhdóir Tionchair réamhthuartha Maolú Conclúid 
 
 
 

13.7.2 

 
 
 

Soithí Iascaigh 

 
 

Spás mara leordhóthanach ó thuaidh agus ó 
dheas ó limistéar an láithreáin tástála chun 
gluaiseacht chuig na tailte iascaigh agus 
uathu – tionchar fánach. 

 

Ainmneofar an láithreán tástála 
mar Limistéar lena Sheachaint 
(ATBA) ar gach cairt 

 
Eiseofar Fógraí Mara roimh shuiteail 
nó díchoimisiúnú gaireas ar bith. 

 
Comhlíonfaidh gach soitheach sa 
láithreán tástala leis na rialacháin 
reachtúla. 

 
Beidh gach soitheach sa láithreán 
tástála mór a ndóthain chun cóiriú 
d’oibreacha agus do choinníollacha 
aimsire 

 
Monatóireacht na gceithre huaire 
fichead seacht lá na seachtaine ar TFTí 
agus baoithe chun seasamh stadach a 
chinntiú. 

 
Cuirfear i bhfeidhm coinníollacha 
iontaofa do réimeas imscrúdaithe, 
cothabhála agus freagartha taismigh, i 
gcomhréir leis an gCóras Bainistíochta 
HSEQ de chuid SmartBay. 

 

 

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. 

 
Is fánach an tionchar don 
loingseoireacht ó mheasúnú ar an 
gcomhshaol reatha. 

 
 

 
13.7.3 

 
 
 

Loingeas 
Tráchtála 

 

 
Tá na bealaí loingis tráchtála i bhfad ó 
dheas ón láithreán tástála, is 
amhlaidh dá réir ar fánach iad na 
tionchair a réamh-mheastar 

 
 
 
 
 
 

13.7.3 

 
 
 
 

 
Árthaigh 
chaithimh 
aimsire 

 
 
 

 
Féadann gníomhaíocht mhéadaithe sna 
soithí ag an láithreán tástála chuig/ó Ché 
an Spidéil, C(h)alafoirt Ros a’ Mhíl agus na 
Gaillimhe bheith ina priacal 
loingseoireachta d’árthaigh chaithimh 
aimsire. 
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16.10. Próisis Chósta - Tionchair agus Maoluithe 
 

Tag. Gabhdóir Tionchair réamhthuartha Maolú Conclúid 

14.3.2  

Dríodair Ghrinnill 
Cuirfidh a láithreacht fhisiciúil isteach ar 
dhríodair agus cuirfear ag gluaiseacht in 
athuair iad i lorg achair láithreach an ábhair 
féin, lena n-áirítear scoradh lena réamh-
mheastar tionchar íseal 

Neamhní I bhfianaise achar an láithreáin tástála 
mholta agus an chaoi ar scálaithe iad 
na gairis agus nach lánscála iad is 
amhlaidh nach mbeidh ach tionchar 
íseal ag oibriú an láithreáin tástal, lena 
mbainfidh iarmhairt fhánach, ar na 
próisis chósta i gCuan na Gaillimhe. 

14.3.3  

Iompar 
Dríodair 

D’fhéadfadh athruithe hidridinimiciúla 
logánta a bhaineann le baint an fhuinnimh 
thonnta nó taoide ag an ngaireas oibriúcháin 
tionchar a fheidhmiú, ach is caol an 
dóchúlacht gan aon iarmhairtí léi 

Neamhní 

 
14.3.3 

 
Réimeas tonnta 

Is íseal é tionchar an eastósctha fuinnimh 
thonnta agus ábhairín in-aisghabhála, ach is 
caol é an dóchúlacht gan aon iarmhairtí léi 

 
Neamhní 
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17. Córas Bainistíochta HSEQ 

17.1. Réamhrá 

Déantar tuairisc sa chaibidil seo ar an gcreatlach oibriúcháin a bheidh i bhfeidhm i 
rith fhorbairt agus oibriú Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite 
Chuan na Gaillimhe. 

 
Is é SmartBay Ireland Ltd. an t-eagras arna bhunú ag Foras na Mara chun cur chun 
cinn agus forbairt Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na 
Gaillimhe a bhainistiú. Tá SmartBay tar éis Córas Bainistíochta HSEQ (Aguisín 10) a 
fhorbairt, arna chreidiúnú do na caighdeáin idirnáisiúnta ISO 9001 (Cáilíocht), ISO 
14001 (Comhshaol), agus OSHS 18001 (Sláinte agus Sábháilteachta Cheirde)(Aguisín 
10a). 

 
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. 

 
Is iad P&O Maritime a rachaidh i mbun na n-oibríochtaí mara ag Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe, a bhfuil taithí ollmhór acu 
sna hoibríochtaí mara. Rachfar i mbun gach oibríocht mara i gcomhréir leis an gCóras 
Bainistíochta HSEQ atá forbartha. 

 
Is cúram mór freisin a bheidh sa mhonatóireacht comhshaoil. Beidh dearadh agus 
forfheidhmiú Córais Bhainistíochta Comhshaoil (CBC) ríthábhachtach don 
mhonatóireacht comhshaoil rathúil chun a chinntiú go ndéanfar monatóireacht ar 
choinníollacha comhshaoil (a n-aithneofar na tréithe leo i rith na staidéar bonnlíne), 
ar bhonn leanúnach, ionas gur féidir aghaidh a thabhairt ar aon tionchair dhiúltacha 
chomh luath agus is féidir. Cinnteoidh an comhairliúchán dlúth leis na comhlachtaí 
ábhartha reachtúla agus neamhreachtúla go gcuirtear CBC iomchuí i bhfeidhm. 

