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LIOSTA GIORRÚCHÁN 

CLC An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta 

DCCAE An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil 

DHPLG An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 

DTTAS An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

HNS Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha 

IAP Plean Gníomhaíochta Teagmhais 

IMO An Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta 

IOPC Cúiteamh Idirnáisiúnta le haghaidh Ola-Thruailliú 

IRCG Garda Cósta na hÉireann 

LGD An Roinn Rialtais atá i gCeannas 

MEM Bainistíocht Móréigeandála 

MRT Foireann Freagartha Muirí 

NCP Plean Teagmhais Náisiúnta (maidir le Sceitheadh Ola/Substaintí Guaiseacha 
agus Díobhálacha ar Muir) 

NECG An Grúpa Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí 

NPWS An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 

OWRN An Líonra Freagartha ar Fhiadhúlra Smeartha le hOla 

PRAnna Gníomhaireachtaí Príomhfhreagartha 

SCAT Teicníc glanta agus measúnaithe cladaigh 

SRC Ionad Freagartha Cladaigh 
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1 RÉAMHRÁ 

Tá an cháipéis seo ag gabháil leis an bPlean Teagmhais Náisiúnta (NCP) um 

Sceitheadh Ola/Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha ar Muir. Soláthraítear 

treoirlínte léi d’údaráis áitiúla maidir le hIonad Freagartha Cladaigh (SRC) a bhunú. 

Cé go gcoinníonn Garda Cósta na hÉireann (IRCG) cumhachtaí maoirseachta agus treoraithe le 

haghaidh gach truailliú mara, is faoin údarás áitiúil ábhartha atá an fhreagracht as oibríochtaí 

freagartha agus glantacháin a chomhordú agus a bhainistiú ar chladaigh nach leis an údarás 

calafoirt iad. 

1.1 CUSPÓIR 
Nuair a sháraíonn bagairt an truaillithe nó an truailliú iarbhír ar an gcladach cumas an údaráis 

áitiúil is mó atá buailte leis, agus tionscnóidh IRCG freagairt náisiúnta (Sraith 3), agus bunóidh 

an t-údarás áitiúil (nó na húdaráis áitiúla) SRC. Ba cheart go sonrófaí i bplean teagmhais féin le 

gach údarás áitiúil an chaoi chun an SRC a bhunú i bhfianaise a chleachtas agus eagrúcháin 

féin. 

Soláthraítear sa doiciméad sin treoir d’údaráis áitiúla chun éascú do chomhsheasmhacht agus 

comhtháthú le freagairt náisiúnta an IRCG ar theagmhais mhuirí agus leis an gcreat 

bainistíochta éigeandála straitéiseach níos coitianta. 

1.2 DÚSHLÁIN 
Is féidir roinnt dúshlán teacht leis an truailliú cladaigh, lena n-áirítear: 

 D’fhéadfadh aistriú céimnithe agus comhordaithe ar fhreagracht glantacháin a bheith 

de dhíth de réir mar a thagann an truailliú i dtír ó cheann ar an uisce (faoi cheannas 

IRCG, údarás calafoirt nó oibreoir amach ón gcósta) chuig ceann cladaigh (faoi 

cheannas údaráis áitiúil). 

 D’fhéadfadh na tionchair éiceolaíochta agus shocheacnamaíocha a bheith suntasach ar 

an gceantar atá buailte. 

 Ní mór glantachán ar chineálacha áirithe cladaigh a bhreithniú go cúramach, óir gur 

féidir le teicnící ionracha na tionchair a ghéarú nó saincheisteanna i ndáil le bainistiú 

dramhaíola a ghiniúint. B’fhéidir go gcaithfí seasamh in aghaidh brú ón bpobal i roinnt 

cásanna chun rud éigin a dhéanamh faoi chúrsaí. 

 B’fhéidir go mbeadh na cladaigh thruaillithe sorochtana don phobal agus do na meáin 

áitiúla. D’fhéadfadh sé sin cur le freagairtí agus braistintí mothúchánacha láidre den 

fhearg agus den imní i measc an phobail. 

