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D'ullmhaíodh an tuarascáil seo do Chomhairle Contae Chorcaí, i bpáirt leis an Údarás um
Bóithre Náisiúnta, faoi réir ag téarmaí agus coinníollacha ceapacháin do sheirbhísí
comhairliúcháin maidir leis an tionscadal um bóithre náisiúnta atá beartaithe don N22 Baile
Bhuirne – Maigh Chromtha (Baile Bhuirne go Cúil Chomhair). Ní thig le McCarthy Hyder
Comhairleoirí glacadh le freagracht ar bith as aon úsáid ná as aon mhuinín a chuirtear as ábhar
na tuarascála seo ag aon tríú páirtí.
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Leagan Béarla de Logainmneacha laistigh den Ghaeltacht
Mar atá sainithe ag Ordú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta) (IR 872 de 2004)
Tábla 1: Bailte Fearainn
Ainm Gaeilge

Ainm Béarla

Baile Fearann Uimhir

Baile Mhic Íre

Ballymakeery

7

An Cheapach Thoir

Cappagh East

18

An Cheapach Thiar

Cappagh West

19

Cúil an Bhuacaigh

Coolavokig

34

Cúil Aodha

Cúil Aodha

36

Cúil na Cathrach

Coolnacaheragh

38

Doire na Sagart

Derrynasaggart

64

An Gairdín Sasanach

Englishgarden

73

Magh Réidh

Flats

74

Inse na hAmhraí

Inchinahoury

105

Na Cillíní

Killeen

111

An Sliabh Riabhach

Slievereagh

151

Tonn Láin

Toonlane

153

Tábla 2: Paróistí
Ainm Gaeilge

Ainm Béarla

Paróiste Uimhir

Baile Bhuirne

Ballyvourney

2

Cill na Martra

Kilnamartery

5
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GIORRÚCHÁIN
MTLB
CAS
CALT
OS
SOO
LSN
AS
RCA
UCT
AOB
L&B
CCS
FBCT
TRTLTI
EBO
BTF
CB
c.
PFC
C6H6
Sl.
CTFTT
MCTC
CO
CO2

Meánghluaiseacht Tráchta Laethúil Bliana
Ceantair le hAcmhainn Seandálaíochta
Ceantar Ardluacha Tírdhreacha
Oidhreacht Seandálaíochta
Sonra Os Ordanáis
Limistéar Sáráilleachta Nádúrtha
Acmhainn Seandálaíochta
Na Rialacháin um Chaighdeáin Aercháilíochta
Uathchomhaireamhóir Tráchta
Aonad Oibre Bliantúil
Leaba agus Bricfeasta
Cóimheas Costsochair
Faoi bhun Cothrom Talún
Tionól Réigiúnach na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair
Éileamh Bitheolaíoch ar Ocsaigín
Bunaíocht um Thaighde Foirgníochta
Caighdeán na Breataine
Circa
Plean Forbartha Contae
Beinséin
Slabhraíocht
Cumann Taighde agus Faisnéise Thionscal na Tógála
Measúnuithe Charachtar Thírdhreacha Contae
Aonocsaíd Charbóin
Dé-ocsaíd Charbóin

ACS
ÉCO
OCÉ
RTTB
cSAC
POS
REOGO
dB
dB(A)
LSC
TRC
RCORÁ
RCIR
DLF
LDBD
DFNOA
RI
CE
TC
CEE
MTT
RTT
GCC

Anailís Chostsochair
Éileamh Ceimiceach ar Ocsaigin
Ordaithe Ceannaigh Éigeantaigh
Ríomh Torann Tráchta ar Bhóithre
Iarrthóir um Cheantar Suime ar Leith Caomhnaithe
an Phríomh-Oifig Staidrimh
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán
deicibeilí
deicibeilí (Coigeartaithe))
Limistéar Sainithe Caomhnaithe
Toghroinn Ceantair
An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil
An Roinn Comshaoil, Iompair agus na Réigiún
Déan a laghad agus is féidir
Láimhleabhar Dearaidh do Bhóithre agus do Dhroichid
Dréacht Fardal Náisiúnta um Oidhreacht Ailtireachta
An Roinn Iompair
An Comhphobal Eorpach
Toghcheantar
Comhphobal Eacnamaíochta na hÉorpa
Measúnú ar Thionchar ar an gComhshaol
Ráiteas Tionchair Timpeallachta.
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
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OCC
CCT
AE
Fe
LMT
UBSLMT
MTT
ABTST
CFG
TMSI
SGÉ
GSU
ha
GM
HC
FET
Uai
Hz
Ian
FBMC
FSA
OT
RCCT
km/uai
ksu
TT BÁCA
TMÍ
CCL
UTÁ
ITD
FEÉ
LS C
Ul
m.
ITC
m fct
mg/m3
MHC
mm
Mm3
Mn
LCL
msu
ÚRLT
CNSAC
PFN
TEN
LON
FNOA
ON
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Oifigeach Cosanta Comhshaoil
Caighdeáin Cháilíochta Timpeallachta
Aontas Eorpach
Iarann
Láimhleabhar um Meas Tuile
Uisce Báistí le Sruth Láimhleabhar um Meas Tuile
Measúnacht Tionchair Tuile
Abhantracha Beaga Thuarascáil Staidéir Tuile
Córas Faisnéise Geografaí
Treoir ar an Modheolaíocht do Staidéir Ilmhodal
Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann
Grúpsholáthar Uisce
Heicteáir
Gníomhaireacht um Mórbhealaí
Hidreacarbóin
Feithiclí Earraí Troma
Uaire an chloig
Hertz
Nóta Eatramhach Faisnéise
Foras Bainistíochta agus Measúnachta Comhshaoil
Foras na Seandálaithe Allamuigh
Oidhreacht Thionsclaíoch
Rialú Comhtháite agus Cosc ar Thruailliú
Ciliméadair san Uair
Ciliméadair san Uair
Treoir Theicniúil um Bainistiú Áitiúil Chaighdeán an Aeir
Tairseach Measúnachta níos Ísle
Comhairle Contae Laoise
Uiscíoch le Tábhacht Áitiúil
Institiúid Tírdhreacha
Feithicil Earraí Éadroma
Leibhéal Seirbhíse 'C'
Uasluach
Méadair
Íosmhéid Tiúchana Ceadaithe
Méadair faoi bhun cothrom talún
Milleagraim in aghaidh an mhéadair chiúbaigh
McCarthy Hyder Comhairleoirí.
Milliméadair
Milliún Méadar Ciúbach
Mangainéis
Corrlach Lamhála
mílte san uair
Údarás Réigiúnach Lár Tíre
Caighdeán Náisiúnta SAM um Aer Comhthimpeallach
Plean Náisiúnta Forbartha
Tagairt Eangaí Náisiúnta
Limistéar Oidhreachta Náisiúnta
Fardal Náisiúnta um Oidhreacht Ailtireachta
Ocsaíd Nítreach
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NO2

Dé-ocsaíd Nítrigine

NOx
GSL
GCL
GLL
SPNF
ÚBN
ODBN
NSCA
SNS
CCTT
ANT
AACS
CCUF
OOP
SO
p.a.
HAI.
imLCS
ÁC10
CONm
Q Luach
TBA
BIR
CSA
TSÁ
TPR
TSC
TRCB
TRB
LCS
TRDO
IR
TSS
SO2

Ocsaídí Nítriúla
Glan Sochair Láithreach
Glan Costais Láithreach
Glan Luach Láithreach
Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra
An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta.
Oifig um Dhearadh Bóithre Náisiúnta
Cumann Náisiúnta um Aer Glan
Straitéis Náisiúnta Spásúlachta
Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh
Achoimre Neamhtheicniúil
Ainmníocht Aonad Críche do Staidreamh
Comhairle Contae Uíbh Fhailí
Oifig na nOibreacha Poiblí
Suirbhéireacht Ordanáis
sa Bhliain
Hidreacarbóin Aramatacha Iltimthriallacha
iarrthóir molta um Limistéar Caomhantais Speisialta
Ábhar Cáithníneach
Ceantair Oidhreachta Nádúrtha molta
Ardluach
Trasbhealach Abhann
Bord Iascaigh Réigiúnach
Cóimheas Shreabhaidh le hAcmhainn
Taifead na Séadchomharthaí agus na nÁiteanna
Treoir um Pleanáil Réigiúnach
Taifead na Struchtúr Cosanta
Tuarascáil um Roghnú Conair Bealaigh
Tuarascáil um Roghnú Bealaigh
Limistéar Caomhantais Speisialta
Tionól Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir
Ionstraim Reachtúil
Taifead na Suíomh agus na Séadchomharthaí
Dé-Ocsaíd Sulfair

LfCS
LFb
CCF
BIRD
CIFU
IHC
tn/bl
OCC
ICF
LTI
UTM
Um
EDS
CAT

Limistéar faoi Chosaint Speisialta
Leibhéal Fuaimbhrú
Crios Cosanta Foinse
Bord Iascaigh Réigiúnach an Deiscirt
Córais Inbhuanaithe um Fhorbairt Uirbeach
Iomlán na Hidreacarbóin
Tonaí sa Bhliain
Orduithe Caomhnaithe Crann
Iomlán Cáithníní ar Fuaidreamh
Limistéar Talmhaíochta Inúsáidte
Uastairseach Measúnachta
Miocróin
an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte
Crios Amharcthionchair
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GLUAIS
Uiscíoch
Foirmíocht gheolaíochta le leorsholáthar póiriúlachta agus tréscaoilteachta idircheangailte le go
leor uisce a stóráil agus a thabhairt uaidh faoi ghrádáin nádúrtha hiodrálacha.

Linn Tanúcháin
Imchuach tógtha a fheidhmíonn le teorainn a chur le ráta an reatha chun srutha go dtí an uisce
glactha, chun nach ndéanfaí sárú ar acmhainn an chainéil le sruth..

Leibhéil an Chúlra
Leibhéil na dtruailleán ionadaíoch den cheantar máguaird (ní chuimsíonn tionchar díreach foinsí
áitiúla).

Sciatha
Bacainne a chuirtear isteach i lintéar le claonadh agus laghdú a dhéanamh ar luas an tsrutha
tríd an lintéar.

Calóga na Banna
Uirlisí breochloiche (lanna agus calóga a úsáideadh mar sceana) ón tréimhse déanach
méisiliteach (5500 – 4000 BC). Faightear mórán díobh in Abhainn na Banna i dTuaisceart
Éireann.

Barrow
Séadchomhartha cruinn adhlactha ón Ré Chré-umha agus Ré an Iarainn, ina mbíonn an
limistéar láir sainithe ag díog agus claífort seachtrach.

Beinséin
Truailleán a astaíonn go príomha ó fheithiclí le hinneal peitril agus ón tionscal scagtha peitril.

Débhaláid
Dhá thacar de rampair

Bóithrín
Focal Gaeilge ar lána cung tuaithe.

Ré an Chré-umha
Tráth ama nuair a leath an chéad úsáid de dhéantúsáin mhiotail, déanta de chré-umha, go
forleathan de réir a chéile. In Éirinn agus sa Bhreatain Mhór áirítear an tréimhse seo a bheith
ann thart ar 4,000-3,000 bliain ó shin.

Carn
Dumha comhdhéanta de chlocha, le struchtúir inmheánacha uaireanta, séadchomhartha
adhlactha de ghnáth, ach mar chuimhneachán uaireanta.

Aonocsaíd Charbóin (CO)
Truailleán a astaíonn go príomha ó fheithiclí iompair ar bhóithre.

Carrbhealach
An chuid áirithe den mbóthar a úsáideann trácht feithicle .

Caiseal
Séadchomharthaí de chineál mar rátha (féach thíos) ach iniata ag ballaí tógtha de chloch
shingil. Ghairtear ‘caiseal’orthu de ghnáth, cé go n-úsáidtear ‘cathair’ agus‘dún’ coitianta agus i
logainmneacha. Cé go gcuirtear dáta siar go dtí an Ré Cré-Umha déanach (1000 - 600 RC) ar
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chuid de na himfháluithe de chloch shingil seo, is dócha nach bhfuil i bhformhór na
séadchomharthaí seo ach cloch-choibhéis na ráthanna cré ón tréimhse chéanna.

Dobharcheantar
Limistéar talún trína ghabhann an t-uisce uile a thaosctar ann isteach in abhainn, taisciomar nó
dobharlach eile.

Slabhraíocht
Fad ar mhéadair ó thosach na forbartha ar an mbóthar atá beartaithe (slabhraíocht 0m).

Cist
Tuama leacthaobhach, de ghnáth de leaca seasta le foirm ar chuma bhosca a thógáil agus é
clúdaithe le leac mhór nó le mórán lindéar nó fardoirse beaga. Thosaigh úsáid na gcist chun
adhlactha le linn Ré an Chré-umha (2400 – 600 RC).

Comhdhraein Scagtha
Píobán bréifneach draenála, a leagtar ar fead imill bóthair de ghnáth, a úsáidtear le huisce
dromchla le sruth a bhailiú. Tá dhá fheidhm, iompar agus cóireáil ag Comhdhraenacha Scagtha.

Tréimhse Chothabhála an Chonraitheora
An tréimhse ama i ndiaidh na tógála a bheith críochnaithe dá bhfuil an Conraitheoir freagrach
as cothabháil na n-oibreacha.

Barrachomhartha
Mar a mbíonn éifeacht ag gnéithe faoi thalamh mar dhíoganna nó ballaí ar an gcré os a gcionn
agus mar a athraíonn siad dath an fhásra agus / nó an barr ar an dromchla.

Lintéar
Struchtúr nó draein d'atreorú srutha nó abhann.

Méadar sa soicind
Tomhas ar shreabhadh uisce. Méadair chiúbach sa soicind (aonad).

Gearradh
Cuid de chréfort mar atá leibhéal an bhóthair atá beartaithe níos ísle ná leibhéal bunaidh na
talún.

dB(A)
Córas ‘A-mheáite’ a sholáthraíonn ceann de na comhghaolúcháin is fearr ar aireachtáil ghlóraí .
(Féach Aguisín 16.1 do shainmhíniú iomlán ar an téarmaíocht ghlóir a úsáidtear san RTT).

Láithreáin Díliostáilte
Láithreáin ná meastar a thuilleadh a bheith tábhachtach ó thaobh na seandálaíochta de i.
neamhsheandálaíoch óna nádúr nó iar 1700.

Diméin
An talamh a ghabhann le teach mainéara nó sealúchas eile talún.

Feadán Idirleata
Samplóir beag a údáidtear do thomhas fadtéarmach ar leibhéil truailleán.

Cnámh scéil Déan a laghad agus is féidir
Is é seo an breithniú ar uasghrádú an N22 atá ann tríd an gcarrbhealach atá ann a leathnú.
Déantar machnamh chomh maith ar sheachbhealaí áitiúla ar lonnaíochtaí.
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Cnámh scéil Ná déan faic
Is é seo an breithnú ar an líonra bóithre atá ann gan an bóthar atá beartaithe a bheith ann.

Cnámh scéil Déan Rud éigin
Is é seo an breithnú ar an líonra bóithre atá ann agus an bóthar atá beartaithe a bheith ann.

Dún
Ráth, de ghnáth le créfoirt, ach ainm chomh maith atá ar imfháluithe searmanais réamhstaire .

Créfort
Aon séadchomhartha déanta ar fad nó cuid mhaith de chré.

MTT
Measúnú Tionchair Timpeallachta Próiseas scrúdaithe ar thionchair ag forbairt ar an
gcomhshaol ó phlé ar ghnéithe comhshaoil ag stáid an dearaidh, trí Ráiteas Tionchair
Timpeallachta, luacháil an RTT ag údarás inniúil agus an cinneadh ina dhiaidh sin ar chead a
thabhairt nó gan a thabhairt dul chun cinn leis an bhforbairt, ag cur freagairt an phobail don
chinneadh sin san áireamh.

RTT
Ráiteas Tionchair Timpeallachta. Ráiteas ar an éifeacht, más ann dí, a bheadh ag an bhforbairt
atá beartaithe, dá gcuirfí i bhfeidhm í, ar an gcomhshaol.

Claífort.
Cré na mullóige ar a mbeadh an bóthar.

Miondraein Chlaífoirt
Cainéal draenála le huisce púsctha a iompar ó chlaífort.

Imfhálú
Aon séadchomhartha comhdhéanta d'imhfálú, mar phort nó díog, de chré de ghnáth, mar
thulach nó ráth.

Tochailt
Mar théarma seandálaíochta ciallaíonn tochailt an tochailt láimhe agus mheicniúil ag foireann
faoi cheannaireacht seandálaí le cuspóirí ar leith maidir le heolas, caomhnú, taifeadadh etc., ar
fhaisnéis seandálaíochta. Is cuspóir dó lán-imfhiosrú a dhéanamh ar thaiscí agus ar ghnéithe
seandálaíochta.

Fána
Cnuastéarma ar ainmhithe réigiúin.

Córas Páirceanna
Patrúin de pháirceanna, nach bhfuil in úsáid a thuilleadh, atá le feiceáil uaireanta mar chréfort
íseal agus ag baint go minic le lonnaíochtaí meánaoiseacha nó níos luaithe.

Líonadh
Ábhar a úsáidtear le leibhéal na talún a ardú.

Tuilemhá
Aon talamh a bhíonn tirim de ghnáth ach ar dóigh di a bheith báite ag uisce ó aon fhoinse
nádúrtha.

Flóra
Cnuastéarma ar phlandaí réigiúin.
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Díog
Clais nó móta, le feidhm cosanta de ghnáth.

Astuithe Smúite
Éiríonn ón dromchla má atá an ghaoth láidir agus suaite go leor agus an dromchla tirim agus
scaoilte go leor le hath-aerchrochadh a chruthú ó dhromchla na talún agus an bhóthair.

Fulacht Fia (uatha) / Fulachta Fia (iolra)
Féachtar ar na láithreáin seo mar áiteanna ársa cócaireachta ó ré an chré-umha (2400 – 600
BC). Bíonn fulacht fia comhdhéanta de dhumha ar chruth chrú capaill nó dhubháin de chloch
tine-scoilte, timpeall ar log éadomhain ina bhfaightear umar nó dabhach cré nó adhmad líneáilte
de ghnáth. Is gnách iad a bheith suite i gceantair ísle in aice le foinse uisce, agus is minic i
mbraislí iad.

Aiteann
Cineál fásra.

Céimseata
Sonraí ar na línte éagsúla, cuartha agus díreacha, a úsáideadh le hailíniú an bhóthair a
dhéanamh amach.

Geoifisic
Modh suirbhéireachta neamhshuaiteach ina mbíonn ceann nó níos mó díobh seo a leanas:
fritheachas leictreach, cineálacha éagsúla maighnéadachta agus radar treáiteach talún.

Acomhal Grád Scartha
Acomhal mar a ghabhann ar a laghad bóthar amháin thar cheann eile.

Rátaí Glaspháirce
Tarlaíonn seo nuar is mar a chéile an ráta dsiúscairte ar uisce dromchla le sruth, ar an
bhforbairt a bheith críochnaithe.

Gáis Cheaptha Teasa (GCTanna)
Gais a shúnn an radaíocht fhadtonn a chaillfí sa spás ina éagmais agus as a dtiocfadh ardú
teochta ar an gcruinne. Go dtí seo tá thart ar 30 gás ceaptha teasa a thairgíonn gníomhaíocht
an duine aitheanta. Is iad na príomhgháis ná: dé-ocsaíd charbóin(CO2), meatán(CH4),
clórafluaracarbóin (CFCanna) agus ocsaíd nítriúil (N2O).

Screamhuisce
Uisce a bhíonn i bpiocháin agus i scáintí i gcarraig agus in ithir, faoin dromchla agus os cionn
sraithe d'ábhar neamhscagach.

Gnáthóg
Áit chónaithe speicis nó pobail a sholáthraíonn tacar áirithe coinníollacha (m.sh. sraith na talún i
bhforaois).

Harled
Nuair atá ballaí seachtracha foirgnimh clúdaithe le plástar measctha le tathagú garbh mar
ghairbhéal.

Draenacha Idircheapóra
Draenacha a tógadh le hidircheapadh agus cartadh uisce dromchla ó thalamh níos airde..

Inbhéartach
An dromchla is ísle atá le feiceáil, urlár lintéir, draenach, séaraigh nó tolláin.
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Colbha/Clocha Colbha
Clocha móra thart ar imeall chairn nó dhumha le sainiú agus daingniú a dhéanamh ar an
séadchomhartha – balla coinneála; is féidir iad a bheith maisithe le healaín i dtuamaí pasáiste.

Tírghné
Tírghné an téarma a úsáidtear le cur síos a dhéanamh ar airde, chlaonadh agus ar
thopagrafaíocht cheantair trí chéile.

Iomairí
Téarma talmhaíochta. Cuireann síos ar chóras feirmeoireachta á úsáideadh sna tréimhsí
meánaoiseacha agus ina ndiaidh trínar baineadh trinsí beaga as an talamh le hiomairí inar
cuireadh na barraí a dhéanamh.

Leibhéal Seirbhíse (LS)
An téarma a úsáidtear do mheánluas oibiachtúil turais, faoi na cúinsí is fearr, in éineacht le
coinníollacha sásúla scoitheadh agus feidhmiúchán an tiománaí (mar atá sainithe ag
Lámhleabhar Acmhainne Mórbhealaigh SAM) .

Áith Aoil
Struchtúr de chloch agus bhríc a úsáideadh le haol a dhó. Tógadh iad seo san ochtú agus sa
naoú aoiseanna déag nuair a bhí dó aoil mar leasú talmhaíochta ar siúl go forleathan.

Lamháil Luacha
Sonraithe i dTreoracha um chaighdeán aeir an AE mar bhailiúchán truailleán nach gceadaítear
a shárú d'fhonn sláinte a chosaint.

Dramhchairn
Dumha dramhaíola inar gnách fuíollach bia, mar chnámha ainmhithe agus sliogáin a fháil. Ina
tháscaire ar láthair áitreabh cónaithe réamhstaire go minic.

Ilbhaláid
Níos mó ná dhá thacar de rampair.
Truailleán a astaíonn ó fhoinsí dócháin, go príomha ó fheithiclí iompair ar bhóithre.

Láithreán Áitiochta
Suíomh lonnaíochta; de ghnáth léiríonn an téarma láithreán réamhstaire.

Ogham
Aibítear nó rúnchóras ársa Gaelach. Is cosúil go raibh sé faoi réim go háirithe sa tréimhse
luathChríostaíochta (5ú – 10 Céad AD), cé gur dócha gur thosaigh sé sa ré réamhChríostaí. Tá
ssé comhdhéanta de ghearrthóga greanta ar, trasna ar, nó ar an dá athaobh de líne láir.
Maireann sé ar leaca ingearacha amháin geall leis, agus faobhar amháin ina lárlíne don
inscribhinn, ach tá fianaise sa litríocht gur úsáideadh ar adhmad agus ar iarann é chomh maith.
Comharthaí teorann nó inscríbhinní cuimhneacháin is mó atá sna samplaí a mhaireann .

Olagatrófach
Loch nó dobharlach eile ar bheagán cothaitheach.

Opes
Oscailt.

Tuama Pasáiste
Tuama Meigiliteach ón Neoiliteach tréithrithe ag dumha ubhchruthach nó cruinn, colbha, agus
pasáiste, ag críochnú go minic le seomra inar fágadh adhlacthaí créamtha; suite ar mhullaigh
shléibhe go minic.
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Pílí
Baill réasúnta fada agus caola a úsáidtear le hualach dúshraithe a iompar trí shraitheanna cré
le hacmhainn íseal iompair go hithir níos domhaine nó go sraith charraige le hacmhainn níos
fearr iompair.

Tóraíocht
Teicníc cruthaithe
réamhphortaigh.

sirtheoireachta

seandálaíochta

le

teacht

ar

struchtúir

thógtha

Cúinní
Clocha cúinne i mballaí bríce nó cloiche. Tig leo a bheith struchtúrtha nó maiseach.

Ráth
Ráth, le créfoirt de ghnáth, nó aon imhfálú cruinn.

Gabhdóir
Láthair mar cheantar cónaithe, ospidéal nó scoil ina ndearnadh réamh-mheastacháin ar
thionchar forbairt an bhóthair.

Giall
Taobh oscailte i mballa idir an fhrámaíocht agus éadan seachtrach an bhalla.

Díog-fháinneach
Tulach le limistéar láir réileánach nó miasach.

Ráth
Imfhálú mórán ciorclach sainithe ag díog agus port. Féachtar orthu mar áitribh chosaanta
teaghlaigh agus tógadh iad le cosasint a dhéanamh ar áitribh fheirme. Tuigtear ón bhfianaise
atá ann gur tógadh iad go príomha idir an 7ú agus an 9ú Céad AD. Is iad seo an cineál láithreán
seandálaíochta is mó ar a bhfuil taifead déanta agus tá c.50,000 sampla ar taifead i dtírdhreach
na hÉireann.

Éiceolaíocht bhruachánach
Gnáthóg/éiceolaíocht bhruachánach.

Rith chun srutha
Sreabhadh domhantarraingthe uisce i gcainéil oscailte.

Uiscí Salmainide
Uisce ardchaighdeáin oiriúnach le cothabháil pobal féinbhuanaitheach inmharthana bradán
agus breac fiáine.

Gnás Gioraithe Tomhais
Ciallaíonn seo modh oibre lena mbaintear amach Luachanna
tomhais agus ríomhaireachta.

LA10(18

uiare)

trí chomhúsáid

Droichid Sceabhacha
Droichid nach bfhuil ingearach leis an mbóthar.

Tarr
Íochtar oscailte i bhfoirgneamh, mar áirse, fuinneog nó doras.
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Uaimh thalún
Struchtúir shaorga faoi thalamh, tógtha de cloch shingil de ghnáth, agus ina mbíonn pasáistí
agus seomraí. Níos minicí ná a mhalairt aimsítear iad i bpáirt le láithreáin áitribh mheánaoiseacha. .

Dé-Ocsaíd Sulfair (SO2)
Truailleán a astaíonn ó fhoinsí dócháin tionsclaíocha (stáisiúin chumhachta go príomha) . Ní fiú
puinn astuithe ó fheithiclí iompair ar bhóithre.

Colbha
Fráma, ar ghné ar bith ailtireachta, mar cholbha dorais.

Claiseanna reatha
Cainéill éadomhaine féaracha, gar do charrbhealaí de ghnáth, a sholáthraíonn bealach le
huisce dromchla a chur le sruth.

T-Acomhal
Acomhal grád-at dhá bhóthar, ag a nascann an mionbhóthar leis an mbóthar mór mórán go
dronuilleach.

Tochailt Tástála
Cineál tochailte seandálaíochta gur cuspóir di nádúr agus méid na dtaiscí agus na gnéithe
seandálaíochta atá ann a bhaint amach ar láthair atá molta d'fhorbairt. Ní cuspóir dó imfhiosrú
iomlán a dhéanamh ar na taiscí nó na gnéithe sin.

Trinseáil Tástála
Féach Tochailt Tástála

Logainmníocht
Nuair atá séadchomhartha ligthe i ndearmad nó scriosta, is féidir logainm a bheith ag tagairt dó i
gcónaí agus is féidir go gciallódh sé go mbeadh iarsmaí de láithreáin áirithe fós ann faoin
dromchla.

Túrtheach
Caisleán beag, trí urlár de ghnáth, ón gceathrú aois déag go dtí an séú aois déag.

Tuaim
Dumha simplí cré a úsáideadh sa ré Neoiliteach (4000 – 2400 RC) agus i Ré an Chréumha(2400 – 600 BC) le hadhlacha a chlúdach.

Neanmchúrsáilte
Saoirseacht leagtha i bhfoirm randamach.

Aonbhaláid
Tacar amháin rampair.

Móideach
Úsáidtear seo le cur síos ar ofrálacha a tugadh do dhiacht le móid a chomhlíonadh nó mar
chomhartha deabhóideachta nó buíochais.

Crios le hAcmhainn Seandálaíochta (Ceantar le hAcmhainn Seandaíochta chomh maith)
Ceantar eisiaimh thart ar láithreán seandálaíochta nó ar shéadchomhartha mar atá acmhainn ar
aisghabháil seandálaíochta a bhaineann leis an láithreán nó leis an séadchomhartha.
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RÉAMHRÁ

1.1

RÉAMHRÁ
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Is Príomhbhealach Náisiúnta é an N22, a théann ó Chathair Chorcaí go Trá Lí. Is carrbhealach
singil atá i mbealach an N22 faoi láthair, a théann trí roinnt bailte agus sráidbhailte, ar a náirítear Maigh Chromtha, Baile Mhic Íre agus Baile Bhúirne. Déanfaidh an RTT machnamh
agus measúnú ar na tionchair a bheadh ag togra forbartha bóthair 22km ar fhad (Figiúr 1.1).

1.2

DUL CHUN CINN LEIS AN BHFORBAIRT BÓTHAIR

In 2001, rinne MCH Srianstaidéar agus Staidéar Roghnaithe Conaire Bealaigh do Thionscadal
Bóthair an N22 Baile Bhuirne - Maigh Chromtha - Baile an Chollaigh (San RTT seo tagrófar do
Bhaile Bhuirne agus do Bhaile Mhic Íre i nGaeilge, ag teacht le hAcht na dTeangacha Oifigiúla
2003 agus leis na hOrduithe ar Logainmneacha. Soláthraítear liosta logainmneacha agus
aistriúchán orthu i dtosach an Imleabhair seo). Is as seo a tháinig an fhorbairt ar Rogha
Conaire Bealaigh agus An Chonair Bhealaigh is Dealraithí a Roghnófar d’fhorbairt 46km de
bhóthar idir Baile Bhuirne agus Baile an Chollaigh. Ag an am seo, níl ach cuid den
Roghabhealach, .i. an teascán sin idir Baile Bhuirne agus Cúil Chomhair, á chur chun cinn ag
Comhairle Contae Chorcaí. Beidh acmhainn sa teascán 22km seo sa todhchaí, nascadh mar
chuid de Roghabhealach 46km a bheadh níos faide.
Ar a shon sin, ag an bpointe seo, féachfar ar an teascán 22km mar thionscadal neamhspleách.
Is féidir go dtabharfar tógáil an choda eile den Roghabhealach ar aghaidh chuig dáta níos
déanaí ach bheadh seo faoi réir mheasúnaithe eile.
Tá an machnamh agus an measúnú ar na tionchair shuntasacha is dóichí a bheidh ann, agus
na céimeanna a cheaptar leis na drochthionchair shuntasacha a sheachaint, a laghdú agus a
leigheas nuair is féidir é (céimeanna maolaithe) bunaithe ar an réamhdhearadh. Cuirfear an
réamhdhearadh agus na céimeanna maolaithe comhshaoil chun cinn níos mó agus déanfar
beachtú orthu agus miondearadh á dhéanamh ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe, ar a náirítear na céimeanna maolaithe a bheadh i bpé Faomhadh a dheonófar. Déanfaidh an
miondearadh iarracht ar fhorbairt a dhéanamh ar an réamhdhearadh ar bhealach nach mbíonn
aon athrú ábhartha i gceist maidir le drochthionchar suntasach ar an gcomhshaol. Is féidir go naithneofaí deiseanna le laghdú breise a dhéanamh ar shuntasacht an drochthionchair agus, i
gcásanna áirithe, go gcuirfí feabhas ar an tionchar iarmharach.

1.3

GÁ LEIS AN BHFORBAIRT BÓTHAIR

1.3.1

An N22 atá ann

Is é atá san N22 atá ann ná carrbhealach singil a bhfuil éagsúlacht ina leithead, le crua-ghrua le
hais cuid de. Tá teascáin den bhóthar ina bhfuil an crua-ghrua nó imeall de leithead laghdaithe
ann chomh maith. Téann an N22 trí Mhaigh Chromtha agus is minic tranglam tráchta ann le
linn buaic amanna. Ar an N22 atá ann, tá a lán rochtana agus acomhal comhréidh, óna bhfuil
fad radhairc uireasach. Tá teorainn leis na deiseanna scoite ar an mbealach de bharr na
topagrafaíochta, leibhéil na tráchta agus geoiméadracht nach bhfuil chomh maith sin ar feadh
an bhóthair.
Tá an tÚBN tar éis staitisticí na dtimpistí tráchta a sholáthar don tréimhse 2000 go dtí 2004 (an
fhaisnéis is déanaí atá ar fáil ag am scríofa). Bhí 2 thimpiste mharfach, 9 dtimpiste inar
gortaíodh daoine go dona agus 35 timpistí inar tharla mionghortú do dhaoine ar an N22 le linn
na tréimhse seo (ÚBN 2006). Cuirfidh an fhorbairt bóthair atá beartaithe feabhas ar
choinníollacha tiomána trí sholáthar a dhéanamh ar: ailíniú feabhsaithe ingearach agus
cothrománach an bhealaigh; rochtain níos sábháilte trí acomhail
grádscartha; agus
coinníollacha tiomána níos sábháilte mar thoradh ar charrbhealach roinnte a laghdóidh riosca
tul-imbhuailtí.
Tá sé ar intinn ag Comhairle Contae Chorcaí athrangú a lorg ar an N22 atá ann mar bhóthar
réigiúnach le luasteorainn laghdaithe.

1.3.2

Pleananna agus Polasaithe

Tá an gá atá le huasghrádú a dhéanamh ar an N22 deimhnithe in Iompar 21, doiciméad an
Straitéis Náisiúnta Spásúlachta (SNS) agus an Phlean Forbartha Náisiúnta (PFN) 2000 – 2006
agus 2007 – 2013 (féach Caibidil 6.0 Pleananna agus Polasaithe le níos mó sonraí a fháil). Tá
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dlúthghaol idir na doiciméid seo agus tá an gá atá le feabhsú agus le hinfheistíocht a dhéanamh
sna Príomhbhealaí Náisiúnta mar pholasaí iontu araon.
Tógann PFN 2007 – 2013 ceann den mórinfheistíocht a tharla in infrastruchtúr iompair idir 2000
– 2006, le haghaidh a thabhairt ar uireasacht an infrastruchtúir fhisiciúil le freastal ar riachtanais
na heacnamaíochta náisiúnta, ach deirtear ann go gcaithfear tógáil air sin anois agus luas a
chur faoi leis an gcuspóir foriomlán a bhaint amach maidir le tuilleadh feabhsaithe a dhéanamh
ar an ngréasán iompair faoi 2013. Áirítear anseo an N22 ar aithníodh "mórfheabhsú" a bheith
de dhíth air i bPlean 2000 – 2006. Áithníonn agus tacaíonn an PFN reatha leis na
feabhsúcháin sin ar an ngréasán bóithre sin a bhfuil imlíne air in Iompar 21 agus san SNS.
Deirtear san SNS gur príomheilimint é cur i bhfeidhm an chláir infheistíochta bóithre faoin PFN
le feabhas a chur ar inrochtaineacht réigiúnach agus le taca a chur dá réir le forbairt níos fearr
réigiúnach. Is cuid den SNS é an fhorbairt bóthair atá beartaithe agus chabhródh sé le soláthar
a dhéanamh ar fhorbairt tairseacha agus ar mhoil réigiún an iardheiscirt.
Tá sé mar aidhm ag Iompar 21 inrochtaineacht a mhéadú, inbhuanaitheacht a chinntiú,
acmhainn a mhéadú, cur le húsáid, agus feabhas a chur ar cháilíocht an ghréasáin náisiúnta.
Ina theannta sin, aithníonn Iompar 21 cuspóirí forbartha straitéiseacha an SNS.

1.4

CUSPÓIRÍ NA FORBARTHA BÓTHAIR

De réir an PFN, an SNS agus Iompar 21, ar phríomhchuspóirí na forbartha ar bhóthar an N22
Baile Bhuirne go Maigh Chromtha tá:
 Bóthar de chaighdeán ard a sholáthar don bhealach straitéiseach seo.


Bealach Náisiúnta a sholáthar le hacmhainn imleor agus an leibhéal seirbhíse atá ag
teastáil.



Plódú tráchta a bhogadh ar na Bóithre Náisiúnta trí chaolais tráchta a bhaint as.



Easpaí acmhainne a laghdú.



Na bóithre atá ann a chothabháil do thrácht áitiúil.



Feabhas a chur ar shábháilteacht ar na bóithre atá ann agus ag acomhail/bealaí
rochtana.



Rialú agus laghdú a dhéanamh ar amanna do thurais fhada agus do thrácht áitiúil.



Íoslaghdú a dhéanamh ar na tionchair chomhshaoil agus shóisialta ar mhuintir na
háite agus ar na pobail feadh an N22 atá ann.

Ina theannta sin, déanfaidh an fhorbairt ar an mbóthar:

Infrastruchtúr imleor iompair a sholáthar a thacóidh le trádáil, tionsclaíocht, agus le
fás geilleagrach ag leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta.


Feabhas a chur ar iontaofacht an chorais iompair ar bhóithre agus laghdú a
dhéanamh ar phlódú tráchta agus ar athraithis in amanna turais.



Trácht náisiúnta a bhaint as na bailte agus na sráidbhailte le hais an bhóthair, ag
cur feabhais ar dhálaí maireachtála laistigh de na ceantair seo agus ar ardluas na
tráchta, ar thorann agus ar thruailliú aeir sna pobail seo.



Timpistí mharfacha ar bhóithre a laghdú.

1.5

ULLMHÚCHÁN AN RTT

Tá Speisialtóirí MCH tar éis an RTT seo a ullmhú le hionchur ó na fochomhairleoirí
speisialtóireachta seo a leanas:

Talamh Talmhaíochta – Con Curtin Associates;


Éiceolaíocht (Gnáthóga, Flóra, Fána agus Iascach) – Grúpa TSC le cúnamh ó
fhochomhairleoirí speisialtóireachta;



Oidhreacht Chultúrtha – Irish Archaeological Consultancy (IAC) Limited; agus,



Torann agus Creathadh – WYG.
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2.0

CÚLRA LE RTT

2.1

RIACHTANAS LE MEASÚNACHT TIONCHAIR TIMPEALLACHTA (MTT)

Tá cur síos déanta ar Ráiteas Tionchair Timpeallachta (RTT) mar “ráiteas ar thionchair, más
ann dóibh, a bheadh ag an togra forbartha, dá ndéanfaí é, ar an timpeallacht" (an
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 2002).
Tá tionscadail áirithe poiblí agus
príobháideach ar dhóichí go mbeadh tionchar suntasach acu ar an timpeallacht faoi réir
riachtanais MTT díorthaithe ó Threoir 85/337/CE ar MTT (mar atá leasaithe ag Treoir 97/11/CE)
agus Treoir 2003/4/CE. Tá na riachtanais do MTT leagtha amach in Acht na mBóithre 19932007, agus Rialacháin na mBóithre 1994-2000. Go háirithe déanann ailt 50 agus 51 den Acht,
arna leasú, déileáil le MTT.
Tá dualgas ar Údarás um Bóithre RTT a ullmhú maidir leis na cineálacha forbartha bóthair a
bhíonn beartaithe atá sonraithe anseo ar a n-áirítear "aon chineál a bhíonn leagtha síos do
thogra forbartha bóthair...” Leagann Airteagal 8 de Rialacháin na mBóithre 1994 (IR Uimh. 119
de 1994) amach na cineálacha tograí forbartha bóthair sin ar a n-áirítear:
“Bóthar nua ceithre lána nó níos mó a thógáil, nó athailíniú nó leathnú ar bhóthar atá ann
d’fhonn ceithre lána nua nó níos mó a sholáthar, mar a mbeadh a leithéid de bhóthar nua,
athailínithe nó leathnaithe ocht gciliméadar nó níos mó ar fhad i gceantar tuaithe, nó 500
méadar nós níos mó ar fhad i gceantar uirbeach” agus “droichead nó tollán nua a thógáil a
bheadh 100 méadar nó níos mó ar fhad”.
Tá gá le MTT don togra forbartha bóthair N22 ó Bhaile Bhuirne go Cúil Chomhair.

2.2

SCÓIP RTT

Tá imlíne den chur chuige a glacadh san RTT seo tugtha sa Tuarascáil Scóipiúlachta a
ullmhaíodh don fhorbairt bóthair (MHC 2005). Tá an cur chuige leagtha amach le freastal ar
riachtanais Acht na mBóithre 1993, mar a leasaíodh. Tá na ceisteanna atá le clúdach sa
mheasúnacht aitheanta le ceann á thógáil de Threoirlínte agus Nótaí Faisnéise na
Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (GCC), Treoirlínte Bainistíochta Tionscadail
sraithe Treoirlínte Pleanála Timpeallachta an ÚBN. Ina theannta sin, tá an scóip tar éis
comhthéacs sainiúil na forbartha bóthair a chur san áireamh. Tá na topaic agus na ceisteanna
san RTT faoi na hábhartheidil seo a leanas:


Forbairt Tionscadail agus Imlíne ar Roghanna;



Bóthar a Bhíonn Beartaithe – Cur Síos;



Pleananna agus Polasaithe;



Socheacnamaíocht;



Talamh Talmhaíochta;



Tírdhreachadh agus Aeistéitic;



Cáilíocht agus Draenáil Screamh Uisce;



Éiceolaíocht (Flóra, Fána agus Iascach);



Oidhreacht Chultúrtha;



Cáilíocht an Aeir;



Torann agus Creathadh;



Úsáid Talún agus Taitneamhachtaí Neamhthalmhaíochta;



Geolaíocht;



Hidrigeolaíocht;



Idirghaolmhaireachtaí agus Idirghníomhaíocht na dTionchar; agus
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Beartais Mhaolaithe.

MODHEOLAÍOCHT

Is féidir na cuspóirí a bhain leis an RTT seo a chur le chéile a achoimriú mar seo a leanas:
 Na dálaí comhshaoil a bhaineann leis an suíomh agus leis an gceantar máguaird, a
bhféadfadh tionchar a bheith acu ar an bhforbairt a bhíonn beartaithe, a dhéanamh
amach;


Na tionchair dhearfacha agus dhiúltacha a fhéadfadh a theacht chun cinn as tógáil
agus feidhmiú na forbartha atá beartaithe a aithint, ag tógáil ceann dá mhéid agus dá
shuíomh, íogaireacht an chomhshaoil áitiúil, nithe is cás le páirtithe leasmhara agus
riachtanais na gcomhairlí reachtúla;



Réamh-mheas agus luacháil a dhéanamh ar fhairsinge agus ar shuntas na dtionchar
a fhéadfadh a bheith ann; agus



Na beartais is féidir a ghlacadh le maolú a dheánamh ar na drochthorthaí suntasacha
a aithint agus a luacháil.

Tá an RTT tar éis aghaidh a thabhairt ar na tionchair dhíreacha, indíreacha, tánaisteacha,
carnacha, gearr, meán agus fadtéarmacha, buana, sealadacha, dearfacha agus diúltacha,
chomh maith leis na hidirghníomhaíochtaí idir na tionchair ag tógáil ceann den fhaisnéis agus
den mhodheolaíocht reatha. Tá scrúdú déanta ar na tionchair maidir le céimeanna tógála agus
feidhme an tionscadail le measúnú a dhéanamh ar thionchar iomlán na forbartha bóthair atá
beartaithe. Féachtar ar na tionchair seo sna Caibidlí iomchuí.
Agus na critéir do mheasúnacht tionchair á socrú, úsáideadh Treoirlínte an GCC agus
Treoirlínte iomchuí Pleanála Comhshaoil an ÚBN. Chomh fada agus is féidir é, glactar le cur
chuige leanúnach maidir leis na measúnachtaí éagsúla topaice agus tá an modh a úsáidtear le
tionchair shuntasacha a aithint leagtha amach sna Caibidlí iomchuí.
Nuair is cuí, moladh beartais mhaolaithe le laghdú a dhéanamh ar aon drochthionchar
suntasach agus cuireann an RTT i láthair na tionchair iarmharacha a bhaineann le forbairt
bóthair tar éis do na beartais mhaolaithe a bhíonn beartaithe, mar a aithnítear i ngach Caibidil, a
bheith curtha san áireamh. I gCaibidil 19.0 Achoimre ar Bheartais Mhaolaithe, féachadh ar na
tionchair “is measa” a fhéadfadh a bheith ann. Deirtear i dTreoirlínte an GCC gurb iad seo na
tionchair a fhéadfadh a bheith ann dá bhféadfadh teip an tionscadail, nó a mhaolaithe, bheith
ina údar díreach le hiarmhairtí tromchúiseacha, do-aisiompaithe nó bagracha ann don bheatha.

2.4

STRUCHTÚR AN RÁITEAIS TIONCHAIR TIMPEALLACHTA

Ullmhaíodh an RTT i gCaibidlí scoite d’fhonn pictiúr iomlán a chur i láthair do gach réimse
ábhair ar leith, ar dhóichí go mbeadh tionchar ag an bhforbairt bóthair orthu. Tá na réimsí
ábhair chomhshaoil socraithe trí na comhairliúcháin agus na critéir reachtúla, faoi mar a
sainíodh thuas.
Tá doiciméad an RTT roinnte de réir na gceithre imleabhar seo a leanas chun éascaíochta
úsáide:
 Imleabhar 1 – Achoimre Neamhtheicniúil;


Imleabhar 2 – Príomhthéacs;



Imleabhar 3 – Figiúirí; agus,



Imleabhar 4 – Tuarascálacha Teicniúla (ar a n-áirítear aguisíní).

Is é Imleabhar 2 príomhimleabhar an RTT. Leagann sé amach na tionchair a bheadh ag an
bhforbairt bóthair atá beartaithe mar atá sa chur síos air sa rannán ar mhodheolaíocht thuas.
Braitheann an t-eolas atá in Imleabhar 2, inter alia, ar shonraí atá sna tuarascálacha teicniúla a
d’ullmhaigh speisialtóirí. Tugtar na tuarascálacha teicniúla seo mar Imleabhar 4 agus
soláthraíonn siad tuilleadh faisnéise cúlra ar gach topaic measúnachta.
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COMHAIRLIÚCHÁIN

Chuathas i gcomhairle le comhlachtaí reachtúla agus neamhreachtúla, chomh maith le páirtithe
áitiúla leasmhara agus le baill den phobal, maidir le gach staid de dhul chun cinn na forbartha
bóthair. Tugtar liosta díobh sin a ndeachthas i gcomhairle leo in Imleabhar 4 den RTT seo
(Liosta na gComhairlí). Tionóladh Comhairliúcháin Phoiblí freisin ag Céimeanna na Srianta
agus an Roghnaithe Chonaire Bealaigh agus tá tuilleadh plé déanta orthu seo i gCaibidil 4.0
Forbairt Tionscadail agus Imlíne ar Roghanna.
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Déanadh sonraí na suirbhéireachta tráchta a bhailiú, forbairt ar shamhail agus réamhmheastachán gheilleagrach de réir Lámhleabhair Dhearaidh do Bhóithre agus do Dhroichid
(LDBD) an ÚBN.