 
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. 
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17.2. Córas Bainistíochta 

Áirítear an Córas Bainistíochta Sábháilteachta leis an gcóras Bainistíochta HSEQ, agus 
bíonn feidhm leis do gach cuid den eagras lena n-áirítear Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe, do gach pearsanra agus 
do gach conraitheoir de réir mar arb ábhartha é. 

 
Is é SmartBay Ireland a bhainistíonn agus a oibríonn saoráid náisiúnta do thástáil an 
trealaimh núíosaigh agus na mbraiteoirí i láithreán tástála faoi cheadúnas laistigh de 
Chuan na Gaillimhe. Áirítear leis na saoráidí ag an láithreán tástála faireachlainne fo-
mhara, baoithe sonraí ar snámh, cumarsáid WiFi, marcanna príomhairde lena 
línítear teorainn an láithreáin agus táthar ag pleanáil stáisiúin mhara ar snámh na 
todhchaí. 

 
Beidh feidhm leis na Córais Bhainistíochta Sláinte, Sábháilteachta, Comhshaoil agus 
Cáilíochta (SMS), lena n-áirítear an Ráiteas Sábháilteachta, do gach cuid den eagras, 
do gach pearsanra agus de réir mar  arb ábhartha do gach conraitheoir dár foinsíodh 
allamuigh gníomhaíochtaí nó tacaíocht 

 
Is faoin “Duine Ainmnithe” é chun a chinntiú go ndéantar an Córas Bainistíochta 
Sábháilteachta a dhoiciméadú go cuí, a rialú, a chur ar fáil ar bhonn sorochtana agus 
go mbaintear na cáipéisí as feidhm go pras. 

 
Bíonn na nósanna imeachta bunaithe sa “phróiseas”, dréachtaithe go cúramach 
agus athbhreithnithe ag an lucht bainistíochta. Déantar na nósanna imeachta a 
dhoiciméadú, a fhaomhadh leis an lucht bainistíochta, agus eisiúint leis an Duine 
Ainmnithe le huimhir leasaithe agus dáta éigin. 

 
Bíonn na Ráitis Mhodha “bunaithe ar an bpriacal”, ceaptar iad chun gach 
gníomhaíocht fhisiciúil a bhaineann leis an ngnó mar a bhféadfaí oibrithe a 
nochtadh do chontúirt nó guaiseacha a chuimsiú. Is fíorthábhachtach é go ndéantar 
Ráitis Mhodha a dhoiciméadú agus a rialáil go maith. Braitear sna Ráitis Mhodha ar 
anailís chriticiúil chúramach ar phróisis na ngníomchaíochtaí, a n-idirghníomhuithe 
agus forbraítear iad ar bhunús na Measúnachta Priacail, na gceangaltas rialaitheach 
agus ar chóid dea-chleachtais agus ar threoirlínte an tionscail. 

 
Tagann na Ráitis Mhodha faoi réir rialáil dhocht cáipéisí agus caithfear iad a chur leis 
na Measúnachtaí Priacail nuashonraithe, agus b’fhéidir go dteastódh Cead chun 
Oibre uathu ag brath an ngníomhaíocht faoi leith. 

 
Cláraítear gach Ráiteas Modha agus caitheann siad bheith sofhaighte dá 
gcomhairliúchán i gcónaí. 
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17.3. Bainistiú 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 Mhodha. 

• 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. 

 
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. 

 
17.4. 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 
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leathanbhanda. 

• Freagairt do dhoineanna, lena n-áirítear stoirmeacha agus coinníollacha 
geimhriúla agus: 

• 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 leis an gCóras Bainistíochta HSEQ agus 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. 

 
 

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 foirgníochta / oibríochtaí saoráide calafoirt nuair a 
bhítear ag pleanáil na tacaíochta lóistíochta, lena mbainfeadh rialú Córas Tráchta 
Soithigh (CTS) nó na Máistrí Cuain agus na píolótaí a rialaíonn gluaiseachtaí soithigh 
mar a n-oibríonn na húdaráis chuain 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. 

 
Caithfear na láithreáin tástála fuinnimh mhara a bheith marcáilte go soiléir le 
marcanna loingseoireachta agus bheith sainaitheanta ar na cairteacha 
loingseoireachta. Baintear leas as Córais Faisnéise Geografaí (GIS) chun cúnamh le 
sainaithint imill an láithreáin agus don phleanáil, ina dtaifeadtar imlonnú gaireas 
agus cáblaí, do mhonatóireacht suíomhanna na n-aonad múráilte agus do shonraí 
treorialaithe Meit-Aigéin. 
Is cúnamh iad na córais GIS le srathú léarscáileanna / treorialuithe, léirshamhlú, 
geochódú, anailísiú tíreolaíochta, íomhánna agus bainistiú bunachair shonraí. 