 D’fhéadfadh truailliú ola nó substaintí guaiseacha agus díobhálacha a bheith ina 

nguaiseacha don phobal. D’fhéadfadh sé sin saincheisteanna a chruthú ar a sheal féin 

maidir le rialú na rochtana ar thránna, chun sábháilteacht phoiblí a áirithiú agus ligean 

d’oibríochtaí glantacháin gan bhacainní. 

 D’fhéadfaí an cineál pobail a mhealladh chuig teagmhas suntasach nár ghnách dóibh 

cuairt a thabhairt ar shuíomhanna truaillithe, ach ar mhian leo breathnú ar an gcás 

neamhghnách, de bharr fíorimní nó fiosrachta. D’fhéadfadh sé sin cur le hábhair imní 

don tsláinte agus don tsábháilteacht, agus saincheisteanna breise a thabhairt aníos 

maidir le plódú tráchta nó páirceáil feithiclí. 
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1.3 CREAT MEM 
D’fhéadfadh measúnú agus bainistiú na gcladach truaillithe a bheith dúshlánach, agus b’fhéidir 

go mbeadh comhordú de dhíth orthu ó fud gníomhaireachtaí éagsúla. An Creat maidir le 

Bainistiú Móréigeandálaí (MEM), Prótacal Ilghníomhaireachta 7: Cumasaítear le freagairt 

thalamhbhunaithe ar éigeandálaí mara na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha (PRAnna) (An 

Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus na hÚdaráis Áitiúla) chun oibriú le 

chéile agus freagairt go héifeachtach agus go sábháilte d’éigeandálaí mara, a chuireann isteach 

ar sheirbhísí talún nó ar sheirbhísí talamhbhunaithe, nó a bhfuiltear ag dúil go gcuirfidh siad 

isteach orthu sin. Soláthraítear socruithe sa Phrótacal do shlógadh PRAnna leis an IRCG agus 

dá n-oibriú leis agus le grúpaí eile chun imeachtaí éigeandála muirí a chomhordú go rathúil, 

chomh maith le dul i ngleic le saincheisteanna comhéadain le haghaidh éigeandálaí 

uiscebhealaí intíre agus éigeandálaí comhordaithe IRCG ag teacht i dtír. 

Tá an SRC mar chuid dhílis d’fhorfheidhmiú Phrótacal 7 den MEM. Is dócha go bhfógrófar an 

teagmhas mar móréigeandáil faoin gcreat do MEM freisin nuair a thionscnaítear freagairt 

Sraith 3. D’fhéadfadh gnéithe eile a bheith i gceist leis an éigeandáil, cosúil le haslonnú 

soithigh nó criú agus paisinéirí ar shuiteáil éigin, rud a ghinfidh bunú Ionad Comhordúcháin 

Áitiúil ag an údarás áitiúil is gaire. 

D’fhéadfaí an SRC a chomtháthú leis an Ionad Comhordúcháin Áitiúil, nó d’fhéadfadh sé 

eascairt as, nuair a bheidh gnéithe eile den éigeandáil curtha i gcrích. D’fhéadfadh bainistiú 

agus oibríochtaí marthanacha a bheith de dhíth chun dul i ngleic leis an truailliú cladaigh trí 

mheán SRC, rud a d’fhéadfadh maireachtáil ar feadh seachtainí nó míonna, i gcásanna den 

truailliú forleathan nó seasmhach faoi mar a ghinfí le roinnt olaí.  
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2 FEIDHMEANNA AN SRC 

Is dócha go n-áireofar le feidhmeanna SRC:  

 measúnú ar mhéid na faidhbe; 

 straitéis a cheapadh chun dul i ngleic léi; 

 gníomhartha laistigh den straitéis sin a chomhordú (lena n-áirítear athshlánú agus 

athúsáid nó diúscairt deiridh na dramhaíola ag éirí as oibríocht ar bith); 

 faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn agus ar éifeachtacht; agus 

 idirchaidreamh leis na haonaid freagartha eile a bhí páirteach sa teagmhas céanna agus 

faisnéisiú do na meáin, do chomhairleoirí áitiúla agus don phobal.  