3.2

MODHEOLAÍOCHT

Déanadh bunsamhail tráchta a fhorbairt ag úsáid chóras múnlaithe SATURN agus é cailibríodh
agus deimhníodh é i bhfrithshuíomh leis na sonraí a bailíodh. Áiríodh sna sonraí seo agallaimh
ar thaobh an bhóthair agus sonraí uathchomháirimh agus lámhbhailithe tráchta a bhailigh
sainchonraitheoir in 2001.
Leis an méadú mór ar leibhéil an tráchta áitiúil, ceapadh go mbeadh sé ciallmhar tuilleadh
suirbhéanna toirtmhéadracha agus aga turais a dhéanamh i mBealtaine 2005 d’fhonn
nuashonrú a dhéanamh ar an samhail tráchta bonnbhliana le dálaí gluaiseachta tráchta ag an
am sin a chur i láthair. Rinne sainchonraitheoir na suirbhéanna seo agus díríodh ar an gceantar
tríd agus timpeall ar Mhaigh Chromtha. Déanadh comhaireamh ar ghluaiseachtaí iompaithe ag
acomhail agus Uathchomhaireamh Tráchta (UT) ag na ceithre phríomhacomhal agus na
nascanna isteach i Maigh Chromtha, go háirithe naisc lastuaidh de Mhaigh Chromtha a
mbeadh an fhorbairt bóthair á dtrasnú.
Déanadh tuilleadh suirbhéanna teoranta ar ghluaiseacht iompaithe laistiar de Mhaigh Chromtha
le fáil amach cad iad gluaiseachtaí na tráchta áitiúil sa cheantar seo.
Déanadh forbairt ar shamhail bonnbhliana 2005 ó na sonraí seo agus léiríonn seo:
 Gurb é meán-chomhréir laethúil fheithiclí earraí troma (FET) ná 11.4%;


Gurb é comhréir bhuaice RN, idirbhuaice agus bhuaic IN do FET ná 8%, 14% agus
9% faoi seach;



Gurb é líon laethúil an tráchta ar an N22 laistiar ó Mhaigh Chromtha ná 9,750 feithicil
(comhthrácht dhá bhealach);



Gurb é líon laethúil an tráchta ar an R582 ag an gcrosbhealach leis an N22 ná 5,050
feithicil;



Gurb é líon laethúil an tráchta ar an R618 lastoir den Droichead Nua ná 3,025
feithicil;



Gurb é líon laethúil an tráchta ar an N22 lastoir de Mhaigh Chromtha ná 13,200
feithicil;



Nach bhfuil líon laethúil an tráchta ar na bóithre eile lastuaidh de Mhaigh Chromtha
níos mó ná 1,700 feithicil ar na naisc indibhidiúla, agus 2,600 ar fad.

Tá formhór an tráchta (90%) sa cheantar ar thrí bhóthar: an N22, an R582 agus an R618.
FETanna atá i sciar suntasach den trácht seo. Gluaiseann an trácht soir ó Mhaigh Chromtha ar
an N22 agus an R618 (16,225 eatarthu) agus cothromaíocht réasúnta ann leis an ngluaiseacht
tráchta siar ó Mhaigh Chromtha ar an N22 agus an R582 (14,800 eatarthu). Is tréthrácht atá i
sciar mór den trácht seo, timpeall 57%, nach dtosaíonn agus nach gcríochnaíonn i Maigh
Chromtha ná sa cheantar atá díreach timpeall air.

3.2.1

Réamh-mheastachán ar Fhás Tráchta


Déantar réamh-mheastacháin ar fhás an tráchta a bhaint amach as:



Forbairt tráchta laistigh de Mhaigh Chromtha.



Plean Straitéiseach Chorcaí do thurais laistigh de cheantar Chorcaí; agus,
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Foilseachán an ÚBN ‘Réamh-mheastacháin Tráchta sa Todhchaí 2002 – 2040’, a
sholáthraíonn tosca fáis do Phríomhbhóithre agus Bóithre den Dara Grád d’feithiclí
Éadroma agus Troma;

Tógadh an réamh-mheastachán tráchta a ghinfear ó fhorbairtí i Maigh Chromtha ó na
Measúnachtaí Tionchair Tráchta atá faofa agus meastar go mbeidh 11,000 feithicil in aghaidh
an lae ann. Áirítear na gluaiseachtaí seo i réamh-mheastachán ghluaiseachtaí na bliana
oscailte agus dearaidh.
Do chriosanna ar chuid de cheantar Phlean Straitéiseach Chorcaí iad, cuireadh tosca fáis de
1.24 i bhfeidhm don tréimhse 2005-2012 agus 1.28 don tréimhse 2012-2020. Dá éis sin
meastar nach mbeidh fás ar bith sna criosanna seo.
Do chriosanna nach mbaineann go díreach le Maigh Chromtha ná le Corcaigh, tá tosca réamhmheasta ualaithe ar ghréasáin phríomhbhóithre agus bóithre den dara grád curtha ar fáil don
bhuaic RN, don idirbhuaic agus don bhuaic IN ó fhoilseachán an ÚBN ‘Réamh-mheastachán
Tráchta sa Todhchaí 2002-2040’. Léirítear an fás foriomlán i dTábla 3.1 do na blianta oscailte
agus dearaidh.
Tábla 3.1: Réamh-mheastachán ar Fhás Tráchta sa Todhchaí
Bliain
Buaic RN
Idirbhuaic

Buaic IN

2005

1.00

1.00

1.00

2012

1.24

1.23

1.24

2027

1.56

1.57

1.56

3.3

GLUAISEACHTAÍ RÉAMH-MHEASTA TRÁCHTA

Tugtar na gluaiseachtaí múnlaithe tráchta do 2005, réamh-mheastachán na ngluaiseachtaí do
bhliain oscailte na forbartha bóthair, 2012, agus bliain dearaidh 2027 don ghréasán bóithre atá
ann, agus don ghréasán bóithre a bheidh ann sa todhchaí agus an fhorbairt bhóthair
críochnaithe i bhFigiúr 3.1. Cuirtear an t-eolas i láthair mar Mheánghluaiseacht Tráchta Laethúil
Bliana 24uair (MTLB) do Chásanna Nach nDéantar Aon Rud agus Go nDéantar Rud Éigin don
bhliain oscailte (2012) agus do Chás go nDéantar Rud Éigin don bhliain dearaidh (2027).
Mura gcuirfí feabhas ar bith ar an N22, thiocfadh méadú ar an mhoill tráchta ar an mbealach
sin, rud a chuirfeadh le costais oibriúcháin na bhfeithiclí. Thiocfadh méadú ar mheánlíon na
dtimpistí bliantúla le méadú ar thrácht, gan feabhas ar an ngréasán. Ina theannta sin,
chruthódh an méadú tráchta ar an N22 níos mó torainn agus bheadh scarúint an phobail níos
measa.
Léiríonn na réamh-mheastacháin ghluaiseachta tráchta go dtiocfaidh méadú 15,900 feithicil in
aghaidh an lae (MTLB) ar ghluaiseachtaí tráchta ar an N22 faoi 2012, laistiar de Mhaigh
Chromtha, mura gcuirtear feabhas ar an mbóthar. I mbaile Mhaigh Chromtha féin, meastar go
dtiocfaidh méadú de thart ar 15,500 feithicil in aghaidh an lae ar an N22 faoi 2012. Gan an
fhorbairt bóthair a bheith ann, agus na trí mhórfhorbairtí i Maigh Chromtha a bheith á dtógáil,
beidh líon an tráchta trí Mhaigh Chromtha 2,000 feithicil os cionn acmhainne in aghaidh an lae.
Cuirfidh na tosca tráchta sin le plódú tráchta agus le moill ar fud an bhaile, agus leis na
fadhbanna sábháilteachta agus scarúna an phobail a bhaineann leis sin.
Léiríonn an tsamhail go rachaidh formhór an tráchta a bhíonn ar an N22 ar atreo chuig an
bhforbairt bóthair atá beartaithe, nuair a osclaítear an fhorbairt sin (2012). D’fhéadfaí a bheith
ag súil leis go meallfadh an teascán seo den fhorbairt bóthair suas le 8,700 feithicil in aghaidh
an lae. Leanfaidh leibhéil an tráchta ar an N22 mar atá le timpeall 7,600 feithicil in aghaidh an
lae ar theascán an tseachbhealaigh siar ó Mhaigh Chromtha. Idir na blianta oscailte agus
dearaidh don fhorbairt bóthair, táthar ag súil leis go dtiocfaidh méadú 28% ar an ngluaiseacht
fhoriomlán tráchta. Faoi 2027 (an bhliain dearaidh), táthar ag súil leis go mbeidh timpeall
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11,200 feithicil in aghaidh an lae mar ghluaiseacht tráchta ar an fhorbairt bóthair siar ó Mhaigh
Chromtha, agus isteach is amach le hidir 9,500 agus 11,500 feithicil in aghaidh an lae ar
theascán an tseachbhealaigh i Maigh Chromtha.

3.4

TIONCHAIR IOMLÁNA NA FORBAIRTHA BÓTHAIR

Cabhróidh an fhorbairt bóthair leis heacnamaíocht an cheantair trí fheabhas a chur ar an
mbóthar rochtana. Trí rogha bhealaigh a sholáthar ach rochtain áitiúil ar Mhaigh Chromtha, ar
na sráidbhailte mórthimpeall agus ar an gceantar máguaird a choimeád fós, beidh amanna na
dturas níos giorra agus laghdófar moill tráchta agus costais oibriúcháin na bhfeithiclí. Mar
thoradh air sin, tiocfaidh feabhas ar thruailliú torainn agus ar shábháilteacht do choisithe. Tríd is
tríd, beidh an feabhas ar cháilíocht na timpeallachta sna bailte agus sna sráidbhailte suntasach.
Beidh na leibhéil laghdaithe tráchta chun leasa lucht rothaíochta agus coisithe ach go háirithe.
Ceaptar go dtiocfaidh laghdú suntasach ar ghluaiseachtaí tréthráchta i mBaile Bhuirne agus i
mBaile Mhic Íre nuair a osclóidh an fhorbairt bóthair in 2012, ag cruthú timpeallachta níos
taitneamhaí sna sráidbhailte sin. Cuirfidh an laghdú tráchta i Maigh Chromtha feabhas ar
shuíomh an bhaile agus ar an bplódú tráchta ar an bpríomhshráid (Féach Caibidil 7.0
Socheacnamaíocht).
Tiocfaidh feabhas timpeall 5 nóiméad ar amanna turais ar fud an ghréasáin ar an bhforbairt
bóthair atá beartaithe faoi ghnáth-thosca. Ar a shon sin, ní féidir leis an tsamhail a úsáideadh
chun na sábháiltí seo a réamh-mheas ceann a thógáil de na héagsúlachtaí a tharlaíonn ag
buaic amanna, go háirithe maidir le hidirghníomhaíocht pháirceála fhoirmeálta agus
neamhfhoirmeálta, agus tarlaíonn fadhbanna nuair a dhéanann FETanna iarracht dul trí lár
Mhaigh Chromtha agus iad ag teacht in aghaidh a chéile. Sa chás Nach nDéantar Aon Rud, is
féidir leis an mhoill a tharlaíonn de thoradh na n-idirghníomhaíochtaí sin a bheith níos mó ná
réamh-mheastacháin na samhla do ghnáth-thosca in aghaidh na huaire. Beidh na leasa a
bhainfidh leis an bhforbairt bóthair (mar thoradh ar FETanna ag dul ar atreo) maidir le hamanna
turais a shábháil níos airde, mar sin, ná mar a réamh-mheasadh sa samhail.
Tá éiginnteacht áirithe ag baint le réamh-mheastachán a dhéanamh ar an laghdú a thabharfadh
feabhsúchán an bhóthair ar líon na dtimpistí. Ar a shon sin, is é is dóichí ná go dtiocfaidh
laghdú ar thimpistí (agus go háirithe ar thul-imbhuailtí) mar thoradh ar dhébhealach
ardcháilíochta, acomhail grádscartha agus ailíniú feabhsaithe ingearacha agus cothrománacha
a sholáthar. Bunaithe ar an anailís ar réimse an staidéir mhúnlaithe, tiocfaidh laghdú timpeall
700 ar Thimpistí Dhíobhálacha Pearsanta (TDP), mar thoradh ar thógáil agus oscailt na
forbartha bóthair atá beartaithe, thar tréimhse 30 bliain na hanailíse, mar a bhfaigheadh 16
duine níos lú bás. Maidir leis seo, léiríonn an tsamhail go mbeidh laghdú de 560 ar TDPanna ar
theascán an N22 ó Bhaile Bhuirne go Maigh Chromtha mar thoradh ar an bhforbairt bóthair.
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4.0

FORBAIRT TIONSCADAIL AGUS IMLÍNE AR ROGHANNA

4.1

RÉAMHRÁ

Déanadh an Réamhdhearadh, lena mbaineann an RTT seo, a fhorbairt mar thoradh ar staidéir
a déanadh i dtrí chéim - Céim Staidéir Srianta, Céim Roghnaithe Chonaire Bealaigh agus Céim
Réamhdhearaidh.
I gcaitheamh na gcéimeanna seo chuathas i gcomhairle leis na
comhlachtaí iomchuí reachtúla agus neamhreachtúla, chomh maith le grúpaí leasmhara áitiúla
agus leis an bpobal.

4.2

CÉIM STAIDÉIR SRIANTA

Tosaíodh ar obair ar an gCéim Staidéir Srianta in 2000 le bunú an Cheantair Staidéir don
tionscadal. Bhí an Ceantar Staidéir timpeall 37km ar fhad agus suas le 11km ar leithead (Figiúr
4.1) idir an seachbhóthar N22 a bhí beartaithe an uair sin ar Bhaile an Chollaigh, soir ó Na
hUamhanna go pointe ar an N22 siar ó Bhaile Bhuirne. I gcaitheamh Chéim an Staidéir Srianta,
bailíodh faisnéis ar na srianta a fhéadfadh a bheith laistigh den Achar Staidéir, a bhféadfadh
tionchar a bheith acu ar dhearadh agus suíomh na forbartha bóthair. Chlúdaigh an staidéar
pleanáil, éiceolaíocht, tírdhreach, oidhreacht chultúrtha, geolaíocht, cáilíocht uisce dromchla
agus draenáil agus talmhaíocht.
Bhí comhairliúchán, fiosruithe ríomhaireachta agus
cuairteanna ar shuíomhanna i gceist sa staidéar. Soláthraítear sonraí sa Tuarascáil ar Staidéir
Srianta (MHC 2001).

4.2.1

An Chéad Chomhairliúchán Poiblí

Tionóladh an chéad chomhairliúchán neamhreachtúil poiblí ar an 29ú agus an 30ú Eanáir 2001
i Maigh Chromtha agus Baile an Chollaigh. Ba í aidhm an chomhairliúcháin an pobal a chur ar
eolas maidir le fairsinge an Cheantair Staidéir agus na srianta a aithníodh go dtí sin. Bhí sé mar
chuspóir freisin deis a thabhairt don phobal béim a chur ar ghnéithe b'ábhar cúraim áitiúil nó a
raibh spéis ar leith ag baint leo, go gcuirfí san áireamh iad i bpleanáil agus i ndearadh na
forbartha bóthair. Soláthraítear sonraí sa Tuarascáil ar Staidéir Srianta ar na freagairtí ar an
gcomhairliúchán poiblí.
D’fhreastal os cionn 850 duine ar an gcomhairliúchán poiblí agus cuireadh 186 ceistneoir ar ais.
Léirigh 92% de na freagraí a fuarthas ar na ceistneoirí gur ghá feabhas a chur ar an mbóthar
atá ann.

4.3

CÉIM ROGHNAITHE CHONAIRE BEALAIGH

4.3.1

Réamhrá

Ba í aidhm Chéim Roghnaithe Chonaire Bealaigh na roghanna conaire bealaigh a fhéadfadh a
bheith ann a aithint don fhorbairt bóthair agus ansin Rogha Conaire Bealaigh a aithint bunaithe
ar mheasúnacht ar dhálaí timpeallachta, innealtóireachta agus eacnamaíochta.
Tar éis na hoibre tosaigh a déanadh ag an gCéim Srianta, déanadh roinnt coincheapa ar
chonairí sealadacha ailínithe a fhorbairt a sheachain formhór na mórshrianta a bhí ar eolas.
Déanadh na conairí seo a fhorbairt d’fhonn íoslaghdú a dhéanamh ar an drochthionchar ar
shrianta aitheanta agus cuspóirí an pholasaí á mbaint amach.
Sa phróiseas roghnaithe chonaire bealaigh bhí suirbhéanna tráchta, aithint agus iniúchadh ar
na roghanna a fhéadfadh a bheith ann, measúnacht ar thionchair ar ghabháltais
talún/scoilteadh, leathanmheasúnacht ar thionchair ar an timpeallacht, luacháil eacnamaíochta
agus meastacháin bhuiséid/chostais a úllmhú do gach rogha conair.
Déanadh na conairí a dhearadh de réir na gcaighdeán reatha dearaidh náisiúnta ag an am.

4.3.2

Ceardlann Forbartha Roghanna Conaire Bealaigh (Aibreán 2001)

Tionóladh Ceardlann Forbartha Roghanna Conaire Bealaigh in Aibreán 2001 le hionadaithe ó
na speisialtóirí go léir a bhí rannpháirteach sa tionscadal. Ba é cuspóir na ceardlainne roinnt
conairí bealaigh a fhéadfadh a bheith ann a shainiú. Tar éis plé fairsing a dhéanamh, moladh
ceithre rogha conaire bealaigh le héagsúlachtaí. Tar éis tuilleadh measúnachta a dhéanamh i
ndiaidh na ceardlainne, cuireadh roinnt conair as an áireamh de dheasca srianta na
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timpeallachta. Tugadh na conairí a bhí fágtha ar aghaidh le tuilleadh measúnachta a
dhéanamh orthu don Dara Comhairliúchán Poiblí. Bhí dhá bhealach i gceist sna conairí seo
siar ó Mhaigh Chromtha – Glas agus Buí – agus ceithre cinn san oirthear – Glas, Dearg, Buí
agus Gorm (Féach Tábla 4.1). Déanadh na bealaí a roinnt i nóid d’fhonn ceadú do
mheasúnacht ar theascáin indibhidiúla de na conairí. Soláthraíodh Nasc-Chonairí, a aithníodh
mar chonairí corcra, mar bhealach le slí a sholáthar le conairí scartha bealaigh a nascadh agus
roghanna breise a sholáthar dá réir, trí úsáid a bhaint as teascáin de gach bunchonair.
Tábla 4.1: Cur Síos ar Chonairí Bealaigh a Roghnaíodh
Baile Bhuirne go Maigh Chromtha
Bealach
Cur Síos
Glas

Bheadh seo ar an mbealach is dírí. Bheadh sé ar an

Fad
(km)

Leithead
(m)

Líon Réadmhaoin
laistigh de Chonair

17

600

130

18

600

185

mbealach is faide ó thuaidh, ag dul lastuaidh de Chluain
Droichead.
Buí

Leanfadh seo an N22 atá ann chomh fada agus a
bheadh praiticiúil agus seachnódh sé Baile Bhuirne,
Baile Mhic Íre agus Maigh Chromtha. Seo é an rogha “A
Laghad agus is Féidir é a Dhéanamh”.

Maigh Chromtha go Baile an Chollaigh
Glas

Bheadh seo ar an mbealach is dírí. Bheadh sé ar an

25.5

600

175

28.5

600

365

24.5

600

325

28

600

255

mbealach is faide ó thuaidh, ag dul lastuaidh de Áth an
Chóiste. Bheadh an trasnú is leithne ar thaiscumar aige
agus d’áireodh sé cuid de Loch Gall.
Buí

Bheadh seo le hais an N22 atá ann. Bheadh sé ar an
mbealach is faide agus d’fhéadfadh tionchar a bheith
aige ar ghnáthóg na n-ialtóg in aice le Dún Uisce.
Thrasnódh an chonair bealaigh cuid de thuilemhá na
Bríde.

Dearg

Bheadh an bealach seo ag dul ó Mhaigh Chromtha go
Baile an Chollaigh ar líne dhíreach ag trasnáil taobh na
láimhe deise de Ghleann na Laoi.

Bheadh sé ar an

mbealach is giorra agus bheadh radharcanna ann thar
an taiscumair.
Gorm

Bheadh seo ar an mbealach is faide ó dheas, ag trasnú
thuilemhá na Bríde. Sheachnódh sé Lios Ardachaidh ó
thuaidh agus bheadh rochtain aige ar Mhaigh Chromtha
trí Mhaigh Sheanghlaise. Bheadh an bealach in aice leis
an Mainistir i gCill Chré agus bheadh tionchar aige ar
chairéalú i nGleann na Bríde.

4.3.3

An Dara Comhairliúchán Neamhreachtúil Poiblí

Tionóladh Comhairliúchán Poiblí ar Roghanna Conaire Bealaigh idir an 26ú agus an 28ú
Meitheamh 2001 ag ionaid i Maigh Chromtha, Baile Bhuirne agus Baile an Chollaigh. Ba í an
aidhm a bhí leis ná an pobal a chur ar an eolas maidir le gach conair bealaigh a bhí á meas
agus breis faisnéise a bhailiú. Thaispeáin sé na conairí bealaigh ba indéanta in éineacht leis na
trí nasc-chonair a d’fhéadfadh a bheith ann a fhéadfadh na conairí bealaigh seo a nascadh (dhá
rogha déag ar fad). Toisc nárbh ann do Roghachonair Bealaigh ag an bpointe seo, fuarthas
aiseolas ar gach conair, a ionchorpraíodh sa Tuarascáil Roghnaithe Chonaire Bealaigh (MCH
2002).
D’fhreastail os cionn 1400 duine ar an gcomhairliúchán poiblí agus tugadh 2778 ceistneoir ar
ais.
Déanadh tuairimí na bhfreagróirí agus aon fhaisnéis iomchuí maidir le roghnú chonaire
bealaigh a thaifeadadh agus a úsáid, i bpáirt, agus Rogha Conaire Bealaigh á bhunú.
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Ceardlann ar Chonair Bealaigh (Lúnasa 2001)

I ndiaidh an Dara Comhairliúchán Poiblí, déanadh tuilleadh forbartha ar na bealaí leis an
bhfaisnéis a fuarthas ón bpobal agus ó shuirbhéanna agus mheasúnachtaí a chur san áireamh.
Cuireadh an dara ceardlann ar bun le mionmheasúnú a dheánamh ar na bealaí agus le haon
fheabhsúcháin bhreise a fhéadfaí a dhéanamh ar dhearadh na conaire a dhéanamh amach.
Mar thoradh ar an gceardlann déanadh tuilleadh mionchoigeartuithe ar na Conairí (Glas, Buí,
Dearg agus Gorm) agus soláthar na Nasc-Chonairí (féach Figiúr 4.1).

4.3.5

An Bealach is Dealraithí a Roghnófar (Baile Bhuirne go dtí Na hUamhanna)

Déanadh na conairí agus na naisc a aithníodh i bhFigiúr 4.1 a mheas agus cuireadh torthaí na
measúnachta i láthair sa Tuarascáil Roghnaithe Chonaire Bealaigh i mí na Nollag 2002 (MCH
2002). Bunaithe ar thorthaí an bhreithmheasta timpeallachta, an mhachnaimh ar cheisteanna
innealtóireachta agus athbhreithniú ar an anailís costais is tairbhe (chomh maith le ceardlann
eile i Samhain 2001), tháinig meascán de bhealaí Glasa agus Buí chun cinn mar
Roghabhealach (féach Figiúr 4.2). Roghnaíodh an bealach Glas idir nóid 1 agus 3
(nascshuíomh an Iarthair le Baile Bhuirne) agus an bealach Buí idir nóid 3 agus16 (Baile
Bhuirne go dtí Na hUamhanna) dá bhrí sin mar An Bealach is Dealraithí a Roghnófar.
Tá achoimre thíos ar thorthaí na measúnachta ar an roghnú chonaire bealaigh a déanadh leis
an mbealach ba dhealraithí a roghnófaí a dhéanamh amach. Díríonn an achoimre ar an
mheasúnacht a bhaineann leis an roghabhealach a roghnú. Soláthraítear sonraí iomlána na
measúnachta agus an mhachnaimh ar roghanna eile bealaigh sa Bhealach Roghnaithe
Chonaire Bealaigh don fhorbairt bóthair seo.

1.1.1.1

Measúnacht ar nasc an Iarthair le Baile Bhuirne (Nóid 1 go dtí 3)

Comparáid idir bhealaí Buí agus Glasa – is é an ceann Glas an roghabhealach.
Measadh gurbh ionann na torthaí eacnamaíochta, seandálaíochta, éiceolaíochta, talmhaíochta
agus tírdhreacha a bhaineann leis an mbealach Glas agus leis an mbealach Buí idir Nóid 1
agus 3. Ní bheadh gá le teaghaisí cónaithe a leagan do cheachtar bealach. Bheadh androchthionchar ag an mbealach Glas agus ag an mbealach Buí ar cheantar Coille An Easa
Bunaithe ar stádas sonraithe na coille ag an am, measadh go mbeadh an bealach Glas agus an
bealach Buí níos fearr ná na roghanna do bhealaí ó thuaidh.
Measadh go mbeadh androchthionchar ag na roghabhealaí ó thuaidh ó Choill An Easa ar an radharc de dheasca
gearrthacha móra ar an gcnoc os cionn Bhaile Bhuirne.
An chúis atá leis an mbealach Glas a roghnú in ionad an bhealaigh Bhuí ná na heilimintí
diúltacha a bhaineann leis an mbealach Buí. D’fhonn an t-athrú treo a bhfuil gá leis a bhaint
amach, beidh timpeallán ag teastáil d’ailíniú an bhealaigh Bhuí ag an nasc leis an N22 atá ann
laistiar de Bhaile Bhuirne. Bheadh tionchar ag úsáid timpealláin ag an láthair seo ar amanna
turais. Cé go bhféadfadh tógáil an naisc leis an mbóthar atá ann laistiar de Bhaile Bhuirne cur
isteach ar thrácht ar an dá bhealach, bheadh feabhsúchán i gceist leis an mbealach Buí ar
feadh an N22 atá ann idir an acomhal atá beartaithe agus an carrbhealach leathan singil atá
ann, rud a chruthódh níos mó suaithe ná an bealach Glas.

1.1.1.2

Measúnacht idir Baile Bhuirne agus Baile Uí Bhioráin (Nóid 3 go dtí 6)

Comparáid idir bhealaí Glasa, Buí agus an bealach Glas/Nasc/Buí – is é an ceann BUÍ an
roghabhealach.
Maidir leis an gcomhshaol, tá cásmhaireachtaí tábhachtacha éiceolaíochta agus
seandálaíochta laistigh den teascán seo. Ar a shon sin, nuair a déanadh comparáid idir na
bealaí, b’fhearr an bealach Buí d’fhormhór na gcritéar.
Bheadh an bealach Glas agus an bealach Glas/Nasc/Buí ag trasnú suíomhanna an-luachmhara
ó thaobh na héiceolaíochta de, a mb’fhéidir an dá cheann acu a bheith ag teacht le gnáthóg
Aguisín 1 “Coill Dharach Neamhghasánaí”. Ní bheadh an bealach Buí ag dul trí aon suíomh a
bhfuil mórluach éiceolaíochta ag baint leis, cé go dtéann sé cóngrach do Choill Phruchais.
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Leis an nGlas/Nasc/Buí ní bheadh an méid céanna mór nó meántionchair aige ar an oidhreacht
chultúrtha agus a bheadh ag an mbealach Glas nó ag an mbealach Buí. Bheadh mórthionchar
ag an mbealach Glas ar an líon is mó suíomhanna agus séadchomharthaí (5), ceann amháin
níos mó ná an bealach Buí (4), ar a n-áirítear Caisleán Charraig an Phúca.
I gcomparáid leis an mbealach Buí, chuaigh an bealach Glas agus an bealach Glas/Nasc/Buí trí
cheantair thuaithe atá réasúnta neamhfhorbartha. Bheadh tionchar ag togra an bhealaigh Bhuí
ar an tírdhreach a bheadh le feiceáil ó níos mó tithe cónaithe ná mar a bheadh ag an mbealach
Glas ná ón mbealach Glas/Nasc/Buí, ar a shon sin, tá tionchar ag an mbóthar atá ann ar na
tithe seo cheana féin, agus bheadh rochtain ar bhóthar náisiúnta chun leasa dóibh.
Bhí tábhacht freisin le cáilíocht uisce dromchla sa teascán seo. Thrasnaigh an bealach Buí níos
lú aibhneacha a bhí rangaithe de réir Aicme A, cé go mbeadh sé ag dul le hais an tSuláin.
Ceapadh go mbeadh ardú teoranta ar bhaol tuile i gceist leis an mbealach Glas/Nasc/Buí ag an
bhFothrais.
Ó thaobh na talmhaíochta de, ba é an bealach Buí an roghabhealach toisc go raibh cáilíocht na
talún cuíosach bocht, cé go mbeadh níos mó talún ag teastáil dó.
Leis an mbealach Glas do dhéanfaí pobal Chluain Droichead a scoilt, agus bheadh laghdú ar
thrádáil ag dul thar bráid chuig gnóthaí atá le hais an N22 atá ann. Bheadh laghdú ar thrádáil a
bheadh ag dul thar bráid i gceist freisin leis an mbealach Buí agus leis an mbealach
Glas/Nasc/Buí agus dhéanfadh sé pobal beag Chluain Fada a scoilt.

1.1.1.3

Measúnacht idir Baile Uí Bhioráin agus An Baile Gallda (Nóid 6 go dtí 11)

Comparáid idir an bealach Buí, Gorm agus an bealach Buí/Nasc/Gorm – is é an ceann BUÍ an
roghabhealach.
Roghnaíodh Buí ar dtús toisc mórthionchar a bheith ag an mbealach Gorm ar shuíomhanna
seandálaíochta, agus sa dara háit toisc tionchar níos mó a bheith aige maidir le héiceolaíocht,
torann, creathadh agus cáilíocht an aeir ar an mbealach Buí/Nasc/Gorm nuair a cuireadh i
gcomparáid leis an mbealach Buí é.
Bheadh tionchar ag an mbealach Gorm ar achar mór le hardacmhainn seandálaíochta atá suite
i gcomharsanacht Mhaigh Sheanghlaise. Bhí a lán suíomhanna sa cheantar seo a bhí taifeadta
cheana féin, agus tugann an dlús le fios go bhféadfadh suíomhanna eile a bheith faoin
dromchla. Toisc tábhacht agus dlús an cheantair, bheadh tionchar, nach bhféadfaí glacadh
leis, ag an mbealach Gorm ar oidhreacht chultúrtha an cheantair. Is ar an gcúis seo atá an
bealach Gorm ar an rogha is lú a roghnófaí.
Bhí éagsúlacht sa dá bhealach eile Buí agus Buí/Nasc/Gorm san ailíniú ag an seachbhóthar go
Lios Ardachaidh (idir nóid 8 agus 11). Bhí na bealaí seo an-chosúil lena chéile maidir le
hoidhreacht chultúrtha, ach is lú an tionchar a bheadh ag an mbealach Buí ar shuíomhanna
taifeadta ná mar a bheadh ag an mbealach Buí/Nasc/Gorm.
Ba mhar a chéile an tionchar a bheadh ag an mbealach Buí agus Buí/Nasc/Gorm ar
éiceolaíocht an cheantair. Bheadh an dá bhealach ag dul trí shuíomhanna le hardluach
éiceolaíochta nó le hacmhainn éiceolaíochta, leis an mbealach Buí ag dul trí riasc, agus an
bealach Buí/Nasc/Gorm ag dul trí choillearnach bhuaircíneach agus leathanduilleach.
Téann gach bealach thar thaiscumar Charraig an Droichid. Bhí acmhainn sa bhealach
Buí/Nasc/Gorm tionchar a bheith aige ar thuilte ar réadmhaoin chónaithe. Ar an mbonn seo is
fearr an bealach Buí maidir le tionchar uisce dromchla, ar a shon sin, is féidir go n-athródh
athruithe áitiúla agus teoranta ar an rith chun srutha an baol tuile ar thalamh talmhaíochta.
Aithnítear go mbeadh diantionchar ag an mbealach Buí ar an tírdhreach, ar cháilíocht an aeir
agus ar thorann i Lios Ardachaidh, toisc go bhfuil an bealach seo cóngrach do réadmhaoin sa
sráidbhaile. Maolaíodh ar na tionchair seo beagán toisc go bhfuil Lios Ardachaidh ar an N22
atá ann cheana féin, agus go mbíonn tionchair áirithe acu ar an áit cheana féin. Bheadh
tionchar ag an mbealach Buí/Nasc/Gorm ar níos mó ceantair thuaithe, rud a meastar ag a
mbeadh tionchar níos mó.

1.1.1.4

Measúnacht idir An Baile Gallda agus Na hUamhanna (Nóid 11 go dtí 16)

Comparáid idir an bealach Buí, Gorm agus an bealach Buí/Nasc/Gorm – is é an ceann BUÍ an
roghabhealach.
Roghnaíodh an bealach Buí sa teascán seo do bhreithniúchán éiceolaíochta,
socheacnamaíochta agus seandálaíochta.
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Bheadh drochthionchar ag a chóngraí a bheadh an bealach Gorm do Mhainistir Chill Cré agus
don reilig ar láthair an suímh seo a bhfuil tábhacht náisiúnta ag baint leis, agus ar an gcúis seo
tá an bealach Gorm ó Nód 11 go dtí Nód 12a ar an mbealach is lú a roghnófaí.
Moladh ag an am go bhféachfaí ar an mBríde mar Limistéar Caomhantais Speisialta. Tá an
Bhríde ar an abhainn salmainide is tábhachtaí sa réigiún, agus tá an Bord Iascaigh tar éis imní
a léiriú maidir le gaireacht an bhealaigh don abhainn agus go háirithe maidir le rith chun srutha
lathaí le linn na tógála. Bheadh an bealach Buí cóngrach don abhainn idir nód 11 agus nód 12,
toisc go leanann sé líne an N22 atá ann de ghnáth, a théann le hais na habhann cheana féin.
Ar a shon sin, thrasnódh an bealach Buí níos lú de chraobh-aibhneacha na Bríde sa teascán
seo (11-12a) ná mar a dhéanfadh an bealach Gorm. Is túisce a roghnófaí an bealach Buí don
teascán seo, ainneoin a chóngraí a bheadh sé don Bhríde, toisc an tionchar is dóichí a bheadh
ag an mbealach Gorm ar Mhainistir Chill Cré. Idir nóid 12a agus nód 15, tá an bealach Buí níos
faide ón mBríde, agus is é an rogha é don stráice seo ar an gcúis sin.
Bhí méadú forleathan ar bhaol tuile ar thalamh talmhaíochta agus ar roinnt sealúchas in aice na
Bríde i gceist le gach bealach acu.
Thrasnaigh gach bealach ceantair thábhachtacha d'fhosuithe táirgí mianraí a bhféadfadh an
fhorbairt bóthair iad a aimridiú. Tagann seo salach ar pholasaithe CC Chorcaí acmhainní
mianracha an chontae a chosaint agus d’fhéadfadh drochthionchar a bheith aige ar fhostaíocht
sa cheantar. D’fhéadfadh an tionchar is mó a bheith ag an mbealach Buí ar na hacmhainní
mianracha, toisc go dtrasnódh sé an fhéith ghairbhéil is doimhne ó thuaidh. Thrasnódh an
bealach Gorm an fhéith ó dheas atá níos éadomhaine go mór. Ar a shon sin, ceaptar nach
bhfuil seo chomh suntasach nuair a chuirtear i gcomparáid é leis an tionchar a fhéadfadh a
bheith ag an mbealach Gorm ar an timpeallacht.

4.3.6

An Tríú Comhairliúchán Neamhreachtúil Poiblí

Cuireadh an tríú comhairliúchán poiblí ar siúl in Aibreán 2002. Cuireadh an Bealach is
Dealraithí a Roghnófar agus dréacht den Tuarascáil Roghnaithe Chonaire Bealaigh faoi bhráid
na gcomhairleoirí áitiúla, agus na n-úinéirí a mbeadh tionchar acu orthu. Mar thoradh ar na
comhairliúcháin leis na húinéirí talún, cuireadh roinnt roghanna ailínithe do theascáin áirithe den
Roghabhealach chun cinn. Déanadh imscrúdú ar na roghanna seo ag an gcéad chéim eile den
mheasúnacht.
Cuireadh taispeántas poiblí ar siúl idir an 16ú agus an 18ú Aibreán i Maigh Chromtha, Baile
Bhuirne agus Na hUamhanna. D’fhreastail os cionn 520 ar an taispeántas.

4.3.7

Forbairt ar an mBealach is Dealraithí a Roghnófar

Féachadh ar na roghanna ailíniúcháin a pléadh ag an gcruinniú leis na húinéirí talún in Aibreán
2002 agus déanadh iad a mheas. Déanadh tuilleadh measúnachta ar na cinn a bhí indéanta.
Déanadh measúnú ar 19 rogha ar fad; níor déanadh tuilleadh measúnaithe ar 7 rogha toisc gur
ceapadh nár sholáthair siad leorluach. Taispeántar na measúnachtaí ar na roghanna sa
Tuarascáil Roghnaithe Chonaire Bealaigh. Déanadh na roghanna sin a ceapadh a bheith níos
fearr don teascán comhfhreagrach den bhealach a ionchorprú sa dearadh agus tá siad liostáilte
thíos (féach Figiúr 4.3):
 Rogha 1 –
Sl. 0,000 to 2,000;


Rogha 2a – Sl. 3,000 go dtí 4,500;



Rogha 2b – Sl. 4,500 go dtí 6,500;



Rogha 3 –

Sl. 9,000 go dtí 12,500;



Rogha 4 –

Sl. 13,100 go dtí 15,500;



Rogha 5 –

Sl. 16,000 go dtí 19,250;



Rogha 6 –

Sl. 19,250 go dtí 20,500;



Rogha 10* – Sl. 25,500 go dtí 27,750; agus,



Rogha 17* – Sl. 38,750 go dtí 44,500.

Bhí mion-athailíniú ar an mbealach a bhí molta i gceist le roghanna 3, 4, 5 agus 6 agus
d’fhéadfaí freastal orthu leis an gconair bhealaigh atá ann. Bhain na cinn atá marcáilte le réiltín
(*) le teascáin Mhaigh Chromtha go dtí Na hUamhanna den fhorbairt bóthair.
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Foilsíodh an Tuarascáil Roghnaithe Chonaire Bealaigh i mí na Nollag 2002 (MHC 2002).

4.4

CÉIM RÉAMHDHEARAIDH

De réir mar a déanadh forbairt ar an Réamhdhearadh don fhorbairt bóthair, deimhníodh go
gcuirfí an fhorbairt bóthair chun cinn mar charrbhealach roinnte. Chuir an Réamhdhearadh
débhealach de Chineál 2 i láthair, ag teacht le polasaí agus caighdeáin reatha an ÚBN.
Cinneadh freisin dul ar aghaidh leis na bhforbairt bóthair i dteascáin le measúnú le déanamh ar
dtús ar an teascán ó Bhaile Bhuirne go Cúil Chomhair. (Tá an teascán seo mar bhonn leis an
Réamhdhearadh, a ndéantar measúnú air san RTT seo). Ceadaíonn dearadh an teascáin seo
do thógáil na dteascán atá fágtha de Thionscadal Bóthair an N22 Baile Bhuirne - Maigh
Chromtha - Baile an Chollaigh níos déanaí, faoi réir ag nósanna imeachta reachtúla.
Cuirtear an fhorbairt bóthair ó Bhaile Bhuirne go Cúil Chomhair i láthair i bhFigiúr 5.1 agus tá
cur síos uirthi i gCaibidil 5.0 (Cur Síos ar Bhóthar atá Beartaithe).

4.4.1

Forbairt ar Réamhdhearadh i ndiaidh Roghnú Chonaire Bealaigh

I ndiaidh don Chéim Roghnaithe Chonaire Bealaigh a bheith déanta, déanadh athbhreithniú ar
na caighdeáin dearaidh, a thrácht ar na heilimintí éagsúla a bhain le dearadh teicniúil na
forbartha bóthair. Bhí an t-athbhreithniú bunaithe ar ionchur ó speisialtóirí tar éis measúnachtaí
agus suirbhéanna a dhéanamh ar an timpeallacht. Nuair ba ghá é, cuireadh breis ceardlanna
speisialtóireachta ar siúl le measúnú comparáideach a dhéanamh ar aon mhionchoigeartú
dearaidh.
Tá na mionathruithe agus na cúiseanna leis na hathruithe sceidealta i dTábla 4.2.
Tábla 4.2: Sceideal na n-athruithe i bhForbairt an Réamhdhearaidh
Suíomh Phríomhlíne
Sl. 0 – Sl. 21+300

Cur Síos
Ba é an t-athrú ba shuntasaí ar an dearadh ná athrú ó thrasghearradh caighdeánach leathan
agus singil araon go trasghearradh carrbhealaigh roinnte.

Sl. 0+300 – Sl. 1+300

Mion-athailíniú (Ó Dheas) leis an tionchar ar thírdhreach iarsmach a laghdú.

Sl. 2+040 – Sl. 4+100

Mór-athailíniú (400m ó Thuaidh). Íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar ar cheantair a bhfuil
tábhacht seandálaíochta ag baint leo, go háirithe ag Sl. 1+900: suíomh ina bhféadfadh reilig
ó aimsir an ghorta a bheith ó dheas. Modhfheirm Sl. 3+450 tobar Beannaithe agus gallán.
Ag Sl. 3+500 d’fhéadfadh reilig ó aimsir an ghorta a bheith suite ó dheas freisin.

Sl. 4+000 – Sl. 4+900

Mion-athailíniú (ó Thuaidh) leis an gcoimhlint le ráth agus le ceantar a bhfuil tábhacht
seandálaíochta ag baint leis a bhaint as.

Sl. 14+500 – Sl. 15+500

Mion-athailíniú tar éis dul trí shuirbhéanna siúil timpeallachta.

Sl. 19+900 – Sl. 19+500

Mion-athailíniú (Soir) le tionchar úiroibreacha ar ‘Láthair Chatha’ a laghdú.

Sl. 19+900 – Sl. 21+300

Mion-athailíniú (Siar) leis an tionchar ar thuilemhá thaiscumair a laghdú.

Is don Réamhdhearadh na slabhraíochtaí atá liostáilte.
Mar chuid den phróiseas athbhreithnithe teicniúil, scrúdaítear an dearadh atá molta agus
suíomh na n-acomhal don fhorbairt bóthair. Mar thoradh ar an bpróiseas seo bhí leasuithe i
gceist ar an acomhal ag Cúil Liatháin. Aistríodh an timpeallán soir ón suíomh a bhí beartaithe
dó ar dtús. Sholáthair an t-athrú ar an acomhal ag Cúil Liatháin deis nascbhóthar a áireamh ó
thimpeallán Chúil Liatháin go baile Mhaigh Chromtha trí Shráid Mhic Gearailt. Déanadh an
mionchoigeartú seo a ionchorprú sa Réamhdhearadh ag an bpointe seo toisc go soláthraíonn
sé rochtain díreach ar Mhaigh Chromtha. Ar a shon sin, tá an nascbhóthar a bhí beartaithe
bainte anois as an bhforbairt bóthair toisc go dtaispeánann samhail tráchta nach mbeadh ach
buntáistí teoranta ag baint leis.
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Taispeántas Breise Neamhreachtúil Poiblí

De réir mar a chuaigh forbairt an bhóthair ar aghaidh, cuireadh taispeántas poiblí ar siúl ar an
3ú agus an 4ú Iúil 2006 i Maigh Chromtha. Chuathas i gcomhairle leis an bpobal, le TDanna, le
comhairleoirí áitiúla agus le húinéirí talún a mbeadh tionchar aige orthu maidir leis an bhforbairt
bóthair a bhí beartaithe. Cuireadh an fhorbairt bóthair i láthair mar fhorbairt bóthair Bhaile
Bhuirne go Cúil Chomhair – forbairt bóthair 21.8km de charrbhealach roinnte, forbairt bóthair
2+1 b’fhéidir, le timpeallán molta ag acomhail. Bailíodh ráitis ar an bhforbairt bóthair agus
faisnéis ar an timpeallacht áitiúil mar chuid den phróiseas seo agus úsáideadh san MTT iad.

4.4.3

Dialltaí Chonaire Bealaigh

Tá an mionchoigeartú ar an mBealach is Dealraithí a Roghnófar go dtí Réamhdhearadh tar éis
tionchair na forbartha bóthair ar an timpeallacht a laghdú. Ciallaíonn an mionchoigeartú go
bhfuil an fhorbairt bóthair tar éis gluaiseacht lasmuigh den Roghachonaire Bealaigh sna trí
cheantar (féach Figiúr 4.3). Déanadh an cinneadh gluaiseacht lasmuigh den Roghachonaire
Bealaigh sna suíomhanna seo bunaithe ar mheasúnachtaí comparáideacha. Níor glacadh leis
an rogha an t-ailíniú a mheas agus a aistriú lasmuigh den chonair bealaigh ach nuair a
cinntíodh go bhféadfaí an tionchar ar an timpeallacht a laghdú. Tháinig feabhas ar an réiteach
dearaidh innealtóireachta de bharr na n-athruithe. Tá tuilleadh sonraí ar na measúnachtaí
comparáideacha sa Dialltuarascáil ar Athlíniú Chonair Bealaigh (MHC 2007 Tuarascáil Uimhir
6001-NE02426-NER-01) agus soláthraítear achoimre sa Tábla thíos.
Tábla 4.3: Dialltaí Chonaire Bealaigh
Teascán Slabhraíocht Slabhraíocht
Tosaigh
Deiridh
1

2,600

Uasfhad lasmuigh
de Roghachonaire
Bealaigh

Achoimre ar
Chúiseanna le Diall

230m

Tionchar Phleananna agus

4,000

Pholasaithe, Oidhreacht
Chultúrtha, Tírdhreacha agus
Amhairc
2

15,400

15,500

33m

Tionchair Éiceolaíochta,
Tírdhreacha agus Amhairc

3

21,400

21,800

160m

Tionchair ar an Oidhreacht
Chultúrtha

4.4.4

Carrbhealach Roinnte

Cuireadh an fhorbairt bóthair ó Bhaile Bhuirne go Maigh Chromtha i láthair i dtaispeántas in Iúil
2006 mar charrbhealach roinnte le féidearthacht an fhorbairt bóthair a fhorbairt mar fhorbairt
bóthair ‘2+1’. Ar a shon sin, tá forbairt déanta ó shin ar an Réamhdhearadh mar dhébhealach
de Chineál 2 ag teacht le polasaí agus treoirlínte an ÚBN. Soláthróidh an dearadh seo bóthar
sábháilte, ardcháilíochta don teascán seo den Phríomhbhealach Náisiúnta, a fhreastlóidh ar
ghluaiseachtaí samhlaithe tráchta.

4.4.5

Straitéis Acomhail

Tá soláthar na n-acomhal ar an fhorbairt bóthair atá beartaithe bunaithe ar riachtanas na
tráchta, dearaí oiriúnacha innealtóireachta agus aithint ar shrianta na timpeallachta. Ciallaíonn
an comhairliúchán leis an bpobal agus an t-athbhreithniú ar dhearadh na n-acomhal go bhfuil
dearadh agus leagan amach na n-acomhal tar éis athrú le linn na measúnachta ar an bhforbairt
bóthair.
Tá forbairt déanta ar an Réamhdhearadh le trí dhlúthacomhal grádscartha a sholáthar agus 1
acomhal timpealláin (an ceann aistir thoir den fhorbairt bóthair mar a n-athnascann sé leis an
N22 atá ann). Socraíodh gurb iad na dlúthacomhail grádscartha a bheadh mar rogha dearadh
acomhail ar an bhforbairt bóthair toisc go soláthróidís eispéireas leanúnach tiomána do lucht
úsáide an bhóthair ag taisteal ar an bPríomhbhealach Náisiúnta agus gur fearr a d’éascódh sé
gluaiseachtaí múnlaithe tráchta. Leanadh le coigeartú ar an straitéis acomhail tríd an gCéim
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Réamhdhearaidh agus tá sonraí tugtha ar shuíomhanna na n-acomhal i gCaibidil 5.0 (Bóthar
Beartaithe – Cur Síos).