 
Is ann d’oibleagáid dhlíthiúil chun a chinntiú go bhfógraítear na hathruithe pleanáilte 
don láithreán do na húdaráis a bhíonn freagrach as marcanna loingseoireachta lena 
n-áirítear na soilse lena dtugtar foláireamh don loingeas óir go bhféadtar tosaíocht a 
bheartú do ghluaiseachtaí soithí eile de bharr a dtarraingthe agus deiseanna taoide 
agus riachtanais oibriúcháin chuain. 

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

 
Is é an Bainisteoir Ginearálta a bhíonn freagrach as a chinntiú go dtuairiscítear aon 
saincheisteanna a bhaineann le Marcanna Loingseoireachta (marcanna príomhairde 
láithreáin IALA) do na Coimisinéirí Soilse agus aon athruithe óna dteastaíonn Fógraí 
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sealadacha do Mhairnéalaigh i leith na seirbhíse hidreagrafaí ábhartha agus Fhoras 
na Mara (FnaM). 

 
17.5. Dearadh, Sonraíocht, Bainistiú agus Tástáil Láithreáin 

Déanann SmartBay leagan amach na láithreán tástála a dhearadh agus a bhainistiú, 
agus oibríonn siad le cliaint chun an suíomh is oiriúnaí a bhunú laistigh den láithreán 
foriomlán do shuíomh na ngaireas tástála fuinnimh thonnta. 

17.5.1. Riachtanais Sonraí ar Sonrach do Láithreán iad 

Áirítear leis na fachtóirí le tabhairt san áireamh (inter alia): 

• Faisnéis Meit-Aigéin lena n-áirítear sonraí srutha tonnta agus taoide. 

• Foisceacht cáblaí cumhachta imleacáin agus sonraí.  

• Ionaid na mbaoithe agus na ngaireas eile ar an láithreán. 

• An grinneall coinneála is oiriúnaí don mhúráil éifeachtach. 

 
17.5.2. Sábháilteacht Gairis sna Breithniúcháin um Dhearadh 

Cé go bhféadann riachtanais sonracha bheith ag cliaint do sholáthar SeaStation, 
ardáin bhraiteora tástála, baoithe, nó gairis éigin bunaithe faoi ghrinneall na mara nó 
ag doimhneacht lárnach; ba cheart go soláthrófaí rochtain shábháilte dóibh orthu go 
léir d’innealtóirí le linn gluaiseachta, oibríochtaí, cothabhála agus díchoimisiúnaithe. 

• Deartar nó modhnaítear na córais tar éis athbhreithnithe deartha chun 
rochtain shábháilte a chinntiú. 

• Córais mhúrála sábháilte.  

• Cosc an chur isteach le héífeachtacht na ngaireas comharsanach. 

• Suite laistigh den limistéar marcáilte leis an gcóras baoithe príomhairde. 

• Baoithe agus gairis feistithe le marcanna / soilse loingseoireachta agus 
frithchaiteoirí radair agus córais tuairiscithe agus aláraim suímh 
uathoibríocha GPS. 

 
Is iondúil go dteastaíonn oibríochtaí ilchasta fo-mhara ó chlisteacha múrála lena n-
áirítear úsáid tumadóirí, arb éigeantach iad chun baoithe, gairis agus a dtrealamh 
múrála a aisghabháil lena n-áirítear tromáin / blocanna agus ancairí, ar cheart iad a 
sheachaint go cáiréiseach óir go gcuirtear daoine i mbaol breise leis agus go 
mbaineann gnéithe costais agus briste sonraí leis. 

 
17.5.3. Freagracht as dearadh sábháilte na ngaireas fuinnimh thonnta 

Is ar an Duine Ainmnithe a luíonn an fhreagracht fhoriomlán as a chinntiú go 
gcomhlíontar staidéir Inoibritheachta Guaise (HAZOP) ar bhonn comhairliúcháin 
agus go gcothabháiltear taifid d’athbhreithnithe teicniúla agus sábháilteachta. 

 
17.5.4. Eolas bainistíochta priacail um Ráiteas modha 
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Tabharfar san áireamh sna ráitis mhodha na torthaí ó (inter alia): 
De réir mar is infheidhme – 

• HAZOPS. 

• Pleanáil tionscadail don choimisiúnú / díchoimisiúnú, oibríochtaí 
agus cothabháil. 

• HAZID. 

• Measúnachtaí Priacail. 

• Fachtóirí deartha sábháilteachta atá ceaptha chun an priacal a laghdú 
agus rialuithe feabhsaithe a éascú chun iarmhairtí a mhaolú d’fhonn an 
priacal iarmharach a mhaolú m.sh. deiceáil, ráillí cosanta agus 
tréanphointí do théada sábhála agus saoráid don duine san uisce chun 
dreapadh aníos ar an ngaireas, agus fáinní feistithe do na báid oibre. 

 

17.5.5. Taifid Deartha 

Cothabháiltear taifid deartha lena n-áirítear foráil do cháipéisí as feidhm a cuireadh 
sa chartlann chun cúnamh le haon taighde nó chun críocha tagartha. 