Ba cheart go bhfaighfí i bplean teagmhais sceite le gach údarás áitiúil dá réir foráil maidir le 

bunú SRC.  Féadann údaráis áitiúla aontú go soláthróidh údarás áitiúil éigin eile an SRC dá 

limistéar; ní gá sa chás sin ach trácht a dhéanamh don socrú sin ina bpleansan. Ba chóir go 

bhfaighfí socruithe sna pleananna do bhunú SRC chun:  

 a chur ar a gcumas, de réir mar is gá, thar ceann níos mó ná údarás áitiúil amháin; agus 

 a chur ar chumas an SRC chun tairbhe a bhaint den chomhar leis an IRCG, le 

gníomhaireachtaí caomhantais reachtúla, le rialaitheoirí comhshaoil, le comhlachtaí 

sláinte phoiblí, le heagraíochtaí neamhrialtasacha agus le heagraíocht ábhartha ar bith 

eile.  

2.1 BUNÚ SRC 
Is gnách go mbunaítear SRC nuair an thionscnaíonn an IRCG sin freagairt náisiúnta (Sraith 3); 

agus áirítear leis sin bagairt an truaillithe cladaigh nó truailliú cladaigh iarbhír. Féadfaidh údarás 

áitiúil roghnú chun SRC a ghníomhachtú i gcomhair teagmhas Sraith 2 ámh, má chreideann 

siad go dteastaíonn an méid sin. An chéad údarás áitiúil a fhaigheann an truailliú; is iondúil 

gurb iadsan a bhunaíonn SRC.  B’fhéidir go mb’fhearr ina dhiaidh sin an SRC a athlonnú chuig 

údarás áitiúil éigin eile de réir mar a aistríonn méid nó béim an truaillithe chuig limistéar an 

údaráis áitiúil eile sin.  

2.2 PLEANÁIL GNÍOMHAÍOCHTA TEAGMHAIS 
Molann an NCP go nglactar le heagrú agus le próisis an chórais bhainistíochta teagmhais i 

bpleananna teagmhais an údaráis áitiúil sin. Áirítear leis sin scáthánú ar na Rannóga 

Oibríochtaí, Lóistíochta, Pleanála agus Airgeadais, ar rannóga lárnach iad d’Fhoireann 

Freagartha Muirí an IRCG (MRT) iad, laistigh den SRC (féach Alt 2.3). 

I gcás na dteagmhas Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha (HNS), beifear ag díriú ar 

shainaithint na substainte/substaintí; agus ar shláinte agus sábháilteacht na bhfreagróirí agus 

an phobail áitiúil a áirithiú. D’fhéadfaí fáil sainchomhairle agus leithlisiú na limistéar buailte a 

áireamh leis sin. 

I gcás an truaillithe ola, is dóichí go mbeidh oibríochtaí glantacháin de dhíth cé go bhféadfadh 

guaiseacha a bheith fós ann. D’fhéadfadh úsáid suirbhéanna measúnaithe ar ghlantachán 

cladaigh (SCAT) a bheith de dhíth sa chás sin – féach Alt 3. 

Ba cheart na gníomhartha beartaithe i ndáil le measúnú cladaigh agus cóireáil fhéideartha 
(cóireálacha féideartha) a chomhtháthú laistigh den Phlean Gníomhaíochta Teagmhais (IAP) 
foriomlán. 
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Teastaíonn socruithe soiléire ón SRC le haghaidh: 

straitéis a ghlacadh, cinneadh a dhéanamh faoi ghníomhartha sonracha, tosaíochtaí idir 

gníomhartha a bhunú, agus na conarthaí agus an caiteachas riachtanach a údarú chun na cinntí 

sin a chur i gcrích. 

Ba chóir dá réir go n-áireofaí le plean gníomhaíochta gach údaráis áitiúil:  

 forálacha do cheapadh an oifigigh nó na n-oifigeach a bheidh údaraithe chun cinntí a 

ghlacadh agus caiteachais a thabhú thar ceann an údaráis, agus an creat a leagan síos 

ina n-oibreoidh siad; 

 forálacha do chumasú na n-oifigeach ábhartha le húdarás éigin eile atá ag glacadh róil 

cheannais thar ceann grúpa údarás chun feidhmiú thar a cheannsan; agus 

 socruithe don chaoi chun comhroinnt na gcostas ó chomhghníomhú idir údaráis áitiúla 

i measc na n-údarás ábhartha a chinneadh.  