4.4.6

Athailíniú Chúil na Cathrach

Tugtar sonraí ar an luíochán a tharla i gCúil na Cathrach le linn Chogadh na Saoirse in 1921 i
gCaibidil 12.0 (Oidhreacht Chultúrtha). De réir mar atá forbairt an fhorbartha bóthair tar éis dul
trí na Céime Srianta, Céim Roghnaithe Chonaire Bealaigh agus Measúnacht Tionchair
Timpeallachta, tá forbairt déanta ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe le híoslaghdú a
dhéanamh ar thionchair ar shuíomh an luíocháin (Sl. 6,500). Chuathas i gcomhairle leis an
bpobal agus déanadh measúnacht ar oidhreacht chultúrtha an luíocháin, bunaithe ar thaifid
stairiúla agus suirbhéanna allamuigh agus measúnacht ar shrianta timpeallachta agus
innealtóireachta agus measúnacht á dhéanamh ar roghanna don fhorbairt bóthair atá
beartaithe.
Tá sé measta go ndéanann an fhorbairt bóthair atá beartaithe íoslaghdú ar na
tionchair foriomlána ar thimpeallacht an cheantair agus seachnaítear príomhionad an luíocháin i
gcomparáid leis na roghanna eile dearaidh. Ba iad gnéithe aiceanta an cheantair, le hAbhainn
an tSuláin (féach Figiúr 11.2), líon na réadmhaoin chónaithe (féach Figiúr 9.2) agus gnéithe eile
den oidhreacht chultúrtha (féach Figiúr 12.1) na phríomhnithe a cuireadh san áireamh agus
measúnacht á déanamh ar roghanna eile. Déanadh amach go méadódh aon athailíniú ar an
bhforbairt bóthair atá beartaithe ó thuaidh nó ó dheas an tionchar timpeallachta ar shrianta eile
sa cheantar. Trí phríomhcheantar an luíocháin ó dheas a sheachaint, laghdaítear tionchar
foriomlán na forbartha bóthair atá beartaithe. Tá an mheasúnacht ar láthair an luíocháin agus
moltaí maidir le céimeanna maolaithe i gCaibidil 12.0 (Oidhreacht Chultúrtha).
Tá tuilleadh sonraí ar mheasúnacht na roghanna eile i gceantar an luíocháin ar fáil sa tuarascáil
neamhspleách ‘Measúnacht ar Roghanna Eile Athlínithe ag Suíomh Luíocháin Chúil na
Cathrach’ (MHC Deireadh Fómhair 2008, Tuarascáil Uimhir 6014-NE02426).

4.4.7

Athailíniú ar Choill An Easa

Ar an 20ú Meán Fómhair 2007, d’fhógair an tAire Gormley TD go raibh sé ar intinn ag an
RCORÁ síneadh a dhéanamh ar an sonrú ar CSC Choill Ghobnatan, laisteas de Bhaile
Bhuirne, le ceantar Coille An Easa a chuimsiú. Bunaíodh an cinneadh seo ar Dhair
Neamhghasánach agus Drúchtín Ballach a bheith ann. Tar éis an fógra seo a bheith déanta,
ba ghá athailíniú a dhéanamh ar cheann thiar na forbartha bóthair ó Sl. 0 go dtí timpeall
Droichead na gCillíní Sl. 3+500 d’fhonn tionchar ar an gceantar nuashonraithe a sheachaint.
Bunaithe ar mheasúnacht chomparáideach a déanadh ar shé rogha eile, socraíodh gurb é
rogha 5 an rogha ab fhearr. Mar thoradh air sin déanadh athailíniú ar an bhforbairt bóthair a bhí
beartaithe lastuaidh idir Sl. 0 agus Sl. 3500 agus acomhal Bhaile Bhuirne a aistriú níos faide
siar. Tá ionchroprú ar rogha 5 sa bhforbairt bóthair atá beartaithe agus táthar á mheas laistigh
den RTT seo.

4.4.8

Nascbhóthar Mhaigh Chromtha

Ag staid amháin den fhorbairt ar an Réamhdhearadh, moladh go n-áireofaí nascbhóthar.
Moladh an nascbhóthar seo le rochtain a sholáthar chuig agus ó cheantar an Mhargaidh i Maigh
Chromtha trí acomhal ag Sl. 19+000 ar an bpríomhlíne. Cuireadh an fhorbairt bóthair a bhí
beartaithe leis an nascbhóthar faoi bhráid an phobail agus na n-úinéirí talún a mbeadh tionchar
aige orthu, ag roinnt taispeántas, comhairliúchán agus cruinnithe. Ar a shon sin, de réir mar a
déanadh forbairt ar an dearadh, léirigh measúnacht tráchta agus eacnamaíochta an
nascbhóthair nach mbeadh sé costéifeachtach ag an am seo go n-áireofaí an nascbhóthar sa
bhforbairt bóthair atá beartaithe. Agus dhá acomhal á soláthar i gceantar Mhaigh Chromtha (An
Goirtín Rua agus Cúil Chomhair) measadh nach n-éileodh leibhéil an tráchta an tríú acomhal
(an nascbhóthar) agus nach bhféadfaí an costas breise a bhainfeadh le tógáil an nascbhóthair a
chosaint ag an am seo. Mar sin níl an nascbhóthar mar chuid den fhorbairt bóthair atá
beartaithe agus ní dhéantar é a mheas laistigh den RTT seo.
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Achoimre ar na roghanna eile ar féachadh orthu agus cúiseanna leis na hathruithe a
déanadh

Tá bealach na forbartha bóthair atá beartaithe tar éis teacht chun cinn ón gCéim Staidéir
Srianta agus Céim Roghnaithe Chonaire Bealaigh. Aithníodh Conair an Bhealaigh Bhuí mar
roghabhealach ar na cúiseanna a thugtar i rannán 4.3.5 thuas.
Féachadh ar roinnt roghabhealach eile laistigh den chonair seo sular deimhníodh bealach na
forbartha atá beartaithe. Tá ailíniú cothrománach agus ingearach na forbartha bóthair deartha
le híoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar timpeallachta trí réadmhaoin, suíomhanna
éiceolaíochta agus srianta oidhreachta cultúrtha a sheachaint. Dearadh an bealach seo freisin
le híoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar ar shruthchúrsaí (ag íoslaghdú an gá a bheadh le
hatreoruithe agus trasnuithe).
Ar na hathruithe sonracha bealaigh áirítear Dialltaí Chonaire Bealaigh a bhfuil cur síos orthu i
rannán 4.4.3 leis an tionchar ar an tírdhreach, ar an oidhreacht chultúrtha agus ar an
éiceolaíocht a laghdú. Déanadh tuilleadh athailínithe lastuaidh de Choill An Easa le tionchair ar
an gcoill a sheachaint, tar éis don síneadh a bheith molta ar CSC Choill Ghobnatan (a bhfuil cur
síos air i rannán 4.4.7).
Scrúdaíodh tuilleadh roghabhealaí eile ag Cúil na Cathrach agus déanadh athailíniú i ndeireadh
thiar ar an mbealach níos faide siar le híoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar ar shuíomh an
luíocháin.
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5.0

BÓTHAR ATÁ BEARTAITHE – CUR SÍOS

5.1

RÉAMHRÁ

Áirítear sonraí sa Chaibidil seo ar ghnéithe innealtóireachta, riachtanais do thógáil talún,
riachtanais tógála agus oibriúcháin. Áirítear sa chur síos seo tagairtí do slabhraíochtaí
forbartha bóthair (Sl) ag cur faid in iúl i méadair ar an bhforbairt bóthair.

5.2

CUR SÍOS

5.2.1

Príomheilimintí

Tosaíonn an fhorbairt bóthair atá beartaithe siar ó Bhaile Bhuirne, ag nascadh leis an N22 ar
phríomhbhealach Chorcaí, Chill Airne, Thrá Lí. Do 6.6km leanann an fhorbairt bóthair soir,
beagnach comhthreomhar leis an taobh thuaidh den N22 atá ann, ag trasnú ó dheas ón N22
atá ann i mbaile fearainn Chúil na Cathrach (Tús Sl 0-500 go dtí 6+650). Ansin leanann an
bealach soir ó dheas ón N22 atá ann ar feadh timpeall 6km go dtí go dtrasnaíonn sé an N22 atá
ann don dara huair ag Carraig an Phúca (Sl. 13+000). Ansin téann an bealach soir ó thuaidh
ag seachaint bhaile Mhaigh Chromtha, atá ó dheas. Ag an bpointe seo, iompaíonn an fhorbairt
bóthair ó dheas ag trasnú Na Láinne agus An tSuláin, agus athnascann sé leis an N22 atá ann
timpeall 2km ó Mhaigh Chromtha, mar a nascann sé le timpeallán atá beartaithe ag Cúil
Chomhair. Taispeánann Figiúr 5.1 leagan amach ginearálta cothrománach na forbartha bóthair
atá beartaithe.
Faoi láthair tá timpeall 22km i gceist leis an bhforbairt bóthair ar dhébhealach é de Chineál 2 le
ceithre acomhal á soláthar ag na suíomhanna seo a leanas:
 Acomhal grádscartha Bhaile Bhuirne: an nasc leis an N22 atá ann ag foirceann thiar
na forbartha bóthair laistiar de Bhaile Bhuirne (slabhraíocht 0-200);


Acomhal grádscartha agus timpeallán eis-líne Thonn Láin: Soláthróidh seo rochtain
ar agus ón N22 atá ann, lastoir de Bhaile Mhic Íre;



Acomhal grádscartha agus timpeallán eis-líne An Ghoirtín Rua: An suíomh mar a
dtrasnaíonn an bealach atá beartaithe an bóthar réigiúnach, R582;



Timpeallán Chúil Chomhair: Is é seo an nasc leis an N22 atá ann ag foirceann thoir
na forbartha bóthair i mbaile fearainn Chúil Chomhair.

Tá an t-infrastruchtúr um bóithre náisiúnta, áitiúla agus réigiúnacha, chomh maith le
gluaiseachtaí reatha tráchta agus na gluaiseachtaí réamh-mheasta (ar a n-áirítear riachtanais
lucht úsáide na mbóithre agus soláthar do sheirbhísí éigeandála), tar éis minicíocht agus
suíomh na n-acomhal a shocrú chun críche na forbartha bóthair atá beartaithe.

5.2.2

Gluaiseachtaí Acomhal

Beidh soláthar ag Acomhal Thonn Láin, An Goirtín Rua agus Cúil Chomhair do ghluaiseachtaí
iomlána chuig agus ón bhforbairt bóthair ón ngréasán bóithre atá ann faoi mar atá sa chur síos
thíos.
 Freastlaíonn acomhal Thonn Láin ar an N22 atá ann agus ar bhóthar Chluain
Droichead (L -34009-0). Rochtain iomlán á sholáthar chuig Baile Bhuirne, Baile Mhic
Íre agus an gréasán bóithre atá ann;


Freastlaíonn acomhal An Ghoirtín Rua ar an R582. Rochtain iomlán á sholáthar ó
agus chuig Maigh Chromtha agus an gréasán bóithre atá ann; agus,



Freastlaíonn acomhal Chúil Chomhair ar an N22 atá ann. Rochtain iomlán á
sholáthar ó agus chuig Maigh Chromtha agus an gréasán bóithre atá ann.

Tá sé ar intinn go bhfeidhmeodh acomhal Thonn Láin mar phríomhacomhal do shráidbhailte
Bhaile Bhuirne, Bhaile Mhic Íre agus a gcúlchríocha. Is í bunaidhm Acomhail Bhaile Bhuirne
nascphointe a sholáthar idir an fhorbairt bóthair atá beartaithe agus an N22 atá ann. Tá an cur
chuige seo ag teacht le polasaí an ÚBN maidir le hacomhail a sholáthar ar Phríomhbhealaí
Náisiúnta agus tá sé ag teacht le héileamh tráchta na gceantar.
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Cuirfear comharthaí bóthair dos na sráidbhailte ag acomhal Thonn Láin agus meastar go
bhfreastlóidh an t-acomhal sin ar éileamh tráchta an cheantair. Ní dhéanfaidh acomhal Bhaile
Bhuirne soláthar do ghluaiseachtaí iomlána. Soláthróidh an t-acomhal rochtain do:
 Trácht ag taisteal siar chuig an N22 atá ann ón bhforbairt bóthair atá beartaithe (treo
Chill Airne);


Trácht ag taisteal ó cheantar Bhaile Bhuirne le leanúint ar an N22 atá ann (treo Chill
Airne);



Trácht ag taisteal soir ón N22 atá ann (treo Chill Airne) chuig an bhforbairt bóthair atá
beartaithe;



Trácht ag taisteal soir chuig an N22 atá ann (treo Bhaile Bhuirne); agus,



Rochtain cónaithe áitiúil.

Déanfar gluaiseachtaí eile tráchta chuig agus ó cheantar Bhaile Bhuirne agus Bhaile Mhic Íre a
threorú le comharthaí bóthair leis an N22 atá ann a úsáid nó acomhal Thonn Láin a úsáid le
rochtain a fháil ar an bhforbairt bóthair. Meastar nach mbeidh aon chur isteach suntasach i
gceist do lucht úsáide feithiclí dá dheasca:
 Leibhéal an éilimh don ghluaiseacht tráchta sin;


Gaireacht do na hacomhail (timpeall 5km);



Laghdú ar phlódú tráchta ar an N22 atá ann; agus,



Am agus fad sa bhreis don ghluaiseacht áirithe tráchta sin murab ionann agus
acomhal Thonn Láin nó an gréasán bóithre atá ann a úsáid.

5.2.3

Carrbhealach an Phríomhlíne

Is é atá sa Réamhdhearadh tá forbairt bóthair de charrbhealach roinnte ar a dtugtar débhealach
de Chineál 2 le dearadh luais de 100km/h (taispeántar trasghearradh tipiciúil don chineál seo
forbartha bóthair i bhFigiúr 5.2). Soláthrófar dhá lána i ngach treo agus iad scartha le bacainn
sábháilteachta.

5.2.4

Cur Síos ar an Réamhdhearadh

Seo a leanas achoimre ar an Réamhdhearadh, a léirítear go mion i bhFigiúr 5.3. Léiríonn Figiúr
5.4 an Réamhdhearadh forleagtha ar aer-ghrianghrafadóireacht.

5.2.4.1

Baile Bhuirne go dtí Tonn Láin

Tosaíonn an fhorbairt bóthair atá beartaithe siar ó Bhaile Bhuirne mar a nascann sé leis an N22
atá ann. Éileoidh Acomhal Bhaile Bhuirne go roinntear sruthchúrsa na hAbhann Gairbhe le
freastal ar athlonnú an taobh-bhóthair atá ann. Tá an bealach seo beagnach comhthreomhar
leis an N22 don stráice 5.5km seo. Tosaíonn an fhorbairt bóthair i dtreo an Oirthir lastuaidh den
N22 atá ann. Trasnaíonn sé dhá bhóthar poiblí ag An Sliabh Riabhach (Sl 0+200) agus ag An
gCeapach Thiar (Sl 1+800), mar a bhfreastlóidh dhá dhroichead ar thrácht na mbóithre seo. Ag
An gCeapach Thiar (Sl. 1+800), freisin, trasnaíonn an phríomhlíne Abhainn na Beochaille ag Sl.
1+820 mar a ndéanfar droichead thar an abhainn (in éineacht le droichead thar bóthar) a
ionchorprú sa dearadh. Feictear freisin go soláthrófar rochtain garaíochta de réir mar a bheidh
gá leis ar an teascán seo. Trasnaíonn an t-ailíniú droichead ‘Bhóthar Uachtarach’ na Ceapaí
Thoir ag Sl. 2+950 ag soláthar gluaiseachta neamhshrianta ar an mbóthar atá ann. Ag Sl.
3+900 trasnaíonn ailíniú an phríomhlíne an L-7417-0 ag Na Cillíní. Freastlóidh droichead (Sl.
3+900) ar an trácht ar an mbóthar athailínithe seo gan cur isteach ar an trácht ar an bpríomhlíne
atá beartaithe. Soláthróidh droichead garaíochta ag Sl. 3+300 rochtain trasna an phríomhlíne
do dhá ghabháltas (ar a n-áirítear teach cónaithe). Ina theannta sin, soláthróidh bóthar rochtana
lastuaidh den phríomhlíne ag Sl. 3+800 rochtain freisin ar ghabháltas deighilte. Ag Baile Mhic
Íre déanfaidh droichead (Sl. 4+500) cóiríocht ar an mbealach tríd áitiúil ag trasnú an
phríomhlíne. Leanann bealach an phríomhlíne i dtreo an oirthir agus é ag déanamh ar Thonn
Láin mar a ndéanfaidh an L-3409-0 athailínithe, ag ionchorprú dlúthacomhal Grádscartha agus
timpeallán (eis-líne), an bealach atá beartaithe a nascadh leis an N22 atá ann (Sl. 5+100).
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Tonn Láin go dtí Carraig an Phúca

Leanann an bealach soir thar Thonn Láin mar a bhfuil soláthar déanta ar dhroichid garaíochta
nuair is gá agus ar thrí dhroichead bóthair. Ag Cúil na Cathrach, Sl. 6+600, trasnaíonn an
bealach an N22 atá ann den chéad uair. Ag an láthair seo ceadóidh droichead do thrácht áitiúil
leanúint leis an mbealach atá ann a úsáid gan aon chur isteach a dhéanamh ar thrácht an
phríomhlíne. Téann an bealach atá beartaithe anois i dtreo an Oirthir, ach Laisteas den N22
atá ann. Tá soláthar déanta ar roinnt rian rochtana ó Chúil na Cathrach go Carraig an Phúca.
Le rochtain a choimeád tá droichid garaíochta aitheanta lena chinntiú go gcoimeádtar go leor
rochtana ar thailte deighilte. Coimeádtar rochtain ar an L-3407-0 atá deighilte ag crosaire an
Loinsigh in aice leis an Sulán le droichead a sholáthar ag Sl 9+500. Trasnaíonn an bealach an
N22 atá ann don dara huair i gCarraig an Phúca ag Sl. 13+100, mar a bhfreastlóidh droichead
atá beartaithe (Sl. 13+300) ar thrasnú an phríomhlíne.

5.2.4.3

Carraig an Phúca go dtí An Goirtín Rua

Nuair a thrasnaíonn an fhorbairt bóthair an N22 atá ann ag Carraig an Phúca, beidh an
phríomhlíne atá beartaithe ag dul lastuaidh den seanbhealach. Soláthraíonn an timpeallán eislíne nasc díreach leis an L-34151-9 agus leis an N22 athailínithe lastuaidh den phríomhlíne ag
Cill an Chloig. Tagtar ar an dara trasnú sa bhforbairt bóthair ar an abhainn ag Sl. 13+800 mar a
dtrasnaíonn an phríomhlíne An Fhothrais. Beidh gá le droichead aonréiseach ag an bpointe
seo. Laistigh den teascán den ailíniú seo freisin, soláthrófar droichead bóthair ag Cluain Fada,
Sl. 14+300, mar a ndéanann an phríomhlíne deighilt ar an L-7456-0. Le rochtain a choimeád tá
droichead eile garaíochta aitheanta lena chinntiú go gcoimeádtar go leor rochtana ar thailte
deighilte ag Sl. 13+900. Leanann an bealach soir le struchtúr amháin eile garaíochta beartaithe
agus an bóthar ag déanamh ar An nGoirtín Rua. Tá gá le dlúthacomhal grádscartha agus
timpeallán eis-líne ag An nGoirtín Rua le rochtain a sholáthar do thrácht a úsáideann an bóthar
réigiúnach R582 agus an phríomhlíne atá beartaithe.

5.2.4.4

An Goirtín Rua go droichead Chúil Liatháin

Leanann an bóthar soir den chuid is mó agus é ag trasnú an L-7459 ag Coill na nGoirtíní, mar a
gcinntíonn droichead (Sl. 16+900) leanúnachas an bhóthair áitiúil. Tá gá le droichead freisin ag
Baile Uí Bhioráin (Sl. 17+800) le freastal ar dhá bhóthar áitiúil (L-3418), a bhfuil athailíniú
déanta ar cheann acu le pointe amháin trasnaithe a sholáthar ar an bpríomhlíne atá beartaithe.
Aistríonn an bealach ansin i dtreo an oirdheiscirt, ag dul isteach sa ghearradh mar a
dtrasnaíonn tardhroichead Chúil Liatháin ag Sl. 18+600.
Leanann an phríomhlíne
claonghearradh / comhéadan líonta go dtí droichead garaíochta Chúil Liatháin ag (Sl 19+500).
Tá tuilleadh rochtana garaíochta / raonta suite, de réir mar is gá, ar an teascán seo le rochtain a
sholáthar do ghabháltais deighilte.

5.2.4.5

Cúil Liatháin go Cúil Chomhair

Leanann an fhorbairt bóthair ó dhroichead garaíochta Chúil Liatháin soir ó deas den chuid is
mó. Tá ar dhá phointe eile trasnaithe abhann ar an teascán seo de réir mar a dhruideann an
fhorbairt bóthair le Cúil Chomhair. Ar dtús trasnaítear An Láinne (Sl 19+900) agus An Sulán ina
dhiaidh sin (Sl 20+700). Tá gá le droichead freisin ag An tIomaire, Sl. 20+100, do dhroicheadú
an phríomhlíne thar an R618 go dtí ‘Droichead Nua’ (an droichead atá trasna an tSuláin cheana
féin). Ar deireadh thiar trasnaíonn an bealach an N22 atá ann ag Cúil Chomhair agus tá
timpeallán beartaithe le nascadh arís leis an ngréasán atá ann.

5.2.5

Droichid Bóthair agus Garaíochta

Soláthrófar bealaí trasna na forbartha bóthair atá beartaithe ar dhroichid bóthair agus droichid
garaíochta. Soláthrófar na struchtúir seo mar fhodhroichid nó mar thardhroichid, ag brath ar
ailíniú ingearach an phríomhlíne ag an gCéim Mhiondearaidh. Taispeánann Figiúirí 5.6 agus
5.7 na socruithe ghinearálta do thardhroichid agus d’fhodhroichid tipiciúla faoi seach.
Cinnteoidh an Conraitheoir spás an airde do gach fodhroichead ag an gCéim Mhiondearaidh.
Beidh méid na scóipe a sholáthraítear oiriúnach don chineál struchtúir a bhíonn i gceist.
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Trasnaíonn an Débhealach de Chineál 2 atá beartaithe 1 bealach náisiúnta (N22) faoi dhó (gan
naisc a áireamh), 2 bhóthar réigiúnach, 16 bóthar Contae agus roinnt bóithre rochtana
garaíochta. Ag suíomhanna áirithe atá sonraithe i Sceideal trasnaithe na dtaobh-bhóithre tá
moltaí ann maidir le athailíniú agus/nó nascbhóithre le bóithre áitiúla in aice láimhe a raibh
tionchar ag forbairt an Débhealaigh nua de Chineál 2 ar a n-acomhal comhréidh. (féach Tábla
5-1 thíos).
Tábla 5-1: Bóithre Áitiúla agus Sceideal Trasnaithe Rochtana
Slabhraíocht

Cineál bóthair

Uimh.
Bhóthair

Baile Fearainn / Tag.
Struchtúir

Luas Dearaidh
(KPH)

Cóireálacha

0

Náisiúnta

An N22
ann

S01 Bhaile Bhuirne

85

Acomhal

0+250

Contae

-

S02
An
Riabhach

60

Droichead bóthair

N/B

Droichead bóthair
(in éineacht le
Trasnú Abhann)

60

Droichead bóthair

60

Droichead bóthair

Rochtain
Theoranta Áitiúil
Amháin

Droichead bóthair

60

Droichead bóthair

atá
Sliabh

1+800

Contae

-

S03 An
Thiar

3+000

Contae

-

An Cheapach Thoir
‘Bóthar Uachtarach’

3+900

Contae

L-7417-0

S05

Cheapach

Na

Cillíní

S06 Baile Mhic Íre
4+500

Contae

-

Contae

L-3409-0
Athailínithe

S07

5+100
5+350

Bóthar Rochtana

N/B

S08

30

Tóchar Rochtana

6+600

Náisiúnta

An N22
ann

S09 Cúil na Cathrach

85

Droichead bóthair

9+500

Contae

L-3407-0

N/B

Droichead bóthair

13+300

Náisiúnta

An N22
ann

85

Droichead bóthair

14+300

Contae

L-7456-0

S20 Cluain Fada

60

Droichead bóthair

16+200

Réigiúnach

R582

S21 An Goirtín Rua

85

Droichead
&
Acomhal bóthair

16+900

Contae

L-7459

S22 Coill na nGoirtíní

60

Droichead bóthair

17+750

Contae

L-3418

S23 Baile Uí Bhioráin

60

Droichead bóthair

17+800

Contae

-

S23 Baile Uí Bhioráin

60

Droichead bóthair

18+600

Contae

L-7480-0

S24 Cúil Liatháin

60

Droichead bóthair

19+500

Contae

-

S25 Cúil Liatháin

30
(Rochtain
Áitiúil)

Droichead bóthair

20+100

Réigiúnach

R618

S27 An tIomaire

N/B

Droichead bóthair

21+700

Náisiúnta

An N22
ann

Cúil Chomhair

85

Nasc Timpealláini

Tonn

Láin

atá
S14 Inse na hAmhraí
atá

S17
Carraig
Phúca

an

17+750 -

atá

N/B – gan chóireáil ar an gcarrbhealach atá ann
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Leataobhanna

1.0.1
De réir threoirlínte reatha an ÚBN, níl gá le leataobhanna ar dhébhealaí de Chineál
2. Aontófar cineál, soláthar agus spásáil Ardán Breathnóireachta An Gharda Síochána leis an
nGarda Síochána agus déanfar de réir threoirlínte agus chaighdeáin an ÚBN ag am na tógála.

5.2.7

Bóithre Garaíochta

Rinneadh comhairliúchán leis na húinéirí talún ann ar dtús le haontú ar phrionsabal na mbóithre
garaíochta le riachtanais tógála talún a aithint. Beidh an Dearthóir agus an tÚdarás Áitiúil i
mbun tuilleadh comhairliúcháin le linn an phróisis reachtúil le comhaontuithe a chur le chéile ar
an gcóireáil chruinn do gach úinéir ar leith talún. Déanfaidh Bóithre Garaíochta:
 Rochtain a sholáthar d’úinéirí talún (nuair is gá é) ar an ngréasán bóithre áitiúil;


Rochtain a chinntiú idir na hildáileachtaí talún ar le haon úinéir amháin talún iad;
agus,



Rochtain díreach ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe a sheachaint.

Soláthróidh bóithre garaíochta bealach príobháideach le pointí reatha rochtana nó pointí
rochtana sa todhchaí a nascadh leis an ngréasán bóithre áitiúil.

5.2.8

Trasrianta Droichead Abhann

Tá ceithre thrasrian droichid abhann ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe: Abha na Beochaille
(Sl.. 1+800), An Fhothrais (Sl.. 13+780), An Láinne (Sl.. 19+900) agus an Sulán (Sl.. 20+700).
Is struchtúir aonréiseacha a bheidh sna droichid ar an Fhothrais agus ar an Láinne lena dtacaí
ar a laghad 5m siar ó bhruach na habhann. Moltar gur struchtúr dháréiseach a bheadh i
dtrasrian an tSuláin le piara i lár na habhann ar oileán gairbhéil. Is droichead dháréiseach a
bheidh i dtrasrian na Beochaille gan aon tionchar díreach aige ar chaol na habhann. Mar a
mbíonn rianta rochtana le soláthar faoi na droichid, beidh céimeanna rialaithe truaillithe ann le
cosc a chur ar éilliú na habhann. Soláthraítear níos mó sonraí thíos.
Droichead Abhann na Beochaille ag Sl.. 1+800:
 2 réiseach 2x53m le rochtain ar an taobh Thiar amháin


Leithead an Struchtúir: 19m leithead foriomlán an struchtúir.

Droichead An Fhothrais ag Sl.. 13+780:


Socrú Réise: Aonréiseach. 1x 43.3m, le raon rochtana ar an dá thaobh.



Leithead an Struchtúir: 19.5m leithead foriomlán an struchtúir.

Droichead An Láinne ag Sl.. 19+900:


Socrú Réise: Aonréiseach. 1 x 45.0 m



Leithead an Struchtúir: 19.0m leithead foriomlán an struchtúir.

Droichead An tSuláin ag Sl.. 20+700:


Socrú Réise: Dháréiseach. 2x 48.0m, le raon rochtana ar an dá thaobh.



Leithead an Struchtúir: 19.5m leithead foriomlán an struchtúir.



Fostruchtúr: Coincréit threisithe de chineál a bhíonn múnlaithe in situ.
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Taispeántar trasrianta tipiciúla abhann i bhFigiúr 5.5. Beidh trasrian ag Taischumar Inis Cara ag
ceann thoir na scéime. Críochnófar an trasrian seo le claífort ó shlabhraíocht 21+400 go dtí
21+700.
Ag an gCéim an Mhiondearaidh, is féidir go ndéanfaí tuilleadh forbartha ar an Réamhdhearadh
agus ar na céimeanna maolaithe timpeallachta le ceadú do nuálaíochtaí i modhanna tógála, sa
teicneolaíocht a bhíonn ar fáil nó athruithe ar an riocht a bhíonn ann. Ní fhéadfaí aon leasuithe
a dhéanamh ar dhearadh thrasrian Abhann na Beochaille ón dearadh ar déanadh measúnú air
san RTT seo ach nuair nach mbeadh aon athrú suntasach ar na tionchair timpeallachta, nó
nuair a bheadh feabhas ar na tionchair. Caithfear ceann ar leith a thógáil in aon leasú, de na
tionchair a fhéadfadh a bheith ann ar an diúilicín péarla fionnuisce laistigh d’abhantrach an
tSuláin. Caithfidh dearadh deireanach na scéime a bheith de réir gach caighdeán iomchuí
dearaidh agus gach faomhadh iomchuí reachtúil.

5.2.9

Pábháil

Caithfidh dearadh na pábhála don phríomhlíne agus do na taobh-bhóithre teacht leis na
caighdeáin iomchuí náisiúnta agus le modhanna dea-chleachtais tógála. Beidh an phábháil do
bhóithre garaíochta rochtana oiriúnach don leibhéal úsáide tráchta.

5.2.10

Comharthaí Tráchta agus Soilsiú

Beidh comharthaí tráchta agus marcanna bóthair ag teacht leis an sonraíocht agus na
riachtanais a bhfuil imlíne orthu i Lámhleabhar na gComharthaí Tráchta (1999 agus
athbhreithnithe) agus Nótaí Eatramhacha do Threoir.
Déanfar suíomh agus cineál na gcomharthaí tráchta agus na marcanna a fhorbairt ag an gCéim
Mhiondearaidh. Beidh na comharthaí tráchta ag na hacomhail agus ar an bhforbairt bóthair
suite laistigh de líne bhuan na teorann.
De réir riachtanais DMRB an ÚBN do charrbhealach tuaithe, is in achar na n-acomhal a bheidh
suíomh an tsoláthair trealaimh soilsithe sa todhchaí agus, más cuí, nuair a bhíonn soilsiú
cheana féin ar na bóithre trasnaithe atá ann.
Le híoslaghdú a dhéanamh ar thruailliú solais agus ar thionchar na forbartha bóthair ar an
tírdhreach níos leithne, ní cheaptar go bhfuil gá le haon soilsiú bóthair don chuid is mó den
phríomhlíne. Mar sin féin, beidh gá le soilsiú ag déanamh ar thimpeallán Chúil Chomhair don
phríomhlíne ag teacht le treoirlínte an ÚBN agus le riachtanais sláinte agus sábháilteachta.
Soláthrófar soilsiú freisin ar na bealaí isteach (sliosbhóithre) chuig agus ó na hacomhail ar an
bhforbairt bóthair. Dá réir sin, soláthrófar soilsiú ar na teascáin sin den ngréasán bóithre atá
ann a bhfuil soilsiú iontu faoi láthair agus a dtéann an fhorbairt bóthair atá beartaithe trasna
orthu.
Dearfar an soilsiú a chuirtear sna suíomhanna seo le híoslaghdú a dhéanamh ar thionchar
truaillithe solais ar na ceantair in aice láimhe. Le héascú a dhéanamh seo úsáidfear soilsiú
ardbhrú soilsiú sódiam scoite. Soláthrófar agus suiteálfar gach colún agus brac soilsithe ag
teacht leis na caighdeáin iomchuí teicniúla. Freastlófar go hiomlán ar na riachtanais do shoilsiú
bóthair, ar a n-áirítear línte soláthair leictreachais, laistigh den tógáil talún don fhorbairt bóthair.

5.2.11

Áiseanna do Rothaithe / Choisithe

Níl aon áiseanna do choisithe ná do rothaithe beartaithe ar phríomhlíne na forbartha bóthair atá
beartaithe. Úsáidfear comharthaíocht le spreagadh a thabhairt do rothaithe agus do choisithe
malairt slí a úsáid, mar shampla an N22 agus bóithre eile atá ann.

5.2.12

Seirbhísí

Táthar tar éis dul i gcomhairle leis na cuideachtaí iomchuí fóntais leis na seirbhísí ar dhóichí a
mbeidh tionchar orthu a aithint agus na céimeanna garaíochta a mbeidh gá leo le cosaint
agus/nó atreorú a dhéanamh ar an ngléasra. Orthu seo áirítear línte cumhachta Bhord
Soláthair an Leictreachais, línte teileafóin Eircom agus seirbhísí uisce (i dtéarmaí séarachais
agus soláthair uisce). Cinnteoidh Miondearadh nach ndéantar aon chur isteach buan ar na
seirbhísí seo mar thoradh ar an bhforbairt bóthair.
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Beidh atreorú ag teastáil ó na seirbhísí seo a leanas:
Eircom: Trasnaíonn an fhorbairt bóthair cábla snáthoptaice ag Sl. 19+500, agus déanfar é a
chosaint le linn na tógála. Beidh tionchar ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar timpeall
2.7km de sheirbhísí lasnairde agus faoin talamh. Cuirfear malairtí slí ar fáil.
BSL: Beidh tionchar ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar thart ar 2km de línte 10kV, 0.1km
de línte 38kV, 2.2km de línte 100kv agus 1km de línte 230 kV. Déanfar an obair atreoraithe ar
fhearas BSL de réir riachtanais BSL agus mionsonraí caighdeánacha. Leanfaidh bealach an
atreoraithe an t-ailíniú atá ann do na línte chomh fada agus is féidir é, agus ní bheidh aon
athruithe suntasacha ar shuíomh na línte ná na gcuaillí atá ann.
Seirbhísí Príomhphíobán Uisce Chomhairle Contae Chorcaí: beidh atreorú ag teastáil maidir le
seacht dteascán de phríomhphíobáin uisce, nó cosaint ar an ngréasán atá ann, sula dtosaítear
ar thógáil. Déanfar an obair seo i gcomhairle le Comhairle Contae Chorcaí.

5.2.13

Réamhdhearadh Draenála

Tugtar sonraí ar an Réamhdhearadh Draenála i bhFigiúr 5.3.Beidh gá le hathbhreithniú ar an
bhfaisnéis atá ar fáil agus le tuilleadh comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara go léir, ar a náirítear comhairlí reachtúla, le linn phróiseas an mhiondearaidh draenála.

5.2.14

Tóchair

Soláthrófar tóchair ag roinnt suíomhanna le ceadú don fhorbairt bóthair na huiscebhealaí atá
ann a thrasnú. Beidh éagsúlacht ag baint le méid na dtóchar ag brath ar shreabhréisím an
uiscebhealaigh ar leith, ach déanfar é a dhearadh ag tógáil ceann de mholtaí an OOP maidir le
híos-trastomhas tóchair de 900mm agus an riachtanas doimhneacht leapa de 500mm a
choimeád mar a bhfuil gá le pasáiste iasc. Íoslaghdófar fad na dtóchar. B’fhéidir go n-éileoidh
seo go ndéanfaí atreorú ar an sruthchúrsa. Beidh tóchair atá scartha ó thrasbhealaí
sruthchúrsa agus a sholáthraítear do mhamaigh ar a laghad 600mm.
Ceadófar do phasáiste iasc i ngach sruthchúrsa ina bhfuil fianaise de, nó acmhainn le tacú le,
salmainidí nó bric. Tugtar imlíne ar na prionsabail ghinearálta sa Chaibidil Éiceolaíochta
(Caibidil 11.0). Ar na céimeanna eile áirítear ionchorprú ar bhinseáil sa chuid íochtarach de
chaol an tóchair, sciatha a sholáthar agus aischur a dhéanamh ar ghrinneall an chainéil, níos
faide suas agus le sruth ón tóchar, le hábhar cosúil leis an ábhar a baineadh as le linn na
tógála.
Tugann suirbhéanna éiceolaíochta le fios gur dócha go mbíonn an dobharchú i ngach
sruthchúrsa. Nuair a bhíonn gá le pasáiste don dobharchú nó do mhamaigh ag an láthair
céanna le tóchar draenála, cuirfear an dara tóchar isteach in aice leis an bpríomhthóchar le
híos-trastomhas de 900mm. Mura bhfuil sin indéanta, tógfar laftán nó struchtúr den chineál
céanna laistigh den phríomh tóchar.
Caithfear tóchair agus cainéil shaorga, a bhíonn sonraithe mar chinn atá iasc-íogair, a dhearadh
agus a thógáil le pasáiste d’éisc d’fhonn gluaiseacht na n-iasc a cheadú. Is fearr leis an mBord
Iascaigh Réigiúnach go mbeadh a leithéid de thóchair “gan íochtar”, mar sin féin d’fhéadfaí
boscathóchair le bun céimnithe a úsáid mar rogha air sin, le híosdoimhneacht uisce a choimeád
agus laftán oiriúnach a sholáthar do ghluaiseacht mhamach. Caithfidh grinneall a leithéid de
thóchair a bheith ar a laghad 500mm faoi bhun an ghrinnill atá sa sruthán agus líonfar le clocha
agus le gairbhéal é. Déanfar grinneall an chainéil níos faide suas agus le sruth ón tóchar a
aischur le hábhar cosúil leis an ábhar a bhaineadh as le linn na tógála. Bheadh seo cosúil le
grinneall “nádúrtha” tadhlach le grinneall an tsrutháin atá ann, níos faide suas agus le sruth ón
tóchar atá beartaithe. Déanfar tóchair a bhíonn beartaithe, a chuireann isteach ar ghnáthóga
iasc, a dhearadh lena chinntiú go mbíonn luas an tsrutha níos lú ná an luas snámha le ceadú
d’éisc gluaiseacht ar imirce.

5.2.15

Draenáil Bóthair

Is iad na príomh-mhodhanna draenála a bheidh ann ná claiseanna féir, comhchóras
scagdhraenach agus draenach iata nuair a bhíonn gá ar leith leo. Úsáidfear linnte le tanúchán
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chun srutha agus rialú truaillithe a sholáthar. Beidh an draenáil bóthair ag teacht le treoirlínte
agus caighdeáin an ÚBN agus an OOP.
Is é atá i linnte tanúcháin logáin fhásmhara a sholáthraíonn stóráil uisce, le maolú a dhéanamh
ar rith chun srutha a cheadú ón bhforbairt bóthair atá beartaithe. Cuireann na linnte seo
feabhas freisin ar cháilíocht an uisce a scaoiltear amach trí éascú a dhéanamh ar shocrú lathaí
chúrsa.
Úsáidfear deighilteoirí peitril agus ola ag suíomhanna ardriosca timpiste, .i. sruthanna éalaithe i
gcomharsanacht na n-acomhal agus na dtimpeallán. Déantar deighilteoirí seachbhealaigh a
dhearadh i dtreo is gur féidir stóráil scartha a dhéanamh ar na truailleáin agus an t-uisce a
scaoileadh ón aonad trí dhomhantarraingt. Beidh gach deighilteoir ag teacht le moltaí
Thuarascáil 142 an CIRIA “Rialú ar Thruailliú ó Dhoirteadh Draenála Mórbhealaigh”.

Malairt Slí Na hAbhann Gairbhe
Beidh malairt slí ag teastáil ón Abhainn Gharbh mar chuid de thógáil acomhail Bhaile Bhuirne
ag Sl.. 0-300. Déanfar an obair de réir na modheolaíochta a bhfuil cur síos uirthi thíos. Ag an
bpointe seo, meastar gurb í an mhodheolaíocht is fearr ná íoslaghdú a dhéanamh ar an
tionchar ar an sruthchúrsa. D’fhéadfaí modheolaíocht eile a úsáid má mheasann an tSeirbhís
Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) agus an Bord Iascaigh Réigiúnach (BIR) gur
feabhas í, agus gur mó a d’íoslaghdódh sí na tionchair a bhainfeadh leis an sruthchúrsa a chur
ar mhalairt slí.
Déanfar na hoibreacha go léir idir Márta agus Meán Fómhair nuair a bhíonn aimsir thirim ann.
Stopfaidh oibreacha tochailte le linn drochaimsire agus clúdófar úiroibreacha nochta le rith chun
srutha lathaí a chosc.
Tógfar an cainéal nua sula gcuirtear An Abhainn Gharbh ar malairt slí. Tógfar an cainéal nua
de réir na doimhneachta céanna leis an gcainéal atá ann agus déanfar an tochailt le hinnealra i
ngaireacht 2m de na pointí ina mbristear amach, mar a nascfaidh an cainéal nua leis an
gcainéal atá ann. Ag an gcéim seo cuirfear gaineamh-mhálaí ag na pointí briste amach laistigh
den chainéal atá ann. Málaí dúbailte a bheidh sna gaineamh-mhálaí seo agus iad i ndea-riocht
d’fhonn a chinntiú nach dtagann a bhfuil iontu amach. Is í aidhm na gaineamh-mhálaí na pointí
briste amach a threisiú agus a chinntiú nach dteipeann na bruacha le linn don chainéal nua a
bheith á chríochnú.
A luaithe agus a bhíonn na gaineamh-mhálaí ann, socrófar grádán an chainéil nua. Beidh
claonadh an chainéil de réir an ghrádáin chéanna leis an gcainéal atá ann lena chinntiú go
mbíonn an sreabhadh uisce mar an gcéanna. Beidh leithead an chainéil nua ag teacht le
leithead an chainéil atá ann. Beidh bruach grádaithe ag an gcainéal nua le foshraith gairbhéil ar
a laghad 500mm i ndoimhneacht. Beidh éagsúlacht i méid na gcloch gairbhéil mar a bheadh go
nádúrtha. Beidh an cainéal líneáilte le cisealú geoiteicstíle.
Is as sraodbhallaí armúr carraige (ní gaibiúin) agus bruach lomáin, chomh fada agus is féidir é,
a thógfar bruacha nua an chainéil. Beidh an grinneall líneáilte le 300mm ar a laghad de
ghairbhéil oiriúnacha. Ina theannta sin, beidh sraonairí cloch sa sruth sa chainéal nua, a
gcaithfear aontú ar a suíomh agus ar a líon ag céim an chonartha. Ba chóir go gcuirfí na
sraonairí ar na cora laistigh den chainéal nua le dearadh an chainéil a choiméad agus cosc a
chur ar chreimeadh. Cruthófar roinnt linnte laistigh den chainéal nua le teacht leis an
éagsúlacht doimhneachta laistigh den chainéal atá ann. Tógfar sraitheog sreabháin reatha i
gcomhairle leis an BIR.
Brisfear tríd na pointí briste go cúramach le trealamh mór crécharta. Bainfear as an bruach 2m
a bhíonn fágtha faoi thosca tirime, ó thaobh an chainéil nua. Cuirfear sraitheanna de bhacanna
siolta, mar bhurlaí tuí, níos faide le sruth sa chainéal atá ann, i dtrí láthair ar a laghad, le
feidhmiú mar bhacanna ar shiolta a bheadh á iompar le sruth. Críochnófar an pointe briste
amach níos faide síos sa sruth ar dtús. Coimeádfar na gaineamh-mhálaí le tosca an
tsreabhadh uisce atá ann a choimeád sa chainéal atá ann. Nuair a bhíonn an bruach cré níos
faide le sruth bainte, déanfar líneáil ar na bacanna siolta trasna an chainéil nua le cosc a chur
ar shioltachán.
Bainfear as an pointe briste amach níos faide suas sa sruth ar bhealach rialaithe faoi thosca
ísealsreabhaidh amháin. Fágfar na gaineamh-mhálaí sa chainéal atá ann le híoslaghdú a
dhéanamh ar an uisce a scaoiltear isteach sa chainéal nua. Críochnófar na bruacha agus an
fhoshraith timpeall ar na suíomhanna briste amach, ag an staid seo.
Bainfear na gaineamh-mhálaí as an suíomh níos faide suas sa sruth i bpróiseas céimnithe. Ar
an mbealach seo, ceadófar don sreabhadh an uisce dul ar atreo ón gcainéal atá ann ar
bhealach rialaithe. Déanfar dlúthmhonatóireacht ar leibhéil an tsioltacháin.
Ag an staid
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chéanna, cuirfear bacanna gaineamh-mhálaí sa chainéal atá ann le cabhrú leis an sreabhadh
uisce a chur in atreo chuig an gcainéal nua agus le ceadú d’aon oibreacha tarrthálais iasc. I
ndiaidh aon oibreacha tarrthálais iasc nó éiceolaíochta eile, tógfar cófradhamba sa chainéal atá
ann ag an bpointe briste amach níos faide suas sa sruth, le hatreorú buan na habhann a
chinntiú.
Déanfar scaoileadh siolta a rialú go príomha trí chainéal nua eis-líne a thógáil. Ceadóidh seo
d’úiroibreacha gan cur isteach ar cháilíocht an uisce. Críochnófar an cainéal nua le grinneall
gairbhéil lena chinntiú nach scuabtar na mioncháithíní le sruth nuair a osclaítear an cainéal.
Daingneofar bruach na habhann, cuid éigin, le sraonairí bolláin. Clúdófar cré nochta os cionn
an uiscelíne le matachas coighir, in éineacht le plandú, le cosc a chur ar chreimeadh agus
feabhas a chur ar chobhsaíocht. Ní bheidh tionchar ag an matachas coighir ar athchóilíniú
fadtéarmach bhruacha na habhann. Faoi bhun an uiscelíne ag suíomhanna nach bhfuil treisiú
á dhéanamh ar na bruacha, úsáidfear beartáin chlocha, mar shampla, le cobhsaíocht a
sholáthar do dtí go mbíonn an fásra lánfhásta.
Coimeádfaidh na bacanna siolta aon siolta a scaoiltear laistigh den chainéal uisce. Moltar go núsáidtear mata leachtiompair dríodair, mar Sedimat (www.hy-tex.co.uk). Is mata srathaithe inbhithmhillte atá in ábhar an táirge seo le mogall fí oscailte agus sraith inmheánach d’ábhar
snáithíneach, a bheireann ar an dríodar laistigh den sreabhadh uisce. Ceanglaítear na mataí
de ghrinneall an chainéil, le clocha nó sáiteáin adhmaid, díreach le sruth ón obair atá
beartaithe. Toisc go bhfuil na mataí ingearach le sreabhadh an uisce trasna ar chainéil na
habhann, rachaidh dríodar laistigh den sreabhadh thar an mata agus baileofar an mionábhar
laistigh den ábhar snáithíneach. Ní chuirfeadh an táirge seo isteach ar shreabhadh an uisce
mar a dhéanfadh teicnící eile a dhéanfeadh dambáil ar shreabhadh an uisce (m.sh. burlaí tuí).
Is féidir na mataí a bhaint ó ghrinneall an chainéil nuair a bhíonn siad líonta d’ábhar. Úsáidfear
sraith de na mataí le rialú a dhéanamh ar shiolta a scaoiltear níos faide le sruth le cosc a chur
ar dhríodar a scaoileadh agus iad á mbaint as.
Fostóidh an conraitheoir éiceolaí le maoirseacht a dhéanamh ar gach staid de na hoibreacha.
Déanfar miondearadh an chainéil nua a fhorbairt leis an BIR agus NPWS agus déanfar é ag
teacht le Treoirlínte an ÚBN do Thrasnú Shruthchúrsaí le linn Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta
a Thógáil agus dea-chleachtais idirnáisiúnta.