 
17.6. Dearadh do Ghuaiseacha Mara 

17.6.1. Sainaithint 

Aithnítear na Guaiseacha Mara i rith na céime pleanála agus le linn dhearadh an 
ghairis, na múrála agus an ghréasáin cháblaí. Tugtar treoir sa Chóras Bainistíochta 
HSEQ d'fhorbairt chórais sábháilte oibre lena n-áirítear nósanna imeachta, Ráitis 
Mhodha, Measúnachtaí Priacail agus Ceadanna chun Oibre le staidéir Inoibritheacht 
Guaise (HAZOP) agus Sainaithint Guaise (HAZID) mar bhonn fúthu a chuirfear faoi 
phróisis Mheasúnachta Priacail chun na rialuithe éigeantacha a chinntiú d'fhonn 
priacail a laghdú nó a dhíothú. Áirítear leis na samplaí den chéim sa phróiseas deartha 
mar a n-aithnítear na guaiseacha mara bheith bunúsach nó mar a dtiocfaí orthu: 

 
Dearadh an ghairis féin: 

• Sonraíochtaí deartha ina nglactar san áireamh rochtain dá 
suiteáil agus dá gcothabháil. 

• Dearadh PODí cadhnra agus braiteora, rochtain ar an POD, ar an túr agus 
ar na haeróga. 

• Córais ghinte cumhachta gréine agus tuirbín gaoithe. 

• Imlonnú – ardú, seoladh, tarraingt, iompar ar farraige, agus aisghabháil. 

• Múráil – cineál, modhanna feistis, cáblaí agus blocanna nó ancairí. 

• Ceangal cáblaí. 

• Córais leictreacha. 

• Cobhsaíocht, socruithe ballasta agus buacachta, sláine uiscedhíonachta. 

• Cosaint ó dhóiteán. 
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Breithniúcháin Mheit-Aigéin agus meitéareolaíochta: 

• Taoide – rátaí srutha taoide – cumas do bhaoithe chun tarraingt nó chun 
briseadh saor ó cheangal, óna dteastaíonn oibríochtaí mara chun baoithe 
a aisghabháil nó a athshuíomh lena n-áirítear athshuíomh ancairí agus 
blocanna agus athchóireáil na gceangal cábla. 

• Gaoth in aghaidh na taoide, cuilitheálacha, frithfheachtanna agus réasac. 

• Réimse taoidmhear – airde taoidí – go háirithe ag na rabhartaí. 

• Suaill (mhara) aigéin throm a chuireann an baoi nó an gaireas ag rothlú go 
trom nó ag “aistriú go cothrománach” a chiallaíonn gur deacair nó gur 
míshábháilte chun dul ar bord nó obair ar bord, agus is amhlaidh a shriantar 
an rochtain do riochtaí níos calma. 

• Gaoth – cuireann an ghaoth isteach ar riocht na mara, féach freisin “gaoth in 
aghaidh na taoide” um sceideal cothabhála nuair a shéideann an ghaoth go 
comhthreomhar leis an taoide, rud a laghdaíonn barra tonnta bristeacha 
agus cáitheadh na farraige agus a mhaolaíonn gluaiseacht baoithe / gaireas. 

• Riochtaí ar ghrinneall na farraige, infheictheacht, éifeacht suaille, 
topagrafaíocht, guaiseacha fo-mhara. 

 
Féadann baoithe nó gairis briseadh saor, agus b’fhéidir go gcaithfí iad a aisghabháil i 
riochtaí aimsire agus farraige a chiallaíonn gur contúirteach é chun dul ar bord, nach 
foláir sa chás sin cáblaí tarraingthe éigeandála a cheangal gan dul ar bord nó fiú gan 
leas a bhaint as bád oibre / macshoitheach. Is féidir é sin a ghnóthú trí leas a bhaint 
as bratainní baoitheáilte arna n-imlonnú go buan ar féidir iad a thógáil le soitheach 
níos mó ag tairiscint ardáin shábháilte d’oibrithe. 

 
17.6.2. Aistriú Pearsanra 

Teastaíonn ó chórais sábháilte oibre an Chórais Bhainistíochta HSEQ go ndéantar 
measúnú priacail ar gach socrú d’aistriú pearsanra mhara, agus go n-áirítear leo leis 
na Ráitis Mhodha ábhartha. Táthar tar éis nósanna imeachta a bhunú d’aistriú 
pearsanra .i.: 

• Ón gcé chuig an mbád oibre. 

• Ó bheart sábháilte chuig an láithreán.  

• Aistriú daoine ón mbád oibre chuig gaireas, baoi, ardú nó soitheach éigin 
eile. 

• Úsáid inniúil an trealaimh shábháilteachta lena n-áirítear láinnéir, 
téada sábhála, úmacha, ceapthóirí titime, cultacha tirime, seaicéid 
tarrthála agus Rabhcáin Aimsiúcháin Phearsanta. 

• Aistriú ar ais chuig an mbád oibre agus filleadh go sábháilte chun na tíre. 

• Trealamh sábháilteachta áirithe, ceadaithe agus curtha faoi bharainn in 
athuair. 

 
Nuair a oibríonn an pearsanra ó shoitheach mór ag baint leasa as macbháid is 
amhlaidh a chloífidh siad leis na nósanna imeachta agus a chomhlíonfaidh siad leis 
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na treoracha arna soláthar ag Máistir na loinge. 
Ní bhíonn an t-aistriú pearsanra curtha i gcrích nó go mbíonn an pearsanra ar 
ais i dtír go sábháilte le gach trealamh. Forbrófar Ráitis Mhodha agus 
Measúnachtaí Priacail nó comhroinnfear ar a laghad iad le scipéir an bháid. 