2.3 EAGRÚ SRC 
Moltar go nglacann an SRC eagrúchán a chomhfhreagraíonn don chur chuige náisiúnta, 

bunaithe ar eagrúchán agus próisis an chórais bhainistíochta teagmhais. Áirítear leis sin 

scáthánú na Rannóg Oibríochtaí, Lóistíochta, Pleanála agus Airgeadais, le príomhthascanna 

dóchúla á leithdháileadh mar seo a leanas: 

2.3.1 Foireann Cheannais 

Is é an ceannas a bhíonn freagrach as cuspóirí agus tosaíochtaí foriomlána a shocrú, agus as 

gníomhartha oirbheartaíocha a fhaomhadh ar forbraíodh tríd an bPlean Gníomhaíochta 

Teagmhais (IAP) iad. Bíonn maoirseacht acu freisin ar chaiteachais airgeadais agus bíonn 

tacaíocht dhíreach acu i ndáil le cúrsaí dlíthiúla, sábháilteachta agus idirchaidrimh 

sheachtraigh, lena n-áirítear faisnéis phoiblí agus cumarsáid meán. 

De réir mar is cuí, soláthraíonn an Ceannas faisnéisithe don Ghrúpa Náisiúnta Comhordaithe 

Éigeandálaí (NECG) agus seolann iarratais ar thacaíocht náisiúnta breise, réiteach na 

saincheisteanna comhordúcháin agus cumarsáid phoiblí ar leibhéal náisiúnta tríothusan. Sa 

chás go n-éiríonn an truailliú cladaigh mar an ghné cheannasach d’fhreagra ar thruailliú mara, 

i.e. má tá freagairt mara ag teacht chun críche, féadfaidh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus 

Rialtais Áitiúil (DHPLG) ról a ghlacadh mar an Roinn Rialtais atá i gCeannas (LGD) ón Roinn 

Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS). 

2.3.2 An Rannóg um Pleanáil 

Cuimseofar leis an bpleanáil an clár cóireála cladaigh, má bunaíodh an méid sin. Cuimseofar 

leis sin an próiseas suirbhéireachta um measúnú glantacháin cladaigh (SCAT), i dteannta leis an 

moladh cóireála, na tosaíochtaí agus na críochphointí dá thoradh sin. 

Áirítear leis an rannóg sin saineolas comhshaoil, chun a chinntiú go dtugtar íogaireachtaí 

éiceolaíochta agus socheacnamaíocha san áireamh leis na moltaí. 

Bíonn sé freagrach as doiciméadúchán foriomlán an teagmhais trí thaifead riaracháin, lena n-

áirítear tiomsú logaí, comhad, léarscáileanna, achoimrí cruinnithe srl... is féidir leas a bhaint as 

an bhfaisnéis sin chun ullmhacht don todhchaí a fheabhsú. 

2.3.3 Rannóg Oibríochtaí 

Cuireann oibríochtaí chun feidhme na moltaí oirbheartaíocha arna bhforbairt ag an Rannóg 

Pleanála. Is dócha go mbainfidh an líon pearsanra is mó san allamuigh leo, óna dteastaíonn 
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maoirseacht, oiliúint agus faisnéisithe laethúla chun a áirithiú go dtuigeann gach pearsanra a 

ról sonrach agus a dtascanna leithdháilte. 

Más gá freagairt fiadhúlra smeartha le hola a ghníomhachtú, comhtháthaítear na 

gníomhaíochta sin leis an gcóras foriomlán trí Oibríochtaí. 

2.3.4 Rannóg Lóistíochta 

Bíonn lóistíocht freagrach as áirithiú na soláthairtí agus na tacaíochta riachtanaí chun 

Oibríochtaí a chumasú chun tabhairt faoina dtascanna leithdháilte. 