5.3

TÓGÁIL TALÚN/MÚCHTAÍ NA FORBARTHA BÓTHAIR ATÁ BEARTAITHE

Is ionann teorainn na gceantar ina bhfuil sé beartaithe talamh a thógáil agus líne bhuan an chlaí
atá beartaithe. Úsáideadh na paraiméadair seo a leanas leis na riachtanais tógála talún don
fhorbairt bóthair a aithint:
 Stráice cothabhála 5m ó bharr na ngearrthacha/bun na gclaífort ar an bpríomhlíne. Is
féidir go méadódh seo nuair a bhíonn claiseanna reatha ag teastáil;


Stráice cothabhála 3m ar nascbhóithre agus ar thaobh-bhóithre (nuair is féidir é);



Céimeanna tanaithe draenála ar shruthchúrsaí athailínithe;



Raonta garaíochta rochtana;



Plandú tírdhreachadh; agus,



Sealbhú dáilíochtaí beaga neamh-inmharthana talún talamhiata.

Is é iomlán na tógála buan talún a bhfuiltear ag súil leis don Réamhdhearadh ná 191ha don
22km iomlán den fhorbairt bóthair.
Seo a leanas sonraí den athailíniú bealaigh áitiúil a bheidh ag teastáil:
 Bóthar Chluain Droichead (Bóthar Áitiúil) – déanfar athailíniú ar an mbóthar seo ó
shlabhraíocht 4+850.


Bóthar Thonn Láin (Bóthar Áitiúil) – déanfar athailíniú ar an mbóthar seo ó
shlabhraíocht 5+900.



Bóthar An Droma Duibh (Bóthar Áitiúil) – déanfar athailíniú ar an mbóthar seo ag Sl.
18+000.



Bóthar Bhaile Mheasaigh (Bóthar Áitiúil) – fanfaidh an bóthar seo oscailte do thrácht
áitiúil ag Sl. 19+500.

(soláthraítear tuilleadh sonraí i Rannán 15.3.6).
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Múchtaí ar chearta slí a aithníodh san OCÉ don scéim.

5.3.1

Scartáil Réadmhaoine agus Tógáil Talún

Tá an Réamhdhearadh forbartha le scartáil réadmhaoine cónaithe a sheachaint, chomh fada
agus is féidir é. Mar sin féin, beidh gá le sealbhú agus scartáil a dhéanamh ar réadmhaoin
neamhchónaithe (stóras talmhaíochta) leis an bhforbairt bóthair a thógáil, agus trí réadmhaoin
cónaithe, ceann acu tréigthe (Sl.. 1,775) agus dhá cheann áitrithe (Sl.. 1,800 agus 16,200). De
réir na measúnachta ar an réadmhaoin tréigthe níl sí oiriúnach mar áit chónaithe do dhaoine, ar
chostas réasúnta. Tugtar imlíne ar na tionchair ar shealúchais chónaithe, i dtéarmaí na
dtionchar díreacha a bhaineann le tógáil talún agus an cur isteach ar rochtain chónaithe, laistigh
de Chaibidil 15.0 (Talamhúsáid agus Conláistí Neamhthalmhaíochta).

5.4

TÓGÁIL NA FORBARTHA BÓTHAIR ATÁ BEARTAITHE

5.4.1

Clár

Ach na nósanna imeachta reachtúla a bheith comhlíonta go sásúil agus an t-airgead a bheith ar
fáil, ceaptar go dtosófar ar an obair thógála in 2010. Ceaptar go mairfidh an tréimhse tógála
timpeall 2.5 bliana, le hoscailt an bhóthair in 2012.
Ceaptar go leanfaidh oibreacha tógála ar feadh tréimhsí níos faide i gceantair
mhórghníomhaíochta créfoirt, ceantair ina bhfuil an talamh bocht, agus suíomhanna ina bhfuil
gá le struchtúir mhóra. Áireofar orthu seo ceantair le mórghearradh / mórlíonadh, go háirithe ar
theascán na forbartha bóthair atá beartaithe agus mór-thrasbhealaí ar shruthchúrsaí.
Nuair a chuirfí srianta ar an gConraitheoir de dheasca srianta séasúracha, féachfar ar
réamhoibreacha a dhéanamh nuair is cuí.
Cé go bhfuil turasóireacht tábhachtach don ngeilleagar áitiúil, ní cheaptar go mbeidh tionchar
suntasach ag an tógáil ar thionscal na turasóireachta agus ní chuirfear aon srian suntasach ar
an gclár tógála le freastal ar bhuaic an tséasúir turasóireachta.

5.4.2

Riachtanais Ábhartha agus Diúscairt Dramhaíola

Éileoidh tógáil an bhóthair atá beartaithe oibríocht chréfoirt leis na heilimintí seo a leanas:
Ó réamhríomhaireachtaí garbha, is é toirt iomlán gearrtha na forbartha bóthair ná 2.3 milliún m3
agus is é toirt iomlán an líonta atá ag teastáil ná 2.4 milliún m3. Is ionann seo agus gannchion a
fhéadfadh a bheith ann de timpeall 0.1 milliún m3. Mar sin bheadh ábhar oiriúnach le
hiompórtáil chuig an suíomh d’fhonn réiteach a fháil ar an easnamh. Déanfar athbhreithniú ar
na cainníochtaí thuas ag céim an mhiondearaidh. Maidir le bunriachtanas glan ábhair
iompórtáilte, áireofar cairéil thráchtála áitiúla mar bhunfhoinsí ionchasacha d’ábhar inlíonta
iompórtáilte. Ní úsáidfear ach na cairéil nó na sloic soláthair sin a chomhlíonann gach toiliú
reachtúil a bhfuil gá leis, faoi mar a bhíonn sa chéim tógála.
Socróidh an Conraitheoir foinsiú ábhar tógála na gclaífort agus do dhromchlú an bhóthair, faoi
réir na nósanna imeachta reachtúla atá riachtanach.
Beidh gá le coincréit ó thús deireadh thréimhse na tógála. Beidh an t-éileamh is mó ann le linn
oibreacha tógála droichid. Is féidir an choincréit a ordú ó sholáthróirí áitiúla nó í a mheascadh
ar an suíomh.
Táthar ag súil leis go n-úsáidfear formhór an ábhair a chuirtear ar fáil ó na gníomhaíochtaí
tochailte, i dtógáil na bpríomh-chréfort nó don tírdhreachadh. Níl ábhair mar chréanna agus
móin oiriúnach d'úsáid tógála. Féachfar ar aon ábhar dá leithéid, a bhíonn fágtha nuair a
bhíonn na hoibreacha buana críochnaithe, a úsáid d’oibreacha feabhsúcháin
talmhaíochta/éiceolaíochta de réir rialúcháin bhreise pleanála, más gá. Úsáidfear ábhar móna
go príomha le linnte tanaithe na forbartha bóthair a thógáil mar fhoshraith. Cabhróidh an tábhar móna le taise a choimeád sna linnte, ag cruthú gnáthóg bogaigh. Úsáidfear aon ábhar
breise móna sna ceantair plandála maolaithe tírdhreacha mar ábhar mótaithe. Ag an gcéim
seo feictear go n-athúsáidfear gach ábhar móna, a baineadh as le linn na tógála ar an suíomh,
ar an suíomh arís. De bharr nádúir Dearaidh agus Tógála na forbartha bóthair, d’fhéadfadh
éagsúlacht a bheith i méid an ábhair ón méid a rabhthas ag súil leis a dhéanfaí a thocailt don
Réamhdhearadh. Mar sin ní féidir an gá a bheadh le roinnt ábhar móna a dhiúscairt lasmuigh
den láthair a chur as an áireamh. Beidh an Conraitheoir freagrach as a chinntiú go
gcomhlíontar gach riachtanas reachtúil maidir le diúscairt an ábhair seo, agus as gach iarracht
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réasúnta a dhéanamh le tionscadal oiriúnach athúsáide a aimsiú don mhóin d’fhonn nach
mbeadh an t-ábhar le cur go dtí líonadh talún.
Is dócha go ndéanfar mealliompar chréfoirt ar na bealaí iompair laistigh den achar fálaithe a
bhíonn ag teastáil don tógáil. Ní chuirfidh toirt na gcréfort isteach ar an ngréasán bóithre áitiúil
mar sin den chuid is mó.

5.4.3

Compúin Tógála

Áireofar stórais, oifigí agus stóráil ghléasra sna compúin. Tar éis na tógála, glanfar iad seo
agus cuirfear ar ais iad mar a bhí. Beidh freagracht ar an gConraitheoir maidir le láthair a
roghnú do na compúin thógála agus as an bhfaomhadh riachtanach a fháil de réir na rialachán
pleanála áitiúil d’aon láthair lasmuigh de theorainn an Ordú Ceannaigh Éigeantaigh (OCÉ) agus
as aon Fhaomhadh a dheonfaí. Ní bheidh na compúin seo suite i gcomharsanacht aon
ghabhdóirí íogaireacha mar scoileanna nó tithe cónaithe. Beidh siad suite i gceantar a
íoslaghdóidh tionchar na gcompún ar an radharc (.i. ní bheidh siad suite ar mhullaigh ná ar
chnoic go mbeadh radharc forleathan orthu). Beidh rochtain iomchuí bóthair ar na compúin
lena chinntiú go ndéanann trácht na tógála taisteal ar an mbóthar atá aitheanta thíos (Rannán
5.4.4). Beidh siad suite cóngrach do cheantar na tógála freisin le híoslaghdú a dhéanamh ar
thrácht na tógála ar bhóithre poiblí. Ní bheidh na compúin suite i gceantair le hacmhainn
seandálaíochta neamhthaifeadta ná in aon Suíomh Tábhachtach Éiceolaíochta, faoi mar atá
sainithe sa chaibidil éiceolaíochta san RTT seo. Ní dhéanfar aon stóráil ar hidreacarbóin ná
aon cheimiceán laistigh de na compúin i ngaireacht 50m de shruthchúrsa. Beidh bunda go
110% dá acmhainn sa limistéar stórála breosla le cosc a chur ar dhoirteadh. Beidh leibhéal
iomchuí slándála sna compúin freisin le damáiste a sheachaint, mar dhoirteadh cheimiceán de
dheasca loitiméireachta.

5.4.4

Trácht na Tógála

Cruthófar trácht na tógála le gluaiseacht ábhair, trealaimh agus fheithiclí soláthair. Cruthóidh
pearsanra an tsuímh beagán tráchta.
Soláthrófar rochtain phríomha ar an suíomh do gach feithicil tógála ón N22 atá ann, ar
Phríomhbhealach Náisiúnta é agus, é leathan go leor go ginearálta, le freastal ar thrácht na
tógála gan drochthionchar a bheith aige ar réadmhaoin in aice láimhe ná moill a chur ar
úsáideoirí bóthair.
Ceadófar rochtain thánaisteach ar achair áirithe den suíomh ó bhóithre áitiúla (mar bhóithre
réigiúnacha) atá in ann freastal ar thrácht dhá threo, gan a chur ar fheithiclí slí a ghéilleadh le
ceadú do dhaoine eile dul thart. Laistigh den suíomh, úsáidfidh formhór na tráchta tógála
bóithre iompair ar an gconairbhóthair féin, chun rochtana.
Ar na céimeanna a ghlacfar le laghdú a dhéanamh ar thionchar torainn agus deannaigh na
tógála beidh scuabadh bóthair timpeall ar na bealaí isteach chuig an suíomh, agus na
huaireanta oibre teoranta do na huaireanta a thugtar i dTábla 1: Uasleibhéil Torainn Ceadaithe
ag Aghaidh Teaghaise le linn Tógála (Treoirlínte do Chóireáil Torainn agus Chreathadh i
Scéimeanna um Bóthar Náisiúnta (Rev. 1 an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, Deireadh Fómhair
2004). Déantar níos mó plé ar chéimeanna maolaithe i gCaibidil 13.0, Cáilíocht Aeir i gCaibidil
14.0 Torann agus Creathadh.
Beidh freagracht ar an gConraitheoir maidir le cigireacht laethúil agus cothabháil na mbóithre a
úsáideann na feithiclí tógála lena chinntiú go mbíonn siad saor ó smionagar, smúit agus láib.
Déantar tuilleadh plé ar chéimeanna maolaithe i gCaibidil 13.0 Cáilíocht Aeir.

5.4.5

Atreorú Sealadach ar Bhóithre

Caithfear tógáil na mórchrosairí, na n-acomhal agus na dtimpeallán ag Baile Bhuirne, Tonn
Láin, An Goirtín Rua agus Cúil Chomhair a bheith céimnithe le ceadú do na hoibreacha bóthair
dul ar aghaidh fad a leanann an trácht ar an N22 atá ann agus ar an R582 ag An nGoirtín Rua.
B’fhéidir go mbeidh gá le hatreorú sealadach i roinnt suíomhanna; is é a bheidh i gceist leis seo
ná go gcuirfear an trácht ar athbhealach ar bhóthar atá ann, nó go dtógfar bóthar sealadach.
Trasnaíonn an phríomhlíne an N22 atá ann freisin ag Carraig an Phúca agus Cúil na Cathrach.
Caithfear bóithre sealadacha a sholáthar sna suíomhanna seo laistigh den tógáil talún agus den
chéimniú le linn tógála an phríomhlíne. Caithfear bóthar R618 Áth an Chóiste, droichead Chúil
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na Cathrach agus droichead an tSuláin (Sl 9+500) a dhúnadh go sealadach d’ardú droichid
(obair oíche ach faomhadh a fháil ó Chomhairle Contae Chorcaí).
Beidh comharthaí cearta bóthair ann do gach atreorú bealaigh. Ar na ceantair a mbeidh gá le
céimeanna sealadacha bainistíochta tráchta iontu tá:
 Droichead na Sléibhe Riabhaí Sl. 0+200

5.4.6



Droichead na Ceapaí Sl. 1+900



Droichead Na gCillíní Sl. 3+900



Droichead Bhaile Mhic Íre Sl. 4+400



Droichead Chúil na Cathrach Sl. 6+700



Rochtain gharaíochta Sl. 7+400



Droichead an tSuláin Sl. 9+500



Droichead Chluain Fada Sl. 14+300



Droichead An Ghoirtín Rua Sl. 16+200



Droichead Choill na nGoirtíní Sl. 16+900



Droichead Chúil Liatháin Sl. 19+500

Oibreacha Tógála

Cuirfear fálú in airde le teorainn na tógála talún a mharcáil. Déanfar tuilleadh suirbhéanna agus
tástála seandálaíochta mar chuid den straitéis mhaolaithe. Déanfar glanadh láithreán, ar a náirítear glanadh fásra, a n-úsáidfear innealra agus feithiclí móra chuige. Tógfar compúin d’oifigí
suímh, stóráil ábhair agus d’fheithiclí suímh. Cuirfear seirbhísí ar malairt slí nuair is gá é.
Ar na hábhair a thabharfar chuig an suíomh beidh struchtúir réamhtheilgthe coincréite, ábhair
do phábháil an bhóthair, suimint, truncáil/gairbhéal, píobáin, ceimiceáin agus ola. Beidh
gluaiseachtaí ithreach, seirbhísí trasnaithe, draenáil suímh agus rith chun srutha, oibreacha díuisciúcháin i gceist le tógáil an bhóthair agus na struchtúir a bhaineann leis, ar a n-áirítear
droichid agus trasnú aibhneacha, ag obair in aice nó laistigh de shruthchúrsaí, ag obair ar
tuilemhánna agus ag leagan pábhála an bhóthair.
Déanfar an chuid is mó de na húiroibreacha móra a bhíonn ag teastáil don tírdhreachadh le linn
príomhchéime na tógála. Áireofar oibreacha tírdhreachta mar chuid den phríomhchonradh
tógála.

5.5

BAINISTÍOCHT TIMPEALLACHTA LE LINN CHÉIME NA TÓGÁLA

Cé gur tionchair ghearrthréimhseacha, de ghnáth, a bhíonn ag tógáil agus iad áitiúil ina nádúr,
laghdóidh an Conraitheoir na tionchair seo chomh fada agus is féidir é trí chomhlíonadh a
dhéanamh ar na céimeanna maolaithe atá san RTT seo, treoirlínte thionscal na tógála (mar
CIRIA C502 Dea-Chleachtas Timpeallachta ar an Suíomh, etc.) agus Treoirlínte Tógála
Timpeallachta an ÚBN (na cinn reatha atá foilsithe críochnaithe agus na cinn a bhíonn i
bhfeidhm ag am na tógála). Tabharfar sonraí ar an treoir iomchuí agus ar na riachtanais deachleachtais sa Phlean Oibriúcháin Timpeallachta de réir na sonraí atá i Rannán 5.5.3 mar chuid
de chur i bhfeidhm na straitéise maolaithe atá san RTT seo.
Tá measúnacht déanta ar thionchar chéim na tógála ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe faoi
thopaicí iomchuí measúnachta an RTT seo. Beidh an Conraitheoir freagrach as Duine
Freagrach a cheapadh le caidreamh a choimeád leis an bpobal áitiúil. Ceadóidh seo faisnéise
a thabhairt agus do réiteach iomchuí a aimsiú ar aon ghearán.

5.5.1

Treoirlínte Tógála Timpeallachta an ÚBN

Leanfaidh an Conraitheoir na treoirlínte seo leanas do thógáil forbartha bóthair náisiúnta (ní
liosta iomlán é seo agus ba chóir go leanfaí treoir iomchuí reatha ag an am):
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Treoirlíne maidir le Caitheamh leis an mBroc roimh Thógáil Scéimeanna um Bóithre
Náisiúnta;



Treoirlíne maidir le Caitheamh leis an Ialtóg roimh Thógáil Scéimeanna um Bóithre
Náisiúnta;



Treoirlíne maidir le Sruthchúrsaí a Thrasnú le linn Tógála Scéimeanna um Bóithre
Náisiúnta;



Treoirlínte do Thástáil agus do Mhaolú Oidhreachta Seandálaíochta Bhogaigh do
Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta;



Treoirlínte maidir le Cosaint agus Caomhnú na gCrann, na gClaíocha agus
Scrobarnach Roimh, i Rith agus i nDiaidh Tógála Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta;



Treoirlínte do Chóireáil Cháilíocht an Aeir i Rith Pleanáil agus Tógáil Scéimeanna um
Bóithre Náisiúnta;



Dréacht-Treoirlínte do Bhainistíocht Fhiailí Dhíobhálacha ar Bhóithre Náisiúnta;



Treoirlíne maidir le Cóireáil ar Thorann agus Chreathadh i Scéimeanna um Bóithre
Náisiúnta;



Treoirlíne do Chóireáil Dobharchúnna roimh Thógáil Scéimeanna um Bóithre
Náisiúnta; agus,



Treoirlínte do Chruthú, do Chur i bhFeidhm agus do Chothabháil an Phlean
Oibriúcháin Timpeallachta.

5.5.2

Tógáil agus Scartáil Phlean Bhainistíochta Dhramhaíola

Ullmhóidh agus coimeádfaidh an Príomhchonraitheoir don fhorbairt bóthair Plean Bainistíochta
Dramhaíola Thógála agus Scartála Tionscadail (T&S). Tabharfaidh an Plean Bainistíochta
Dramhaíola Tionscadail T&S aghaidh ar na gnéithe seo a leanas den Tionscadal:
 Anailís ar eascairtí dramhaíola/barrachais ábhar;


Sainchuspóirí bainistíochta dramhaíola don tionscadal;



Modhanna a mholtar le cosc, athúsáid agus athchúrsáil a dhéanamh ar dhramhaíl;



Nósanna imeachta maidir le láimhseáil ábháir; agus,



Moltaí maidir le hoideachas an lucht saothair agus clár leata don phlean.

Eagrófar an Plean Bainistíochta Dramhaíola Tionscadail T&S agus soláthrófar na ceannteidil
seo a leanas:
 Cur síos ar an Tionscadal;


Eascairt dramhaíola ar a n-áirítear moltaí d'íoslaghdú/athúsáid/athchúrsáil;



Costais mheasta na bainistíochta dramhaíola;



Plean Scartála;



Róil ar a n-áirítear oiliúint agus freagrachtaí do Dhramhaíl T&S;



Nósanna imeachta maidir le taifid a choimeád; agus,



Comhghnáis iniúchóireachta dramhaíola.

Déanfaidh an Conraitheoir de réir na dTreoirlínte Dea-Chleachtais ar Ullmhú Pleananna
Bainistíochta Dramhaíola do Thionscadail Tógála agus Scartála (RCORÁ, Iúil 2006).
Déanfar an Plean Bainistíochta Dramhaíola Tionscadail T&S a ionchorprú i bPlean Oibriúcháin
Timpeallachta an Tionscadail.
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Plean Oibriúcháin Timpeallachta

Ullmhóidh agus coimeádfaidh an Conraitheoir Plean Oibriúcháin Timpeallachta (POT) ag teacht
le treoirlínte an ÚBN. Cabhróidh an POT leis an gConraitheoir maidir le cosc, bainistiú agus/nó
íoslaghdú a dhéanamh ar thionchair shuntasacha timpeallachta le linn na céime tógála mar
chuid de chur i bhfeidhm na straitéise maolaithe laistigh den RTT. Leis an gcuspóir seo a
bhaint amach déanfaidh an POT:
 ionchorprú ar gach Ceangaltas Timpeallachta a bheadh leagtha síos i ndoiciméid an
Chonartha atá le húllmhú ag an Údarás Áitiúil agus díorthaithe ón RTT, aon
riachtanas ó chomhlachtaí reachtúla (m.sh. SPNF, etc) agus aon choinníollacha
agus/nó athruithe a chuireann An Bord Pleanála i bhfeidhm;


Modh a sholáthar le doiciméadú a dhéanamh ar chomhlíonadh na gCeangaltas
Timpeallachta seo agus na gcoinníollacha/n-athruithe;



Liostáil ar gach riachtanas iomchuí reachtúil timpeallachta agus modh a sholáthar le
doiciméadú a dhéanamh ar chomhlíonadh na riachtanas seo; agus,



Imlíne a thabhairt ar mhodhanna le bainistiú a dhéanamh ar obair thógála le cosc,
laghdú nó cúiteamh a dhéanamh ar dhrochthionchair a fhéadfadh a bheith ar an
timpeallacht.

5.6

OIBRÍOCHT AGUS COTHABHÁIL

Déanfaidh an Conraitheoir a n-éiríonn leis oibreacha feabhsúcháin agus cothabhála ar an
bhforbairt bóthair faoi mar is gá, sula dtugtar an fhreagracht sin ar láimh do Chomhairle Contae
Chorcaí. Le linn na tréimhse bunaithe, déanfar cothabháil ar an tírdhreach.
De ghnáth déanann an tÚdarás Áitiúil cothabháil rialta ar Phríomhbhóithre Náisiúnta. Cuirfidh
an Conraitheoir Plean Bainistíochta Cothabhála agus Timpeallachta le chéile. Saineoidh seo
riachtanais leanúnacha cothabhála do gach áis a sholáthraítear mar chuid den fhorbairt bóthair
agus sonraí ar conas na háiseanna seo a chothabháil lena chinntiú go bhfeidhmíonn siad
laistigh de na teorainneacha atá ag teastáil.
Is iad na nithe atá le háireamh ná (inter alia):
 Cóireáil ar linnte tanaithe;


Cothabháil chlaiseanna reatha;



Scuabadh bóthair;



Cothabháil ar shoilsiú;



Gréasán draenála mórbhealaigh (folmhú silteán); agus



Cothabháil tírdhreacha (féach thíos).

Ina theannta sin, leagfaidh an Plean Bainistíochta amach an straitéis atá molta don tabhairt ar
láimh don údarás iomchuí nuair a bhíonn deireadh le tréimhse chothabhála an Chonraitheora.
Beidh moltaí sa Phlean do chothabháil agus do bhainistiú an eastáit bhoig ar fad sa todhchaí
(ar a n-áirítear achair thírdhreachadh agus éiceolaíochta) do thréimhse 15 bliana tar éis é a
chur i bhfeidhm.
Áireofar sa phlean bainistíochta:
 Straitéisí do chothabháil rialta ar gach eastát bog agus ar aon chéimeanna maolaithe
éiceolaíochta;


Amchlár do chur i bhfeidhm gach oibriúchán rialta cothabhála i gcaitheamh ghnáththréimhse dhá mhí dhéag; agus,



Amchlár ag taispeáint na riachtanas monatóireachta rialta don eastát bog, ar a náirítear na cinn sin a bhaineann le speiceas cosanta agus/nó cáilíocht uisce, mar a
aontaíodh leis na comhlachtaí iomchuí reachtúla agus neamhreachtúla.

Déanfar na struchtúir a dhearadh do shaolré 120 bliain agus pábháil bóthair an phríomhlíne do
40 bliain ar a laghad.
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6.0

PLEANANNA AGUS POLASAITHE

6.1

RÉAMHRÁ AGUS MODHEOLAÍOCHT

Féachann an Chaibidil seo agus déanann measúnú ar pholasaithe pleanála náisiúnta,
réigiúnacha agus áitiúla atá ábhartha don mbóthar atá beartaithe. Cuimsíonn na doiciméidí
posalaí agus treorach Náisiúnta:
 Plean Náisiúnta Forbartha, 2007 - 2013;


Athchóiriú
an Chiste Struchtúrtha 2000-2006, agus an Treas Tuarascáil ar
Chomhtháthú Eacnamaíochta agus Sóisialta (ÚRLT & AE, 2004);



Straitéis Forbartha, 2000 - 2006 Réigiún SSCS II an Deiscirt agus an Oirthir (Ainmniú
Aonad Ceantrach do Staidreanh);



An Straitéis Náisiúnta Spásúlachta 2002 - 2020 Daoine, Áiteanna Agus Acmhainn;



An Roinn Iompair– Ráiteas Straitéise, 2008 – 2010;



Iompar 21;



Forbairt Inbhuanaithe: Straitéis d'Éirinn (1997);



Forbairt na hÉireann a dhéanamh Inbhuanaithe (2002);



Eire, Straitéis um Athrú Aeráide, 2007-2012.

Tá an bóthar beartaithe laistigh d'Údarás an Réigiúin Thiar Theas laistigh de Chontae Chorcaí.
Ar an leibhéal seo, cuimsíonn na doiciméidí pleanála seo a leanas:
 Treoirlínte Pleanála An Réigiúin Thiar Theas, (Bealtaine 2004);

6.2



Plean Straitéiseach Cheantar Chorcaí 2001-2020;



Plean Straitéiseach Chorcaí Thuaidh agus Thiar 2002-2020;



Comhairle Contae Chorcaí: Plean Forbartha Contae Chorcaí 2009



Plean Ceantair Áitiúil Thoghcheantar Mhaigh Chromtha (Meán Fómhair 2005); agus,



Plean Forbartha Mhaigh Chromtha 2009-2015

CONCLÚIDÍ

Déanfaidh feabhsú bealaigh an N22 Baile Bhuirne go Cúil Chomhair, a sholáthraíonn forbairt an
bhóthair seo, leas an cheantair trí chéile, mar gheall ar na feabhsuithe a dhéanfar maidir le
spriocanna iompair, inrochtana, sábháilteachta agus athghiniúna eacnamaíochta. Déantar
achoimre thíos ar thionchair na forbartha bóthair atá bearta ar pholasaí ar leibhéil Eorpach,
náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil.

6.2.1

Leibhéal Eorpach

Ar an leibhéal Eorpach, tá an fhorbairt bóthair géilliúil do chuspóirí an Treas Tuarascáil ar
Chomhtháthú Eacnamaíochta agus Sóisialta (E.C 2004) trí chéile agus cabhróidh sé le
soghluaiseacht inbhuanaithe daoine agus earraí a bhaint amach, faoi na coinníollacha sóisialta
agus comhshaoil is fearr is féidir, agus ag comhaontú na modhanna uile iompair, agus ceann a
thógáil dá mbuntáistí éagsúla.

6.2.2

Leibhéal Náisiúnta

Tá an fhorbairt bóthair géilliúil do chuspóirí an pholasaí náisiúnta do sholáthar a dhéanamh ar
leorinfreastruchtúr le tacaíocht a thabhairt do thráchtáil, tionsclaíocht, fás eacnamaíochta agus
forbairt réigiúnacht. Cuidíonn forbairt an bhóthair chomh maith leis an gcuspóir náisiúnta maidir
le feabhas a chur ar shábháilteacht ar bhóithre, go háirithe trí thrácht tríd a bhaint as lár bhaile
Mhaigh Chromtha.
Tá forbairt an bhóthair ag teacht go hiomlán leis an bPlean Forbartha Náisiúnta, an SNS,
Straitéis Forbartha Réigiún AACS II an Deiscirt agus an Oirthir, an tÉileamh ar na Cistí
Struchtúracha don tréimhse 2000-2006 agus Ráiteas reatha Straitéise An Roinn Iompair.
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Leibhéal Réigiúnach

Cuidíonn forbairt an bhóthair go dearfa le spriocanna inrochtana, sábháilteachta, agus
athghiniúna eacnamaíochta a bhaint amach trí fheabhsuithe a dhéanfar ar an dorchla Corcaigh
– Trá Lí ó thaobh an réigiúin de.

6.2.4

Leibhéal Áitiúil

Tá forbairt an bhóthair cuimsithe laistigh de Phlean Forbartha Contae Chorcaí, Plean
Toghcheantar Mhaigh Chromtha agus Plean Forbartha Baile Mhaigh Chromtha.
Ar na príomhphointí tionchair ar an leibhéal áitiúil tá na cinn sin ar na polasaithe agus na
cuspóirí comhshaoil agus ar pholasaithe agus chuspoirí forbartha eacnamaíochta. Maidir leis
an gcéad cheann, cé go seachnaíonn forbairt an bóthair láithreáin sainithe maidir lena
dtábhacht éiceolaíochta, tá tionchar díreach aige ar Chrios Glas Mhaigh Chromtha agus ar
cheantair le luach taitneamhachta den tírdhreach. Déantar measúnú chomh maith ar thiochair
eile ag forbairt an bhóthar ar an gcomhshaol nádúrtha agus moltar beartais mhaolaithe le
híoslaghdú a dhéanamh ar na tionchair sin chomh fada agus is féidir..
Tá na tionchair dhiúltacha/dhíobhálacha ionchasacha ar na réimsí seo íoslaghdaithe trí chúram
a ghlacadh le hailíniú cothrománach an bhealaigh. Laghdófar na tionchair níos mó fós trí na
beartais mhaolaithe atá molta, mar mholtaí um mhaolú tírdhreacha d'fhorbairt an bhóthair.
Déanfar rialáil ar ghníomhaíochtaí le linn na tógála agus le linn an fheidhmiúcháin, trí ghlacadh
le córas cuí bainistíochta comhshaoil mar chuid den straitéis mhaolaithe. Tá cur síos níos
sonraithe ar na beartais seo sna Caibidilí ábhartha den RTT seo.
Is dócha go mbeidh tionchar leasmhar ag forbairt an bhóthair ar fhorbairt eacnamaíochta an
cheantair, ó na buntáistí a bhaineann le fostaíocht shealadach tógála go dtí an soláthar
fostaíochta a bhaineann le rochtain fheabhsaithe ar an gceantar. Éireoidh leas eile mar
chomhshaol feabhsaithe i lár bhaile Mhaigh Chromtha mar thoradh díreach ar laghdú ar phlódú
tráchta.
Cuirfidh seo le taitneamhacht an cheantair d'áititheoirí áitiúla (ag feabhsú cáilíocht na beatha dá
réir) agus do chuairteoirí ionchasacha ar an gceantar araon. Ba cheart a thabhairt faoi deara,
áfach, go bhféadfadh drochthionchar beag a bheith ann do ghnóthaí áirithe áitiúla de dheasca
titim ar thráchtáil ag dul thar bráid mar thoradh ar fhorbairt an bhóthair - déantar a thuilleadh plé
air seo i gCaibidil 7.0 den RTT mar a dhéantar déileáil le Socheacnamaíocht.
Tríd is tríd, géilleann forbairt an bhóthair do na Pleananna agus na Polasaithe ar gach leibhéal.
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7.0

SOCHEACNAMAÍOCHT

7.1

RÉAMHRÁ AGUS MODHEOLAÍOCHT

Féachtar sa Chaibidil seo ar na tionchair a bheadh ag tógáil agus ag oibríocht na forbartha
bóthair atá beartaithe, ar a n-áirítear tionchair ar cháilíocht na beatha ag éirí as tionchair
dhíreacha fhisiciúla na forbartha bóthair, an t-athrú ar thrácht fadtéarmach agus deighilt
sóisialta.
Tá an mheasúnacht seo bunaithe ar:
 Bailiú agus anailís sonraí (ar a n-áirítear Pleananna Ceantair Áitiúla agus Plean
Forbartha Contae) ag bunú próifíle de na ceantair áitiúla;


Ilsuirbhéanna gnó, ar ar áiríodh áitribh bheaga agus mórghnóthaí áitiúla in agus
timpeall ar Mhaigh Chromtha, Baile Mhic Íre, Baile Bhuirne agus Cill na Martra, ar
dhócha tionchar a bheith ag laghdú ar thrádáil a bhíonn ag dul thar bráid orthu; agus,



Comhairliúchán le foireann an údaráis áitiúil phleanála agus Cléireach Baile Mhaigh
Chromtha le haon cheisteanna nó deiseanna a éireodh ón bhforbairt bóthair atá
beartaithe a aithint.

Tugtar léiriú ar shuntas agus ar mharthanacht na dtionchar i dTáblaí 7.1 agus 7.2 faoi seach.
Tábla 7.1: Critéir Shuntasachta
Tionchar

Cur Síos

Dea-Thionchar Suntasach

Déanann tionchar lena thréithe, a mhéid, a mharthanacht nó
a dhéine athrú ar ghné íogair na timpeallachta sóisialta agus
eacnamaíochta as a dtagann feabhas ar cháilíocht sóisialta
agus eacnamaíochta na timpeallachta

Dea-Thionchar Measartha

Tionchar a athraíonn tréithe na timpeallachta sóisialta agus
eacnamaíochta ar bhealach atá ag teacht leis na treochtaí
atá ann agus atá ag teacht chun cinn as a dtagann feabhas
ar cháilíocht sóisialta agus eacnamaíochta na timpeallachta

Dea-Thionchar Beag

Tionchar a chruthaíonn athruithe feiceálacha i dtréithe na
timpeallachta sóisialta agus eacnamaíochta as a dtagann
feabhas ar cháilíocht sóisialta agus eacnamaíochta na
timpeallachta

Tionchar Nádúrtha

Athrú nach mbíonn tionchar aige ar cháilíocht sóisialta agus
eacnamaíochta na timpeallachta.

Drochthionchar Beag

Déanann tionchar lena thréithe, a mhéid, a mharthanacht nó
a dhéine athrú ar ghné íogair na timpeallachta sóisialta agus
eacnamaíochta rud a laghdaíonn cáilíocht sóisialta agus
eacnamaíochta na timpeallachta

Drochthionchar Measartha

Tionchar a athraíonn tréithe na timpeallachta sóisialta agus
eacnamaíochta ar bhealach atá ag teacht leis na treochtaí
atá ann agus atá ag teacht chun cinn a laghdaíonn cáilíocht
sóisialta agus eacnamaíochta na timpeallachta

Drochthionchar Suntasach

Déanann tionchar lena thréithe, a mhéid, a mharthanacht nó
a dhéine athrú ar ghné íogair na timpeallachta sóisialta agus
eacnamaíochta rud a laghdaíonn cáilíocht sóisialta agus
eacnamaíochta na timpeallachta

Tábla 7.2: Marthanacht Tionchair
Tionchar

Cur Síos

Tionchar Gearrthéimhseach
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mbliana
Tionchar Meántréimhseach

Tionchar a mhaireann idir seacht mbliana
agus cúig bliana déag

Tionchar Fadtréimhseach

Tionchar a mhaireann idir cúig bliana déag
agus seasca bliain

7.2

AN TIMPEALLACHT ATÁ ANN

7.2.1

Cúlra

Nascann an N22 atá ann Trá Lí, príomhbhaile contae Cho. Chiarraí san iarthar, le bailte Chill
Airne, Maigh Chromtha, Baile an Chollaigh agus Cathair Chorcaí san oirthear. Bíonn
gluaiseacht trom tráchta ar na príomhshráideanna siopadóireachta a dtéann an bealach reatha
tríothu, agus is féidir an-drochthionchar a bheith aige seo. Ar na lonnaíochtaí atá clúdaithe sa
mheasúnacht seo tá Maigh Chromtha, Baile Mhic Íre agus Baile Bhuirne, atá suite faoi láthair ar
an N22 atá ann, agus beidh an fhorbairt bóthair mar sheachbhóthar orthu go léir. Cé nach
bhfuil sé suite ar an mbealach atá ann, is cúram don mheasúnacht freisin sráidbhaile Chill na
Martra, atá timpeall 3km ó dheas ón N22 atá ann.
Bíonn trácht trom ar an stráice sin den N22 a théann trí bhaile margaidh Maigh Chromtha faoi
láthair, i bhfianaise acmhainne an bhóthair atá ann, ag áireamh líon mór Feithiclí Earraí Troma
(FETanna). I bpáirteanna áirithe den bhaile cúngaíonn an bóthar reatha go leithead a
chuireann cosc ar ghluaiseacht dhá mhórfheithicil thar a chéile, rud a chruthaíonn níos mó
plódaithe tráchta ar bhóthar a bhfuil an iomarca úsáide á bhaint as cheana féin. Is dhá
lonnaíocht chomhtheagmhálach iad Baile Bhuirne agus Baile Mhic Íre, atá suite laistiar de
Mhaigh Chromtha, agus ag a mbíonn an taithí chéanna ar shreabhanna troma tráchta a
chruthaíonn plódú tráchta, go háirithe le linn na mbuaic-amanna. Cuirtear béim i gCaibidil 3.0
(Trácht agus Eacnamaíocht) ar leibhéil na tráchta ar an N22 atá ann.

7.2.2

Daonra

Sa tréimhse 2002 go 2006, tháinig méadú ginearálta 7.5% ar dhaonra Chontae Chorcaí, ag éirí
ó 447,829 go dtí 481,295 (An Príomh-Oifig Staidrimh, Daonáireamh 2006). Sa tréimhse
chéanna tháinig méadú ar dhaonra Réigiún an Iardheiscirt ó 580,356 go dtí 621,130, méadú
6.6%. Ba é 7.6% an ráta fáis go náisiúnta.
Bhí an fás ar cheantar uirbeach Mhaigh Chromtha níos mó ná an meán náisiúnta agus ar ráta
de 20.1% sa tréimhse 2002-2006 (An Príomh-Oifig Staidrimh, Daonáireamh 2006). I
leathancheantar tuaithe Mhaigh Chromtha tháinig méadú 7.3% sa tréimhse chéanna. Níl
figiúirí do Bhaile Mhic Íre agus do Bhaile Bhuirne foilsithe laistigh de staitisticí na gceantar beag,
ar a shon sin, léiríonn comparáid le sonraí 1996 agus 2002 gur tháinig fás 12.8% ar an daonra.
Cé nach féidir comparáid díreach a dhéanamh le leathancheantar tuaithe Mhaigh Chromtha,
léiríonn an figiúr seo ráta ard fáis mar a chéile sna sráidbhailte forimeallacha.

7.2.3

Gréasán Lonnaíochta

Tá Maigh Chromtha aitheanta mar “Chuarbhaile” laistigh de Phlean Straitéiseach Limistéar
Chorcaí agus féachtar air mar lárionad ceantair ag comhlíonadh feidhmeanna suntasacha
caoithiúlachta agus comparáide Lár Bhaile.
Déantar cur síos sa straitéis miondíola ar
tharraingteacht lár bhaile Mhaigh Chromtha le fócas ar áit an mhargaidh. Ar a shon sin, deirtear
sa straitéis freisin go bhfuil teorainn le hacmhainn miondíola an bhaile faoi láthair de dheasca
an méid tráchta a ghluaiseann ar feadh na príomhshráide.
Ceaptar go bhfuil forbairt an
bhóthair riachtanach le feabhas a chur ar thimpeallacht mhiondíola Mhaigh Chromtha.
Is dhá lonnaíocht iad Baile Mhic Íre agus Baile Bhuirne atá buailte le chéile agus atá sainithe i
dteannta a chéile mar phríomh-shráidbhaile i bPlean Ceantair Áitiúil Thoghcheantar Mhaigh
Chromtha. Is ionad tábhachtach seirbhíse áitiúil atá sna sráidbhailte le roinnt áiseanna ar a náirítear méid áirithe miondíola comparáide.
Is tuath oscailte go príomha atá in úsáid na talún lasmuigh de na lonnaíochtaí idir Maigh
Chromtha agus Baile Bhuirne agus Baile Mhic Íre. Tá fostaíocht teoranta sa cheantar agus tá
an gréasán lonnaíochta scaipthe le haonaid aonair, ar aonaid mhóra cónaithe go minic iad,
suite anseo agus ansiúd sa cheantar, mar a bhfuil tús áite ag sealúchais talmhaíochta. Laistigh
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den cheantar seo tá Cill na Martra, atá sonraithe mar ‘shráidbhaile’ i bPlean Ceantair Áitiúil
Thoghcheantar Mhaigh Chromtha, agus ról tábhachtach á chomhlíonadh aige mar ionad
seirbhíse agus fostaíochta i nGaeltacht Mhúscraí.

7.2.4

Tithíocht

Bhí sé réamh-mheasta i gComhstraitéis Tithíochta (2001) Údaráis Phleanála Chorcaí go
dtiocfadh 3,750 teaghlach nua (nó 750 in aghaidh na bliana) chun cónaithe i gceantar an
Chuarbhaile idir na blianta 2001-2006. Bhí an figiúr seo dírithe ar fhreastal ar an méadú
réamh-mheasta ar líon foriomlán na dteaghlach, agus freisin ar éilimh na ndaoine sin a bheadh
ag aistriú amach as tithíocht dho-áitrithe. Pléitear Baile Mhic Íre agus Baile Bhuirne sa Straitéis
freisin. Mar gheall ar nádúr tuaithe an réigiúin, bhí na meastacháin ar tháirgeacht tithíochta i
bhfad níos lú ná na cinn do Mhaigh Chromtha. Socraíodh táirgeacht ag 1,450 teaghlach don
tréimhse 2001-2006, nó 290 in aghaidh na bliana. Meastar ráta fáis 2.46% i nDréachtChomhstraitéis (2007) maidir le líon na dteaghlach sa tréimhse 2006-2020 agus cuirtear fás
réamh-mheasta timpeall 4,707 ar aonaid tithíochta idir 2006-2011, i láthair.

7.2.5

Gníomhaíocht Tráchtála

Tá timpeall 130 aonad tráchtála i mbaile Mhaigh Chromtha ar a n-áirítear miondíol áise agus
comparáide, stáisiúin líonta peitril, bialanna agus tithe tabhairne, cóiríocht do thurasóirí, ar a náirítear L&Banna agus Óstáin agus cineálacha éagsúla institiúidí eile. Is é an príomhshiopa ar
an bPríomhshráid ná siopa Super Valu, ar ollmhargadh meánmhéide é. Tá scata iarratas agus
cead pleanála forbartha ilchineálach tugtha sa bhaile le déanaí atá agus is dócha a bheidh ag
athrú scála na miondíoltóireachta agus na miondíoltóireachta araon atá ar tairiscint i Maigh
Chromtha. Ar na forbairtí atá críochnaithe nó atá ar tí a bheith críochnaithe go luath tá:
 Síneadh ar áitreabh margaidh Cork Co-op Marts;


Forbairt trí urlár ar shuíomh sheanbhácús Neville’s Bakery, chomh maith le brainse
de Dunnes Stores; 10 aonad miondíola le hachar urláir 1,087 méadar cr; 16 árasán
dhá sheomra leapa agus 4 árasán le seomra leapa amháin; carrchlós nua agus
áiseanna rochtana; agus



Forbairt beartaithe ag Murray’s Field/ An Sléibhín Thoir a chuimseoidh forbairt
miondíola, cónaithe, tráchtála in éineacht le scoil 8 seomra ranga.

Is iad Baile Mhic Íre agus Baile Bhuirne na lonnaíochtaí is mó atá suite laistigh de Ghaeltacht
Mhúscraí agus féachtar orthu mar phríomhlonnaíochtaí sa cheantar, ag soláthar lárionaid
tábhachtach seirbhíse áitiúil. Áirítear ar na seirbhísí atá ann áiseanna pobail, bunscoil, ionad
sláinte, siopaí áise, tithe tabhairne agus méid áirithe miondíola comparáide.
Tá Cill na Martra sainithe mar shráidbhaile agus feidhmíonn sé mar lárionad seirbhíse áitiúil, ag
tairiscint roinnt áiseanna tábhachtacha pobail ar a n-áirítear bunscoil, siopa áise agus Talamh
CLG. Tá roinnt tionscal déantúsaíochta suite sa sráidbhaile freisin, ag soláthar fostaíochta
luachmhar sa cheantar. Tá roinnt áitreabh tionsclaíochta ag Údarás na Gaeltachta sa
sráidbhaile agus tá an tÚdarás gníomhach ag cruthú deiseanna fostaíochta sa cheantar.

7.2.6

Fostaíocht agus Dífhostaíocht

Tá roinnt fostóirí i gceantar Mhaigh Chromtha atá ag tairiscint deiseanna agus seirbhísí
éagsúla, ó na príomhfhostóirí Rockwell Construction, Alida Systems Ltd agus The Ship
Company Ltd, go seirbhísí trealaimh dhéadaigh agus miondíoltóirí go dtí bácúis, caifí, óstáin
agus tithe tabhairne. Le hiomarcaíochtaí ar scála mór le déanaí cailleadh 180 post nuair a
dúnadh Delta Offsite Solutions i Meán Fómhair 2006.
Laistigh de Bhaile Mhic Íre agus Bhaile Bhuirne is iad na príomhfhostóirí sa pháirc
tionsclaíochta ná Eurofoil Teoranta (cógaisíocht), ag fostú 14, Ossian (stampáil
mhiotail/leictreaphlátáil), ag fostú 15, Muscrai Construction Limited, ag fostú 17, Folláin
Teoranta (subh, bia maith etc), ag fostú 9, agus déantúsóir coirí, Firebird. Ar na príomhfhostóirí
eile atá sa cheantar tá an Quilt Centre (siopa agus monarcha), ag fostú 9, caifé An Crúiscín
Lán, ag fostú 12, agus ceannaí adhmaid ag fostú 35. Tá tithe tabhairne/óstáin mhóra suite sa
cheantar freisin, An Muileann agus an Abbey Hotel ag fostú timpeall 40 agus 35 faoi seach. Tá
a lán aonad fostaíochta níos lú ann freisin.

Deireadh Fómhair 2009

7-3

Imleabhar 2 – Príomhthéacs

RTT N22 Baile Bhuirne go Maigh Chromtha

McCarthy Hyder Comhairleoirí

Laistigh de Chill na Martra tá roinnt fostóirí atá ag tacú leis an ngeilleagar áitiúil. Is é Prince
August an fostóir is mó sa cheantar, ag fostú 30 agus ag speisialú i dtáirgeadh saighdiúr bréige
agus miondealbh eile do mhargadh mór náisiúnta agus idirnáisiúnta. Ar na fostóirí eile atá ann
tá táirgí fuinnimh E-tek, siopa beag agus roinnt tithe tabhairne agus áiteanna cóiríochta.