 
Sa cháis ina mbaintear leas as soithí níos mó ná 24 méadar d’aistriú pearsanra, is 
amhlaidh a fhorbrófar Ráitis Mhodha in éineacht le Máistir an tsoithigh. Ní foláir go 
mbíonn Córais Bhainistíochta Sábháilte ag soithí níos mó, lenar cheart do 
ghníomhaíochtaí ar an láithreán tástála chun idirghníomhú leo. Sa chuid is mó de na 
cásanna mar a n-aistrítear teicneoirí ó shoithí níos mó is amhlaidh a chríochnaítear an 
t-aistriú trí leas a bhaint as RIB nó as macárthach éigin eile arna sheoladh ó shoitheach 
níos mó. 

 
17.6.3. Tástálacha ar an láithreán 

Déantar tástálacha córais agus ionstraimíochta agus éascaítear do thástálacha tríú 
páirtí ag oibreoirí léasa nó ag a gconraitheoirí. Teastaíonn cuairteanna ar an 
mbonnstáisiún cois cladaigh nó ar an ngaireas amach ón gcósta sa láithreán tástála ó 
thástálacha ar an láithreán. Teastaíonn tástálacha fo-uisce i roinnt cásanna. 
Cuimsíonn an Córas Bainistíochta HSEQ na hidirghabhálacha seo a leanas: 

• Pleanáil gníomhaíochtaí oibre. 

• Measúnachtaí Priacail. 

• Córais Oibre Sábháilte lena n-áirítear Ráitis Mhodha agus Ceadanna chun 
Oibre.  

• Rochtain ar láithreáin agus ar shoithí aistrithe pearsanra. 

• Bordáil na ngaireas ó bháid oibre. 

• Aistriú pearsanra agus rochtain idir báid agus gairis agus le báid/longa 
eile. 

• Gníomhaíochtaí fo-uisce nó fo-mhara. 

• Aistriú uirlisí agus páirteanna breise. 

• Obair go sábháilte. 

• Sábháilteacht leictreach lena n-áirítear tástáil leictreach. 

• Nósanna imeachta éigeandála (féach Pleananna Freagartha Éigeandála). 

 
Táthar tar éis nós imeachta do “Thástálacha ar an Láithreán” agus seicliosta 
sábháilteachta tionlacain a fhorbairt chun cúnamh le pleanáil na dtástálacha ar an 
láithreán. 

 

17.7. Suiteáil, Coimisiúnú agus Díchoimisiúnú 

Oibríonn SmartBay leis an gcliant chun ceangaltais an tionscadail faoi leith a chinntiú. 
Mionsonraítear ceangaltais achoimre an tionscadail sa chonradh a ullmhaítear sula 
gcomhaontaítear air tráth na fostaíochta. Áirítear leis an gconradh sceideal do na 
príomhchéimeanna “seachadta” den obair agus comhaontaítear air roimh an 
bhfostaíocht. 
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17.7.1. Pleanáil, Cumarsáid, Comhordú 

Bíonn SmartBay i gceannas ar an bpleanáil do shuiteáil, coimisiúnú agus 
díchoimisiúnú an trealaimh thástála ar na láithreáin tástála arna mbainistiú don 
léasóir, agus cloíonn sé leis na ceangaltais ar a gcuirtear síos sa Chóras Bainistíochta 
HSEQ ina ndéantar tagairt d’”Ábhair” Chórais Bhainistíochta HSEQ ag tosach na 
cáipéise HSEQ. Áirítear leis na ceanglais phleanála idirchaidreamh dlúth leis an 
gcliant (an léasaí) chun (inter alia): 

• Cumarsáid iomchuí agus éifeachtach a bhunú le gach geallsealbhóir, lena 
n-áirítear an cliant (an léasaí), sealbhóir an cheadúnais láithreáin (an 
léasóir), go hinmheánach agus leis na húdaráis agus leis na conraitheoirí. 

• Tuiscint chríochnúil a bhunú ar shonraíochtaí agus ceangaltais 
chomhaontaithe. 

• Tráthsceidil do shuiteáil, coimisiúnú, oibríochtaí agus 
díchoimisiúnú. 

• Sainaithint gach guais sábháilteachta agus comhshaoil, priacal agus rialáil. 

• Sainaithint na gceanglas dlíthiúil. 

• Sainaithint agus forfheidhmiú pleananna do chomhlíonadh le Cóid 
Chleachtais dlíthiúla agus Formheasta (ACOP). 

• Forfheidhmiú na rialachán ábhartha um “Thógáil, Dearadh agus 
Bainistiú” (TDB). 

• Fógraí. 

• Acmhainní a theastaíonn chun ceangaltais tionscadail a shásamh lena n-
áirítear inniúlachtaí agus oiliúint. 

• Tuairisciú. 

• Cáipéisíocht agus taifid. 

 
17.7.2. Fógra 

Comhlíontar gach ceanglas fhógra dlíthiúil, lena n-áirítear iad siúd a mholtar sna 
cóid chleachtais. Áirítear leis na fógraí (inter alia): 

• Fógraí TDB (de réir mar is cuí). 

•  Tuairisciú tionóisce agus teagmhais. 