2.3.5 Rannóg Airgeadais 

Soláthraíonn an Rannóg Airgeadais agus Riaracháin rialuithe airgeadais don fhreagairt, 

tacaíonn le conrú agus le soláthar, rianaíonn costais teagmhais, bainistíonn éilimh, agus tugann 

cuntas in aisíocaíochtaí. D’fhéadfaí é sin a úsáid chun tacú le costais a fháil ar ais agus le 

héilimh féideartha. 

2.4 PEARSANRA SRC 
Braithfidh na heagraíochtaí ag a bhféadfadh baint a bheith sa SRC agus líon an phearsanra ar 

scála agus ar chineál an teagmhais. 

Tarraingeofar an croíphearsanra ón údarás áitiúil nó ó na húdaráis áitiúla atá buailte. 

D’fhéadfaí a áireamh le heagraíochtaí rialtais eile, ach gan a bheith teoranta do: 

 IRCG (DTTAS) 

 An Garda Síochána (ord poiblí agus saincheisteanna rialála) 

 An Rannán Gnóthaí Peitriliam (DCCAE), más teagmhas ar shuiteáil amach ón gcósta 

atá ann 

 An Coimisiún um Rialáil Fóntas, más teagmhas ar shuiteáil amach ón gcósta atá ann 

 An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 

 An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 

 An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

 An tÚdarás Cosanta Iascaigh Mara 

Tá eagraíochtaí éagsúla neamhrialtasacha ann dá bhféadfaí cuireadh a thabhairt freisin chun 

bheith rannpháirteach agus comhtháthú leis an SRC, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta 

do: 

 Oibreoir, más teagmhas ar shuiteáil amach ón gcósta é 

 Árachóir Chosaint agus Slánaíocht d’Úinéir Loinge (P&I) nó “cumainn” agus a gcuid 

comhairleoir(í), más teagmhas CLC é 

 Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh ó Ola-Thruailliú, más teagmhas de réir 

Choinbhinsiún an Chiste é  

 ITOPF, má cheaptar comhairleoirí teicniúla le cumann P&I nó Ciste IOPC 

 An Líonra Freagartha ar Fhiadhúlra Smeartha le hOla (OWRN) 

2.5 FAISNÉIS PHOIBLÍ AGUS CUMARSÁID MEÁN 
D’fhéadfadh spéis a bheith ann de bharr truailliú cladaigh nach beag, ón bpobal áitiúil, ón 

bpobal i gcoitinne agus ó na meáin áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta araon. 

Is ríthábhachtach é go mbíonn comhstraitéis chomhsheasmhach ag gach gníomhaireacht i leith 

na meán, agus ba chóir go rannchuirfeadh an SRC leis sin. Faisnéis a thugtar sa Doiciméad 
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Treorach 5 faoin gCreat MEM: Cuidíonn Treoir d’Oibriú leis na Meáin le gach gníomhaireacht 

chun straitéis meán a fhorbairt agus chun a áirithiú go mbainistítear teachtaireachtaí agus 

faisnéis ríthábhachtach go hiomchuí. Is dóichí go nochtfar na gníomhaireachtaí ag an láthair/ar 

an gcladach do ghníomhaíocht meán dhian, leis na meáin ag lorg ráiteas láithreach, faisnéise 

agus rochtana. Ba cheart go mbeadh na ráitis mheán comhordaithe agus comheisithe ag 

gníomhaireachtaí, ag uasmhéadú agus ag beartú tosaíochta don fhaisnéis infhaighte. Beidh 

tiomsú agus nascadh na faisnéise infhaighte ón SRC agus ón MRT i gceist le comhordú na 

ngníomhaíochtaí sin. 

2.6 FAIREACHÁN COMHSHAOIL 
B’fhéidir go nglacfaí cinneadh chun tabhairt faoin bhfaireachán comhshaoil, d’fhonn tuiscint 

níos fearr a fháil ar thionchair an sceite, na dteicnící glantacháin agus na rátaí athshlánaithe. Ba 

chóir go gcomhtháthófaí clár faireacháin leis an gcóras ceannais teagmhais, agus ba cheart go 

mbeadh a chuspóirí agus a chur chun feidhme sainithe go soiléir1. D’fhéadfaí iarraidh ar an 

gcomhlacht Stáit inniúil, an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS), chun treoir 

agus tacaíocht a sholáthar. 