7.3

MEASÚNACHT AR THIONCHAIR

Tá Maigh Chromtha, Baile Bhuirne agus Baile Mhic Íre suite ar Phríomhbhealach Náisiúnta an
N22. Tá impleachtaí aige seo maidir le brú tráchta, plódú tráchta sna ceantair siopadóireachta
agus cónaithe, fadhbanna seachadta, truailliú torainn agus aeir. Déanfaidh soláthar ar fhorbairt
bóthair a sheachnaíonn na lonnaíochtaí seo laghdú ollmhór ar a lán de na fadhbanna seo, ag
cruthú áite níos sábháilte, níos ciúine, níos glaine agus níos tarraingtí le cónaí, le hoibriú agus
le dul ar chuairt. Is dócha freisin go mbainfidh an fhorbairt bóthair formhór na FETanna as
príomhcheantair siopadóireachta agus cónaithe na lonnaíochtaí seo.

7.3.1

Suirbhé Tráchtála

Le measúnú a dhéanamh ar thuairimí na ngnóthaí ar dócha tionchar a bheith ag an bhforbairt
bóthair orthu, déanadh suirbhéanna gnó in 2004 agus 2005, ag fáil samplaí ó réimse leathan
gnóthaí. Ar an topaicí a áiríodh, bhí comhréir na trádála ó cheantair/réigiúin áirithe, forbairt gnó
(roimhe seo & sa todhchaí), ceisteanna a bhaineann le láthair, staid reatha an tráchta agus an
tionchar a fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe. Tá imlíne de na
príomhfhreagraí as gach suirbhé imlínithe thíos:

Maigh Chromtha
Maidir leis an staid atá ann faoi láthair (torthaí bunaithe ar fhreagraí ar 18 suirbhé gnó):
 Bhraith 76% go raibh drochthionchar ag an staid reatha ar a ngnó;


Chreid 14% go raibh an staid reatha (.i. leis an N22 ag dul tríd an mbaile) chun leasa
a ngnó (trádáil ag dul thar bráid); agus,



Chreid 10% de na freagróirí go raibh tionchar teoranta, nó nach raibh aon tionchar ag
an staid reatha ar a ngnó.

Maidir leis an bhforbairt bóthair atá beartaithe:
 Bhraith 76% go mbeadh dea-thionchar ag an bhforbairt bóthair ar a ngnó;


Bhraith 10% go mbeadh drochthionchar aige;



Bhraith 4% nach mbeadh aon tionchar aige; agus,



Bhraith 10% go bhféadfadh go mbeadh dea-thionchar agus drochthionchar araon ag
an bhforbairt bóthair ar a ngnó.

Baile Mhic Íre agus Baile Bhuirne
Maidir leis an staid atá ann faoi láthair (torthaí bunaithe ar fhreagraí ar 20 suirbhé gnó):
 Bhraith 29% go raibh drochthionchar ag an staid reatha ar a ngnó;


Chreid 53% go raibh an staid reatha (leis an N22 ag dul trí na sráidbhailte) chun
leasa a ngnó; agus



Chreid 17% de na freagróirí go raibh tionchar teoranta, nó nach raibh aon tionchar ag
an staid reatha ar a ngnó.

Maidir leis an bhforbairt bóthair atá beartaithe:
 Bhraith 29% go mbeadh dea-thionchar ag an bhforbairt bóthair ar a ngnó;


Bhraith 53% go mbeadh drochthionchar aige; agus



Cheap 17% de na freagróirí nach mbeadh aon tionchar aige.

Cill na Martra
Cé nach bhfuil sé suite ar an N22 atá ann, tá rochtain ag Cill na Martra ar an mbealach trí
bhóithre áitiúla agus ceaptar freisin go bhfuil tábhacht leis an tionchar ar ghnóthaí sa cheantar.
I gcodarsnacht le mórán gnóthaí i Maigh Chromtha, Baile Bhuirne agus Baile Mhic Íre, is beag
fás a bhí ar fhormhór na ngnóthaí a ceistíodh i gCill na Martra le blianta beaga anuas le cuid
mhór acu ag trácht ar luaineachtaí láimhdeachais. Léirigh comhairliúcháin go raibh imní ar
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ghnóthaí áitiúla go mbeadh drochthionchar ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar ghnó, mura
soláthrófaí rochtain ar an mbóthar nua (.i. acomhal) in aice le Cill na Martra.
Léirigh an suirbhé gnó, trí chéile, go bhfuil formhór mór na ngnóthaí i Maigh Chromtha i
bhfabhar na forbartha bóthair i dtéarmaí na hacmhainne a bheadh ann feabhas a chur ar
thimpeallacht an bhaile. Bhain agóidí in aghaidh na forbartha bóthair i mBaile Mhic Íre agus
Baile Bhuirne leis an gcaillteanas de thrácht ag dul thar braid a cheap na freagróirí a fhéadfadh
a bheith ann .
Cheap roinnt freagróirí go mbeadh céimeanna maolaithe mar chomharthaí
agus acomhail ón bhforbairt bóthair a sholáthar, mar bhuntáiste le trádáil a théann thar bráid a
choimeád. I gCill na Martra, tugadh le fios i ráitis a fuarthas le linn an chomhairliúcháin go
ndéanfadh acomhal, ag ceadú rochtana díreach ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe ag, nó in
aice leis an acomhal atá ann, maolú éigin ar na tionchair a fhéadfadh a bheith ann.

7.3.2

Measúnacht Tionchair

Beidh tionchar díreach ar chlós a úsáideann comhlacht iompair ag Acomhal An Ghoirtín Rua. Is
ionann seo agus drochthionchar beag fadtéarmach don ghnó sin. Cruthóidh an laghdú tráchta,
go háirithe FETanna, timpeallacht níos sábháilte agus cuirfidh sé feabhas go ginearálta ar
chonláistí cónaithe agus ar nascanna pobail sa cheantar, ag baint as an deighilt atá ar an
bpobal faoi láthair i Maigh Chromtha, i mBaile Bhuirne agus i mBaile Mhic Íre. Cuirfear feabhas
ar thimpeallacht agus ar acmhainn miondíola Mhaigh Chromtha, Bhaile Bhuirne agus Bhaile
Mhic Íre, le timpeallacht siopadóireachta agus tráchtála atá níos sábháilte á chruthú, chomh
maith le criosanna atá fabhrach don choisí.
Coimeádfar rochtain ar Chill na Martra agus ar na ceantair timpeall na lonnaíochta leis an
ngreásán bóithre atá ann. Ní thiocfaidh aon laghdú suntasach ar thrádáil a théann thar bráid do
ghnóthaí Chill na Martra agus beidh an laghdú tráchta ar an N22 atá ann chun leasa na
dtaistealaithe i bhfeithiclí. Ba chóir go mbeadh comharthaí ann, maidir le nithe is díol spéise do
thurasóirí, ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe, bunaithe ar Pholasaí an ÚBN ar Sholáthar
Chomharthaíochta Turasóireachta agus Fóillíochta ar Bhóithre Náisiúnta (2007).
Is beag scoilteadh a dhéanfaidh an fhorbairt bóthair ar phobail na tuaithe toisc go bhfuil an
daonra scaipthe sa cheantar lasmuigh de Mhaigh Chromtha agus go bhfuil an gréasáin bóithre
atá ann á choimeád nó go bhfuil teacht ar bhealaí malartacha.
A luaithe agus a bhíonn an fhorbairt bóthair atá beartaithe críochnaithe agus ag feidhmiú,
déanfar íosghrádú ar an N22 atá ann ó Phríomhbhealach Náisiúnta go Bóthar Réigiúnach.
D’fhéadfadh an t-íosghrádú seo méadú a cheadú ar an acmhainn forbartha, faoi réir
athbhreithnithe ag an Údarás Pleanála Áitiúil.
Ní bheidh aon tionchar suntasach ar stádas na Gaeilge mar thoradh ar thógáil ná ar fheidhmiú
na forbartha bóthair agus bheadh aon chomharthaíocht a chuirfí ar an bhforbairt bóthair
dátheangach lasmuigh den Ghaeltacht agus d’úsáidfí leagan Gaeilge na logainmneacha ar an
gcomharthaíocht laistigh den Ghaeltacht ag teacht leis An tOrdú Logainmneacha (Ceantair
Ghaeltachta) 2004 (I.R. Uimh. 872 de 2004).
Cuirtear achoimre de na tionchair i láthair i dTábla 7.3 agus 7.4 thíos.
Tábla 7.3: Earnálacha a mbeadh tionchar ag an Tógáil orthu
Earnáil a mbeadh
Cur Síos ar an Tionchar
Tionchar uirthi
Fostaíocht

Suntas

Is féidir go gcruthófaí fostaíocht shealadach
go háitiúil i dtionscal na tógála

Dea-thionchar beag
gearrthréimhseach

Gníomhaíocht
Tráchtála/Gnó

Cuirfidh caiteachas fhoireann na tógála sa
cheantar le gnó áitiúil, go háirithe na
hóstáin agus na bialanna.

Dea-thionchar beag
gearrthréimhseach

Gníomhaíocht
Tráchtála/Gnó

Beidh leas ann do chairéil áitiúla agus do
sholáthar ábhar tógála, toisc gur dócha go
gceannófar an t-ábhar go háitiúil.

Dea-thionchar
measartha
gearrthréimhseach

Timpeallacht
tráchta/baile

Cuirfidh trácht na forbartha leis an
drochriocht atá ar an trácht faoi láthair.
Soláthrófar Céimeanna Iomchuí Maolaithe.

Drochthionchar beag
gearrthréimhseach
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Cur Síos ar an Tionchar

Suntas

Cruthóidh an obair thógála timpeallacht
nach bhfuil chomh tarraingteach sin.
Soláthrófar Céimeanna Iomchuí Maolaithe.

Drochthionchar beag
gearrthréimhseach
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Tábla 7.4: Earnálacha a mbeadh tionchar ag an gCéim Oibríochta orthu
Earnáil a mbeadh
Cur Síos ar an Tionchar
Tionchar uirthi

Suntas

Turasóireacht

Cruthóidh laghdú tráchta, go háirithe
FETanna timpeallacht níos tarraingtí
turasóireachta.

Dea-thionchar
suntasach
fadtréimhseach

Gníomhaíocht
Tráchtála/Gnó

Acmhainn le méadú a theacht ar thrádáil a
bheadh ag dul thar bráid agus ar
thurasóireacht sa cheantar

Dea-thionchar
measartha
fadtréimhseach

Gníomhaíocht
Tráchtála

Cuirfidh an rochtain méadaithe agus
tarraingteacht an bhaile agus na
sráidbhailte leis an acmhainn a bheadh ann
go lonnódh tionscail i agus timpeall ar
Mhaigh Chromtha, Bhaile Mhic Íre agus
Bhaile Bhuirne. Ní thiocfaidh aon laghdú
suntasach ar an trádáil a théann thar bráid i
gCill na Martra agus beidh an laghdú
tráchta ar an N22 atá ann chun leasa na
dtaistealaithe i bhfeithiclí.

Dea-thionchar
measartha
fadtréimhseach

Gníomhaíocht
Tráchtála

Beidh tionchar díreach ar chlós a
úsáideann comhlacht iompair ag Acomhal
An Ghoirtín Rua

Drochthionchar beag
fadtréimhseach

Conláistí Cónaithe

Cruthóidh an fhorbairt bóthair timpeallacht
atá níos sábháilte, níos saoráidí don lucht
cónaithe ar an mbealach atá ann.

Dea-thionchar
suntasach
fadtréimhseach

Miondíol

Cruthóidh an fhorbairt bóthair timpeallacht
mhiondíola níos taitneamhaí i Maigh
Chromtha, i mBaile Mhic Íre agus i mBaile
Bhuirne, ag ceadú d’acmhainn miondíola
Mhaigh Chromtha fás lena lánacmhainn a
bhaint amach.

Dea-thionchar
measartha
fadtréimhseach

Gníomhaíocht
Tráchtála/Gnó

7.4

Is féidir go bhféadfadh trádáil
turasóireachta agus timpeallacht
taitneamhach miondíola cúiteamh a
dhéanamh ar an trádáil a bheadh ag dul
thar bráid a chaillfí.

Drochthionchar beag
fadtréimhseach

CÉIMEANNA MAOLAITHE

Faoi mar atá ráite thuas, beidh príomhthionchair shóisialta agus eacnamaíochta an togra
dearfach.
Beidh sé mar aidhm ag bainistíocht agus pleanáil na tógála íoslaghdú a dhéanamh ar an gcur
isteach a dhéanann na hoibreacha tógála. Beidh sé mar aidhm ag an mbainistíocht tráchta
freisin íoslaghdú a dhéanamh ar an gcur isteach ar thrácht ar bhóithre áitiúla d'fhonn gur féidir
rochtain áitiúil a choimeád. Coimeádfar idirchaidreamh leis na pobail áitiúla le cur isteach ar
ghnó áitiúil agus ar sholáthróirí seirbhíse a sheachaint. Nuair a bhíonn tionchar díreach ar chlós
an ghnó iompair, tabharfar aghaidh arís ar oibreacha garaíochta san idirbheartaíocht le húinéir
na talún agus mar chuid den chúiteamh reachtúil.
Beidh dearadh chomhartha bunaithe ar chaighdeáin iomchuí agus náisiúnta. Is féidir le
comharthaíocht spreagadh a thabhairt do thrácht agus do thurasóirí a bhíonn ag dul thar bráid
le himeacht den bhealach nua isteach i lonnaíochtaí in aice láimhe. Maolóidh seo, cuid éigin, ar
chailliúint na trádála a théann thar bráid do ghnóthaí mar bhialanna, tithe tabhairne agus
stáisiúin peitril. Ba chóir go mbeadh comharthaí ann, maidir le nithe is díol spéise do thurasóirí,
ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe, bunaithe ar Pholasaí an ÚBN ar Sholáthar
Chomharthaíochta Turasóireachta agus Fóillíochta ar Bhóithre Náisiúnta (2007).
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CONCLÚID

Le linn tógála na forbartha bóthair beidh roinnt buntáistí gearrthréimhseacha, sealadacha ann
don tionscal áitiúil tógála agus do sholáthróirí earraí, ábhair agus seirbhísí tógála. Beidh roinnt
buntáistí neamhdhíreacha ann le linn tréimhse na tógála mar chaiteachas i ngnóthaí áitiúla a
bhaineann leis an tógáil, go háirithe bialanna agus cóiríocht. Ainneoin na mbuntáistí atá le
feiceáil, tabharfaidh tógáil na forbartha bóthair méadú ar líon na bhfeithiclí earraí troma chuig an
gceantar, le hacmhainn tuilleadh laghdaithe a dhéanamh ar chonláistí cónaithe sa cheantar le
linn na n-oibreacha tógála.
Sa bhfadtréimhse, bainfidh an fhorbairt bóthair líon mór tráchta den bhealach atá ann a théann
trí lár bhailte Mhaigh Chromtha, Bhaile Mhic Íre agus Bhaile Bhuirne. Laghdóidh an laghdú seo
ar ghluaiseachtaí tráchta, go háirithe FETanna, brú tráchta sna bailte (go háirithe ag na caolais),
chomh maith le timpeallacht níos sábháilte, níos ciúine agus níos glaine a chruthú i lár an
bhaile.
Cé go mb’fhéidir go mbeadh drochthionchar ag an laghdú gluaiseachta ar roinnt gnóthaí a
bhíonn ag brath ar thrádáil a théann thar bráid, sa bhfadtréimhse b’fhéidir go spreagfaidh an
méadú ar chonláistí sna hionaid méadú ar chuairteanna agus go meallfar daoine ar mhian leo
briseadh a ghlacadh ina dturas do thréimhsí níos faide, rud a thabharfadh méadú ar
chaiteachas go minic. B’fhéidir go gceadódh íosghrádú ar an mbealach atá ann go bóthar
réigiúnach agus an méadú ar chonláistí, do níos mó forbartha a bhaineann le tithíocht, tráchtáil
agus miondíol sna bailte. Thabharfadh an fás seo méadú ar chaiteachas a bhaineann leo sin
sna hionaid.
Tríd is tríd, ceaptar go mbeidh tionchar Measartha Dearfach ag an bhforbairt bóthair ar
thimpeallacht sóisialta agus eacnamaíochta an cheantair staidéir.
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8.0

TALAMH TALMHAÍOCHTA

8.1

RÉAMHRÁ AGUS MODHEOLAÍOCHT

Féachtar sa Chaibidil seo ar na tionchair a fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt bóthair ar na
cleachtais talmhaíochta atá ann agus ar ghnóthaí i gcomharsanacht na forbartha bóthair atá
beartaithe. Tá an mheasúnacht seo bunaithe ar:
 Faisnéis ó chruinnithe ginearálta le húinéirí talún agus Comhairle Contae Chorcaí;


Iniúchadh ar thaifid Chartlann na Talún;



Athbhreithniú ar aerfótagraif daite OS; agus,



Cruinnithe agus plé le húinéirí talún, faisnéis a bhailiú ar ghabháltais indibhidiúla
talún.

Tá gach feirm a mbeidh tionchar díreach (m.sh. rochtain, tógáil talún, deighilt, cailliúint ar
fhoirgnimh fheirme) ag tógáil agus feidhmiú na forbartha bóthair, aitheanta.
Tá an
mheasúnacht tar éis féachaint ar an gceantar a mbeadh tionchar air, a thagraíonn d’achar
iomlán talún na bhfeirmeacha indibhidiúla, a mbeadh tionchar díreach orthu.
Ba chóir a
thabhairt faoi deara go mb’fhéidir go mbeadh talamh eile ag na feirmeoirí a mbeadh tionchar
orthu, lasmuigh den gceantar a bheadh faoi thionchar, nach bhfuil áirithe sa staidéar seo.
Táthar tar éis féachaint freisin ar an tógáil talún a bheadh ag teastáil don tógáil agus
d’fheidhmiú na forbartha bóthair.
Agus measúnú á dhéanamh ar na tionchair úsáideadh na critéir suntasachta a bhfuil imlíne
orthu i dTábla 8.1.
Tábla 8.1: Critéir Suntasachta
Tionchar
Critéir Suntasachta
Trom

Ní féidir leis an bhfiontar feirmeoireachta atá ann leanúint mar thoradh ar an bhforbairt
bóthair nó tá athrú drámatúil ag teastáil i mbainistíocht na feirme sa todhchaí. Tharlódh
seo nuair a bheadh an tógáil talún ar scála nach mbeadh aonad inmharthana sa talamh a
bheadh fágtha nó nuair a bheadh an deighilt ar bhealach a d’fhágfadh an gabháltas dooibrithe nó nuair a bheadh foirgnimh thábhachtacha feirme bainte as agus nach bhféadfaí
iad a athsholáthar. Is é is dóichí go dtarlódh tionchar den chineál seo ar fheirm dhéiríochta
nó graífheirm.

Mór

Ní féidir leanúint le fiontar na feirmeoireachta gan mórathruithe bainistíochta agus
oibríochta. Tharlódh seo de ghnáth nuair a bheadh an fheirm roinnte in dhá chuid de
dheasca na deighilte ach nuair a fhéadfaí rochtain a bhaint amach go héifeachtach fós idir
na codanna deighilte agus foirgnimh na feirme.

De ghnáth nuair a bheadh an tionchar an-

mhór bheadh gá le hathrú fiontair m.sh. ó dhéiríocht go mairt.
Measartha

Is féidir leanúint le fiontraíocht na feirme faoi mar a bhí ach le méadú ar dheacrachtaí
bainistíochta nó oibríochta. Cé go mbeadh codanna den talamh deighilte bheadh meascán
na fiontraíochta ar bhealach go bhféadfadh an córas feirmeoireachta leanúint le costais
bhreise chonraitheora oibre nó athruithe eile b’fhéidir.

Beag

Go mbíonn míchaoithiúlacht i gceist don fheirm mar thoradh ar an bhforbairt bóthair. Nach
dtarlódh deighilt agus go bhfágfaí foirgnimh agus trealamh na feirme mar a bhí. De ghnáth
ní thógfaí ach sciar beag talún ag teorainn na feirme.

Gan Suntas

Ní bhíonn suntas le tionchar nuair nach mbíonn ach míchaoithiúlacht bheag i gceist don
fheirm.

8.2

AN TIMPEALLACHT ATÁ ANN

8.2.1

Méid Feirme

Is é meánmhéid na bhfeirmeacha ar an mbealach, bunaithe ar fhaisnéis a bailíodh sna
hagallaimh leis na feirmeoirí, ná timpeall 31 heachtár (ha). Tá seo níos lú ná an meán do
Chontae Chorcaí .i. 37.5 ha (bunaithe ar shonraí ón bPríomh-Oifig Staidrimh (POS)).
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Úsáid Talún

Don mheasúnacht seo, déanadh grúpaí talmhaíocht a roinnt i gcúig chatagóir, atá cosúil leo sin
a úsáideadh san Áireamh Náisiúnta um Staidreamh Talmhaíochta:
 Déiríocht den Chuid is Mó (beostoc déiríochta a thromlach);


Féaránaigh eile (fiontair beostoic a bhíonn fágtha – ar a n-áirítear feirmeacha
speisialtóireachta caorach, feirmeacha speisialtóireachta mairt agus feirmeacha
measctha le heallach, caoirigh agus capaill);



Curaíocht den Chuid is Mó (speisialtóireacht sa churaíocht);



Barraí Measctha agus Beostoc (barraí éagsúla agus beostoc); agus,



Eile (m.sh. foraoiseacht, eachaíocht nó tógáil mhadraí mar cheann de na
príomhfhiontair).

I dTábla 8.2 taispeántar na staitisticí úsáide talún do na feirmeacha a mbeadh tionchar ag an
bhforbairt bóthair orthu agus úsáid na talún d’fheirmeacha a mbeadh tionchar ag an bhforbairt
bóthair orthu mar a thaispeántar i bhFigiúr 8.1.
Tábla 8.2: Staitisticí Úsáide Talún
Catagóir
Líon iomlán na bhfeirmeacha
Feirme/Fiontraíochta
a mbeadh tionchar orthu i
ngach catagóir

% na bhfeirmeacha i ngach
catagóir d’Fheirmeacha ar an
mbealach

Déiríocht den Chuid is Mó

12

17

Féaránaigh Eile

54

75

Curaíocht den Chuid is
Mó

0

0

Barraí Measctha &
Beostoc

1

1

Eile

5

7

Iomlán

72

100

I gcomparáid le staitisticí an POS, tá an céatadán céanna feirmeacha agus talún sna catagóirí
fiontraíochta déiríochta agus mairt sa cheantar a mbeadh tionchar air, agus atá i gContae
Chorcaí agus sa chuid eile d’Éirinn. Ar a shon sin, tá céatadán níos lú fiontraíochta curaíochta
sa cheantar a bheadh faoi thionchar, agus céatadán níos airde sna cagagóirí eile fiontraíochta.
Tá na hithreacha agus gnéithe aiceanta an bhealaigh atá beartaithe níos oiriúnaí
d’fheirmeoireacht féaraigh ná do churaíocht agus tá seo le feiceáil sna staitisticí ar úsáid na
talún. Is í príomhfhiontar an cheantair a mbeadh tionchar air ná Féaránaigh Eile (mairt go
príomha), arb ionann é agus 75% de na feirmeacha a mbeadh tionchar orthu.

8.3

MEASÚNACHT AR THIONCHAIR: TÓGÁI L AGUS OIBRÍOCHT

8.3.1

Cailliúint Talún Talmhaíochta

Is é an tógáil talún talmhaíochta a bheadh ag teastáil don tógáil agus d’fheidhmiú na forbartha
bóthair ná timpeall 182 ha. Is ionann an tógáil bhuan talún seo agus 0.004% den achar iomlán
talmhaíochta náisiúnta (4,443,948 ha) agus 0.03% den achar i gContae Chorcaí - 534,000 ha.
Ní bheidh an caillteanas suntasach ar an leibhéal náisiúnta ná contae.
Is é a bheidh sa cheantar talmhaíochta a mbeidh tionchar uirthi, ar a n-áirítear feirmeacha mar a
mbeidh athruithe ar rochtain, tógáil talún, deighilt nó cailliúint ar fhoirgnimh fheirme etc. ná
timpeall 2236 heachtár (.i. achar iomlán na 72 feirm indibhidiúil). Is é an tógáil talún atá ag
teastáil (182 ha) ná timpeall 8% den cheantar a mbeidh tionchar air, arb ionann é agus tionchar
suntasach ar na feirmeacha a mbeidh tionchar orthu.
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Tionchair ar Fheirmeacha Indibhidiúla

Beidh tionchar ar fheirm is seachtó. Cuirtear sonraí ar na feirmeacha a mbeadh tionchar orthu i
dtéarmaí cineál na fiontraíochta, méid an limistéir a mbeadh tionchar air, comhcheangal
ithreach agus cáilíocht talún i láthair in Aguisín 4.1 (Imleabhar 4). Cuirtear na tionchair réamhmheasta ar gach ceann de na feirmeacha i dtéarmaí tógála talún, deighilte agus nádúr na
dtionchar i láthair in Aguisín 4.1 (Imleabhar 4).

8.3.3

Deighilt

Tá deighilt á dhéanamh ar dhaichead feirm (56% de gach feirm sa Réamhdhearadh agus 69%
den limistéar a mbeidh tionchar air), agus cruthófar timpeall 49 imroinnt nua feirme mar thoradh
ar an mbóthar atá beartaithe a thógáil.
Féachtar sa mheasúnacht ar roinnt tosca
idirghaolmhara a chuireann le méid na ‘deighilte’ a tharlaíonn mar thoradh ar an bhforbairt
bóthair, ar a n-áirítear deighilt nua feirme, rochtain feirme, fiontraíocht fheirme agus suíomh na
deighilte.

8.3.4

Cur Isteach ag Tógáil

Tarlóidh tionchair shealadacha le linn na céime tógála, ar a n-áirítear torann sealadach agus an
deannach a chruthaítear le gníomhaíochtaí créfoirt agus iompar ábhar. Sula ndéantar suiteáil ar
aon oibreacha garaíochta (a bheadh mar chuid de phacáiste comhaontaithe cúitimh le húinéirí
indibhidiúla talún), d’fhéadfadh deacrachtaí rochtana a bheith ann ó am go chéile ar
dháileachtaí deighilte talún, ag a mbeadh tionchar ar ghluaiseacht bheostoic ó chuid amháin
den fheirm go dtí cuid eile. Ar a shon sin, déanfar athruithe ar shocruithe rochtana le linn na noibreacha a phlé roimh ré le húinéir na talún. Socrófar aon chóras draenála páirce a mbíonn
tionchar air mar chuid de na hoibreacha a fhorbrófar agus mar chuid den phróiseas um Ordú
Ceannaigh Éigeantaigh (OCÉ) agus na céime Miondearaidh. Is féidir go gcuirfeadh oibreacha
tógála isteach go sealadach ar fhoinsí uisce dromchla a úsáidtear chun talmhaíochta. Tá cur
síos ar bheartais mhaolaithe d’fhoinsí uisce dromchla i gCaibidil 10.0 (Cáilíocht Uisce Dromchla
agus Draenáil).

8.4

TOGRAÍ MAOLAITHE

8.4.1

Céim na Tógála

Cuirfear fálú teorann suas le marcáil a dhéanamh ar theorainn an suímh agus le cosc a chur ar
chur isteach ar thalamh in aice láimhe. Tabharfar aghaidh ar na ceisteanna a bhfuiltear ag súil
a bheidh mar thoradh ar chur isteach le linn na n-oibreacha le linn na gcomhairliúchán ar
oibreacha garaíochta. Déanfaidh idirchaidreamh idir an Conraitheoir agus na feirmeoirí le linn
na n-oibreacha íoslaghdú freisin ar na deacrachtaí a chruthaíonn srian ar rochtain ar
dháileachtaí deighilte talún.
Éascóidh dea-chumarsáid le feirmeoirí eagrú fiontar feirme, i dtreo is go gcoimeádtar beostoc
leochaileach chomh fada siar agus is féidir é ón obair thógála ag amanna criticiúla. Cuirfear an
Conraitheoir ar an eolas maidir le láthair na gceantar a bhfuil íogaireacht ar leith ag baint leo,
mar fheirmeacha le capaill. Glacfaidh an Conraitheoir réamhchúram an torann agus an
creathadh a smachtú mar a pléadh i gCaibidil 14.0 (Torann agus Creathadh). Cuirfidh an
Conraitheoir in iúl do gach úinéir talún roimh ré más dócha go mbeadh tionchar ag pléascadh
orthu. Cuirfidh an Conraitheoir céimeanna i bhfeidhm freisin le cosc a chur ar dheannach agus
ar láib a leathadh amach ar bhóithre poiblí (Caibidil 13.0 (Cáilíocht an Aeir)). Ceapfar
príomhtheagmhálaí le linn na céime tógála le héascú a dhéanamh ar chumarsáid idir na húinéirí
talún a mbeadh tionchar orthu agus an Conraitheoir.
Is féidir go gcuirfeadh oibreacha tógála isteach go sealadach ar fhoinsí uisce dromchlach a
úsáidtear chun talmhaíochta. Tá cur síos ar chéimeanna maolaithe d’fhoinsí uisce dromchla i
gCaibidil 10.0 (Cáilíocht Uisce Dromchla agus Draenáil). Má chuirtear isteach ar an soláthar
uisce le linn tógála, soláthrófar malairt soláthair uisce. Tugtar sonraí ar na céimeanna
ginearálta maolaithe a chuirfear i bhfeidhm le linn na céime tógála i gCaibidil 5.0 (Bóthar
Beartaithe – Cur Síos). Ullmhófar Plean Oibriúcháin Timpeallachta sula dtosaítear ar thógáil.

8.4.2

Céim Oibríochta

Tá na comhairliúcháin leis na húinéirí talún tar éis Réamhdhearadh na mbóithre garaíochta a
chur san áireamh. Ar chúiseanna sábháilteachta ní bheidh aon rochtain talmhaíochta díreach
ar phríomhlíne na forbartha bóthair. Freastlófar ar an tionchar ar thrácht talmhaíochta tríd an
ngréasán bóithre áitiúil a choimeád agus beidh rochtain ar an bhforbairt bóthair ag úsáid na nacomhal ar an bhforbairt bóthair. Tá measúnú déanta ar na moltaí a fuarthas ó úinéirí talún
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agus ionchorprú déanta orthu nuair ab fhéidir é. Soláthróidh raonta rochtana rochtain d’úinéirí
talún ar an ngréasán bóithre áitiúil, rochtain idir na hildáileachtaí talún a bhíonn deighilte ag an
bhforbairt bóthair agus seachaint ar an riachtanas le rochtain díreach ar an bhforbairt bóthair.
Soláthrófar raonta rochtana nuair is gá é le pointí rochtana reatha nó pointí rochtana sa
todhchaí a nascadh leis an ngréasán bóithre áitiúil nó mar bhealach leis an bpríomhlíne a
thrasnú. Beidh socruithe buana rochtana ar roinnt dáileachtaí deighilte talún mar chuid den
idirbheartaíocht leis na húinéirí talún a dtarlaíonn sin dóibh. Ceannófar roinnt dáileachtaí beaga
talún deighilte, atá talamhiata trí phróiseas an OCÉ. Déantar plé ar shonraí na ndroichead
agus na mbóithre garaíochta atá áirithe sa Réamhdhearadh i gCaibidil 5.0 (Bóthar Beartaithe –
Cur Síos). Tabharfar aghaidh arís ar oibreacha garaíochta sa Chéim Mhiondearaidh. Áireofar
anseo tuilleadh comhairliúcháin leis na húinéirí talún a mbeadh tionchar orthu le gnéithe dá
leithéid de rochtain, fálú, soláthar uisce agus draenáil a phlé.
Trasnaíonn an fhorbairt bóthair sruthchúrsaí agus scéimeanna draenála páirce. Tá an dearadh
draenála don fhorbairt bóthair tar éis moltaí a chur san áireamh do dhraenáil talún talmhaíochta.
Féachfar arís ar roinnt ceisteanna rochtana agus ar cheisteanna a bhaineann leis faoi chód
scortha cúitimh OCÉ.

8.5

CONCLÚID

Tá 72 feirm a mbeidh tionchar ag an Réamhdhearadh orthu agus díobh sin, is feirmeoirí
déiríochta 12, is Beostoc Eile Féaraigh 54, tá meascán barraí agus beostoic ar fheirm amháin,
tá catagóiriú déanta ar 5 mar fheirmeacha eile (foraoiseacht, eachaíocht nó fiontair tógála
madraí).
Beidh gá le timpeall 182 ha talún talmhaíochta agus beidh tionchar suntasach aige sin ar na
feirmeacha a bhíonn i gceist. Beidh tionchar ag deighilt ar 56% de na feirmeacha. Tá formhór
na bhfeirmeacha sna cagagóirí tionchair nach bhfuil suntasach nó atá measartha (60% de líon
iomlán na bhfeirmeacha) sna catagóirí tionchair mór agus trom. I dTáblaí 8.3 agus 8.4 tugtar
achoimre ar na tionchair ar thalmhaíocht a bheadh ag an bhforbairt bóthair.
Tábla 8.3: Achoimre ar Thionchair Fhoriomlán do Líon na bhfeirmeacha a mbeadh
Tionchar Orthu sna Catagóirí Fiontraíochta
Líon na bhFeirmeacha sna Catagóirí Fiontraíochta
Meascán
Barraí
agus
Beostoic

Eile
(Foraoiseacht,
eachaíocht &
tógáil madraí)

Iomlán

0

0

2

10

11

0

0

0

15

3

14

0

0

1

18

Mór

3

18

0

1

2

24

Trom

1

4

0

0

0

5

Leibhéal Tionchair

Déiríocht
den Chuid is
Mó

Féaránaigh

Curaíocht

Eile

den Chuid

Neamh-shuntasach

1

7

Beag

4

Measartha

is Mó

Líon Iomlán na bhFeirmeacha

72

Tábla 8.4: Achoimre ar Thionchair Fhoriomlán do Limistéir Talún sna Catagóirí
Fiontraíochta
Limistéar Talún sna Catagóirí Fiontraíochta (ha)
Leibhéal Tionchair

Féaránaigh Curaíoch Meascán
Déiríocht
Eile
den Chuid is
Barraí agus
t den
Mó
Beostoic
Chuid is
Mó

Eile
(Foraoiseacht,
eachaíocht &
tógáil madraí)

Iomláin

Neamh-shuntasach

43

230.4

0

0

17.7

291.1

Beag

227

344.5

0

0

0

571.7

Measartha

128

408

0

0

34.4

570.3
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Mór

153

479.5

0

3.8

52.5

688.8

Trom

50.3

64

0

0

0

114.2

Achar Iomlán Talún
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9.0

TÍRDHREACH AGUS AEISTÉITIC

9.1

RÉAMHRÁ AGUS MODHEOLAÍOCHT

Féachtar sa Chaibidil seo ar an tionchar tírdhreacha agus radhairc a fhéadfadh a bheith ag an
bhforbairt bóthair ar a thírdhreach glactha agus ar a radharc-ghabhdóir (Soláthraítear sonraí an
chúlra don mheasúnacht tírdhreacha i dTuarascáil Teicniúil 5: Tírdhreach agus Aeistéitic).
Tá na modhanna measúnachta bunaithe orthu sin a bhfuil cur síos orthu i Lámhleabhar
Dearaidh do Bhóithre agus do Dhroichid (DMRB) Roinn Iompair an RA, Imleabhar 11, Rannán
3, Cuid 5: Landscape Effects (1993 & leasuithe). Fuarthas tuilleadh treorach freisin ón Institiúid
um Bainistíocht agus Measúnacht Timpeallachta agus foilseachán na hInstitiúide Tírdhreacha,
‘Treoirlínte do Mheasúnacht Tírdhreacha agus Amharcthionchair’ (IEMA/LI 2002), an Treoir
Measúnachta Saintréitheachta Tírdhreacha ón Countryside Agency (ar cuid de Natural England
anois é), agus Treoirlínte Oidhreachta Nádúrtha na hAlban maidir le Cosaint agus Caomhnú na
gCrann, na gClaíocha agus na Scrobarnaí, Roimh, i Rith agus i nDiaidh Tógála Scéimeanna um
Bóithre Náisiúnta (ÚBN 2006), Measúnacht Tionchair Timpeallachta Scéimeanna um Bóithre
Náisiúnta – Treoir Phraiticiúil (ÚBN 2006) agus Rialacháin um Pleanáil Baile agus Tuaithe
(Measúnacht Tionchair Timpeallachta) 1999.

9.1.1

Staidéir Bhonnlíne

Tá na Staidéir Bhonnlíne seo a leanas déanta:

Measúnú ar Shaintréitheacht Tírdhreacha – Tá cur síos ar shaintréithe thírdhreach na
timpeallachta reatha ina mbeidh an fhorbairt bóthair suite, chomh maith le cur síos ar
shaintréithe na háite faoi mar a chomhnascann siad le saintréitheacht an tírdhreacha a
chruthú.


Amharcghabhdóirí – Cineál agus íogaireacht na n-amharcghabhdóirí ar dhóichí tionchar
a bheith ag an bhforbairt bóthair orthu, ag úsáid torthaí shuirbhé allamuigh.

9.1.2

Measúnacht ar Thionchair

Féachtar i rannán na Measúnachta ar Thionchair ar an tionchar a fhéadfadh a bheith ag an
bhforbairt bóthair ar an tírdhreach agus ar an radharc agus soláthraítear measúnacht oibiachtúil
orthu seo a leanas:

Méid an tionchair a fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar na
ceantair saintréitheachta tírdhreacha, laistigh den tírdhreach glactha a mbeidh an
fhorbairt bóthair ag dul tríd;


Méid an amharcthionchair a fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar
radharcanna ó réadmhaoine áitithe cónaithe (ag am an tsuirbhé) laistigh de chonair
staidéir na forbartha bóthair, agus ó roinnt ionad amhairc a bhfuil rochtain phoiblí orthu a
aithníodh le linn na suirbhéireachta allamuigh.
Féachtar sa mheasúnacht ar an
amharcthionchar a fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt bóthair i mBliain 1 (Geimhreadh
tar éis oscailte na forbartha bóthair) agus i mBliain 15 (Samhradh agus Geimhreadh tar
éis d'oibreacha plandála agus síolaithe a bheith bunaithe go hiomlán mar chuid den
straitéis fhoriomlán mhaolaithe don fhorbairt bóthair) do gach réadmhaoin agus ionad
amhairc atá aitheanta sa staidéar; agus,



Aithint agus measúnacht ar na tionchair a fhéadfadh a bheith ann, mar thoradh ar an
bhforbairt bóthair, ar na hamharcghabhdóirí agus ar acmhainn an tírdhreacha. Áirítear sa
rannán seo measúnacht ar acmhainn ‘suntais’ thionchair na forbartha bóthair tar éis na
nithe seo a leanas a chur san áireamh:
¾
¾
¾

íogaireacht acmhainne an tírdhreacha maidir le cineál agus nádúr na moltaí
forbartha bóthair;
méid na dtionchar a fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt bóthair; agus
Aithint na dtionchar iarmharacha nach féidir a bhaint as trí mhaolú.
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Tírdhreach agus Amharcthionchair

Déantar measúnú scartha ar na tionchair ar an tírdhreach agus ar na hamharcthionchair cé go
bhfuil dlúthghaol eatarthu. Baineann an mheasúnacht ar na tionchair ar an tírdhreach leis na
tionchair a fhéadfadh a bheith ag athrú ar bhonnlíne acmhainne an tírdhreacha. Baineann na
hamharcthionchair leis na tionchair a fhéadfadh a bheith ag athrú ar na radharcanna atá ann do
réimse amharcghabhdóirí ar a n-áirítear cónaitheoirí aitiúla agus cuairteoirí.
Déanadh suirbhé siúlóide ar an bhforbairt bóthair mar chuid den mheasúnacht ar an bhforbairt
bóthair.
Déantar an tionchar a fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt bóthair ar an tírdhreach agus ar an
radharc a mheas ag úsáid na gcritéir atá sainithe in Imleabhar 4 den RTT (Aguisín 5.1). Tá an
mheasúnacht bunaithe ar mheasúnacht ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe, ag áireamh an
mhaolaithe a bhfuil cur síos air i Rannán 9.4 den Chaibidil agus atá léirithe i bhFigiúr 9.3.

9.1.4

Measúnú Dearaidh

Is aidhm don phróisis mheasúnachta a bheith oibiachtúil agus cur síos fíriciúil a dhéanamh ar
na hathruithe. Ar a shon sin, i ndeireadh thiar bíonn méid áirithe anailíse suibiachtúil ag teastáil
do mheasúnacht ar thírdhreach agus ar amharcthionchar. Cé gur féidir sainmhíniú fíriciúil a
dhéanamh ar na hathruithe a fhéadfadh teacht as na tograí, éilíonn suntas na n-athruithe go
dtabharfaí breithiúnais cháilíochtúla.
Déanann conclúidí na measúnachta seo mar sin,
tomhas oibiachtúil a mheascadh le léirmhíniú gairmiúil suibiachtúil.

9.2

AN TIMPEALLACHT ATÁ ANN

9.2.1

Pleanáil Tírdhreacha

Féachtar sa rannán seo ar an tionchar a fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt bóthair atá
beartaithe ar shaincheantair thírdhreacha nó ar shainghnéithe sna Pleananna seo a leanas:

Plean Straitéiseach do Cheantar Chorcaí 2001-2020 – ‘Príomhchuspóir’ don phlean
seo is ea “Feabhas a chur ar cháilíocht na timpeallachta agus ar shuíomh tírdhreacha
Chathair-Réigiún Chorcaí, agus íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar ar cheantair
éiceolaíochta atá íogair agus ar oidhreacht thógtha agus ar thírdhreacha cultúrtha”.


Plean Straitéiseach do Thuaisceart agus d’Iarthar Chorcaí 2002-2020 – Cuirtear béim
i gCaibidil 4 den phlean ar an riachtanas atá leis “an oidhreacht thógtha agus nádúrtha a
choimeád” agus “tuiscint mhéadaithe ar cháilíochtaí sainiúla – timpeallachta, oidhreachta
agus cultúrtha gach cuid de thuaisceart agus d’iarthar Chorcaí” a chruthú.



Comhairle Contae Chorcaí: Plean Forbartha Contae Chorcaí 2009 – Tugann PFCCC
sonraí ar pholasaithe a leagann cuspóirí éagsúla amach. Áirítear orthu seo cuspóirí a
dhéanann iarracht ar:
¾

íoslaghdú a dhéanamh ar an truailliú torainn agus/nó solais a bhaineann le
gníomhaíochtaí nó le forbairt.

¾

cosaint a dhéanamh ar amharcthaitneamhachtaí na gceantar atá aitheanta mar
‘thírdhreach sárscéimhe’.

Tá an ceantar siar ó Mhaigh Chromtha idir Códrom agus Carraig an Phúca ag síneadh ó
thuaidh go dtí An Ghléib agus ó dheas chuig Abhainn an tSuláin sainithe mar láithreán
Tírdhreacha Sárscéimhe. Téann an N22 atá ann cóngarach do Cheantar Oidhreachta
Nádúrtha atá beartaithe (Coill Phruchais CONm 1218) a thiomsaíonn an choillearnach
nádúrtha ag Inse na hAmhraí.
Clúdaíonn sainiú CONm gnáthóga, tírghnéithe, gnéithe geomoirfeolaíocha agus speicis
phlandaí agus ainmhithe fiáine, nó meascán díobh sin, a bhfuil tábhacht náisiúnta ag
baint leo.
¾ “caomhnú a dhéanamh ar shaintréithe gach radharc tábhachtach, go háirithe
radharcanna gan mhilleadh ar chnoic, tírdhreacha ardtailte agus cósta, radharcanna
atá suntasach ó thaobh staire nó cultúir de, agus radharcanna a bhfuil áilleacht
nádúrtha ag baint leo” agus “caomhnú a dhéanamh ar shaintréithe na radharcanna
sin atá ar fáil ó Bhealaí Sárscéimhe”.

Deireadh Fómhair 2009

9-2

Imleabhar 2 – Príomhthéacs

RTT N22 Baile Bhuirne go Maigh Chromtha

McCarthy Hyder Comhairleoirí

Tá dhá Bhealach Sárscéimhe sainithe laistigh de chonair an staidéir. Is Bealach
Sárscéimhe (A26) atá san N22 atá ann, a théann trí Chrosaire Chódrom trí Bhaile
Bhuirne agus ar aghaidh, agus is é an dara ceann ná an bóthar a thagann ón N22 ag
Lios an Chraosaigh ag dul ó dheas i dtreo Ré na nDoirí (A28). Baineann cuspóirí ENV 15, 1-8, 1-9 agus 1-10 le caomhnú an nádúir agus tugtar imlíne ar an ngá atá le cosaint a
dhéanamh ar bhithéagsúlacht agus ar speicis phlandaí, ainmhithe agus gnáthóga atá
aitheanta ag an Treoir um Gnáthóga, an Treoir um Éin, an tAcht um Fhiadhúlra (1976)
agus an tOrdú um Chosaint Flóra (I.R. Uimh. 94 de 1999).

9.2.2

Measúnú ar Shaintréitheacht Tírdhreacha

Tá an Mheasúnacht Saintréitheachta Tírdhreacha do Chorcaigh leagtha amach i bPlean
Forbartha Contae 2009 (Féach Imleabhar 1, Rannán 7.2 agus ar an mapa in Imleabhar 4 Mapa Saintréitheachta Tírdhreacha – an Dara Eagrán, Eagrán 1, Aibreán 2006). Aithníonn an
Plean 16 Cineál ar leith Tírdhreacha agus 76 Ceantar Saintréitheachta Tírdhreacha i gContae
Chorcaí. Téann an bealach trí 3 Cheantair Shaintréitheachta Tírdhreacha éagsúla, ag taisteal
ón iarthar go dtí an oirthear ag áireamh Ceantar 23: Baile Bhuirne (Gleannchumasc Láir de
Scrobarnach Garbh agus Talamh Meath-thorthúil), 64: Maigh Chromtha (Gleann Leathan Láir
de Chnoic Mhósáice atá Cuíosach Garbh agus Lomáin Chreagacha) agus 56: Taiscumar na
Laoi (Cnoic Rollta Bhreachana agus Loch). Aithnítear iad de réir na gcineálacha tírdhreacha
seo a leanas: Cineál 12: Talamh Rollta Láir Meath-Thorthúil, Cineál 13: Talamh Ghleantach Láir
Meath-Thorthúil agus Cineál 8: Cnoic agus Gleannta le hAibhneacha agus Taiscumar.
Tá an fhorbairt bóthair atá beartaithe roinnte de réir a cineálacha ionadacha tírdhreacha agus
na ceantair saintréitheachta tírdhreacha, bunaithe ar thorthaí shuirbhé siúlóide, aerfótagraif
agus amharcanailís.