• Fógraí mara (lena n-áirítear: Fógraí do Mhairnéalaigh, údaráis tithe soilse) 

• Nochtadh faisnéise árachais (chun cumhdach a chinntiú agus 
aistarraingt ag árachóirí a chosc) a theastaíonn de réir téarmaí chonradh 
an tionscadail. 

• Gnéithe seandálaíochta agus oidhreachta lena n-áirítear aimsiú raice agus 
iarsmaí daonna. 

 Nóta: Cóid Chleachtais Fhormheasta lena n-áirítear na caighdeáin, cóid agus 
treoirlínte úd arna sainaithint ag údarás agus sna Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta m.sh. 
SOLAS, MARPOL, Slándáil Mhuirí, An Coinbhinsiún Oibreachais Mhara. 
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17.7.3. Rialáil cáipéisíochta agus coinneáil taifead 

Déantar tagairt do cheangaltais an HSEQ i gcomhair rialáil cáipéisí agus coinneála 
taifead. Baineann na pleanálaithe tionscadail leas as na socruithe atá i bhfeidhm do 
rialáil leictreonach cáipéisí lena n-áirítear meáin do rochtain, nuashonrú, comhroinnt, 
láimhseáil sonraí, cosaint agus slándáil TF. Sonraítear riachtanais cháipéisíochta, 
rialálacha agus riachtanais bhreise do chomhroinnt agus scaipeadh i gceangaltais na 
dtionscadal aonair. 

 
17.7.4. Sainaithint Guaise agus Measúnacht Priacail (HIRA) 

Is ann do cheanglas dlíthiúil chun guaiseacha a shainaithint agus chun Measúnachtaí 
Priacail a stiúradh chun na rialálacha éigeantacha chinntiú chun na hiarmhairtí a 
laghdú, chun baol tionóiscí agus gortuithe do dhaoine a íoslaghdú nó a dhíothú, 
agus do chosaint an chomhshaoil. Féach Codanna: A.6.4.2 HAZOP; A.6.4.3 HAZID; 
B.4.2 HIRA (Láithreán). 

 
17.7.5. Ráiteas modha 

Teastaíonn “Ráitis Mhodha” priacal-bhunaithe ó na córais oibre sábháilte a 
mhionsonraítear sa Chóras Bainistíochta HSEQ do rialáil oibríochtúil shábháilte na 
ngníomhaíochtaí oibre a bhaineann le gach tionscadal. Teastaíonn ráitis mhodha 
freisin ó chonraitheoirí agus ó aon eagrais nó daoine aonair eile a oibríonn ar na 
láithreáin nó a thugann cuairt orthu. Doiciméadófar Ráitis Mhodha agus 
comhroinnfear agus leasófar iad chun éifeachtacht agus glacadh leo a chothabháil, 
agus tagann siad faoi réir rialála cáipéise agus ceangaltas taifid. 

 
17.7.6. Breithnithe Meit-Aigéin 

Féadann na teorainneacha oibre aimsire bheith ina meascán casta de luasanna 
gaoithe, tonnta agus taoide. Is dócha go socrófar teorainneacha oibre éagsúla do 
ghníomhaíochtaí tionscadail éagsúla, mar shampla oibríochtaí crainn tógála, 
oibríochtaí tarraingthe nó tumadóireachta, agus do shoithí éagsúla freisin. Baineann 
tábhacht le réamhaisnéisí maithe ar sonrach don láithreán iad chun cúnamh le 
sceidealadh na n-oibríochtaí a bhraitheann ar an aimsir ar bhealach sábháilte agus 
éifeachtúil. Ba cheart go mbreithneofaí an phleanáil theagmhasach i gcás riochtaí 
meathlaithe nach foláir oibríochtaí a chur ar fionraí lena linn mar chuid de 
Mheasúnacht Priacail roimh thosú na n-oibreacha. 

 
17.7.7. Lámhleabhar an Tionscadail 

Is éard is cuspóir le Lámhleabhar Tionscadail ná chun a chinntiú go ndéantar na 
ceangaltais cháilíochta, sláinte, sábháilteachta agus comhshaoil a chatalógú ina n-
iomláine, agus go gcuirtear iad i gcumarsáid leis an bpearsanra. Cruthaítear 
“Lámhleabhar Tionscadail” i rith phleanáil an tionscadail chun cáipéis a sholáthar ina 
mionsonraítear na príomhphointí sa chonradh agus ina mionsonraítear tagairtí 
dóibh seo a leanas ar a laghad (inter alia): 
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• Coinnítear “Táscleabhar Oibriúcháin” i leith an tionscadail, agus is sa 
“Chomhad Forbróra” ar an tiomántán coitianta a stóráiltear é.  

• Réamhrá. 

• Ráiteas HSEQ (lena n-áireofar oibleagáid chun riachtanais chórais 
bhainistíochta HSEQ a shásamh). 

• Ráiteas CDM (chun stádas CDM a dheimhniú .i. oibreacha infhógartha). 

• Tuairisc mhionsonraithe faoin tionscadal. 

• Sreabh-chairt d’imeachtaí agus de ghnéithe eagrúcháin. 

• Tráthscála. 

• Baill, róil agus freagrachtaí foirne. 

• Liosta conraitheoirí agus tascanna ábhartha. 