Ní bhreithneofar gach faireachán de bheith in-aisghabhála ó thaobh costas de de réir na 

gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le cúiteamh. Moltar dá réir idirchaidreamh dlúth le 

hárachóirí soithí nó lena n-ionadaithe, nó le pearsanra an Chiste IOPC. 

                                                                 

1
 Tá treoir mhionsonraithe ar fáil trí na Treoirlínte d’Fhaireachán Iar-Theagmhais maidir le Measúnú agus 

Faireachán ar Thionchair Mhuirí ó Fhreagairt ar Thruailliú le linn Éigeandálaí (PREMIAM). Cé gur le haghaidh 

na Ríochta Aontaithe a forbraíodh na treoirlínte sin, is ábhartha iad an fhaisnéis agus na próisis ar a gcuirtear 

síos iontu le haghaidh gach teagmhas truaillithe mhara. Féach www.cefas.co.uk/premiam  

http://www.cefas.co.uk/premiam
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3 MEASÚNÚ CLADAIGH 

Is comhpháirt ríthábhachtach d’oibríocht freagartha iad na suirbhéanna measúnaithe ar 

chladach clúdaithe le hola - ar a dtugtar freisin suirbhéanna um Measúnú Glantacháin Cladaigh 

(SCAT). Baineann na bainisteoirí freagartha leas as an bhfaisnéis a bailíodh sa suirbhé chun 

cuspóirí, tosaíochtaí, srianta agus críochphointí a shocrú; ar ríbhunúsach iad go léir chun tacú 

le pleanáil, cinnteoireacht agus cur chun feidhme cláir freagartha cladaigh éifeachtaigh. Is 

laistigh den SRC a chomhordaítear na suirbhéanna. 

3.1 CUSPÓIR 
Déantar suirbhéanna measúnaithe cladaigh chun: 

 scála agus saintréithe an olaithe/truaillithe cladaigh a shainiú agus a dhoiciméadú; 

 an cineál cladaigh agus na saintréithe cósta a shainaithint agus a dhoiciméadú laistigh 

den limistéar buailte. 

 moltaí a fhorbairt do chríochphointí cóireála agus do theicnící cóireála lena 

soláthraítear glantairbhe comhshaoil; 

 tacaíocht a sholáthar ar feadh an chláir chóireála, sa chaoi go dtuigeann pearsanra na 

n-oibríochtaí glantacháin cladaigh na hionchais agus na hábhair imní i measc na 

mbainisteoirí freagartha; 

 próiseas a sholáthar do dhúnadh ach a mbeidh an chóireáil curtha i gcrích; agus 

 rannpháirtíocht ionadaithe iomchuí a fháil chun comhdhearcadh na coitiantachta a 

áirithiú ar fud an chláir freagartha cladaigh. 

D’fhéadfadh cuspóirí éagsúla a bheith le suirbhéanna measúnaithe cladaigh de réir mar a 

fhorbraítear na céimeanna d’fhreagra éigin. Is le linn na chéad chéime a shainítear le faisnéis 

an tsuirbhé scála foriomlán an limistéir atá buailte agus saintréithe an truaillithe cladaigh, lena 

gcumasaítear foirne glantacháin chun díriú ar shuíomhanna le tosaíocht níos airde. Feictear 

suirbhéanna córasacha le linn na céime pleanála lena soláthraítear faisnéis mhionsonraithe 

agus moltaí sochosanta faoin gcaoi chun limistéir a chóireáil mar a dteastaíonn glantachán, 

agus feictear tacaíocht do na foirne glantacháin ionas go dtuigeann siad na cuspóirí agus na 

straitéisí den chlár freagartha cladaigh. 