9.2.3

Ceantair Shaintréitheachta Tírdhreacha: Rangú agus Measúnú

Déantar cur síos agus measúnú sa rannán seo ar phríomhthréithe gach ceantar saintréitheach
tírdhreacha ar chúrsa na forbartha bóthair atá beartaithe. Tá gach ceantar saintréitheachta
tírdhreacha liostáilte freisin de réir a cineál tírdhreacha faoi seach. I ngach cás, áfach, is ar
luach sainiúil agus áitiúil an cheantair saintréitheachta tírdhreacha a déanadh an luacháil.
Déanadh measúnú ar shaintréitheacht bhonnlíne tírdhreacha agus ar a luach ag úsáid
treoirlínte an LI/IEMA agus déantar é a rangú de réir scála ceithre phointe atá mínithe i dTábla
9.1
Tábla 9.1 Critéir Measúnachta Cheantar Saintréitheachta Tírdhreacha (Tírdhreach /
Luach)
Luach
Sainmhíniú
An-Ard

Ceantair agus/nó gnéithe a bhfuil luach ard ag baint leo, de bharr a riocht, ardcháilíochtaí sárscéimhe,
saintréitheachtaí láidre mar ghréasán agus clúdach talún, tábhacht chultúrtha, agus/nó láthair agus
taitneamhacht choibhneasta ar a n-áirítear leibhéal suaimhnis. Is é is dóichí, cé nach gá é, go mbeidís
seo laistigh de Pháirc Náisiúnta, Limistéar Sáráilleachta Nádúrtha, Páirc agus Gairdín Cláraithe,
Láithreán Oidhreachta Domhanda nó Cósta Oidhreachta.

Ard

Ceantair agus/nó gnéithe a gceaptar luach ard a bheith ag baint leo, de bharr a ndea-shaintréithe mar
ghréasán agus chlúdach talún, ómós áite nó tábhacht áitiúil nó cultúrtha agus leibhéal suaimhnis.
Beidh tábhacht réigiúnach nó áitiúil leis na ceantair seo, agus is dócha, cé nach gá é, go ndéanfaidh
an t-údarás pleanála sainiú orthu maidir le luach tírdhreacha a bheith ag baint leo.

Meánach

Tírdhreach agus/nó gnéithe a choimeádann dea-shaintréithe mar ghréasán nó clúdach talún agus
ómós áite nó tábhacht áitiúil nó cultúrtha agus leibhéal áirithe suaimhnis. Ní dócha go ndéanfar na
ceantair seo a shainiú maidir le luach a dtírdhreach.

Íseal

Tírdhreach i riocht cuíosach nó bocht, a bhfuil athrú chomh mór sin déanta orthu nach bhfuil
saintréitheacht ar leith áitiúil ag baint leo níos mó, mar ghréasán agus/nó clúdach talún, nó cáilíocht ar
leith aeistéiticiúil, nó comhcheangal cultúrtha nó suaimhnis a bheith in easnamh orthu.

9.2.4

Cur Síos ar Láthair na Forbartha Bóthair

Taispeáintear an tírdhreach a mbeidh an fhorbairt bóthair atá beartaithe ag dul tríd, i bhFigiúr
9.1.
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Ag a foirceann thoir, nascann an fhorbairt bóthair atá beartaithe leis an N22 atá ann soir ó
dheas ó Chúil Comhair agus soir ó thuaidh ón áit ina dtéann Abhainn na Laoi isteach in
abhantrach an tSuláin, ar bhóithre isteach ó acomhal nua thimpealláin ardaithe (Timpeallán
Chúil Chomhair) leis an soilsiú a bhainfeadh leis.
Leanann an fhorbairt bóthair ansin i stua leathan ar chlaífort trasna na tuilemhá in aice leis an
‘Droichead Nua’ (Droichead an tSuláin), in aice le Crosaire Uí Airtnéada.
Agus é ag seachaint foirceann thoir Mhaigh Chromtha, fanann an fhorbairt bóthair ar chlaífort a
théann trí fhéarach iniata.
Díreach lastoir de Mhaigh Chromtha, ardaíonn an fhorbairt bóthair go taobh cnoic idir Baile
Giúise agus Baile Uí Bhioráin ar mhionchlaífoirt ach i ngearradh den chuid is mó. Anseo
trasnóidh an fhorbairt bóthair páirceanna féaracha de chruthanna neamhrialta. Gearrfar an
fhorbairt bóthair isteach ar thaobh an chnoic ag fágáil fánaí gearrtha feiceálacha ar roinnt
áiteanna.
Ansin téann an fhorbairt bóthair thar pháirceanna oscailte, ag gearradh isteach fós, ach le fána
áirithe freisin.
Soláthraítear droichead ag Cúil Chomhair le lána áitiúil a deighleadh a
athnascadh. Caillfear fásra lánaibí mar thoradh ar dhroichead Chúil Liatháin a thógáil.
Tá an fhorbairt bóthair atá beartaithe ar chlaífort nuair a thosaíonn sé ag trasnú droma leathan
de pháirceanna féaracha aimhréidhe, le gréasán éagsúil imfhálaithe d'fhálta bearrtha agus
neamhchóirithe, rud a chruthaigh mósáic de pháirceanna i bhfoirm neamhrialta agus
dronlíneach.
Agus é ag dul i dtreo Bhaile Uí Bhioráin (i ngearradh agus ar chlaífort trasna limistéir íseal idir
dromanna), deighleann an phríomhlíne dhá thaobh-bhóthar. Leis an bpríomhlíne ar chlaífort,
soláthraítear droichead (Droichead Bhaile Uí Bhioráin) agus tá gá le taobh-bhóthar athailínithe
le rochtain a athbhunú.
Ina dhiaidh seo, ardaíonn an tírghné go droim leathan de pháirceanna beaga i ngréasán
dronlíneach, iniata ag claíocha agus ag ballaí cloch. Trasnaíonn an fhorbairt bóthair an droim i
ndomhainghearradh, le fásra á chailliúint ar na claíocha dá dheasca.
Íslíonn an tírghné athuair idir An Goirtín Rua agus An Tír Bheag. Soláthraítear acomhal mar a
dtrasnaíonn an fhorbairt bóthair an R582. Lastoir den R582, tá an t-acomhal gearrtha isteach
go domhain in imeall fhána an droma. Beidh gá le fásra lánaibí atá mórthimpeall an cheantair
seo a bhaint as d’fhonn ionchorprú a dhéanamh ar an acomhal agus ar an soilsiú a bhaineann
leis. Leanann an fhorbairt bóthair siar ar chlaífort, sula dtéann sé i ngearradh agus go
bhfilleann sé go grádú trasna limistéir ardchláir aimhréidh, le páirceanna féaracha dronlíneacha
iniata ag fálta neamhchóirithe. Bainfear as crainn atá i gcnuasáin bheaga fliucha coillearnaí atá
sa cheantar seo mar thoradh ar an bhforbairt bóthair.
De réir mar a théann an fhorbairt bóthair i dtreo Carraig an Phúca agus Lios an Chraosaigh,
téann sé ar chlaífort den chuid is mó trí cheantar féaraigh iniata, le lomáin mhóra chreagacha
anseo agus ansiúd. Ansin íslíonn an fhorbairt bóthair atá beartaithe leis an N22 atá ann a
thrasnú laistiar den bhFothrais agus cailltear cuid áirithe den fhásra lánaibí a bhaineann leis an
dá ghné.
Ar fhágáil Charraig an Phúca di, leanann an fhorbairt bóthair uirthi siar, i ngearradh ar feadh
achair ghearr agus ar chlaífort, sula bhfilleann sí ar ghrád agus go dtéann sí comhthreomhar
leis an N22 atá ann. Tá an teascán seo den fhorbairt bóthair ag an leibhéal airde is ísle ó
thrasnaítear an Sulán. Trasnaíonn an fhorbairt bóthair taobh-bhóithre éagsúla sa cheantar seo
a nascann gabháltais talún le bóithre áitiúla.
Lastall de Lios an Chraosaigh, tá an phríomhlíne ar chlaífort in aice leis an Sulán, le fánaí
chlaífoirt suite le hais bhruach na habhann. Níos faide siar, leanann an fhorbairt bóthair tríd an
gceantar ar chlaífort agus gearrann sé trasna cheantair ina bhfuil lomáin chreagacha atá níos
mó agus níos Gairbhe, chomh maith le páirceanna beaga neamhrialta (Féarach Oscailte Chúil
na Cathrach), ag luainiú ó bheith i ngearradh agus go bheith ar chlaífort. Arís, trasnaíonn
taobh-bhóithre áirithe an phríomhlíne. Bainfear as nó gearrfar isteach i roinnt ceantar lomán
creagach dá dhroim seo.
Ag dul ar aghaidh go ceantar saintréitheach Féarach Oscailte Bhaile Mhic Íre in aice le
droichead Bhaile Mhic Íre, tá an fhorbairt bóthair suite ar chlaífort. Ag Tonn Láin (Slabhraíocht
5,100), soláthraíonn timpeallán, acomhal agus droichead nasc idir an bóthar nua, an N22 atá
ann agus bóithre áitiúla. Ag Baile Mhic Íre, soláthraíonn droichead nasc leis an taobh-bhóthar
áitiúil (Slabhraíocht 4,500) atá deighilte ag bealach an phríomhlíne. Níos faide siar ag Na
Cillíní, soláthraítear droichead (Slabhraíocht 3,900), ansin gluaiseann an bealach i ngearradh ar
feadh achair ghearr sula leanann sé ar chlaífort ard isteach i bhFéarach Oscailte Bhaile Bhuirne
ag an bpointe seo. Soláthraítear droichead Bhóthar Uachtarach na Ceapaí Thoir le bóithre
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áitiúla a nascadh. Bainfear fásra áitiúil le cóiriú a dhéanamh ar na droichid agus aon soilsiú a
bhainfeadh leo.
Níos faide ar aghaidh ó Bhaile Mhic Íre trasnaíonn an bealach féarach ard aimhréidh de
pháirceanna móra dronlíneacha ar chlaífort ard agus gearradh éadomhain, sula dtrasnaíonn sé
i dtreo Bhaile Bhuirne. Caithfear cnuasáin de choillearnach agus claítheorainneacha fásta
páirce a bhaint as dá thoradh sin.
Sa teascán seo, trasnaíonn an fhorbairt bóthair an gleann a bhaineann le hAbhainn na
Biochaille, ag dul ar an gclaífort trasna limistéir ina bhfuil cuid mhór lomán creagach agus
cnuasán féaraigh, mar a chailltear fásra lánaibí le cóiriú don mbealach agus do dhroichead
Abhainn na Biochaille ag Slabhraíocht 1,850.
Ag An Sliabh Riabhach, gearrann an fhorbairt bóthair trasna trí lár an droma i
ndomhainghearradh sula leanann sé ar chlaífort íseal den chuid is mó i dtreo an naisc leis an
N22 atá ann. Beidh an t-acomhal seo suite i ndomhainghearradh ó thuaidh le timpeallán
comhréidh ag nascadh leis an N22 atá ann.

9.2.5

Rangú Saintréitheachta Tírdhreacha

Léirítear méid táscach gach ceantar saintréitheachta tírdhreacha ar Fhigiúr 9.1. Go bunúsach,
ar feadh na slí go léir téann an fhorbairt bóthair trí thírdhreach talmhaíochta nó feirme. Ar a
shon sin, tá cineálacha éagsúla tírdhreacha aitheanta, bunaithe ar athruithe airde agus
tírghnéithe. Tá fo-roinnt eile déanta orthu seo de réir cheantar saintréitheachta bunaithe ar
ghnéithe aiceanta agus fásra. Tá mionchur síos agus measúnú déanta ar na cineálacha
tírdhreacha agus ar na ceantair saintréitheacha in Imleabhar 4 den RTT seo (Aguisín 5.2).

9.2.6

Tírdhreach atá ann Istoíche

Is iad príomhthréithe an tírdhreacha atá ann istoíche ná na lonnaíochtaí líneacha agus na
háitribh indibhidiúla feirme a thugann foinsí do phointí aonair solais seachas ceantair
suntasacha de bhreo feiceálach spéire. Ar na foinsí solais atá ann tá lonnaíochtaí Bhaile
Bhuirne, Bhaile Mhic Íre agus príomhbhaile Mhaigh Chromtha. Bíonn an breo spéire a bhíonn
os cionn Mhaigh Chromtha istoíche le feiceáil i bhfad ó bhaile. Ar a shon sin, tá infheictheacht
an bhreo spéire ó na lonnaíochtaí beaga teoranta ag na droimlínte máguaird. Tá foinsí solais
ann ó shealúchais atá scaipthe lasmuigh de na lonnaíochtaí seo, ar a shon sin, is tírdhreach
dorcha tuaithe den chuid is mó atá mar shaintréith na conaire staidéir istoíche.
Cruthaíonn baile seirbhíse Mhaigh Chromtha ceantair shuntasacha breo spéire, go háirithe
maidir leis an séipéal ardaithe dea-shoilsithe i lár an bhaile, na príomhshráideanna agus na
forbairtí tithíochta, agus na hionaid dea-shoilsithe díolta carr ag dhá fhoirceann an bhaile.
Lasmuigh de Mhaigh Chromtha, ag an eastát tionsclaíoch ag Crosaire Uí Airtnéada, tá soilsiú in
aice leis an bhforbairt bóthair laistigh den eastát tionsclaíoch. Tá soilsiú ar acomhal an bhóthair
in aice láimhe freisin. Síneann an solas timpeall 500m ón acomhal suas chuig an eastát
tionsclaíoch. Níl aon fhoinsí suntasacha eile solais ann go dtí imeall Bhaile Mhic Íre ag Tonn
Láin. Ar a shon sin, tá an soilsiú ar an teach tabhairne (P173, Féach Figiúr 9.1) ag Lios an
Chraosaigh feiceálach ón N22 atá ann agus ó shealúchais in aice láimhe (P170, P171, P172
agus P174).
Laistigh de Bhaile Mhic Íre, tá an soilsiú atá ann suite go ginearálta ar thaobh amháin den
bhóthar, ach amháin sa chroílár, mar a bhfuil soilsiú ar dhá thaobh an bhóthair. Leanann soilsiú
tríd an lonnaíocht agus isteach i mBaile Bhuirne. Suite lastuaidh de Bhaile Mhic Íre tá eastát
tionsclaíoch le soilsiú atá cosúil leis an soilsiú a úsáidtear ag eastát tionsclaíoch Chrosaire Uí
Airtnéada i Maigh Chromtha. Leanann an soilsiú sráide ar an bpríomhbhóthar idir an dá
lonnaíocht agus trí Bhaile Bhuirne ar an taobh den bhóthar siar. Tá an soilsiú ar an dá thaobh
den bhóthar, timpeall ar an Óstán agus an Teach Tabhairne agus na siopaí áitiúla. Tá an
soilsiú ón Óstán le feiceáil anois agus arís ón N22 atá ann, agus ón lána rochtana ar
shealúchais in aice láimhe (P24), ar a shon sin, déanann an fásra i gCoill an Easa ceilt áirithe ar
an soilsiú. Stopann an soilsiú ag Baile Bhuirne comhthreomhar le réadmhaoin P17.
Is gné shuntasach den radharc oíche iad ceannsoilse na bhfeithiclí ón trácht ar an N22 atá ann,
rud atá i gcodarsnacht le nádúr seasta na bhfoinsí eile solais agus leis an tírdhreach tuaithe.
Athraíonn méideanna éagsúla tráchta tionchar cheannsoilse na bhfeithiclí ar an radharcanna.
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9.3

MEASÚNACHT

9.3.1

Nádúr na dTionchar ar an Tírdhreach

Is í príomh-iarmhairt na forbartha bóthair atá beartaithe ná mórathruithe agus/nó cailliúint trí
réiteach agus trí ghlanadh cartadh ar ghnéithe den tírdhreach a chuireann le saintréitheacht an
tírdhreacha. Tá na gnéithe tírdhreacha seo a leanas aitheanta:

Fálta Sceach/Fálbhruacha – Cruthóidh an fhorbairt bóthair atá beartaithe deighilt ar an
ngréasán imfhálaithe ar feadh na slí.


Coillearnach – Caithfear limistéir choillearnaí a bhaint as le freastal ar an bhforbairt
bóthair atá beartaithe.



Tírghné – Tarlóidh na tionchair is déine ar an tírdhreach mar thoradh ar theascáin den
fhorbairt bóthair atá ar mhórchlaífoirt nó i ndomhainghearrtha .i. nuair nach mbeidh na
húiroibreacha a bheidh ag teastáil don fhorbairt bóthair ag teacht leis an tírghné atá ann.



Gnéithe den Oidhreacht Chultúrtha – Beidh an fhorbairt bóthair ag dul trí cheantair
lonnaíochta cónaithe agus roinnt gnéithe den oidhreacht chultúrtha atá suite in aice leis
an bhforbairt bóthair.



Gnéithe Eile, ar a n-áirítear Sruthchúrsaí, Lomáin Chreagacha agus Ballaí Cloch – Beidh
tionchar éigin ar an tírdhreach ag an gcailliúint / nó an tionchar a fhéadfadh a bheith ar
gach ceann de na gnéithe seo.

Beidh tionchar ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe freisin ar chúinsí tírdhreacha gach cineál
tírdhreacha agus ceantar saintréitheachta ar a bhfuil cur síos i Rannán 9.2.3 thuas. Cé go
mb’fhéidir go mbeidh an tionchar seo le feiceáil, beidh tionchar ag an bhforbairt bóthair freisin ar
cháilíocht chéadfach na dtírdhreach seo, mar chuma an fhásaigh nó an tsuaimhnis a bhaineann
leo.

9.3.2

Gnéithe den Fhorbairt Bóthair

Beidh tionchar díreach ag an bhforbairt bóthair féin ar na ceantair saintréitheachta tírdhreacha a
dtéann sé tríothu. Tabharfaidh comharthaíocht chomhpháirt seasta uirbeach i láthair, agus
tabharfaidh trácht tionchar tírdhreacha neamhbhuan i láthair a bheidh éagsúil de réir méid na
tráchta a úsáideann an fhorbairt bóthair. Tabharfaidh gach ceann de na gnéithe seo eilimintí
de thírdhreach uirbeach isteach i suíomh tuaithe.
Beidh tionchar ag soilsiú ar an suíomh agus ar cháilíochtaí intreacha na gceantar
saintréitheachta tírdhreacha, mar a pléadh thuas.

9.3.3

Tionchair Indíreacha (nó Tánaisteacha)

Beidh dea-thionchar indíreach ag an bhforbairt bóthair maidir le feabhas a chur ar cháilíocht an
bhailedhreach agus ar an timpeallacht uirbeach laistigh de na lonnaíochtaí go ginearálta, trí
thrácht a bhaint ó lár na mbailte, ar a n-áirítear Maigh Chromtha, Baile Mhic Íre agus Baile
Bhuirne. Ní bheidh tionchar ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar an bpatrún draenála atá
ann ná ar chóras hidreolaíoch an tírdhreacha níos leithne, agus dá bhrí sin ní cheaptar go
mbeidh aon tionchar indíreach ar shaintréitheacht an tírdhreacha.

9.3.4

Torthaí Carnacha

De ghnáth, beidh drochthionchar ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar an tírdhreach.
Cuirfidh an fhorbairt bóthair feabhas ar cháilíocht na timpeallachta uirbigh i bpríomhbhaile
Mhaigh Chromtha, áfach, agus ar lonnaíochtaí tuaithe Bhaile Bhuirne agus Bhaile Mhic Íre, trí
fhormhór an tráchta, ar a n-áirítear feithiclí earraí troma, a chur ar mhalairt slí, amach ó na
ceantair chónaithe agus na hionaid mhiondíola a bhaineann leo.

9.3.5

Nádúr na nAmharcthionchar

Tarlóidh na hamharcthionchair a bhaineann leis an bhforbairt bóthair atá beartaithe mar thoradh
ar athruithe ar nádúr na radharcanna atá ann agus an éifeacht dá réir ar an
amharcthaitneamhacht. Admhaítear go bhféadfadh tionchar a bheith ag gach ceann de na
tionchair dhíreacha, indíreacha agus carnacha féideartha ar cháilíocht na radharcanna áitiúla.
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Tionchair ar an Tírdhreach agus Amharcthionchar le Linn Tógála

Ar na tionchair a bheidh ag tógáil beidh oibreacha talún, gluaiseacht tráchta tógála, stoccharnadh sealadach, stóráil ábhar agus soilsiú na n-oibreacha. Cruthóidh siad seo tionchair
bhreise, sealadacha ar an tírdhreach agus ar an radharc, nach mbainfidh ach le tréimhse na
tógála don fhorbairt bóthair.

9.3.7

Tionchair Oibríochtúla Tírdhreacha agus Amharcthionchair

Tá na tionchair oibríochtúla seo a leanas a fhéadfadh a bheith ag bhforbairt bóthair aitheanta:

Oibreacha cothabhála a bhaineann leis an gcarrbhealach agus le heastát bog;


Soilsiú forbartha bóthair; agus,



Soilse agus gluaiseacht fheithiclí (ar a n-áirítear tionchar thorann an tráchta ar
shaintréitheacht tírdhreacha).

Féachadh ar thionchair an tsoilsithe nua bóthair i rith an lae mar chuid den mheasúnacht
amharcthionchair do shealúchais atá buailte leis an mbealach, faoi mar atá liostáilte in
Imleabhar 4, Aguisín 5.3.Féachadh freisin ar na tionchair a fhéadfadh a bheith ag soilsiú bóthair
agus ag ceannsoilse feithiclí istoíche ar shealúchais atá buailte leis an mbealach (féach
Imleabhar 4, Aguisín 5.4). Go ginearálta, féachadh ar na tionchair a fhéadfadh a bheith ag na
tionchair bhreise oibríochtúla, mar chuid den mheasúnú foriomlán ar thionchar na forbartha
bóthair ar an tírdhreach agus ar an radharc.
Ní cheaptar go n-athróidh siad méid an tionchair ar an tírdhreach ná ar an radharc seachas a
bhfuil ráite i Rannán 5.3 trí chéile. Ar a shon sin, is é is dóichí go mbeidh tionchair de
mhéideanna éagsúla acu ag amanna éagsúla den lá. Mar shampla, is é is dóichí go mbeidh
uasmhéid tráchta ann ag tús agus deireadh an lae oibre le leibhéil éagsúla cur isteach ar an
radharc ar feadh slí na forbartha bóthair. Cuirfear feabhas ar amharcthimpeallachtaí Mhaigh
Chromtha, Bhaile Bhuirne agus Bhaile Mhic Íre trí íoslaghdú a dhéanamh ar chomhchruinniú
tráchta agus ag laghdú ar an gcur isteach ar an radharc dá réir. Beidh tionchar den chineál
céanna ar roinnt sealúchas indibhidiúil atá buailte leis an N22 atá ann.
Tá cur síos ar thionchair ar leith a bhaineann leis an bhforbairt bóthair in Imleabhar 4 den RTT
seo (Tuarascáil Theicniúil 5.0: Tírdhreach agus Aeistéitic). Ba chóir go ndéanfaí é a léamh in
éineacht le Figiúr 9.1.Tugtar cur síos ar na tionchair a fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt
bóthair atá beartaithe nuair a bhíonn sé ag feidhmiú, ar an tírdhreach agus ar an radharc, ag
cur an mhaolaithe atá beartaithe san áireamh.

9.4

TOGRAÍ MAOLAITHE

9.4.1

Tograí Ginearálta Maolaithe Tírdhreacha

Tá céimeanna maolaithe tírdhreacha ullmhaithe d’fhonn íoslaghdú a dhéanamh ar na
drochthionchair a fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt bóthair ar an tírdhreach agus ar an
radharc (féach Figiúr 9.3). Nuair nach mbíonn sé praiticiúil “dearadh amach” a dhéanamh ar
dhrochthionchair áirithe, mar chlaífoirt arda agus domhainghearrtha, éascóidh coillearnach nua,
talamh féaraigh/lusanna fiáine, scrobarnach scaipthe agus fálta sceach/bruachfhálta a chur (ag
brath ar an gcineál treorann páirce a bhíonn i gceantar áitiúil na forbartha bóthair) comhtháthú
tírdhreacha agus radhairc na forbartha bóthair. Moltar aischur ar theascáin, mar ba straitéis
ginearálta tírdhreacha é athchóiriú a dhéanamh ar ghruaimhín an bhóthair mar thalamh féarach
mar fhreagairt ar shaintréitheacht oscailte an tírdhreacha glactha. In áiteanna eile, tá maolú
tírdhreacha molta a sholáthróidh sciath áirithe radhairc ar na radharcanna ó roinnt sealúchas sa
bhfadtréimhse.
Go ginearálta, ar chlaífoirt a théann trí thírdhreach oscailte talmhaíochta, moltar meascán de
thalamh féarach le híosmhéid lusanna fiáine le teacht leis an bhféarach atá ann sa tírdhreach
atá níos fiáine. In a lán áiteanna, moltar coillearnach agus fálbhruacha le comhtháthú leis an
bhforbairt bóthair laistigh den tírdhreach glactha agus le teorainneacha deighilte páirce atá ann
a nascadh.
Cuirfear bainistíocht/cothabháil tírdhreacha i bhfeidhm le linn na tréimhse bunaithe do na
ceantair plandaithe agus síolaithe a thaispeántar ar Fhigiúr 9.3. Cinnteoidh dearadh an
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tsoilsithe go gcoimeádtar scaipeadh an tsolais thar teorainn an mhórbhealaigh chomh beag
agus is féidir é.

9.4.2

Sainmholtaí Maolaithe

Léirítear beartais mhaolaithe ar Fhigiúr 9.3, agus áirítear orthu sainbheartais a dearadh leis an
tionchar a fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt bóthair ar an tírdhreach agus ar an radharc a
laghdú. Cuirtear sonraí de na moltaí maolaithe i láthair in Imleabhar 4 den RTT seo (Tuarascáil
Theicniúil 5.0: Tírdhreach agus Aeistéitic).

9.4.3

Meascán Speiceas

Tá an meascán speiceas don phlandú agus don síolú a thaispeáintear ar Fhigiúr 9.3 faoi réir
athbhreithnithe ag an gCéim Mhiondearaidh. Ar a shon sin úsáidfear speicis dhúchais do gach
plandú agus síolú, a fhaightear go háitiúil más féidir é, de dhúchas na hÉireann (faoi mar atá
sainithe sa Chód Cleachtais um Shuíomh Flóra do Sholáthróirí).
Tugtar sonraí de na cineálacha gnáthóige do gach ceantar plandaithe agus síolaithe in
Imleabhar 4 Tuarascáil Theicniúil 5.0: Tírdhreach agus Aeistéitic.

9.4.4

Measúnacht Amharcthionchair

Tarlóidh na hamharcthionchair a bhaineann leis an bhforbairt bóthair atá beartaithe mar thoradh
ar athruithe ar shaintréitheacht na radharcanna atá ann mar thoradh ar chríochnú na forbartha
bóthair atá beartaithe ar amharcthaitneamhacht an radhairc. Dea-thionchar ar an radharc is ea
go mbeidh radharcanna ar fáil ón fhorbairt bóthair atá beartaithe thar thírdhreach nach raibh
teacht ag an bpobal roimhe sin air.
Áirítear ar an anailís ar ionad amhairc, measúnacht ar an amharcthionchar suntasach a
fhéadfadh a bheith ar roinnt ionad amhairc a roghnaíodh leis an athrú ginearálta ar
shaintréitheacht an tírdhreacha ar bhealach an phríomhlíne a léiriú. Léiríonn sé freisin na
háiteanna mar a mbeidh an tionchar is láidre agus léirítear saintréitheachtaí an tírdhreacha a
mbeidh an fhorbairt bóthair ag dul tríd. Cuirtear an anailís ar an ionad amhairc i láthair i
bhFigiúr 9.2.
Tá measúnacht áirithe sa staidéar ar an amharcthionchar ar an suntas a fhéadfadh a bheith ag
amharcthionchar na forbartha bóthair ar radharcanna ó roinnt sealúchas indibhidiúil atá buailte
leis an bhforbairt bóthair atá beartaithe. Léirítear láthair na sealúchais ar leith i bhFigiúr 9.1,
agus áirítear sceidil ghabhdóra in Imleabhar 4 den RTT seo (Aguisín 5.3). Áirítear sna sceidil
liosta de na sealúchais uile laistigh de chonair 2.0km den fhorbairt bóthair (1.0km ar an dá
thaobh den phríomhlíne). Ag fad os cionn 1.0km ón bhforbairt bóthair, cuireann an fásra atá
ann agus gné na talún srian mór (nó srian iomlán uaireanta) le radharcanna ar an bhforbairt
bóthair nó go mbíonn an fhorbairt bóthair ina heilimint chomh beag sin sna radharcanna nach
mbíonn suntas le haon athrú.

9.4.5

Soilsiú Forbartha Bóthair

Féachadh ar thionchair soilsithe na forbhartha bóthair i rith an lae mar chuid den mheasúnacht
amharcthionchair do shealúchais atá laistigh de chonair an staidéir, faoi mar atá liostáilte in
Imleabhar 4, (Aguisín 5.3). Féachadh freisin ar na tionchair a fhéadfadh a bheith ag soilsiú
bóthair agus ag ceannsoilse feithiclí istoíche ar shealúchais (féach Imleabhar 4, Aguisín 5.4).
Tabharfaidh an soilsiú nua socrú líneach cholún agus lóchrann a bheidh i gcodarsnacht le
nádúr na bpointí scaipthe atá mar fhoinsí leis an solas atá anois ann. D’fhormhór na sealúchas,
beidh radharc istoíche ar shoilsiú na forbartha bóthair atá beartaithe, mar eilimint ann féin nó
mar bhreo spéire. Léiríonn an mheasúnacht soilsithe gur beag sealúchas a mbeidh tionchar
díreach ag dalladh ó cheannsoilse feithicle ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe orthu de bharr
a dtreoshuíomh agus an fásra atá laistigh de theorainn na sealúchas. Soláthróidh beartais
tírdhrdhreachadh timpeall ar acomhail agus taobh-bhóithre maolú freisin ar léas an tsolais.

9.4.6

Tionchair na Tógála

Toisc go mbeidh tionchar na tógála sealadach, ní mholtar aon mhaolú ar leith.

9.4.7

Tionchair Oibríochtúla

Tá maolú ar thionchair shoilsithe (ón mórbhealach nó ó cheannsoilse feithiclí) áirithe sa dearadh
maolaithe tírdhreacha mar atá léirithe i bhFigiúr 9.3.
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ACHOIMRE AR MHEASÚNACHT

Beidh an fhorbairt bóthair atá beartaithe ag dul trí thírdhreach tuaithe le dromanna áitiúla,
féarach fairsing aimhréidh le fálta mórthimpeall air, lomáin chreagacha agus mothair
choillearnaí agus conair leanúnach abhann a shroicheann buaic ag taiscumar thuilemhá.
Trasnaíonn lánaí caola agus taobh-bhóithre, a nascann an gréasán scaipthe lonnaíochta, an
tírdhreach. De réir mheasúnachta an staidéir seo tá luach tírdhreacha Maith agus AnTarraingteach i bhformhór na gceantar; tá ceantar freisin atá sainithe mar ‘Thírdhreach
Sárscéimhe’ (idir Slabhraíochtaí 13,000 agus 16,150). Téann an chonair bhealaigh trí
thírdhreach drámatúil atá cruthaithe ag roinnt droim le hais na forbartha bóthair agus Sléibhte
Dhoire na Sagart ag foirceann thiar an bhealaigh. Is luachmhar le muintir na háite agus le
turasóirí araon an ceantar de chionn na saintréitheachtaí seo. Tabharfaidh an fhorbairt bóthair
scála nua isteach d’innealtóireacht forbartha bóthair laistigh de thírdhreach a bhí tuaithe go dtí
sin. Cuirfidh an fhorbairt bóthair, ar a shon sin, feabhas ar cháilíocht ghinearálta timpeallachta
bhaile Mhaigh Chromtha agus lonnaíochtaí níos lú líneacha Bhaile Mhic Íre agus Bhaile
Bhuirne, trí laghdú a dhéanamh ar mhéid an tráchta a théann trí na ceantair seo.
Cé gur toradh é an fhorbairt bóthair atá beartaithe ar phróiseas dearaidh a rinne iarracht
athailíniú a shainiú a íoslaghdaíonn an tionchair timpeallachta, tá droch-thionchair nach féidir a
sheachaint ar roinnt gnéithe den timpeallacht, ar a n-áirítear an tírdhreach. Soláthraíodh plean
maolaithe tírdhreacha mar chuid de dhearadh na forbartha bóthair (féach Figiúr 9.3).
Beidh an tionchar is suntasaí ag an bhforbairt bóthair ar shaintréitheacht an tírdhreacha nuair a
théann sé trí cheantair le luach Maith go dtí an luach is Airde tírdhreacha, agus nuair a bhíonn
sé i ndomhainghearradh nó ar chlaífort ard .i. nuair nach mbíonn na húiroibreacha de réir scála
agus comhthéacs an tírdhreacha atá ann. Tá na teascáin sin den fhorbairt bóthair a gceaptar
tionchar suntasach a bheith acu ar shaintréitheacht an tírdhreacha áitiúil sa staidéar seo ag na
suíomhanna seo a leanas:

Sl -532 – 1,850 (Féarach Iata na Sléibhe Riabhaiche agus Féarach Droma na Sléibhe
Riabhaiche). Cé go raibh tionchar ag an N22 atá ann ar an gceantar seo cheana féin,
tabharfaidh an t-acomhal nua grádscartha agus an bealach isteach ar chlaífort (ag trasnú
fánaí féaracha tuaithe nár cuireadh isteach orthu go dtí seo) eilimint eile innealtóireachta
isteach sa scéal. Déanfaidh seo imfhálú ar shealúchais idir an fhorbairt bóthair agus an
N22 atá ann. Tá féarach an droma cuíosach follasach i bhfad uaidh, go háirithe nuair a
bhítear ag taisteal ar an N22 atá ann. Fágfaidh domhainghearradh trasna ar Dhroim na
Sléibhe Riabhaiche lorg mór a chruthóidh athrú suntasach ar shaintréitheacht thuaithe an
tírdhreacha atá ann.


Sl 1,850 – 2,910 (Féarach Oscailte Bhaile Bhuirne) Cé gur féarach oscailte den chuid is
mó atá sa cheantar seo, beidh an phríomhlíne ag dul trí theascán de thírdhreach tuaithe
coillearnaí, lomán creagach agus limistéir bheaga féaracha laistigh de chuid den
cheantar saintréitheachta seo. Beidh tionchar ag an bhforbairt bóthair ar an gceantar seo
trí ardghné innealtóireachta a thabhairt isteach i gceantair atá faoi líon beag daoine, nach
bhfuil dianfheirmeoireacht ar siúl ann agus go bhfuil réimsí móra ann nár bhain
talmhaíocht ná forbairt leo. Beidh scála na forbartha bóthair ag an bpointe seo níos mó
ná na heilimintí atá sa cheantar seo agus mar sin measfar ina dhochar suntasach é do
cháilíocht tuaithe an cheantair.



Sl 5,500 - 9,500 (Féarach Oscailte Chúil na Cathrach) mar a mbeidh tionchar ag an
bhforbairt bóthair ar achar lomán creagach nár cuireadh isteach air agus a bhfuil cuid
mhór de ann ar fud an cheantair seo.



Sl 19,450 - 20,200 (Féarach Íseal Mhaigh Chromtha) mar a mbeidh tionchar ag an
bhforbairt bóthair ar chonair chaol d’fhéarach íseal tuaithe díreach in aice leis an Sulán
agus fíorchóngarach do Mhuileann na Béillice, le tionchar ar shuíomh an mhuilinn agus
ar an droichead atá ar An Láinne agus ar an droichead atá ar an Sulán (Droichead Nua).



Sl 20,200 - 21,800 (Tuilemhá an tSuláin) mar a rachaidh an fhorbairt bóthair trí cheantair
shaintréitheachta tírdhreacha áitiúla mar a ndéanfaidh tionchar scála na forbartha bóthair
seo an dochar is mó;

Ainneoin gan ach cúig cheantar a bhféadfadh tionchar suntasach a bheith orthu, tá roinnt
ceantar ar fud na forbartha bóthair atá beartaithe a mbeidh tionchar measartha suntasach orthu.
Seo a leanas iad:

Sl 2,850 - 5,500 (Féarach Bhaile Mhic Íre) mar a rachaidh an fhorbairt bóthair trí
dhromlíne feiceálach os cionn Bhaile Mhic Íre ar chlaífort agus i ndomhainghearradh;
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Ch 13,000 - 13,780 (Droim Charraig an Phúca) mar a mbeidh tionchar ag an bhforbairt
bóthair ar dhromlíne lomáin chreagach le fásra ar leithligh;



Sl 13,780 - 16,150 (Féarach Iata na Tíre Bige agus Códroim) mar a mbeidh tionchar ag
an bhforbairt bóthair ar cheantar atá sainithe mar Thírdhreach Sárscéimhe;



Sl 16,150 - 17,750 (Féarach Droma Bhaile Mheasaigh agus Féarach Oscailte Choill na
nGoirtíní) mar a mbeidh tionchar ag an bhforbairt bóthair ar an dromlíne leathan agus ar
chuid de na radharcanna ar an droim agus laistigh de thírdhreach tuaithe agus stairiúil
feirmeoireachta.

Beidh drochthionchar measartha ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar bhunchnoic
dhromanna Dhoire na Sagart agus na Sléibhe Riabhaiche, Féarach Íseal Ínse an Líonáin agus
Féarach Iata Mhaigh Chromtha agus Bhaile Uí Bhioráin.
Beidh an drochthionchar is mó ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar na radharcanna ó
shealúchais chónaithe. Beidh an fhorbairt bóthair le feiceáil ó shealúchais ar thaobh an chnoic
lastuaidh de Mhaigh Chromtha agus ó shealúchais ar imeall thuaidh an bhaile. In áiteanna eile,
beidh radharcanna ar fáil ó shealúchais timpeall ar, agus laistigh de Bhaile Mhic Íre. Beidh
radharcanna níos faide le fáil ó shealúchais scaipthe agus iargúlta go ginearálta agus ón áirithe
sin lonnaíochtaí atá réasúnta beag. Laghdóidh plandú nua, mar chuid de na moltaí maolaithe,
tionchar na dtograí. Mar ghné dhearfach, soláthróidh an fhorbairt bóthair radharcanna
lánléargais ar an tírdhreach forleathan do dhaoine atá ag taisteal i bhfeithiclí ó shuíomhanna
áirithe.
Áirítear measúnachtaí indibhidiúla sna sceidil fheicseanachta in Aguisín 5.3 agus 5.4 ar shuntas
an amharcthionchair a fhéadfadh a bheith ann do 318 sealúchas indibhidiúil, do ghrúpaí
sealúchas agus do cheantair chónaithe. Tugtar achoimre ar thorthaí an staidéir i dTábla 9.2
agus 9.3.
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Tábla 9.2: Amharcthionchair ar Réadmhaoin – I Rith an Lae
Suntas an Tionchair
Bliain 1
Bliain
Geimhreadh (Bliain
Geimhreadh
Oscailte)
Suntasach
Cuíosach Suntasach
Gan Suntas

66
3
249

15

61
1
256

Bliain
Samhradh

15

43
1
274

Tagair d'Aguisín 5.1 Modheolaíocht Tábla 4 agus Tábla 6 agus Aguisín 5.3 Sceidil
Fheicseanachta.
Tábla 9.3: Amharcthionchair ar Réadmhaoin – I Rith na hOíche
Suntas an Tionchair
Bliain 1
Bliain
Geimhreadh (Bliain
Geimhreadh
Oscailte)

15

Bliain
Samhradh

15

Suntasach
68
63
60
Cuíosach Suntasach
0
0
0
Gan Suntas
250
255
258
Tagair d’Aguisín 5.1 Modheolaíocht Tábla 4 agus Tábla 6 agus Aguisín 5.4 Tionchar Soilsithe
ar Shealúchais Istoíche.
Léiríonn Tábla 9.2 gur dóichí go mbeidh droch-amharcthionchar suntasach ar 66 sealúchas
indibhidiúil/grúpaí sealúchas/gabhdóirí ceantair chónaithe ó na tionchair a fhéadfadh a bheith
ag an bhforbairt bóthair i rith an lae. Faoin 15ú bliain laghdaíonn líon na sealúchas a mbíonn
tionchar suntasach orthu go dtí 61 ag titim go 43 sa samhradh. Beidh tionchar measartha ag an
bhforbairt bóthair ar líon íseal sealúchas (3) i mbliain 1. Faoin 15ú bliain ísleoidh seo go dtí 1 sa
gheimhreadh.
Ceaptar nach mbeidh ach miontionchar nó nach mbeidh aon tionchar ar
fhormhór na sealúchas (249) mar thoradh ar an bhforbairt bóthair i mbliain 1 ag méadú go dtí
274 faoi shamhradh an 15ú bliain.
Ag tagairt do Thábla 9.3 ceaptar go mbeidh tionchar suntasach istoíche ar 68 grúpa gabhdóir
de dhroim soilsiú na forbartha bóthair timpeall na bpríomhacomhal agus ceannsoilse feithiclí.
Faoin 15ú bliain titeann an líon seo go dtí 60 gabhdóir atá suite den chuid is mó in aice leis an
hacomhail atá beartaithe nó cóngarach don phríomhlíne ar chlaífort le radharcanna oscailte. Ní
bheidh aon tionchar suntasach ar an gcuid eile de na gabhdóirí.

9.5.1

Tionchair Iarmharacha

Ainneoin na straitéisí maolaithe atá beartaithe beidh dorchthionchar iarmharach ag an bhforbairt
bóthair ar an tírdhreach agus ar an radharc. Ar a shon sin, cuirfear feabhas ar na timpeallachtaí
uirbeacha sna bailte agus sna sráidbhailte a ndéanfaidh an fhorbairt bóthair iad a sheachaint.
Tríd is tríd, beidh roinnt drochthionchair iarmharach ag an bhforbairt bóthair ar roinnt ceantar
saintréitheachta tírdhreacha áitiúil, go háirithe na cinn sin a cheaptar a bheith íogair maidir le
forbairt den chineál seo. Beidh drochthionchar iarmharach freisin ar roinnt gabhdóir radhairc
áitiúil atá suite i dtírdhreach tuaithe agus dorcha .i. mar a bhfuil na bóithre cúng faoi láthair agus
fásra ard ag cruthú conaire chuig na bóithre agus áit nach bhfuil aon bhóithre ná struchtúir a
ndearnadh innealtóireacht orthu ar scála mór laistigh den tírdhreach áitiúil.
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10.0

CÁILÍOCHT AGUS DRAENÁIL UISCE DROMCHLA

10.1

RÉAMHRÁ

Féachtar sa chaibidil seo agus déantar measúnú ar na tionchair a fhéadfadh a bheith ag an
bhforbairt bóthair atá beartaithe ar cháilíocht uisce dromchla, hidreolaíocht agus draenáil, ar a
n-áirítear baol tuile. Tá gach gné den uisce dromchla ar dhóichí tionchar a bheith orthu ar an
22km den fhorbairt bóthair atá beartaithe aitheanta agus scrúdaítear na thionchair a fhéadfadh
a theacht as tógáil agus feidhmiú na forbartha bóthair atá beartaithe. Nuair a aithnítear
drochthionchair, moltar beartais mhaolaithe. Déanadh staidéir ar leith hidreolaíochta agus
hiodrálacha do na trasbhealaí sruthchúrsa/tuilemhá is suntasaí atá beartaithe.

10.2

MODHEOLAÍOCHT

Críochnaíodh an mheasúnacht de réir na modheolaíochtaí dea-chleachtais reatha is fearr ag
tagairt do threoirlínte infheidhmithe.

10.2.1

Foinsí Faisnéise

Cuireadh próiseas idirchaidrimh agus comhairliúcháin ar siúl le roinnt eagraíochtaí agus
páirtithe leasmhara ar a n-áirítear Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW), Comhairle Contae
Chorcaí, Bord Soláthair an Leictreachais (BSL), Bord Iascaigh Réigiúnach an Iar-Dheiscirt agus
an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (ÁCC). Cuireadh leis seo le turais suímh, mar
ar déanadh siúlóid ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe le suirbhéanna a dhéanamh ar
ghnéithe na n-uiscí. Scrúdaíodh gach gné uisce agus tuilemhá atá le trasnú ag an bhforbairt
bóthair atá beartaithe. Cinntíodh teorainneacha abhantraí, gréasáin na n-aibhneacha agus
dobharlaigh i gcomhthéacs na ngnéithe aiceanta áitiúla, agus tógadh grianghraif dhigiteacha le
hamharcthaifead a sholáthar ar choinníollacha bhonnlíne.

10.2.2

Measúnacht ar Cháilíocht Uisce

Nuair a bhí siad ar fáil, bailíodh na sonraí fisiceimiceacha agus bitheolaíochta cáilíochta uisce
do na sruthchúrsaí a dtéann an fhorbairt bóthair atá beartaithe trasna orthu. Níor déanadh
sampláil bhreise cháilíochta cheimiceán uisce, ach déanadh suirbhéanna cáilíochta
bitheolaíochta ar na príomh-shruthchúrsaí.
Tá toimhdí déanta maidir le cáilíocht bhonnlíne
uisce na mionsruthán craoibhe.

10.2.3

Measúnacht Hidreolaíoch agus Hiodrálach

Déanadh staidéir hidreolaíocha agus hiodrálacha ar an Láinne, an Fhothrais, Abhainn na
Biochaille agus An Abhainn Gharbh. Déanadh measúnú freisin ar na teascáin sin den Sulán ar
ceapadh go bhféadfadh tionchar a bheith ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe orthu. Tógadh
samhail hiodrálach ar ríomhaire de na sruthchúrsaí le sainiú a dhéanamh ar fhairsinge
thuilemhá 1 as gach 100 bliain na n-aibhneacha seo agus le measúnú a dhéanamh ar
thionchair thrasbhealaí agus claífoirt na forbartha bóthair atá beartaithe ar bhonnlíne leibhéil
uisce tuile agus fairsinge tuile. Cuirtear sonraí ar chúlra na modheolaíochta a úsáidtear i láthair
sa tuarascáil ar Mheasúnacht Bhaol Tuile don fhorbairt bóthair atá beartaithe (MHC 2008). In
éineacht leis na príomh-thrasbhealaí ar aibhneacha, thrasnódh an bealach atá beartaithe roinnt
craobh-aibhneacha beaga. Maidir le 9 gcinn de na srutháin seo, déanadh measúnacht ar na
tionchair a fhéadfadh a bheith ar hidreolaíocht agus ar hiodrálaic ag teacht le dea-chleachtas
mhodheolaíochtaí hidreolaíocha i gcomhairle leis an OOP. Nuair a thrasnaíonn an fhorbairt
bóthair atá beartaithe mionsrutháin, aontaíodh leis an OOP go ndéanfaí measúnachtaí ag úsáid
mhodha uisce cúil, a bhfuil cur síos air i dTuarascáil CIRIA 168 ‘Treoir Dearaidh Lintéir’.
Déanadh dearadh na ndroichead agus na lintéar agus a measúnacht hidreolaíochta de réir
threoirlínte an OOP ar iarratais ar thoiliú le droichid agus lintéir.

10.2.4

Critéir Suntasachta

Tá suntas éifeacht na forbartha bóthair atá beartaithe ar cháilíocht uisce, ar hidreolaíocht agus
ar dhraenáil bunaithe ar:
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Nótaí Comhairleacha an ÁCC ar Chleachtas Reatha (ÁCC 2003);



Treoir an Údaráis um Bóithre Náisiúnta – Measúnacht Tionchair Timpeallachta do
Scéimeanna um Bóithre Náisúnta – Treoir Phraiticiúil (ÚBN 2005); agus,



Treoir Rialtas an RA d’Anailís Iompair (TAG), Aonad 3.3.11 – Fo-chuspóir
Timpeallachta Uisce (Roinn Iompair RA 2003).