• Orgánagram. 

• Acmhainní. 

• Mionsonraí na gCód Cleachtais Faofa ábhartha. 

• HAZOP. 

• HAZID (ina dtásctar an dteastaíonn nó nach dteastaíonn Cead chun Oibre). 

• Ráitis mhodha. 

• Measúnachtaí Priacail. 

• Gnéithe comhshaoil. 

• Reachtaíocht phríomha. 

 
Ba cheart go bhfaighfí na cáipéisí beo seo a leanas i Lámhleabhar an Tionscadail 
chun tacú le gnéithe HSEQ a bhaineann leis an tionscadal (inter alia): 

• Aguisíní (cáipéisí tacaíochta): 

• Ráitis mhodha. 

• Measúnachtaí priacail (a dtagraítear don Uimhir Tionscadail). 

• Liostaí sainaitheanta a dhréachtú. 

• Sonraíochtaí teicniúla trealaimh agus comhchodanna. 

• Sonraí teagmhála cliant. 

• Sonraí teagmhála conraitheoirí. 

• Sonraí teagmhála do na húdaráis ábhartha. 

• Uimhreachta teagmhála éigeandála. 

• Pleananna éigeandála ar sonrach don tionscadal iad agus tagairt d’ullmhacht, 
bearta agus freagairt éigeandála de chuid an chórais bhainistíochta HSEQ. 

• Aon fhaisnéis tionscadail ábhartha eile. 

 
Cothabhálfar Lámhleabhar an Tionscadail i bhfoirm leictreonach, neamhrialaithe 
má chlóbhuailtear í, agus gan gnéithe airgeadais agus tráchtála seachas na 
ceangaltais “Cháilíochta”. 

17.7.8. Oibríochtaí Mara Comhuaineacha (SIMOP) 
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Is ann do phriacal coinbhleachtaí sa chás go dtarlaíonn dhá nó níos mó oibríochtaí 
coimhlinteacha féideartha go comhuaineach nó san áit chéanna, rud a fhéadann na 
rialálacha aonair a shárú. Aithníonn SmartBay na guaiseacha a fhéadann teacht mar 
thoradh ar Oibríochtaí Mara Comhuaineacha na SIMOPí. Tá sé fíorthábhachtach nuair 
a bhítear ag pleanáil tionscadail chun féidearthacht na coimhlinte idir gníomhaíochtaí 
a fhiosrú. Féadann na hoibríochtaí aonair bheith cuibheasach sábháilte nuair a 
aithnítear na priacail agus nuair a bhainistítear i gceart iad, ach ní mór bheith rí-
airdeallach chun a chinntiú go ndéantar measúnacht priacail ar na guaiseacha ag éirí 
as coinbhleachtaí agus go gcuirtear breise rialuithe chun feidhme a nglacann gach 
páirtí san áireamh iad. 

 
Is iad na pleanálaithe tionscadail a aithníonn raon feidhme na hoibre agus an 
sceidealta. Sin é an fáth go bhfuil sé tábhachtach go dteastaíonn ceadanna ó gach 
conraitheoir agus ón bpearsanra féin sula dtosaítear an obair ar an láithreán tástála 
agus aon ghníomhaíocht laistigh de 500 méadar ó na cáblaí agus trealamh fo-mhara 
lena n-áirítear blocanna nó tromáin mhúrála. Ciallaíonn sé go gcaithfear an 
fhéidearthacht do phriacail SIMOPS a mheasúnú agus séala a thabhairt ina leith sular 
féidir aon Chead chun Oibre ar an láithreán a eisiúint. 

 
Baintear leas as sin chun gach gníomhaíochta ar na dátaí agus na hionaid a 
athbhreithniú chun a chinntiú an féidir nó nach féidir SIMOPS a shainaithint. 
Breithnítear na saincheisteanna seo a leanas a bhreithniú (inter alia): 

• Coimhlintí sceidil m.sh. gníomhaíochtaí sa cheantar céanna nó ag an am 
céanna. 

• Coimhlintí fisiciúla m.sh. Patrúin ancaire, cailliúint suímh. 

• Tionchair chliste m.sh. briseadh baoi chun srutha, damáiste do threalamh 
nódach fo-uisce. 

• Oibríochtaí ar bharr na mara. 

• Sábháilteacht tumadóireachta. 

• Oibríochtaí ag an mbarr ag cur isteach ar a chéile m.sh. tarraingt agus 
imlonnú. 

• Conarthaí agus comhéadain tríú páirtí m.sh. dliteanais, priacal / árachas. 

• Tionchair chomhshaoil m.sh. srianta aimsire agus staid na mara. 

• Coimhlintí críche m.sh. gníomhaíochtaí tríú páirtí .i. Suirbhéanna 
hidreagrafacha, taighde iascaigh. 