3.2 PRÓISEAS CÓIREÁLA CLADAIGH 
Taispeántar an próiseas foriomlán do chóireáil cladaigh agus do chlár SCAT i bhFíor 1. Ba 

chóir go n-áireofaí le pleananna teagmhais údarás áitiúil cur chuige, an córas, an téarmaíocht 

agus an tuairisciú measúnaithe caighdeánaithe. Ba cheart an pearsanra a chur ar an eolas faoin 

bpróiseas tríd an oiliúint agus an cleachtadh. I gcás mórtheagmhais, is dócha gur féidir 

pearsanra le taithí ar thabhairt faoi chlár cóireála cladaigh a shlógadh chun tacú le hacmhainní 

áitiúla. Ba chóir go n-éascófaí agus go mbrostófaí leis sin cur i gcrích suirbhéanna, má tá siad 

curtha leis na pleananna teagmhais áitiúla cheana féin. 

Tá treoracha éagsúla ann faoin gcaoi chun clár SCAT a eagrú agus a reáchtáil, lena n-áirítear 

foilseacháin ó IPIECA-IOGP2 agus OSRL3. Bíonn tagairtí agus ábhair SCAT ar fáil saor in aisce 

ó www.shorelinescat.com. 

                                                                 

2
 A guide to oiled shoreline assessment (SCAT) surveys (2014) 

http://www.ipieca.org/resources/good-practice/a-guide-to-oiled-shoreline-assessment-scat-surveys/ 

http://www.shorelinescat.com/
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/a-guide-to-oiled-shoreline-assessment-scat-surveys/
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Fíor 1: Cóireáil cladaigh agus clár SCAT 

3.3 PLEANÁIL DO SCAT 
Molann an NCP go nglactar le heagrú agus le próisis an chórais bhainistíochta teagmhais i 

bpleananna teagmhais an údaráis áitiúil sin. Is iondúil go dtagann an fhoireann SCAT faoi 

chúram na Rannóige Pleanála sa chomhthéacs sin, faoi mar a léirítear i bhFíor 2, ach tagann 

tosaíochtaí agus críochphointí glantacháin faoi chúram na Rannóige Oibríochtaí le cur chun 

feidhme na moltaí cóireála. 

 

Fíor 2: Gnáthshuíomh SCAT san eagrúchán freagartha 

Is iondúil go n-áirítear leis na foirne suirbhéireachta ionadaithe ó ghníomhaireachtaí nó úinéirí 

talún/bainisteoirí sa limistéar buailte sa chaoi gur féidir leo a bheith mar chuid den phróiseas 

meastóireachta. Is iad na foirne suirbhéireachta céanna a imscrúdaíonn suíomhanna nuair a 

bhíonn an chóireáil curtha i gcrích chun a chinntiú gur sásaíodh na cuspóirí suíomhshonracha, 

sa chaoi gur féidir foirne glantacháin a imscaradh chuig limistéir eile. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

3
 SCAT Field Guide (2015) 

www.oilspillresponse.com/technical-library/scat-field-guide/ 

http://www.oilspillresponse.com/technical-library/scat-field-guide/
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Cáipéis faoi rialú: Is cáipéis faoi rialú an cháipéis seo. Is í Rannóg 

Ullmhachta, Freagartha agus Pleanála Gharda 

Cósta na hÉireann a dhéanann aon athbhreithniú 

agus leasú a fhaomhadh. 

Aiseolas: Má tá aiseolas agat faoin gcáipéis seo, seol é 

chuig IRCGDIVISION@dttas.gov.ie, ionas gur 

féidir é a bhreithniú sa chéad athbhreithniú eile 

den phlean seo. 

Séanadh: Cé go ndearnadh gach uile chúram agus dícheall 

cuí agus an fhaisnéis seo á baint, á hanailísiú agus 

á cur i dtoll a chéile, ní thugann Garda Cósta na 

hÉireann aon ghealltanas go bhfuil an fhaisnéis 

arna cur ar fáil saor ó locht.  

2020 bliain a fhoilsithe 

Garda Cósta na hÉireann 

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

Lána Líosain 

Baile Átha Cliath 

D02 TR60. 

Tá an doiciméad seo ar fáil freisin ar ár láithreán gréasáin: 

http://www.dttas.ie/maritime/english/irish-coast-guard-ircg 

mailto:IRCGDIVISION@dttas.gov.ie
http://www.dttas.ie/maritime/english/irish-coast-guard-ircg


 

 

 

 