Ceadaíonn íogaireacht saintréith agus méid an tionchair is dóichí a bheidh ar an saintréith mar
thoradh ar na hoibreacha atá beartaithe, measúnacht ar shuntas aon thionchar a bheadh ann.
Caithfear suntas na dtionchar a thomhas ar scála cúig phointe, sa réimsiúchán ‘An-Suntasach’
go ‘Neamhshuntasach’ do dhrochthionchair agus do dhea-thionchair mar a léirítear i dTábla
10.1. (Tá sainmhínithe ar mhéid an tionchair agus íogaireacht saintréith ar fáil in Imleabhar 4
den RTT seo, Tuarascáil Teicniúil 6).
Tábla 10.1: Critéir do Mheasúnú Suntais na dTionchar a Fhéadfadh a Bheith ann
Íogaireacht Saintréithe
Méid an
An-Ard
Ard
Meánach
Íseal
tionchair
ionchasaigh
Mór

Fíor-Ardsuntasach

Ardsuntasach

Suntasach

Suntas Íseal

Measartha

Ardsuntasach

Suntasach

Suntas Íseal

Gan Suntas

Beag

Suntasach

Suntas Íseal

Gan Suntas

Gan Suntas

Gan Tionchar

Suntas Íseal

Gan Suntas

Gan Suntas

Gan Suntas

10.3

AN TIMPEALLACHT ATÁ ANN

10.3.1

Dobharlaigh Dhromchlacha

Tá roinnt gnéithe den uisce dromchla laistigh de cheantar an staidéir, ar a n-áirítear
sruthchúrsaí ainmnithe, craobh-aibhneacha na sruthchúrsaí agus taiscumar, mar atá léirithe i
bhFigiúr 10.1.Is iad na príomhuiscí a mbeidh tionchar orthu ná an Fhothrais, an Láinne, an
Bhiochaille agus an Abhainn Gharbh agus Taiscumar Charraig an Droichid.
Ina theannta sin
trasnóidh an fhorbairt bóthair atá beartaithe líon mór mion-chraobhshruthán a bhaineann leis na
haibhneacha seo. Déantar plé níos grinne ar thábhacht iascaireachtaí agus chaomhnaithe na
bpríomhaibhneacha a dtrasnaíonn an bealach iad, i gCaibidil 11.0 Éiceolaíocht (Gnáthóga,
Flóra, Fána agus Iascaireachtaí). Níl aon cheann de na sruthchúrsaí a dtrasnóidh an fhorbairt
bóthair atá beartaithe iad sainithe mar shruthchúrsa salmainide faoi Rialacháin um Cháilíocht
Uiscí Salmainide, 1988. Ar a shon sin, is craobh-abhainn den chéad ord d’abhainn na Laoi é
An Sulán, atá sainithe mar abhainn salmainide.

10.3.2

An Sulán

Beidh trasbhealach amháin ar an Sulán, ar shlabhraíocht 20, 700 ar an bpríomhlíne. Ina
theannta sin, trasnóidh claífort suntasach deilt an tSuláin ag Cúil Chomhair agus d’fhéadfadh an
fhorbairt bóthair atá beartaithe cur isteach freisin ar thuilemhá na n-aibhneacha i roinnt
áiteanna, mar shampla ag Crosaire Uí Loinsigh. Tá roinnt feidhmeanna ag an Sulán. Orthu
seo tá úsáid áineasa, foinse soláthair uisce inólta do Mhaigh Chromtha (suas le 3180m3 in
aghaidh an lae) agus do dhoirteadh eisilteach (Ionaid Chóireála Fuíolluisce Mhaigh Chromtha,
Lios an Chraosaigh agus Bhaile Bhuirne).
Déanann an ÁCC monatóireacht rialta ar cháilíocht cheimiceáin agus bhitheolaíoch an tSuláin
agus tá uisce dea-cháilíochta ann, ag cothú ardleibhéil bhithéagsúlachta; tá stádas Aicme A
bainte amach ag an abhainn (1995 go 2005). Is féidir a rá go bhfuil ardíogaireacht ag baint leis
an sruthchúrsa seo ó thaobh athraithe de bharr dea-stádais cháilíochta bhonnlíne a cuid uisce
agus toisc gur mór-chraobh-abhainn d’Abhainn na Laoi í, ar uisce sainithe salmainide é.
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Léirigh comhairliúcháin gur beag fadhb athfhillteach a bhaineann le tuilte sa Sulán. Tharla an
teagmhas deireanach le tuile suntasach i 1986 nuair a chuaigh an Sulán thar a bhruacha, ag
cruthú tuilte i mBaile Bhuirne, i mBaile Mhic Íre agus i réigiún Bhaile Mheasaigh. Le linn an
teagmhais seo, tharla an sruth tuile is airde sa Sulán ó tosaíodh ar thaifid a choimeád. Tá an tachar íseal le hais an tSuláin idir Baile Mhic Íre agus Baile Bhuirne aitheanta maidir le baol níos
minice a bheith ann ó thuilte go háitiúil. Bíonn tuilte sa cheantar le hais an Mhuilinn i mBaile
Bhuirne i dtreo an oirthir agus is féidir le tuilte ar an N22 atá ann an bóthar a dhúnadh go
sealadach. Léiríonn Figiúr 10.2 (Bileoga 1 go dtí 3) fairsinge bhonnlíne táscach thuilemhá an
tSuláin laistigh de na réimsí samhlacha.
Maidir le hidreolaíocht agus baol tuile, meastar go
bhfuil meáníogaireacht ag baint leis an Sulán.

10.3.3

An Láinne

Trasnóidh an fhorbairt bóthair atá beartaithe an Láinne, ar chraobh-abhainn den chéad ord den
Sulán í, ag láthair amháin. Cothaíonn an abhainn stoc maith Breac Rua agus soláthraíonn sí
gnáthóg don Diúilicín Péarla Fionnuisce. Is é is dóichí go mbainfidh an dobharchú leas as an
sruthchúrsa freisin. Níl aon astarraingtí suntasacha á ndéanamh ná doirteadh á dhéanamh san
abhainn i láthair na huaire. Tá dea-cháilíocht uisce san abhainn, í ag cothú ardleibhéil
bhithéagsúlachta; tá stádas Aicme A bainte amach ag an abhainn le blianta beaga anuas. Tá
comhairliúchán le hOifigigh ón OOP tar éis a chinntiú go mbíonn na tuilte a tharlaíonn ó am go
chéile i gcumar na Láinne/an tSuláin, teoranta do thalamh íseal féarach, gan aon tionchar acu
ar réadmhaoin ná ar bhóithre. Maidir le hidreolaíocht agus baol tuile, meastar go bhfuil
meán/íseal íogaireacht ag baint leis an Láinne agus an Tarae, cainéal beag ón Láinne a tógadh
le huisce a thabhairt go Muileann na Béillice.

10.3.4

An Fhothrais

Trasnóidh an fhorbairt bóthair atá beartaithe an Fhothrais, ar chraobh-abhainn den chéad ord
den Sulán í, ag láthair amháin. Déantar eisilteach a dhoirteadh san abhainn ó Ionad Cóireála
Fuíolluisce Chluain Droichead agus ó Uachtarlann Chluain Droichead. Tá uisce dea-cháilíochta
inti, í ag cothú ardleibhéil bhithéagsúlachta agus tá stádas Aicme A bainte amach aici le blianta
beaga anuas. Meastar ardíogaireacht a bheith ag baint leis an sruthchúrsa seo ó thaobh
athraithe de bharr dea-stádais cháilíochta bhonnlíne a chuid uisce. Ní thuairiscítear aon
fhadhbanna athfhillteacha le tuilte suntasacha laistigh de dhobharcheantar na habhann. Tá
teorainn le fairsinge thuilemhá na habhann de bharr fána géar a bheith mar ghné aiceanta ag
an dobharcheantair agus deimhníodh le linn an tsuirbhé ar thréithe uisce nach bhfuil aon
réadmhaoin ná foirgneamh eile i gcomharsanacht an trasnaithe atá beartaithe, i mbaol a bheith
báite. Maidir le hidreolaíocht agus baol tuile, meastar go bhfuil ísealíogaireacht ag baint leis an
Fhothrais.

10.3.5

Abhainn na Biochaille

Trasnóidh an fhorbairt bóthair atá beartaithe an Bhiochaille, ar chraobh-abhainn den chéad ord
den Sulán í, ag láthair amháin. Glactar leis go bhfuil dea-stádas cáilíochta uisce bhonnlíne ag
an abhainn, bunaithe ar na sonraí is déanaí atá ar fáil maidir leis an Sulán. Deimhníonn torthaí
ar shampláil cháilíochta bitheolaíochta uisce ón mBiochaille, a déanadh in 2004 agus 2005, an
mheasúnacht seo. Maidir le cáilíocht uisce, ceaptar go bhfuil meáníogaireacht ag baint le
hAbhainn na Biochaille dá bhrí sin. Ní thuairiscítear aon fhadhbanna athfhillteacha le tuilte
suntasacha laistigh de dhobharcheantar na habhann. Tá teorainn le fairsinge thuilemhá na
habhann de bharr fána géar a bheith mar ghné aiceanta ag an dobharcheantair agus
deimhníodh le linn an tsuirbhé ar thréithe uisce nach bhfuil aon réadmhaoin i gcomharsanacht
an trasnaithe atá beartaithe, i mbaol ó thuilte. Maidir le hidreolaíocht agus baol tuile, meastar
go bhfuil íseal íogaireacht ag baint leis an mBiochaille.

10.3.6

An Abhainn Gharbh

Is í an Abhainn Gharbh an sruthchúrsa deireanach a mbeadh tionchar ag an bhforbairt bóthair
atá beartaithe uirthi. Éilíonn an fhorbairt bóthair trasbhealach amháin ar an abhainn le taobhbhóthar a nascann an phríomhlíne ag foirceann thiar na forbartha bóthair atá beartaithe. Is
craobh-abhainn den Sulán í. Léiríonn torthaí samplála cáilíochta bitheolaíochta an uisce go
bhfuil dea-cháilíocht ag uisce na abhann agus ceaptar go bhfuil meán-íogaireacht ag baint léi.
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Ní thuairiscítear aon fhadhbanna athfhillteacha le tuilte suntasacha laistigh de dhobharcheantar
na habhann. Tá tuilemhá na habhann an-teoranta, le sruth na dtuilte á choimeád ag an
mbruach den chuid is mó de bharr domhainghearradh an chainéil agus fána géar ghné aiceanta
an dobharcheantair. Deimhníodh le linn an tsuirbhé ar thréithe uisce nach bhfuil aon
réadmhaoin i gcomharsanacht thrasnaithe na forbartha bóthair atá beartaithe, nach bhfuil aon
réadmhaoin ná foirgneamh eile i mbaol ó thuilte.
Maidir le hidreolaíocht agus baol tuile,
meastar go bhfuil íseal-íogaireacht ag baint leis an abhainn seo.

10.3.7

Taiscumar Charraig an Droichid

Déanann an ÁCC monatóireacht ar cháilíocht uisce an taiscumair agus tuairiscítear don
tréimhse deireanach monatóireachta go bhfuil laghdú leanúnach le feiceáil ar thiúchan fhosfarúil
sa taiscumar agus laghdú mór ar fhás algach planctónach. Tá stádas trófach ag an dobharlach
faoi láthair agus é rangaithe ag an ÁCC mar ‘méiseatrófach’. Déanadh coimisiúnú ar
thaiscumar Charraig an Droichid, in éineacht le taiscumar Inis Cara ina aice láimhe, in 1957.
Úsáidtear é le leictreachas a ghiniúint; is mórfhoinse uisce do chathair Chorcaí é agus
soláthraíonn sé méid áirithe maolúcháin ar thuilte agus úsáidtear seo d’iascach agus do
ghníomhaíochtaí eile áineasa. Ceaptar, mar sin, go bhfuil meáníogaireacht ag baint le leis an
ngné uisce seo maidir le hathrú.

10.3.8

Ceantair Eile Íogaireacha Hidreolaíochta

Is ann do roinnt limistéar de ghnáthóg ‘bhogaigh’ ar chonair an bhealaigh, a mbeidh tionchar
díreach ag tógáil na forbartha bóthair atá beartaithe ar chuid acu. Tá samplaí de na limistéir
bhogaigh a mbeidh tionchar díreach fisiciúil orthu suite i gcomharsanacht Na Tíre Bige, Cluain
Fada agus Códrom. Ceantar suntasach eile gnáthóige bhogaigh is ea Deilt an tSuláin i
gcomharsanacht Chúil Chomhair, a dtrasnódh an fhorbairt bóthair atá beartaithe í ar chlaífort.
Le tuilleadh sonraí a fháil féach, le do thoil, ar Chaibidil 11.0 Éiceolaíocht (Gnáthóga, Flóra,
Fána agus Iascaireachtaí).

10.3.9

Draenáil Uisce Dromchla an Bhóthair atá Ann

Tuigtear nach bhfuil aon chóras foirmeálta draenála bóthair ar an N22 idir Cúil Comhair agus
Baile Bhuirne.
Go ginearálta, ar an mórbhealach atá ann, bíonn rith chun srutha
neamhchóirithe le hais na sruthchúrsaí, na mbogach agus chóras na bpáirceanna. Siar ó
Bhaile Bhuirne, áfach, mar a bhfuil feabhas curtha ar an N22 cheana féin, déantar draenáil ar
an mbóthar trí rith chun srutha thar ciumhais chuig claiseanna reatha agus scagdhraenacha, á
dheighilt ó rith chun srutha ó dhromchla an bhóthair. Déantar rith chun srutha nádúrtha an
dobharcheantair a iompar faoin mbóthar i lintéir eadrannacha.

10.3.10

Patrúin Ghinearálta Draenála

In éineacht leis na gnéithe uisce a bhfuil cur síos thuas orthu, déanann iliomad sruthán draenáil
ar fhánaí an chnoic ar feadh na forbartha bóthair atá beartaithe. Tá géarchlaonadh orthu seo
de ghnáth agus iad idir 0.5 agus 1m ar leithead (leithead grinnill). Trasnóidh an fhorbairt bóthair
atá beartaithe roinnt de na srutháin agus na díoga seo, a bhfuil cur síos orthu in Imleabhar 4
den RTT seo (Tuarascáil Teicniúil 6). Déantar íogaireacht na sruthán agus na ndíog a mheas
mar ‘mheánach’ i dtéarmaí cáilíochta uisce, agus léiríonn suirbhéanna ar cháilíocht
bhitheolaíochta uisce cúig cinn de na srutháin dea-cháilíocht bhonnlíne uisce; is ar scála áitiúil
amháin atá tábhacht leis na srutháin seo.
Soláthraítear tuilleadh sonraí i gCaibidil 11.0
Éiceolaíocht (Gnáthóga, Flóra, Fána agus Iascaireachtaí). Maidir le hidreolaíocht agus baol
tuile, tá roinnt bheag de na srutháin seo aitheanta mar a bheith faoi ardíogaireacht, agus
meastar an chuid eile a bheith faoi mheán/íseal-íogaireacht.

10.4

MEASÚNACHT AR THIONCHAIR: TÓGÁIL

Beidh roinnt gníomhaíochtaí i gceist i dtógáil na forbartha bóthair atá beartaithe ar a n-áirítear
mar shampla, réiteach agus grafadh ar fhásra, baint na barrithreach, tochailt ithreach agus
charraige, leagan agus pábháil dhromchlaí eile neamh-thréscaoilteacha, atreorú sealadach
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agus athailíniú buan ar shruthchúrsaí agus tógáil struchtúr ag trasbhealaí shruthchúrsaí agus
do dhraenáil bóthair.
Tá acmhainn i ngach ceann de na próisis seo tionchar a bheith acu ar shaintréithe éagsúla de
thimpeallacht an uisce dromchla laistigh de limistéar an staidéir, agus pléitear na tionchair sin
sna rannáin seo a leanas.

10.4.1

Tionchair ar Cháilíocht Uisce

Tá acmhainn sna hoibreacha tógála éilliú a dhéanamh ar na dobharlaigh in aice láimhe. Tá
acmhainn i dtógáil na lintéar agus na ndroichead éagsúla atá ag teastáil nuair a thrasnaíonn an
bóthar nó a chlaífoirt srutháin, aibhneacha agus a dtuilemhá, cur go sealadach le hualaí
suntasacha dríodair sna sruthchúrsaí seo de dhroim cur isteach ar an ngrinneall. Tá acmhainn
den chineál céanna i gceist maidir le truailliú na timpeallachta uisce a bhaineann le hathailíniú
srutha nó oibreacha atreoraithe. Tá rith chun srutha ard i siolta agus is féidir go nginfí
cáithnínigh freisin ó shreabhadh chun srutha uisce dromchla thar limistéar na n-oibreacha, mar
a nglanfar fásra agus mar a mbainfear an bharrithir. Tá impleachtaí aige seo do cháilíocht
fhisiceimiceach na n-uiscí níos faide síos le sruth ó na hoibreacha tógála, a bhféadfadh tionchar
a bheith aige ar ghnáthóga agus speiceas abhann, a bhfuil sonraí air i gCaibidil 11.0
Éiceolaíocht (Gnáthóga, Flóra, Fána agus Iascaireachtaí). Ar na foinsí eile truaillithe a
fhéadfadh a bheith ann tá breosla agus ola ó threalamh tógála agus ábhair mar stroighin agus
coincréit. Tá baol ag baint le hiompar, stóráil agus úsáid neamhchúramach na n-ábhar seo.
Is iad na láithreacha is íogairí ná na haibhneacha atá ainmnithe, toisc dea-stádas cáilíochta
bonnlíne uisce a bheith acu agus is feasach go soláthraíonn siad gnáthóg sceathraí do speicis
salmainide, agus gnáthóg don Diúilicín Péarla Fionnuisce atá cosanta (Margaritifera
margaritifera). Beidh aon tionchar a bheadh ann teoranta do thréimhse na tógála agus
sealadach dá bhrí sin. Ar a shon sin, dá dtarlódh teagmhas truaillithe roimh an mhaolaithe, dob
fhéidir an-drochthionchar a bheith ar na príomhaibhneacha (an Sulán, an Láinne agus an
Fhothrais) a mbeadh ‘ardsuntas’ ag baint leis, agus drochthionchar measartha a bheadh
‘suntasach’ don taiscumar, Abhainn na Biochaille agus don Abhainn Gharbh. Ceaptar go bhfuil
drochthionchar measartha a bhfuil ‘suntas íseal’ ag baint leis inghlactha sna srutháin bheaga a
bhfuil meáníogaireacht ag baint leo.
Déanfaidh feidhmiú na mbeartas iomchuí maolaithe laghdú ar rith chun srutha ginearálta ón
suíomh agus ar bhaol go ndéanfaí ábhar salaithe a dhoirteadh de thaisme le linn na tógála. I
gcás doirte, beidh céimeanna ann freisin le cur leis an gcumas a bhíonn ann é a theanntú nó
lena thionchar a íoslaghdú, le laghdú suntasach dá réir sin ar na tionchair a fhéadfadh a bheith
ann.

10.4.2

Tionchair Bhaol Tuile

Le linn na tógála, is féidir go mbeadh tionchar ar an mbonnlíne baoil tuile de dhroim na
ngníomhaíochtaí seo a leanas:
 Stóráil ar ábhar tógála, gléasra agus stoc-charnadh ábhair laistigh den tuilemhá, rud
a dhéanfadh laghdú sealadach ar mhéid na stórála dobhar-thuilemhá a bheadh ar
fáil. Sa chás go dtarlódh ardsreabhadh, bheadh tionchar aige ar leibhéil uisce na
dtuilte, go mb’fhéidir tionchar a bheith ag tuilte ar achar níos mó talún;


Is féidir go mbeadh impleachtaí ag trasbhealaí a thógáil ar shruthchúrsaí agus ag
struchtúir nua in-srutha maidir le baol tuile. Ag trasbhealaí na gcraobh-aibhneacha
beaga, mar a dtógfar lintéir, is é is dóichí go mbeidh gá le cainéil shealadacha
atreoraithe nó le dambáil. Nuair nach mbíonn go leor acmhainne sna cainéil
shealadacha le hardsreabhadh a iompar, is féidir go dtarlódh sreabhadh thar bruach
agus miontuilte áitiúla. De dhroim saintréithe na ngnéithe aiceanta i gceantar an
staidéir, bheadh fána géar sna cainéil atreoraithe agus tá teorainn leis an mbaol tuile
ó na sruthchúrsaí atá ann. Beidh na tionchar seo teoranta do thréimhse na noibreacha tógála freisin.

Toisc a theoranta agus atá fairsinge an tuilemhá laistigh de cheantar an staidéir, ní deacair
stóráil a dhéanamh ar threalamh agus ar ábhair thógála lasmuigh den tuilemhá. Maidir leis an
dara cúis a fhéadfadh a bheith ann le méadú ar bhaol tuile, bheadh aon tionchar sealadach,
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beag agus áitiúil. Gan maolú, is féidir go mbeadh tionchair mheasartha ann, le rangú foriomlán
d’ísealsuntas diúltach. Is féidir go mbeadh impleachtaí den chineál céanna ann mar a
dtrasnófar sruthchúrsaí níos mó, maidir le díghrádú sealadach ar cháilíocht an uisce agus
méadú ar bhaol tuile. Gan mhaolú, ceaptar go mbeadh na drochthionchair mheasartha seo
suntasach.

10.4.3

Tionchair ar Dhraenáil Uisce Dromchla

Mar thoradh ar thógáil na forbartha bóthair atá beartaithe, tiocfaidh méadú ar an achar a bhíonn
clúdaithe ag dromchlaí neamh-thréscaoilteacha laistigh de dhobharcheantar an tSuláin. Le
créfoirt agus claífoirt á dtógáil déanfar idircheapadh ar rith chun srutha uisce dromchla ó fhánaí
in aice láimhe. Mura dtabharfaí córais iomchuí draenála isteach in éineacht le tógáil na
forbartha bóthair atá beartaithe, bheadh ar shruthchúrsaí in aice láimhe freastal ar na rátaí
méadaithe reatha chun srutha a chruthófaí i gceantair bhreise neamh-thréscaoilteacha agus, de
réir mar a rachfaí chun cinn leis na hoibreacha tógála, is féidir go gcuirfí isteach ar na patrúin
draenála uisce dromchla atá ann, le himpleachtaí do ghnáthóga atá íogair ó thaobh na
hidreolaíochta de.
Ceaptar tábhacht mheánach a bheith le formhór na sruthchúrsaí i gcomharsanacht na forbartha
bóthair atá beartaithe i dtéarmaí a n-acmhainní d’iompar sreafa toisc iad a bheith i ndea-riocht
fisiciúil m.sh. cainéil le fánaí géara, ach iad cuíosach beag i scála geografach. Tá íogaireacht
idir mheán agus íseal ag baint leo maidir leis an mbaol tuile atá ann. Meastar méid an tionchair
a bheith measartha mar sin, toisc go bhféadfadh méadú sealadach a bheith ar bhaol tuile go
háitiúil agus athdháileadh ar rith chun srutha uisce dromchla.
Sula ndéantar maolú, is é is
dóichí go foriomlán, go mbeidh drochthionchar d’ísealsuntas ann d’fhormhór na sruthchúrsaí, le
drochthionchair shuntasacha mar a dtrasnaíonn an fhorbairt bóthair atá beartaithe craobhaibhneacha atá aitheanta mar chraobh-aibhneacha atá níos íogairí m.sh. ag Sl. 16+089 agus
Sl. 17+930.

10.4.4

Tionchair Eile

Níl aon tionchair ar iomláine an scaoilte nó na hastarraingte as foinsí uisce dromchla laistigh de
cheantar an staidéir aitheanta maidir le tógáil na forbartha bóthair atá beartaithe. Déantar na
himpleachtaí a fhéadfadh a bheith ann do sholáthar príobháideach uisce agus astarraingtí eile ó
fhoinsí screamhuisce a phlé i gCaibidil 17.0 Hidrigeolaíocht.

10.5

MEASÚNACHT AR THIONCHAIR: FEIDHMIÚ

10.5.1

Tionchair ar Cháilíocht Uisce

Le linn gnáthfheidhme déanfar truailleáin mar ola agus hidreacarbón ó bhreosla a dhó, agus
salann nó luibhicídí ó chothabháil bóthar, a fhosú ar dhromchlaí na mbóithre. Baineann na
himpleachtaí do cháilíocht uisce le hacmhainn na dtruailleán seo imeacht chun srutha agus dul
isteach sa timpeallacht uisceach tríd an gcóras draenála bóthair. Braithfidh an tionchar ar
mhéid agus ar chineál na tráchta a úsáideann an bóthar, ar na beartais rialála truaillithe a
sholáthraítear, agus ar íogaireacht an tsruthchúrsa glactha. Tá tionchar ag sreabhadh an
tsruthchúrsa glactha, a mbraitheann cuid áirithe ar dhobharcheantar an tsruthchúrsa, ar an
íogaireacht seo. Tá seo amhlaidh toisc go socraíonn an sreabhadh méid an chaolaithe a
bhíonn ar fáil do thruailleáin. Mar a dtéann draenáil bóthair chuig sruthchúrsaí ag láthaireacha
in aice lena foinse, is féidir go mbeadh tionchar an scoilte ar cháilíocht an uisce glactha níos
feiceálaí go háitiúil.
Glactar leis go ginearálta go mbraitheann tiúchan na gcomhábhar sailithe ar mhéid an tráchta.
Tá tionchair shuntasacha truaillithe ar uiscí glactha srianta go príomha do bhóithre ar a dtéann
níos mó ná 30,000 feithicil in aghaidh an lae, cé go bhféadfadh tionchar áirithe feiceálach a
bheith ann do bhóithre ar a dtéann os cionn 15,000 feithicil in aghaidh an lae maidir leis an
truailliú a bhaineann le rith chun srutha uisce dromchla.
Faoi 2027 (an bhliain dearaidh), táthar ag súil leis go mbeidh timpeall 13,250 feithicil in aghaidh
an lae mar ghluaiseacht tráchta ar an bhforbairt bóthair idir Baile Bhuirne agus An Goirtín Rua,
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agus timpeall 13,600 feithicil in aghaidh an lae idir An Goirtín Rua agus Cúil Chomhair. Tá an
trácht atá réamh-mheasta faoi bhun tairseach luaite DMRB an RA.
Rachaidh sruth éalaithe an chórais draenála uisce dromchla chuig an Láinne, an Sulán, an
Fhothrais, an Bhiochaille agus an Abhainn Gharbh, in éineacht le roinnt craobh-abhainn, nach
n-ainmnítear, de na haibhneacha seo.
Tá acmhainn sa scaoileadh le sruth éalaithe chuig sruthchúrsaí áitiúla méadú a dhéanamh ar
an mbaol atá le creimeadh laistigh den sruthchúrsa glactha, le hualaí níos airde dríodair ar
fuaidreamh le sruth ón bpointe scaoilte mar thoradh air. Gan áireamh a dhéanamh ar rialú
iomchuí truaillithe/beartas cóireála reatha chun srutha, tá acmhainn ann freisin do dhíghrádú ar
cháilíocht fhisiciceimiceach an uisce de réir mar a ghlacann sruthchúrsaí le scaoilte ó rith chun
srutha ina mbíonn miotail, hidreacarbóin agus ábhar eile salaithe ar féidir tionchair nimhiúla a
bheith acu.
Baileoidh meascán de dhraenacha scagtha agus claiseanna reatha draenáil mhórbhealaigh, ag
spreagadh cóireála ar an rith chun srutha bóthair sula dtéann sé tríd an talamh nó isteach sa
tsruthchúrsa. Déanfar gléasra rialaithe truaillithe (scarthóirí pheitril/ola) a ionchorprú freisin sa
dearadh nuair a bhíonn sruth éalaithe draenála suite i gcóngar acomhal (.i. nuair is ann
d'ardbhaol teagmhais de dhoirte de thaisme) agus ceantair eile atá íogair. Ina theannta sin, tá
18 linn tanaithe molta, a mbeadh gach ceann acu suite ar bhealach nach gcuirfeadh isteach ar
thuilemhá 1 as gach 100 bliain an tSuláin nó a mhór-chraobh-aibhneacha. Déanadh na linnte
de mhéid a fhreastlódh ar shreabhadh a chruthaítear le tréimhse athfhillte stoirme 1-i-25 bliain;
ar a shon sin aontófar an tréimhse athfhillte seo leis na húdaráis iomchuí le linn an
Mhiondearaidh.
Cé gurb é príomhfheidhm na linnte ná maolú sreafa (stóráil agus scaoileadh
smachtaithe ar shreabhadh le linn stoirme), bainfear bunchóireáil ar rith chun srutha amach
freisin nuair a bhíonn na linnte in úsáid m.sh. socrú cháithníneach. Cuirfidh seo tuilleadh
feabhais ar cháilíocht an eisiltigh a scaoiltear chuig na huiscí glactha.
Déanfaidh aon bheartais a mhéadaíonn an méid ama a thógann draenáil bóthair le taisteal ón
bhfoinse go dtí an sruthchúrsa glactha an tionchar a fhéadfadh a bheith ar cháilíocht uisce trí
éascú a dhéanamh ar phróisis mar shocrú, srianadh nó b’fhéidir díghrádú ar ábhair
dhíobhálacha.
Baileofar rith nádúrtha chun srutha ó cheantair in aice leis an fhorbairt bóthair atá beartaithe le
díoga idircheaptha agus ní bheidh tionchar ag feidhmiú na forbartha bóthair ar cháilíocht an
reatha chun srutha seo. Sa chás go mbeadh gá le rith chun srutha ó cheantair in aice láimhe a
nascadh le rith chun srutha ón bhforbairt bóthair atá beartaithe, déanfar cóireáil ar an rith chun
srutha go léir. Ar a shon sin, má nasctar an rith chun srutha ón dá cheantar méadófar ar
chaolúchán na dtruailleán, agus, i ndiaidh cóireála, beidh níos lú tionchair acu ar cháilíocht an
uisce glactha.
Beidh gluaiseachtaí tráchta ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe faoi bhun na tairsí
gluaiseachta (15,000 AADT) a thuairiscítear maidir le tionchar timpeallachta a fhéadfaí a
thabhairt faoi deara. Déanfar maolú maidir le cóireáil ar rith chun srutha bóthair a ionchorprú
áfach, ach bheadh acmhainn teoranta fós ann do mhiontionchair áitiúla ar cháilíocht uisce.
Maidir leis an Sulán, a sholáthraíonn foinse soláthair uisce inólta, agus ar chraobh-abhainn de
shalmainid na Laoi é, meastar an tionchar seo a bheith beag, de shuntas íseal diúltach. Maidir
leis na príomhaibhneacha eile, meastar go bhfuil an tionchar gan suntas, agus mar a nglacann
mionsrutháin le scaoilte draenála bóthair, is féidir go mbeadh drochthionchar de shuntas íseal i
gceist, toisc gur lú an caolú a dhéanfaí ar thruailleáin.
Léiríonn na réamh-mheastacháin ghluaiseachta tráchta go dtiocfaidh méadú idir 9,000 agus
17,600 feithicil in aghaidh an lae (AADT) ar ghluaiseachtaí tráchta ar an N22 faoi 2012 mura
dtógtar an fhorbairt bóthair atá beartaithe. A luaithe agus a bhíonn an fhorbairt bóthair atá
beartaithe ag feidhmiú, tiocfaidh laghdú ar líon na bhfeithiclí a úsáideann an N22 atá ann, agus
meastar go mbeidh gluaiseachtaí tráchta i Maigh Chromtha idir na leibhéil ainmniúla agus
8,500.
Toisc nach ann faoi láthair d’aon mheicníochtaí le cóireáil a dhéanamh ar dhraenáil
mhórbhealaigh ar an N22 atá ann, ceaptar go mbeidh dea-thionchar beag áitiúil ag an laghdú ar
úsáid fheithiclí (agus dá réir sin ar an acmhainn truaillithe a éiríonn as draenáil mhórbhealaigh)
ar cháilíocht uisce na sruthchúrsaí glactha. Beidh suntas íseal dearfach ag baint leis seo do na
sruthchúrsaí glactha go léir.
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Truailliú mar Thoradh ar Dhoirteadh de Thaisme

Is féidir le truailliú a bheith ann tar éis timpistí ina ndéantar breosla nó ábhair eile a dhoirteadh
(m.sh. ceimiceáin, bainne etc). Is beag seans go dtarlódh teagmhas neamhghnách den chineál
seo, le laghdú ar an mbaol de réir geoiméadracht agus leagan amach an bhóthair. Is é is dóichí
go dtarlódh timpistí ag acomhail, timpealláin agus taobh-bhóithre .i. láithreacha mar a dtagann
trácht isteach nó amach ar an bpríomh-charrbhealach. Is é is dóichí go dtarlódh doirteadh
ábhair a fhéadfadh truailliú a dhéanamh dá mbeadh Feithicil Earraí Troma (FET) i dtimpiste.
Méadaíonn an dóchúlacht a bhaineann le doirteadh de thaisme le méadú ar an ngluaiseacht
tráchta agus ar mhéid na FETanna.
Tá 3 acomhal ar an bhforbairt atá beartaithe, in éineacht le 6 thimpeallán (a bhfuil 2 acu easlíne), agus ní cheadófar rochtain ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe ina aon áit eile. Cuirfidh
seo feabhas ar shábháilteacht agus laghdóidh sé an dóchúlacht a bhaineann le timpistí a thitim
amach i gcomparáid leis an N22 atá ann.
Ina theannta sin, soláthrófar gléasra deighilte peitril/ola ag suíomhanna ardriosca timpiste, .i.
sruthanna éalaithe i gcomharsanacht na n-acomhal agus na dtimpeallán, ag laghdú an tionchair
ar na sruthchúrsaí glactha dá dtarlódh doirteadh de thaisme. Le linn an Mhiondearaidh, déanfar
an gléasra rialaithe truaillithe agus na linnte tanúcháin ar an mbealach a dhearadh le
comhpháirt bhunúsach stórála i gcás riachtanais choimeádta éigeandála ar dhoirteadh. Sa
chás go dtarlódh truailliú de thaisme, beidh an tionchar logánta agus beag, le suntas íseal
diúltach don Sulán agus a craobh-aibhneacha beaga, agus tionchar gan suntas ar an gcuid eile
de na sruthchúrsaí a ghlacann le draenáil bóithre.
Déanfar athaicmiú ar an N22 atá ann agus tiocfaidh laghdú suntasach ar leibhéil an tráchta mar
a pléadh i gCaibidil 3.0 Trácht. Mar thoradh air sin, tiocfaidh laghdú freisin ar an dóchúlacht
fhoriomlán go dtarlódh truailliú de thaisme ar an mbealach atá ann. Maidir leis an N22 atá ann,
táthar ag súil leis go mbeidh méid an tionchair logánta chun mionleasa, le tionchar foriomlán de
shuntas íseal dearfach i gceist do na sruthchúrsaí glactha.

10.5.3

Tionchair Bhaol Tuile

Samhlaítear na tionchair a fhéadfadh a bheidh ar bhaol tuile le struchtúir nua insrutha a
thabhairt isteach mar a dtrasnaíonn carrbhealach na forbartha bóthair atá beartaithe gné uisce.
Mura mbíonn go leor acmhainne sna struchtúir seo le sreabhadh na dtuilte a iompar, ag cruthú
sriantachta le linn na dteagmhas seo, bheadh acmhainn ann do leibéil ardaithe uisce níos faide
suas sa sruth ón struchtúr agus méadú ar bhaol sreafa thar bruach.
Socraíodh méid na lintéar draenála ar dtús le samhaltú ar ríomhaire agus treoirlínte CIRIA, ag
teacht le moltaí an OOP. Déanfar tuilleadh samhaltaithe, mar shampla ar níos mó trasnuithe
mionsruthán nó atreorú/athailíniú chainéil, de réir mar a bhíonn ag teastáil i rith na Céime
Miondearaidh. Déanadh na lintéir thosaigh de mhéid a scaoilfeadh le sreabhadh 1-i-100 bliain i
ngach cás. Cé gur mhol an OOP go mbeadh go leor acmhainne sna lintéir le teagmhas 1-i-25
bliain i gceantair thuaithe a iompar, glacadh cur chuige coimeádach toisc go bhfuil fánaí géara
de ghnáth sna dobharcheantair a bhíonn ag draenáil chuig na lintéir seo, le gearrthréimhse
chomhchruinnithe. Ina theannta sin, déanadh gach lintéar de mhéid a sheachnódh tuilte ar an
bhforbairt bóthair atá beartaithe le linn teagmhais 1-i-100 bliain.
Úsáideadh lintéar le híosacmhainn 900mm nuair a d’éiligh measúnacht ar shreabhadh na
ndearaí méid níos lú a bheith sa lintéar. Is féidir go méadófaí méid roinnt lintéar le cabhrú le
tógáil nó cruth athraithe a bheith orthu le híoslaghdú a dhéanamh ar dhrochthionchair ar
ghnáthóga agus speiceas uisceacha.
Sula ndéantar maolú, ceaptar go bhfuil an tionchar ar bhaol tuile a bhaineann le trasbhealaí ar
na sruthchúrsaí níos lú measartha, le suntas íseal diúltach go foriomlán. Ar a shon sin, leis an
mhodheolaíocht thuas maidir le méid na lintéar a shocrú agus an íogaireacht íseal a bhaineann
le cuid mhór de na sruthchúrsaí seo maidir le baol tuile bhonnlíne, iarmhaolú, tá an tionchar ar
bhaol tuile gan suntas.

10.5.4

Trasnú an tSuláin agus a thuilemhá

Tá acmhainn i gcúngracht na forbartha bóthair atá beartaithe ar thuilemhá an tSuláin agus ag
trasnú na habhann le tionchar a bheith acu ar bhaol tuile bhonnlíne. D’fhéadfadh méadú a
theacht ar an mbaol tuile, maidir le méadú ar leibhéal uisce na dtuilte agus ar an bhfairsinge
báite, de dhroim toirt stórála thuilemhá a bheith caillte go buan agus caolú ar shreabhadh na
dtuilte ag struchtúir nua droichid.
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Laistigh den réimse samhalta ó dhíreach suas sa sruth ó Dhroichead an tSuláin atá ann ag Inse
na hAmhraí go dtí díreach síos le sruth ó chumar An Fhothrais, is é a bheadh mar thoradh ar
chúngracht na forbartha bóthair atá beartaithe ar thuilemhá an tSuláin ná go gcaillfí toirt stórála
uisce tuile arb ionann é agus timpeall 4900m3. Mar thoradh ar an gcaillteanas seo, tá ardú suas
le 18cm réamh-mheasta ar leibhéal an uisce, le miontionchair ar leibhéil an uisce bhonnlíne ar
feadh réimse 392m den abhainn. Ar a shon sin, mar a léiríodh i bhFigiúr 10.2, níl fairsinge na
talún a bheadh báite ach logánta agus gan ach ardú fíorbheag ar an gcás bonnlíne (+17m). Níl
aon fhoirgneamh breise aitheanta ar a mbeadh tionchar díreach ag mionmhéadú réamhmheasta ar dhoimhneachtaí uisce agus fairsinge bá.
Níos faide síos le sruth, tá trasbhealach nua ar an abhainn beartaithe mar chuid den fhorbairt
bóthair atá beartaithe, suite ag Sl. 20+700. Tá droichead dhá réise 48m le piara láir beartaithe.
Nuair a dhéantar comparáid idir na torthaí ón shamhaltú bonnlíne agus iarfhorbartha, déantar
mionmhéadú ar leibhéil uisce tuile bhonnlíne a réamh-mheas i roinnt áiteanna ar an réimse
mionsamhaltaithe. Mar a dtrasnaíonn an fhorbairt bóthair atá beartaithe tuilemhá an tSuláin,
tiocfaidh uasardú suas le 25cm ar leibhéal an uisce go háitiúil. Sa cheantar seo thiocfadh
méadú fíorbheag ar achar an tuilemhá agus uasmhéadú de 20m sa leithead. Níos faide síos le
sruth, cruthaíonn claífort na forbartha bóthair atá beartaithe bac a chuireann cosc ar bhá achair
cuíosach mór den tuilebhá bonnlíne, le cailliúint ar thoirt stórála an tuilemhá.
Meastar gurb í an chailliúint iomlán ar thoirt stórála an réimse samhalta ná timpeall 2,250m3. Is
cuid an-bheag de stóráil iomlán na tuilemhá atá ar fáil an caillteanas seo, agus mar sin tá
tionchar na forbartha bóthair atá beartaithe an-bheag i dtéarmaí stórála laghdaithe tuilemhá.
Níl aon fhoirgneamh breise aitheanta ar a mbeadh tionchar díreach ag na méaduithe réamhmheasta ar dhoimhneachtaí uisce agus fairsinge na bá. Ní bhaineann na tionchair ach le
mionmhéadú ar leibhéil uisce tuile ag ionad cóireála séarachais Mhaigh Chromtha, a bhíonn
báite i gcás an bhonnlíne, agus mionmhéadú ar thuilte áitiúla a tharlaíonn ar bhóthar an N22 atá
ann faoi mar atá. Ní thiocfaidh aon mhéadú ar bhaol tuile ar shealúchas cónaithe ná ar
fhoirgnimh eile.
Baintear de thátal as seo go mbeadh drochthionchar fíorbheag ag an trasbhealach ar an Sulán
agus ar a thuilemhá leis an bhforbairt bóthair atá beartaithe, ar bhaol tuile bhonnlíne.

10.5.5

Trasbhealach Thaiscumar Charraig an Droichid

Trasnaíonn lorg beartaithe chlaífoirt an bhóthair deilt an tSuláin agus cuireann sé isteach ar an
insreabhadh chuig taiscumar Charraig an Droichid, idir Sl. 21+230 agus Sl. 21+740. Mar
thoradh air seo tagann laghdú ar thoirt stórála an taiscumair (15,980m3), ar a shon sin, maidir le
hachar iomlán reatha an dromchla (9km2) ní fiú trácht ar an laghdú stórála agus tá méadú ar
leibhéal uisce na dtuilte réamh-mheasta ag 0.01m ag an láthair seo. Níl suntas ar bith sa
tionchar a bheadh ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ag trasnú an taiscumair ar bhaol tuile
bhonnlíne. Úsáidfear lintéir le nascacht hidreolaíoch a choimeád idir phríomhdhobharlach an
taiscumair agus an teascán deighilte.

10.5.6

Trasbhealach Na Láinne

Tá trasbhealach amháin nua ar an abhainn beartaithe mar chuid den fhorbairt bóthair, in aice le
Droichead na Láinne atá ann (Sl. 19+898). Tá an struchtúr seo beartaithe mar dhroichead
aonréise 35m, le híosleibhéal tairr de 66m os cionn Sonra Chionn Mhálanna (aMHD).
Mar thoradh ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe ní dhéantar a réamh-mheas ach
miontionchair ar leibhéil agus fairsinge uisce tuile bhonnlíne. Ag barr réimse samhail réimse na
Láinne, ní ardaítear go suntasach leibhéal 1-i-100 bliain an uisce. I gcomharsanacht na
ndroichead atá ann agus atá beartaithe ar an Láinne, réamh-mheastar meánardú 6cm ar
leibhéal an uisce, go háirithe mar thoradh ar chaolú ar an sreabhadh ag struchtúr Dhroichead
na Láinne atá beartaithe. Ardaítear beagán leibhéil an uisce ag Droichead na Láinne atá ann le
7cm. Is ionann na harduithe seo ar leibhéal an uisce agus uasardú ar fhairsinge bhonnlíne tuile
de thimpeall 10m ar thuilemhá na láimhe deise.
Níl suntas ar bith sa tionchar a bheadh ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ag trasnú na
Láinne ar bhaol tuile bhonnlíne.
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Trasbhealach na Fothraise

Tá trasbhealach amháin nua ar an abhainn beartaithe mar chuid den fhorbairt bóthair, timpeall
500m suas sa sruth ón trasbhealach atá ar an N22 atá ann (Droichead Charraig an Phúca). Tá
an struchtúr seo beartaithe mar dhroichead aonréise 40m, le híosleibhéal tairr de 84m os cionn
aMHD.
Mar thoradh ar thógáil an trasbhealaigh nua agus caillteanais bheag ar thoirt stórála an
tuilemhá mar a gcuireann an fhorbairt bóthair atá beartaithe isteach ar thuilemhá na Fothraise,
tá méaduithe cuíosach beag agus logánta réamh-mheasta ar leibhéal an uisce. Tá tionchair
teoranta do réimse an-logánta díreach suas sa sruth ón trasbhealach nua agus le linn tuile 1-i100 bliain tá uasmhéadú 13cm réamh-mheasta ar leibhéil uisce bhonnlíne. Is beag impleachtaí
atá ann d’fhairsinge na dtuilte, agus ní bheidh tionchar ag na méaduithe atá réamh-mheasta ar
leibhéal an uisce ar shealúchas ar bith.
Níos faide síos le sruth ón droichead nua níl tionchar ar bith ar leibhéil uisce tuile bhonnlíne ná
ar an bhfairsinge a bheadh báite.
Níl suntas ar bith mar sin, sa tionchar a bheadh ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ag trasnú
na Fothraise ar bhaol tuile bhonnlíne.

10.5.8

Trasbhealach Abhainn na Biochaille

Tá trasbhealach amháin nua ar an abhainn beartaithe mar chuid den fhorbairt bóthair, timpeall
850m suas sa sruth ó Dhroichead na Biochaille agus an trasbhealach atá ann ar an N22. Tá
lúbadh suntasach i gcainéal na habhann ag an láthair seo, ach ar a shon sin beidh réise
oscailte i gceist uirthi leis an bhforbairt bóthair atá beartaithe, ag teacht le treoirlínte an ÚBN, ag
trasnú na habhann le struchtúr atá beartaithe le híosleibhéal tairr de 162.22m aMHD.
Léiríonn comparáid ar thorthaí samhalta bhonnlíne agus iarfhorbartha nach fiú trácht ar
thionchair leibhéil uisce na dtuilte 1-i-100 bliain mar thoradh ar an trasbhealach atá beartaithe a
thógáil. Tá sé reámh-mheasta nach fiú trácht ar an tionchar ar leibhéal na dtuilte (+0.01m).
Chuirfeadh na claífoirt a bhaineann leis na rianta rochtana atá beartaithe in aice na habhann
isteach ar an tuilemhá teoranta, le cailliúint an-bheag ar thoirt stórála na tuilemhá (22m3).
Baintear de thátal as seo go mbeadh drochthionchar fíorbheag ag an trasbhealach ar Abhainn
na Biochaille ar bhaol tuile bhonnlíne.

10.5.9

An Abhainn Gharbh

Tá ailíniú na forbartha bóthair atá beartaithe ar bhealach go ndéanfar athailíniú buan ar réimse
cuíosach gearr den Abhainn Gharbh níos faide síos le sruth ó Dhroichead Colthurst. Léiríonn
torthaí samhalta hiodrálacha ar an athailíniú nach mbeadh méadú ar bith ar leibhéil uisce
bhonnlíne suas ná síos le sruth le linn tuile a tharlódh 1-i-100 bliain. Toisc go ndéanann an
abhainn draenáil ar dhobharcheantar a bhfuil claonadh cuíosach géar ann, coimeádtar
sreabhadh na dtuilte laistigh den bhruach den chuid is mó, agus le cainéil de mhéid agus de
dhearadh iomchuí ní fiú trácht ar an tionchar ar airí iompair sreafa an tsruthchúrsa atá ann agus
gan aon tionchar feiceálach ar bhaol tuile bhonnlíne.