• Aon ghníomhaíocht chomhtheaglamaithe/chomhuaineach eile sa 
limistéar oibríochta a d’fhéadfadh critéir rathúlachta an tionscadail a 
chur i gcontúirt. 
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18. Conclúid 

Is tionscal i mbéal forbartha é an fuinneamh mara in-athnuaite, a bhfuil cumas nach 
beag ann don fhás eacnamaíoch agus don chruthú post. Is féidir an méid sin a éascú 
trí fhorbairt, déantúsaíocht, imlonnú agus oibriú na dteicneolaíochtaí tonnta, taoide 
agus gaoithe amach ón gcósta chomh maith le trí chruthú slabhra soláthair 
dhúchasaigh in Éirinn. Is féidir le hÉirinn a buntáistí nádúrtha a shaothrú i limistéar an 
fhuinnimh mhara in-athnuaite trí chloí leis na moltaí i bPlean Forbartha Fuinnimh In-
athnuaite Amach ón gCósta de chuid an Rialtais (OREDP). Cuideoidh an plean sin leis 
an iarracht chun Éire a bhunú mar cheannaire sna teicneolaíochtaí fuinnimh aigéin 
agus chun saoráidí a fhorbairt lena gcumasófar tráchtálú na dtáirgí agus na seirbhísí 
fuinnimh aigéin. 

 
Táthar ag moladh uasghrádú den láithreán tástála fuinnimh thonnta ¼ scála sa 
Spidéal, Co. na Gaillimhe chun an tseirbhís a thairgtear d’úsáideoirí deiridh a 
fheabhsú. Beidh Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na 
Gaillimhe mar ainm ar an láithreán tástála uasghrádaithe, agus soláthrófar leis 
limistéar cábláilte agus léasaithe d’fhorbróirí agus taighdeoirí chun a dtiontairí 
fuinnimh aigéin is fréamhshamhlacha agus teicneolaíochtaí gaolmhara a thástáil agus 
a léiriú. Cumasófar leis an láithreán uasghrádaithe d’imlonnuithe tréimhsiúla suas le 
trí ghaireas aonair chun críocha tástála agus breithmheasa ar feadh uastréimhse 18 mí 
in aon chás amháin. Is cuid lárnach den OREDP é Láithreán Tástála Fhuinneamh na 
Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe. Beidh an láithreán i mbun oibríochta ar 
feadh cúig bliana déag is fiche. 

 
Tá Éire suite go huathúil chun an tionscal fuinnimh aigéin in-athnuaite seo a fhorbairt. 
Tá an teicneolaíocht chun an acmhainn fuinnimh thonnta a shaothrú fós i mbéal 
forbartha agus tástála, agus níl aon ghaireas tráchtála lánscála i mbun oibre go fóill. 
Mar chuid den chonair ríthábhachtach chun teicneolaíocht a chruthú atá an 
ceangaltas chun tástála agus taispeána i gcomhshaol aigéin chineálta, ar nós a 
bhfaightear i gCuan na Gaillimhe. Seachadfar an ceangaltas sin trí Láithreán Tástála 
Fhuinneamh na Mara agus In-athnuaite Chuan na Gaillimhe, agus tacóidh sé le 
seachadadh beartais an Rialtais agus an AE, agus le forfheidhmiú an OREDP agus an 
Phlean Gníomhaíochta le haghaidh Post. Tá an cumas ag tionscal fuinnimh aigéin na 
hÉireann chun tacú le 17,000 – 52,000 post ag glanluach reatha timpeall €4-10 billiún 
faoin mbliain 2050. 

 
An tairbhe is mó a bhainfidh leis an tionscadal seo is ea chun cumas a thabhairt 
d'fhorbróirí teicneolaíochta tiontaire fuinnimh aigéin chun a gcuid trealaimh a 
thástáil agus a mhionathrú i saoráid náisiúnta láithreáin tástála oscailte san aigéan, 
agus ag mealladh forbróirí dá réir chun an láithreáin agus chun spreagadh a 
thabhairt d'fhás tionscail fhuinnimh aigéin dhúchasaigh in Éirinn. 

 
Baineann ríthábhacht le cruthú na teicneolaíochta do thiontairí fuinnimh aigéin i 
dtimpeallacht neamhurchóideach ar nós Chuan na Gaillimhe d’fhorbairt an tionscail 
trí chéile amach anseo. Tabharfar muinín d’infheisteoirí leis chun dul ar aghaidh 
chuig forbairt tráchtála ar lánscála, le gníomhaíochtaí tacaíochta ag an Láithreán 
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Tástála Fuinnimh Mhara an Atlantaigh i mBéal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo. 
 

Beifear tar éis an trealamh a imlonnaítear ag an láithreán tástála a chur faoi phróisis 
diana measúnachta agus deimhniúcháin, agus beifear tar éis cloí le nósanna 
imeachta arna leagan síos i lámhleabhar Láithreáin Tástála agus Léiriúcháin Chuan na 
Gaillimhe. 
Táthar tar éis na tionchair chomhshaoil ón tionscadal a scrúdú agus táthar tar éis na 
bearta maolaithe is fearr dá bhfuil ar fáil a mholadh, agus glacfar leo ar bhealach 
comhtháite.  

 

Is amhlaidh mar thoradh air sin nach mbeidh aon tionchair dhiúltacha suntasacha ar 
an gcomhshaol ag éirí as an bhforbairt. 

 
Táthar tar éis Córas Bainistíochta Sláinte, Sábháilteachta, Comhshaoil agus Cáilíochta 
creidiúnaithe a fhorbairt d’oibríochtaí ag Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus 
In-athnuaite Chuan na Gaillimhe chun a ligean don éagsúlacht gníomhaíochta is 
forleithne chun tarlú ar bhealach sábháilte agus rialaithe. 
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