10.5.10

Baol Tuile ar Rianta Rochtana atá Beartaithe

Áirítear sa bhforbairt bóthair atá beartaithe sraith rianta rochtana faoin ailíniú le héascú a
dhéanamh ar ghluaiseacht úinéara talún agus bheostoic. Tá measúnacht déanta ar acmhainn
bháite na rianta rochtana seo le linn tuile 1-i-100 bliain. Fanann an rian le hais na Biochaille
agus ar bhruach dheas na Fothraise tirim le linn an teagmhais seo agus tá mionbhá de
dhoimhneacht timpeall 31cm reámh-mheasta ar rian an bhruaigh chlé le linn tuile 1-i-100. In
aice leis an Sulán ag Crosaire an Loinsigh, bheadh an rian cosanta ar bhá ag droim ard talún.
Tá bá réamh-mheasta ar na rianta atá fágtha in aice leis an Sulán ag Baile Giúise agus Crois Uí
Airtnéada.

10.5.11

Tionchair ag Draenáil Uisce Dromchla

Nuair a bheidh sé ag feidhmiú, glacfar le rith chun srutha uisce stoirme sa Sulán, sa Láinne, sa
bhFothrais, sa Bhiochaille agus san Abhainn Gharbh chomh maith le cuid mhór de chraobhaibhneacha beaga na n-aibhneacha seo.
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Mar thoradh ar thógáil na forbartha bóthair atá beartaithe, tiocfaidh méadú ar an achar a bhíonn
clúdaithe ag dromchlaí neamh-thréscaoilteacha mar tharmacadam agus pábháil, le méadú dá
réir ar thoirt agus rátaí reatha chun srutha uisce stoirme a chruthaítear. Sula ndéantar maolú, is
é is dóichí go gcuirfidh seo le méadú sreafa sna dobharlaigh ghlactha.
Tá acmhainn ann freisin don fhorbairt bóthair atá beartaithe le cur isteach ar na cosáin sreafa
chun srutha atá ann, a bhféadfadh tionchar a bheith aige ar chóras uisce ghnáthóga a bhfuil
íogaireacht hidreolaíoch ag baint leo, le hacmhainn sna húiroibreacha in aice leis na ceantair
seo cosáin insreafa uisce atá ann a thascradh agus a atreorú chuig na láithreacha seo.
Nuair a bhíonn gá le hatreorú/athailíniú buan srutha, mar shampla craobh-abhainn den Sulán
ag Sl. 10+766, agus An Abhainn Gharbh, tá acmhainn ann do thionchar ar cháilíocht an uisce,
ar bhaol tuile agus ar ghnáthóga agus speicis uisceacha. Ar a shon sin, déanfar sruthchúrsaí
atreoraithe a thógáil le teacht le dealramh an tsrutha atá ann níos faide síos agus níos faide
suas sa tsrutha ón atreorú. Áireofar air seo leithead, leibhéil inbhéartaithe agus fánaí bruacha
na sruthán. I gcásanna áirithe, áfach, is féidir go mbeadh próifíl an tsrutha a chuirtear ar
mhalairt slí níos leithne le freastal ar oibreacha ionraoin lintéir agus le híoslaghdú a dhéanamh
ar mhéadú ar leibhéal na dtuilte.
Déanfar trasdulta ag lintéar/sruthán agus atreorú
chainéil/idirbhealaí srutha atá ann a dhearadh le trasdulta sreafa réidh a chinntiú. Déanfar
athchruthú ar shrutháin a chuirtear ar mhalairt slí le plandú oiriúnach mar atá san imlíne a
thugtar i gCaibidil 11.0 Éiceolaíocht (Gnáthóga, Flóra, Fána agus Iascach).
Déanfar méid an tionchair a rangú mar sin mar “gan tionchar”, agus tá an tionchar gan suntas trí
chéile.

10.5.12

Tionchair Eile

Is féidir go mbeadh roinnt tionchar ag na lintéir bhreise ag na pointí a thrasnaíonn ailíniú an
bhóthair sruthchúrsa, ar iompar sreafa agus saintréithe bithéagsúlachta an ghné uisce. Tá
acmhainn i dtógáil na lintéar éagsúla le hualaí suntasacha dríodair a chur go sealadach leis na
srutháin nuair a chuirtear isteach ar ghrinneall na sruthán. A luaithe agus a bhíonn siad ag
feidhmiú, d’fhéadfadh struchtúir insrutha feidhmiú mar bhac, ag soláthar constaice fisiciúile ar
shaorghluaiseacht speiceas mar an dobharchú agus éisc. Is féidir go mbeadh tionchair nach
mbeadh chomh feiceálach ar hiodrálaic an tsruthchúrsa ag lintéir bhreise, le torthaí mar mhéadú
ar chreimeadh ghrinneall/bhruach chainéil de dheasca méadú ar luas an tsreafa isteach agus
amach as an lintéar.
Tá na sruthchúrsaí a dtrasnóidh lintéir iad de mheán agus d’ard íogaireacht maidir leis an
iompar sreafa atá iontu agus a saintréithe bithéagsúlachta agus déantar méid an tionchair a
rangú mar mheán diúltach, le hacmhainn tionchair mar thoradh air sula ndéantar maolú atá
rangaithe de réir suntais íseal diúltach.

10.6

TOGRAÍ MAOLAITHE

Déantar plé sna rannáin seo a leanas ar mhaolú le haghaidh a thabhairt ar thionchair ar leith ar
cháilíocht uisce, baol tuile, hidreolaíocht dobharcheantair agus draenáil.

10.6.1

Maolú ar Thionchair ar Cháilíocht Uisce

Tionchair na Tógála
Baineann roinnt de na tionchair is suntasaí a fhéadfadh a bheith ar cháilíocht an uisce le linn
tógála na forbartha bóthair atá beartaithe le baol truaillithe ó iompar, stóráil agus úsáid bhreosla
agus ola d’innealra. Tá baol ann freisin a bhaineann le láimhseáil stroighne agus coincréite.
Is féidir an baol a bhaineann le teagmhas truaillithe mar thoradh ar iompar agus stóráil ábhar
tógála a laghdú ach a chinntiú go ndéantar maoirseacht ar earraí isteach agus go mbíonn
bunda neamh-thréscaoilteach timpeall ar na saoráidí stórála a bheadh in ann 110% den ábhar
atá stóráilte a choimeád.
Leagann treoirlínte a d’fhoilsigh CIRIA agus Bord Iascaigh Réigiúnach an Oirthir
modheolaíochtaí dea-chleachtais le meathlúchán cáilíochta uisce dromchla le linn oibreacha
tógála ag suíomhanna abhann a sheachaint. Úsáidfear na beartais mhaolaithe seo a leanas le
linn tógála na forbartha bóthair atá beartaithe:
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Úsáid a bhaint as coincréit réamhtheilgthe, seachas teilgean in situ, do struchtúr na
ndroichead agus na lintéar;



Oibreacha insrutha stroighne a dhéanamh faoi choinníollacha tirime le ceadú do na
hoibreacha cruachan 48 uair an chloig sula scaoiltear an t-uisce isteach arís;



Monatóireacht chúramach a dhéanamh ar úsáid stroighne lena chinntiú nach
dtarlaíonn scaoileadh de thaisme le haon sruthchúrsa;



Seachaint ar scaoileadh ó níochán meascthóra agus farasbarr stroighne le huisce;
agus,



Athbhreoslú ghléasra agus trealaimh eile ag suíomhanna atá i bhfad ó aon
sruthchúrsa nó draein.

Déanfar stóráil ar threalamh doirte ar an suíomh le linn tógála i dtreo is go mbíonn fáil orthu
láithreach má tharlaíonn doirteadh. Úsáidfear iad seo má dhoirtear breosla nó ceimiceán.
Beidh ábhair ionsúiteacha ina leithéid de threalamh (mar ghráinníní, búmaí nó mataí
ionsúiteacha) agus clúdaigh phlaisteacha draenach. Gheobhaidh na hoibrithe a bhíonn
freagrach as láimhsiú ceimiceán nó ola nó as athbhreoslú ghléasra, oiliúint in úsáid an trealaimh
seo.
D’fhonn íoslaghdú a dhéanamh ar scaoileadh an reatha chun srutha le hardtiúchan sioltaí agus
cáithnín, glacfar na beartais seo a leanas:
 Imshrianadh ar rith chun srutha ó láthair oibre nó aon limistéar talún nochta i linn
socraithe sula ndéantar é a scaoileadh le sruthchúrsa;


Cosaint sealadach ar chreimeadh áitiúil ar úiroibreacha laistigh de thuilemhá an
tSuláin le linn na tógála go dtí go mbunaítear tírdhreach na céime Oibriúcháin; agus



Déanfar soláthar d’aon uisce lathaí nó dídhaite a ndéantar pumpáil ó thochailtí air le
huisciú a dhéanamh ar thalamh féaraigh nó socraithe i murlach sula ndéantar aon
scaoileadh le sruthchúrsa.

Leis na beartais seo a chur i bhfeidhm, déanfar íoslaghdú ar bhaol go leibhéal a bheadh
insrianta agus teoranta ina scála d’aon teagmhas a tharlódh, i dtreo is go ndéantar rangú ar an
tionchar iarmharach mar ‘gan suntas’.

10.6.2

Tionchair Feidhme

Meastar nach bhfuil an acmhainn go mbeadh tionchair bhuana ar cháilíocht an uisce mar
thoradh ar ghnáth fheidhmiú na forbartha bóthair suntasach go leor le tionchar a bheith acu ar
rangú cháilíochta uisce na sruthchúrsaí ainmnithe i gceantar an staidéir. Tá baol an-íseal
freisin go dtarlódh doirteadh de thaisme de dheasca teagmhais tromhchúiseach truaillithe.
Áirítear céimeanna feabhsaithe i ndearadh draenála mhórbhealaigh le híoslaghdú a dhéanamh
ar bhaol truaillithe shruthchúrsaí ó uisce dromchla ag rith chun srutha ón bhforbairt bóthair atá
beartaithe, ar a n-áirítear soláthar scarthóirí peitril/ola agus córais draenála mar dhraenacha
scagtha agus claiseanna reatha a úsáid ar féidir leo níos mó ná 80% de na solaid atá ar
fuaidreamh, luaidhe agus sinc a bhaint as agus níos mó ná 70% den ola agus de cheimiceáin
orgánacha sa rith chun srutha ón mhórbhealach. I gceantair atá aitheanta mar cheantair a
bhfuil leochaileacht ar leith ag baint leo maidir le héilliúchán screamhuisce, déanfar leasú ar na
prionsabail draenála atá beartaithe. Déanfar claiseanna reatha agus draenacha scagtha a
líneáil le scannán neamh-thréscaoilteach, le ceadú d’uisce dul isteach ach le cosc a chur ar
uisce insíothlú amach ar an talamh, le sreabhadh a iompar chuig sruth éalaithe isteach i
sruthchúrsa oiriúnach dromchla, nó go pointe lasmuigh de thionchar an uiscígh leochailigh mar
a ligfear dó dul ar ais isteach sa talamh.
Tá roinnt pointí tanúcháin áirithe i ndearadh na draenála. Cé gurb é príomhfheidhm na linnte ná
maolú a dhéanamh ar shreabhadh, ag scaoileadh le sruthchúrsaí glactha ag ráta
socraithe/rialaithe, is é is dóichí freisin go mbainfí feabhas éigin amach ar cháilíocht an reatha
chun srutha toisc go socródh cuid den siolta agus cuid de na cáithnínigh móra lasmuigh agus
go gcoimeádfaí an rith chun srutha sna linnte. Is í atá mar chonclúid fhoriomlán, go nglacfaidh
sruthchúrsaí le scaoileadh draenála bóthair ón fhorbairt bóthair atá beartaithe a bhfuil cáilíocht
feabhsaithe ag baint leis i gcomparáid leis an rith chun srutha atá á scaoileadh ón N22 atá ann.
Tá acmhainn ann mar sin do ‘dhea-thionchar de shuntas íseal’ ar cháilíocht uisce na
sruthchúrsaí glactha.
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Maolú ar Thionchair Bhaol Tuile

Tógáil
Déanfar maolú ar acmhainn na dtionchar atá aitheanta a bhaineann le tógáil an bhóthair ar
bhaol tuile má dheántar trealamh, ábhair agus cartadh a stóráil lasmuigh de thuilemhá táscach
an tSuláin agus a chraobh-aibhneacha. Is féidir seo a bhaint amach go héasca de bharr
fhairsinge teoranta thuilemhánna na n-aibhneacha laistigh d’fhormhór an cheantair staidéir. Is
féidir acmhainn bhaol tuile a mhaolú freisin ach a chinntiú go ndéantar oibreacha atreoraithe
cainéil le linn an tséasúir chuí, le tréimhsí ardsreafa a sheachaint, agus go gcríochnaítear iad go
tráthúil. Beidh fad an chainéil atreoraithe srianta don méid is lú a bhíonn ag teastáil agus, nuair
is fhéidir é, thógfaí lintéir ingearach leis an mbóthar lena bhfad a íoslaghdú.

Feidhmiú
Lena chinntiú go mbíonn méid oiriúnach sna lintéir le fadhbanna acmhainne a sheachaint le linn
teagmhas ardsreafa, seachnófar méadú do-ghlactha ar bhaol tuile, agus dá réir sin, mar a
dtrasnaíonn an fhorbairt bóthair atá beartaithe srutháin bheaga, gan ainm, beidh na lintéir mór
go leor le sreabhadh tuile 1-i-100 bliain a iompar. Nuair a bhíonn gá le hathailíniú buan a
dhéanamh ar shruthán, bheadh méid an chainéil nua de mhéid a fhreastlódh ar shreabhadh
tuile 1-i-100 bliain agus é deartha le saintréithe an tsruthchúrsa atá ann a choimeád. Léiríodh
go mbeadh na tionchair ar leibhéil uisce tuile mar thoradh ar an fhorbairt bóthair atá beartaithe a
bheith ag trasnú an tSuláin, na Láinne, na Fothairse, na Biochaille agus tuilemhánna chuid de
an sruthchúrsaí seo, inghlactha.
Beidh leibhéil na dtarr ar gach struchtúr nua droichid socraithe ar a laghad 300m os cionn an
leibhéil réamh-mheasta do leibhéal uisce na tuile 1-i-100 bliain, ag teacht le treoirlínte an OOP
agus le go leor scóipe a chinntiú do ghluaiseacht smionagair mhóir a bheadh ar snámh.
Laghdóidh seo dóchúlacht bhlocála ar oscailtí an droichid nua le linn tuile.
Ina theannta sin, le cosc a chur ar chuid d’acmhainn stórála dheilt an tSuláin/thaiscumar
Charraig an Droichid a bheith scoite ag claífort na forbartha bóthair atá beartaithe, déanfar
ionchorprú ar lintéir lena chinntiú go gcoimeádtar cosán draenála do shreabhadh na dtuilte, ag
cur cosc dá réir sin ar uisce na dtuilte a bheith teanntaithe sa limistéar talún seo.
Mar thoradh ar na beartais seo beidh na tionchair ar bhaol tuile gan suntas den chuid is mó.

10.6.4

Maolú ar Thionchair Dhraenála

Le linn don fhorbairt bóthair atá beartaithe a bheith ag feidhmiú, tá acmhainn aitheanta do
thionchair ar rátaí bhonnlíne agus ar thoirt reatha chun srutha uisce dromchla, a bhaineann le
dromchlaí breise neamh-thréscaoilteacha. I ndiaidh comhairliúcháin le hoifig Innealtóirí
Ceantair Mhaigh Chromtha, aontaíodh nach mbeadh gá de ghnáth le tanúchán nuair a bheadh
príomh-shruthchúrsa mar an Sulán ag glacadh le scaoilte. Ar a shon sin, ag láithreacha
íogaireacha, mar shampla, mar ar tharla tuilte go rialta san am atá caite, déanfar meascán
d’infrastruchtúr a bheidh deartha le híoslaghdú a dhéanamh ar an méadú a fhéadfadh a theacht
ar shreabhadh sna sruthchúrsaí glactha a ionchorprú i gcóras draenála uisce dromchla na
forbartha bóthair atá beartaithe. Tógfar claiseanna reatha agus scagdhraenacha, nuair a
cheaptar gá a bheith leo, le sreabhadh a mhaolú agus le huasmhéadú a dhéanamh ar an méid
de rith chun srutha an bhóthair a théann isteach sa talamh nó a chailltear le himghalú. Nuair a
aithnítear go mbíonn sruthchúrsaí glactha ag nó cóngarach dá n-acmhainn reatha, agus iad
íogair dá réir sin maidir le baol tuile, agus nuair atá uiscígh leochaileacha ó thaobh truaillithe de
aitheanta, déanfar rith chun srutha an bhóthair a threorú chuig linnte tanúcháin. Feidhmeoidh na
linnte seo le teorainn a chur le scaoileadh dhraenála uisce dromchla bóthair go rátaí láithreáin
úrnua agus le cineál éigin cóireála reatha chun srutha agus imshrianadh doirte a sholáthar.
Mar thoradh air seo, beidh aon mhéadú ar rátaí agus ar thoirt reatha chun srutha ag scaoileadh
le sruthchúrsaí glactha gan suntas agus ní chuirfear isteach ar bhaol tuile bhonnlíne.

10.6.5

Maolú ar Thionchair Eile

Tá úsáid a bhaint as struchtúir a bhíonn mór go leor agus deartha go híogair riachtanach do
mhaolú na dtionchar ionchasacha a bhaineann le struchtúir insrutha a thabhairt isteach. Ach
amháin do dhroichead an tSuláin, moltar struchtúir de dhearadh réise oscailte ag teacht le
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treoirlínte an ÚBN maidir le ‘Sruthchúrsaí a Thrasnú le linn Tógála Scéimeanna um Bóithre
Náisiúnta’, ag fágáil ghrinneall nádúrtha na habhann agus na bruacha gan cur isteach den
chuid is mó. Nuair a bhíonn gá le hoibreacha insrutha m.sh. ag droichead an tSuláin, a bheidh
ina struchtúr dhá réise le piara lárnach, ba chóir go ndéanfaí na hoibreacha faoi threoir
phearsanra an Bhoird Iascaigh le linn an tséasúir chuí, le híoslaghdú a dhéanamh ar an
tionchar ar ghnáthóga agus speicis insrutha.
Le cosc a chur ar struchtúir mar lintéir feidhmiú mar bhac ar shaorghluaiseacht mhamach a
bhfuil cónaí orthu ar feadh bhruacha na n-aibhneacha, m.sh. an dobharchú, cuirfear an dara
lintéar isteach in aice leis an bpríomhlintéar le híos-trastomhas de 600mm. Mura soláthraítear
lintéir ar leith 600mm, déanfar colbhaí a ionchorprú sna lintéir ar leibhéal oiriúnach le
hinúsáidteacht a chinntiú. Déanfar tírdhreachadh ar na bealaí isteach agus amach as lintéir ag
úsáid fásra.
Ag teacht le Treoirlínte an ÚBN, le laghdú a dhéanamh ar na tionchair a fhéadfadh a bheith ar
speicis uisceach ar imirce, ar shruthchúrsaí íogaireacha, coimeádfar ábhair nádúrtha grinnill
agus grádáin na srutháin trí chineál lintéar le híochtar oscailte a úsáid nuair atá sin indéanta, nó
tógfar lintéir ar bhealach go mbíonn an t-iompú ar a laghad 500mm faoi bhun ghrádlíne
ghrinneall nádúrtha an tsrutháin. Cinnteoidh dearadh na lintéar freisin, chomh fada agus is
féidir é, go gcoimeádtar sreabhadh ó cheann ceann na bliana trí lintéir agus go seachnaítear róthreoluas sreafa. Déanfaidh ró-threoluas sreafa a sheachaint ag inraon agus asraon lintéir cosc
ar mhéadú ar chreimeadh ghrinnill an chainéil agus ar thruailliú na sruthchúrsaí le solaid/dríodar
ar fuaidreamh.
Meastar tionchar foriomlán na forbartha bóthair ar thimpeallacht uisce dromchla a bheith Mion
diúltach.
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11.0

ÉICEOLAÍOCHT
(GNÁTHÓGA,
IASCAIREACHTAÍ)

11.1

RÉAMHRÁ

FLÓRA,

FÁNA

AGUS

Soláthraíonn an chaibidil seo measúnacht ar an tionchar is dóichí a bheadh ar thimpeallacht
éiceolaíochta na forbartha bóthair ó Bhaile Bhuirne go Maigh Chromtha. Tá tuilleadh sonraí ar
an gcúlra ar fáil i dTuarascáil Theicniúil 7: Éiceolaíocht in Imleabhar 4 den RTT seo.

11.2

MODHEOLAÍOCHT

Clúdaíonn an réimse staidéir ar déanadh measúnacht air sa Tuarascáil Theicniúil seo na
‘ceantair agus na gnéithe éiceolaíochta (.i. na hacmhainní/gabhdóirí éiceolaíochta) ar dóichí
tionchar a bheith ag na hathruithe fisiciúla a chruthaíonn an tionscadal seo orthu, pé fad iad ó
thógáil talún an bhealaigh’ faoi mar atá leagtha síos sna Treoirlínte do Mheasúnacht ar
Thionchair Éiceolaíochta Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta. Athcheartú 1, (ÚBN 2006a) faoi
mar atá nuashonraithe ag Athcheartú 2 (ÚBN 2009). Tá ceantair atá lasmuigh de thógáil talún
na forbartha bóthair atá beartaithe suas le 250m ó lárlíne an phríomhlíne áirithe sa cheantar
staidéir nuair is cuí, ach sna cásanna ina gcuireann gnéithe den tírdhreach áitiúil teorainn leis
an limistéar is dóichí tionchar a bheith ag an bhforbairt bóthair air, laghdaítear an fad seo.
Tá an mheasúnacht bunaithe ar shraith de shuirbhéireachtaí allamuigh, athbhreithniúcháin
deisce agus comhairliúchán le comhlachtaí reachtúla agus neamhreachtúla, ar a n-áirítear iad
seo a leanas:


Suirbhéireacht Ghnáthóg ar chonair na forbartha bóthair (mar ar déanadh taifead
chomh maith ar bhreathnadóireacht ar éin agus ar fhána eile);



Suirbhéireacht ceithre shéasúr ar ghníomhaíochtaí an sciatháin leathair ar an
bhforbairt bóthair;



Suirbhéireacht ar ghníomhaíocht mhamach;



Measúnacht ar na fálta sceach laistigh d’achar an staidéir;



Suirbhéireacht ar éin uisce gheimhrithe cheantar Dheilt an tSuláin;



Measúnacht ar na sonraí atá foilsithe ar na tailte a mbeidh an fhorbairt bóthair ag dul
tríothu;



Comhairliúchán le comhlachtaí iomchuí reachtúla agus neamhreachtúla;



Suirbhéireacht ar Éiceolaíocht Uisceach fionnuisce;



Suirbhéireacht ar an Diúilicín Péarla Fionnuisce;



Suirbhéireacht bhrífíte agus raithní Abhainn na Biochaille agus Choill an Easa;



Suirbhéireacht ar an drúchtín ballach ag Coill an Easa agus sa cheantar máguaird;



Sraith de shuirbhéireachtaí samhraidh agus fómhair ar ghníomhaíocht an sciatháin
leathair ar feadh na forbartha bóthair;



Suirbhéireacht gheirmridh ar an sciathán leathair ar an bhfara in limistéir roghnaithe
laistigh de chonair na forbartha bóthair;



Suirbhéireachtaí earraigh ar an sciathán leathair ar chodanna roghnaithe den
fhorbairt bóthair;



Suirbhéireacht ar an Scréachóg Reilige; agus



Suirbhéireachtaí ar speicis éan a bhfuil ardchásmhaireacht chaomhnaithe ag baint
leo: an Tuirne Lín (Féach Rannán 11.2.7), an Meirliún, Cromán na gCearc agus an
Crotach, i limistéir le hacmhainn ghnáthóige a bheadh oiriúnach sa chuid thiar den
cheantar staidéir.

Soláthraítear sonraí ar na modheolaíochtaí sonracha a úsáideadh do na rannáin indibhidiúla
den mheasúnacht seo i Rannáin 11.2.3 go 11.2.11.
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Agus an mheasúnacht seo á ullmhú, déanadh gach staidéar ag tagairt do threoirlínte mar
Threoirlínte Bainistíochta Tionscadail na mBóithre Náisiúnta (Márta2001) leis an Údarás um
Bóithre Náisiúnta, agus Treoirlínte do Mheasúnacht na dTionchar Éiceolaíochta ar Scéimeanna
um Bóithre Náisiúnta, Athcheartú 1 (ÚBN 2006a) agus Athcheartú 2 (ÚBN 2009); Treoirlínte ar
an bhFaisnéis atá le Bheith i Ráitis Tionchair Timpeallachta (2002) na Gníomhaireachta um
Chaomhnú Comhshaoil (GCC), ‘Lámhleabhar Dearaidh do Bhóithre agus do Dhroichid’ (LDBD
1997, 2001) Ghníomhaireacht Mhórbhealaí an RA, agus ‘dea-chleachtas’ a úsáid sa
mheasúnacht éiceolaíoch ar scéimeanna bóthair.
Nuair ba chuí, déanadh é a ullmhú freisin ag teacht le sraith na dTreoirlínte um Mheasúnacht
Timpeallachta agus Tógála, mar a d’fhoilsigh an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta. Déanadh cuid
de na suirbhéireachtaí éiceolaíochta sular foilsíodh an treoir seo. Ar a shon sin, déanadh
leibhéal iomchuí agus láidir suirbhéireachta i ngach cás.

11.2.1

Athbhreithniúchán Deisce

Déanadh athbhreithniúchán deisce ar chonair na forbartha bóthair d’fhonn suíomhanna sainithe
a aithint a bhfuil Tábhacht Náisiúnta nó Idirnáisiúnta ag baint leo, .i. Limistéir Oidhreachta
Nádúrtha (LONanna), Limistéir Oidhreachta Nádúrtha atá molta (LONm), iarrthóir Limistéir
Chaomhantais Speisialta (iLCS) agus Limistéir faoi Chosaint Speisialta (LfCS) agus
suíomhanna eile sainithe. Taispeántar na suíomhanna seo i bhFigiúr 1. Déanadh athbhreithniú
freisin ar shuíomhanna neamhshainithe atá inspéise ó thaobh éiceolaíochta, ar a n-áirítear
‘scáthshuíomhanna’ atá aitheanta ag grúpáil de Eagraíochtaí Neamhrialtasacha (Dwyer 2000),
agus Ceantair Thábhachtacha Éan (CTÉ) mar a d’aithin Beathra Éan Idirnáisiúnta. Tá na
láithreacha iomchuí sin laistigh de 5km curtha i láthair thíos

11.2.2

Comhairliúchán

Cuireadh próiseas comhairliúchán ar bun agus chuathas i gcomhairle leis na
comhlachtaí/daoine indibhidiúla seo a leanas agus iarradh orthu faisnéis agus ráitis iomchuí a
chur isteach:
 An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) den Roinn Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (RCORÁ);


Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae Chorcaí;



Bord Iascaigh Réigiúnach an Iardheiscirt;



Príomh-Bhord Iascaigh;



Foras na Mara; agus



Bord Soláthair an Leictreachais (BSL).

11.2.3

Suirbhéireacht Gnáthóg

Déanadh suirbhéireacht siúlóide ildisciplíneach ar feadh fad na forbartha bóthair atá beartaithe,
de réir na dTreoirlínte do Mheasúnacht Tionchar Éiceolaíochta ar Scéimeanna Um Bóithre
Náisiúnta, Athcheartú 2 (ÚBN 2009). Déanadh gnáthóga a rangú de réir na scéime do rangú
gnáthóg a d’fhoilsigh an Chomhairle Oidhreachta in Treoir do Ghnáthóga in Éirinn (Fossitt
2000). Úsáideadh torthaí na suirbhéireachta le Suíomhanna Inspéise ó Thaobh Éiceolaíochta
(FIÉanna) a aithint. Níor chóir go n-úsáidfí an téarma “FIÉ” le tabhairt le fios go bhfuil aon
sainiú foirmeálta ag na suíomhanna seo, ach is téarma é a úsáidtear sa mheasúnacht seo ar
mhaithe le héascaíocht chur síos. Taispeántar na FIÉanna seo i bhFigiúr 11.2, agus déantar
iad a phlé i Rannán 11.3.2.
Déanadh gach FIÉ a mheas de réir an Scéim Measúnachta Suíomh a bhfuil cur síos uirthi i
dTábla 1 de na Treoirlínte do Mheasúnacht ar Thionchair Éiceolaíochta Scéimeanna um Bóithre
Náisiúnta. Athcheartú 2 (ÚBN 2009), san ord fiúntais seo a leanas:
 Tábhacht Idirnáisiúnta;


Tábhacht Náisiúnta;



Tábhacht Contae;
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Tábhacht Áitiúil (luach níos airde); agus



Tábhacht Áitiúil (luach níos ísle).

Déantar torthaí na measúnachta seo a phlé i Rannán 11.3.2.
Déanadh cainníochtú ar thionchar chaillteanas na ngnáthóg le tógáil talún díreach fisiciúil trí
fhorleagan a dhéanamh ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar an bplean do ghnáthóga
(Figiúr 11.2) agus tugann Tábla 11.4 achar iomlán gach cineál gnáthóige atá suite laistigh de na
FIÉanna a chaillfear. Déanadh tionchair eile mar iad sin a bhaineann le hilroinnt ghnáthóg,
tionchair hidreolaíocha agus cur isteach a mheas ar bhealach cáilíochtúil bunaithe ar an
bhfaisnéis a bhíonn ar fáil ó fhoilseacháin iomchuí teicniúla (mar shampla: Treweek 1999).
Déanadh suntas na dtionchar a mheas de réir Rannán 3.4 de na Treoirlínte do Mheasúnacht ar
Thionchair Éiceolaíochta na Scéimeanna Um Bóithre Náisiúnta, Athcheartú 2 (ÚBN 2009)
(Measúnacht Tionchair). Ba chóir go roghnófaí tionchair ar shaintréithe atá faoi bhun Tábhacht
Áitiúil (luach níos airde) mar ‘phríomhghabhdóirí’ a bhfuil mionmheasúnacht de dhíth orthu.

11.2.4

Suirbhéireacht Ceithre Shéasúr ar an Sciathán Leathair

Déanadh suirbhéireacht allamuigh ó 2004 go 2008. Déanadh measúnacht brathadóra sciathán
leathair istoíche maidir le gníomhaíocht bheathaithe agus chomaitéireachta sciathán leathair i
suíomhanna in aice leis an N22 agus a dtrasnaíonn an N22 iad. Imscrúdú i rith an lae ar
fhoirgnimh agus ar dhroichid na n-aibhneacha ar gach taobh den fhorbairt bóthair le
hardacmhainn maidir le sciatháin leathair mar an ialtóg ghiobach, ialtóg Natterer, agus an chrúialtóg bheag. Chuathas i gcomhairle le muintir na háite, leis an SPNF agus le Grúpa Sciathán
Leathair Chontae Chorcaí.

11.2.5

Suirbhéireacht ar Mhamaigh Thalún

Déanadh suirbhéireacht sular foilsíodh Treoirlíne maidir le Caitheamh leis an mBroc roimh
Thógáil Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta an ÚBN agus déanadh é de réir na dtreoirlínte a
thugtar sa Lámhleabhar Dearaidh do Bhóithre agus do Dhroichid (LDBD 1997 & 2001).
Cuardaíodh fálta sceach, draenacha páirce, bruacha abhann, taobhanna bóthar, coillearnacha
agus teorainneacha scrobarnaí le rian den bhroc, den iora rua agus den dobharchú a aimsiú.
Déanadh measúnú ar ghnáthóga a fuarthas ar feadh na forbartha bóthair freisin maidir lena noiriúnacht do speicis eile mamach cosanta.

11.2.6

Suirbhéireacht ar Fhálta Sceach

Déanadh suirbhéireacht ar fhálta sceach cheantar an staidéir d'fhonn cáilíocht na bhfál sceach
sa cheantar staidéir a mheas agus le measúnú a dhéanamh ar thionchar na forbartha bóthair
atá beartaithe ar fhálta sceach.

11.2.7

Suirbhéireachtaí ar Éin

Socraíodh go raibh gá le mionsuirbhéireachtaí ar éin in dhá cheantar, Deilt an tSuláin (FIÉ 1)
agus codanna ardtailte iarthair an chonairbhealaigh (i agus timpeall FIÉ 22, An Sliabh
Riabhach).
Tuigtear go bhfuil Deilt an tSuláin (FIÉ 1) in oirthear an cheantar staidéir ina shuíomh
tábhachtach d’éin uisce geimhrithe. Déanadh trí chomhaireamh ar lapairí agus éanlaithe fiáine
an cheantair seo d'fhonn tábhacht na láithreach seo a mheas agus le measúnú a dhéanamh ar
na tionchair is dóichí a bheadh ar an suíomh de dheasca tógáil agus feidhmiú na forbartha
bóthair atá beartaithe.
Soláthraíonn roinnt ceantar ardtalún sa chuid thiar den chonairbhealach, i agus timpeall ar An
Sliabh Riabhach (FIÉ 22, féach Rannán 11.3.2) gnáthóg pórúcháin a fhéadfadh a bheith
oiriúnach (cé nach iad is fearr) do speicis a bhfuil ardchásmhaireacht chaomhnaithe ag baint leo
mar an Meirliún, Cromán na gCearc agus an Crotach. Déanadh spriocshuirbhéireachtaí do na
speicis seo le linn séasúr an ghoir 2008.
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Éiceolaíocht Fionnuisce

Déanadh suirbhéireacht éiceolaíochta uisceach fionnuisce le measúnú a dhéanamh ar líon na
n-iasc atá ann, ar luach iascaireachta, fána inveirteabrach, flóra uisceach, cáilíocht uisce, luach
gnáthóg agus riocht ghinearálta éiceolaíochta na sruthán/n-aibhneacha fionnuisce agus na
dtaiscumar i gcomharsanacht na forbartha atá beartaithe agus le sonraíocht bhonnlíne ar féidir
athruithe a tharlóidh sa todhchaí a mheas dá réir. Úsáideadh na sonraí seo de réir an cur síos
seo thíos:
 Le stádas ginearálta na sruthán/abhainn agus Taiscumar Charraig an Droichid a
mheas ó thaobh éiceolaíochta agus iascaireachta de i gcomhthéacs na
ndobharcheantar níos faide síos le sruth;


Le measúnú a dhéanamh ar an tionchar a fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt atá
beartaithe ar cháilíocht an uisce agus ar fhlóra agus fhána uisceach; agus,



Le beartais mhaolaithe a mholadh nuair a bhíonn droch-thionchair reámh-mheasta.

Ag gach láthair suirbhéireachta déanadh na measúnachtaí seo a leanas: Measúnacht
Ghnáthóg; Measúnacht Gnáthóg Shalmainide; Sampláil Inveirteabrach agus Measúnacht ar
Cháilíocht Uisce; Measúnacht ar Phlandaí Uisceacha; agus, Measúnacht ar Stoic Éisc.

11.2.9

Suirbhéireacht Bhrífíte agus Raithní

I rith Aibreán 2007, déanadh suirbhéireacht ar chlais Abhainn na Biochaille laistigh de Choill an
Easa. Déanadh diansuirbhéireacht ar an láthair. Chomh maith le taifead a dhéanamh ar an
bhflóra brífíte (caonaigh agus aelusanna), rinneadh taifead chomh maith ar an teiridifít
(raithneach agus plandaí raithneachúla), agus déanadh mapáil CFG ar speicis thábhachtacha.

11.2.10

Suirbhéireacht ar an drúchtín ballach (Geomalacus maculosus)

Déanadh suirbhéireacht ar Choill an Easa maidir leis an drúchtín ballach in Aibreán 2007.
Déanadh measúnú ar an gceantar siar ó Choill an Easa (ceantar na Sléibhe Riabhaiche) i mí na
Samhna 2007.

11.2.11

Suirbhéireacht ar an Diúilicín Péarla Fionnuisce (Margaritifera margaritifera)

Déanadh suirbhéireacht ar an diúilicín péarla sa Sulán agus a chraobh-aibhneacha i rith 2007.
Úsáideadh dhá mhodheolaíocht éagsúil d’fhonn measúnacht oiriúnach a dhéanamh. I
Meitheamh agus Iúil 2007, déanadh suirbhéireacht Céim 1 d’aibhneacha nach raibh taifead
déanta ar dhúilicíní iontu roimhe sin, agus i Meán Fómhair 2007, déanadh suirbhéireacht Chéim
2 d’aibhneacha a taifeadadh roimhe sin. Lean an dá chineál suirbhéireachta modheolaíochtaí
SPNF (Dí-ainm, 2004).

11.3

AN TIMPEALLACHT ATÁ ANN

11.3.1

Láithreacha Sainithe

Féachtar ar gach láthair atá sainithe go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, a bhféadfadh tionchar
díreach nó indíreach a bheith ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe orthu laistigh den cheantar
staidéir, de réir mar atá leagtha síos i dTreoirlínte an ÚBN (ÚBN, 2009).
Níl aon láthair sainithe a mbeidh tionchar díreach ag an bhforbairt bóthair uirthi. Taispeánann
Tábla 11.1 thíos na láithreacha sin atá laistigh de 5km ón bhforbairt bóthair atá beartaithe.
Tábla 11.1
Beartaithe

Láithreacha Sainithe go Reachtúil laistigh de 5km ón mBealach atá

Ainm an tSuímh
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bhealach)
iLCS / LONm /
LCS / Anaclann
Reachtúil Dúlra

Foraois
ghlárach

67m ó dheas ó
líne na teorann
150m ón lárlíne
(Sl 2 + 100)

iLCS / LONm

Coillearnach
Dhaire
neamhghasánaigh

001890

3.6km ó thuaidh
(Sl 3 + 000)

iLCS / LONm

Bratphortach
cnoic

Páirc Náisiúnta
Chill Airne Na
Cruacha Dubha
agus Abhantrach
Abhann Cárthaí

000365

4.0km ó thuaidh
agus
soir
ó
thuaidh
(Sl 000)

iLCS / LONm

Réimse
leathan
gnáthóg
agus
speiceas,
go
háirithe maidir leis
na haibhneacha,
na
hardtailte,
portaigh
agus
coillearnacha

LCS
Shléibhte
Mhullach an Ois
go Muisire Mór

004162

60m ón líne láir
(0m ó thaobhbhóthar) soir ó
thuaidh
(Sl 2 + 900)

LCS

Cromán
na
gCearc
(agus
speicis eile éan) i
ngnáthóga
ardtalún

Coill Phruchais

001248

120m ó dheas
(Sl 10 + 500)

LONm

Coillearnach
leathnádúrtha

An Loch Geal

001067

An Gaorthadh

000108

1.3km siar
dheas*
(Sl 21 +500)

na

000106

Portach Mhullach
an Ois

Coill Ghort
Tiobratan

ó

uathúil

4.6km soir ó LONm
Gnáthóga
loch
thuaidh
agus moing
(Sl 20 + 000)
* Tá an Anaclann Reachtúil Dúlra agus an LCS ag an nGaorthadh níos lú ná na iLCS agus
LONm, agus iad suite 2.3km ón bhforbairt bóthair.
Déanann Beathra Éan Idirnáisiúnta (Hunt et al. 2000) rangú ar cheantar ‘An Gaorthadh agus
Taiscumar Inis Cara’ mar Cheantar Tábhachtach d'Éanlaithe (Poblacht na hÉireann IBA uimh.
84). Clúdaíonn an IBA An Gaorthadh agus an chuid uachtarach de Thaiscumar Inis Cara,
chomh fada síos le sruth le Damba Charraig an Droichid. Tá líon tábhachtach Praslacha (1,600
éan, 1996), Lacha Rua (2,000 éan, 1996), Mallard (1,750 éan, 1985), Cearc Cheannann (312
éan, 1995) agus Feadóg Bhuí (1,500 éan, 1985) sa suíomh trí chéile a bhfuil tábhachtach
náisiúnta leo. Beidh tionchar áirithe ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar Thaiscumar Inis
Cara agus ar an IBA seo dá réir (féach Rannán 11.4.2).

11.3.2

Suirbhéireacht Gnáthóg

Déanadh limistéir shuntasacha leathnádúrtha gnáthóg a aithníodh le linn na suirbhéireachta
allamuigh a rangú mar Shuíomhanna Inspéise ó Thaobh Éiceolaíochta (FIÉanna) leis na
heisceachtaí seo a leanas:
 Fálta sceach agus crannteorainneacha, a ndéantar measúnacht ar leithligh orthu i
Rannán 11.3.3 den tuarascáil seo;


Limistéir bheaga coillearnaí atá athruithe go mór, nó neamhdhúchais den chuid is
mó, agus cé go bhfuil luach áirithe ag baint leo d'éin, do mhamaigh agus d’fheithidí,
tá siad forleathan ar fud chonaire an staidéir, agus sa cheantar trí chéile; agus,



Limistéir bheaga scrobarnaí iargúlta, agus cé go bhfuil luach áirithe ag baint leo d'éin,
do mhamaigh agus d’fheithidí, tá siad forleathan ar fud chonaire an staidéir agus sa
cheantar trí chéile.
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Tá cur síos thíos ar na 26 Suíomh Inspéise ó Thaobh Éiceolaíochta (FIÉanna) a aithníodh, i
dTábla 11.2, le gearrchur síos ar na gnáthóga. Le tuilleadh faisnéise a fháil ar na suíomhanna
seo, féach le do thoil Tuarascáil Theicniúil 7: Éiceolaíocht in Imleabhar 4 den RTT seo.
Tábla 11.2 Suíomhanna Inspéise ó Thaobh Éiceolaíochta
FIÉ
Cur Síos
FIÉ 1 Deilt an tSuláin
Ceantar bogaigh le gnáthóga
d’éin uisce le coillearnach
bhruachánach
FIÉ 2 Coillearnach Chúil Coillearnach Dhuillsilteach
Chomhair
FIÉ 3 An Sulán
Abhainn le fásra ar a bruacha
FIÉ 4 An Láinne
Abhainn le fásra ar a bruacha
FIÉ 5 Gleann Chúil Liatháin
Gleann le sruthán beag le
gnáthóga leathnádúrtha
FIÉ 6 Gleann Bhaile Uí Coillearnach bhruachánach
Bhioráin
FIÉ 7 Coill Chódroma
Coillearnach
FIÉ 8 Bogach na Tíre Bige

Féarach fliuch

FIÉ 9 Coillearnach Ghleann
an Earraigh

Gnáthóga leathnádúrtha le
Dair
Neamhghasánach
(Coillearnach Nádúrtha)
Abhainn le fásra ar a bruacha
Coillearnach,
scrobarnach
agus féarach fliuch
Coillearnach
agus
scrobarnach
Coillearnach
Scrobarnach/Fraochmhá
Fhliuch
Coillearnach cois srutháin
bheag
Gnáthóga
leathnádúrtha,
fraochmhá
fhliuch
agus
scrobarnach, moing bhocht
agus coillearnach bhorrfháis
Gnáthóga
bogaigh,
coillearnach leathanduilleach
Breacachan de ghnáthóga
féaraigh; lomáin chreagacha;
ceantair thaise bhorrbháis le
Fionnáin in uachtar ann;
achair thirime scrobarnaí agus
paistí coille níos tirime is
dóichí atá i gcomhréir le
Treoir maidir le Gnáthóga ón
AE Iarscríbhinn 1 gnáthóg
‘seanchoillte
de
dhair
neamhghasánach le Cuileann
agus Raithneach Crua in
Éirinn agus sa Bhreatain Mhór
(91AO)’.
Coillearnach phortaigh

FIÉ 10 An Fhothrais
FIÉ 11 Coillearnach Inse an
Líonáin
FIÉ 12 Coillte Charraig na
Madraí
FIÉ 13 Coill Phruchais LONm
FIÉ 14 Scrobarnach Lios an
Chraosaigh
FIÉ 15 Sruthán Chúil an
Bhuacaigh
FIÉ 16 Cúil na Cathrach Thoir

FIÉ 17 Cúil na Cathrach Thiar
FIÉ 18 Tonn Láin

FIÉ 19 Portach Charraig an
Deireadh Fómhair 2009

11-6

Measúnacht (* féach nóta thíos)
Tábhacht Áitiúil (luach níos
airde)
Tábhacht Áitiúil (luach
airde)
Tábhacht Náisiúnta
Tábhacht Náisiúnta
Tábhacht Áitiúil (luach
airde)
Tábhacht Áitiúil (luach
ísle)
Tábhacht Áitiúil (luach
airde)
Tábhacht Áitiúil (luach
ísle)
Tábhacht Contae

Tábhacht Náisiúnta
Tábhacht Áitiúil (luach
airde)
Tábhacht Áitiúil (luach
ísle)
Tábhacht Náisiúnta
Tábhacht Áitiúil (luach
airde)
Tábhacht Áitiúil (luach
ísle)
Tábhacht Áitiúil (luach
airde)

níos

níos
níos
níos
níos

níos
níos

níos
níos
níos

Tábhacht Áitiúil (luach níos
airde)
Tábhacht Áitiúil (luach níos
airde)

Tábhacht Áitiúil (luach níos
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Phúca
FIÉ 20 Coillearnach na
Ceapaí
FIÉ 21 Coimpléasc Choill an
Easa
FIÉ 22 An Sliabh Riabhach
FIÉ 23 An Abhainn Gharbh

FIÉ 24 An Cheapach Thiar
FIÉ 25 Conair Abhainn na
Biochaille

FIÉ 26 Ardtailte na Ceapaí
(LCS Shléibhte Mhullach an
Ois go Muisire Mór)

McCarthy Hyder Comhairleoirí

Achar
coillearnaí
beag,
Féarach Feabhsaithe
Coillearnach le clais abhann
Portach
Abhainn
le
coillearnach
bhruachánach agus féarach
fliuch.
Féarach garbh, fréachmhá
agus gnáthóga portaigh
Conair
bhruachánach
cuíosach caol ach slán ar
feadh na Biochaille, le crainn
agus scrobarnach lánfhásta.
Mósáic de ghnáthóga féarach
feabhsaithe den chuid is mó

airde)
Tábhacht Áitiúil (luach níos
airde)
Tábhacht Idirnáisiúnta
Tábhacht Áitiúil (luach níos
airde)
Tábhacht Contae

Tábhacht Áitiúil (luach níos
ísle)
Tábhacht Áitiúil (luach níos
airde)

Tábhacht Idirnáisiúnta

(* tugtar an suntas tionchair a chuirtear i láthair sa tuarascáil seo ag an leibhéal is airde
geografach mar a mbíonn tionchar suntasach aitheanta)

11.3.3

Fálta Sceach

Is é líon iomlán na bhfálta sceach agus na gcrannteorainneacha laistigh de thógáil talún na
forbartha bóthair ná 183, arb ionann é agus timpeall 16.5km d’fhálta sceach agus
crannteorainneacha. Tá cáilíocht fhoriomlán na bhfálta sceach laistigh de cheantar an staidéir
cuíosach íseal. Ní dhéantar cothabháil orthu de ghnáth, is beag ceann acu atá fós saor ó stoc,
agus a lán acu agus gan iontu anois ach beagán sa bhreis ar scrobarnach líneach Drise agus
Aitinn, le fálú sreinge ag coimeád na dteorainneacha saor ó stoc. Déantar fálta sceach an
achair staidéir a mheas de réir cháilíochta agus luach éiceolaíochta measartha nó íseal go
ginearálta, le fíorbheagán d’ardcháilíocht. Go foriomlán, meastar Tábhacht Áitiúil (luach níos
ísle) a bheith leis na fálta sceach a mbeidh tionchar ag an bhforbairt bóthair orthu.

11.3.4

Flóra

Téann an fhorbairt bóthair atá beartaithe trí chearnóga 10km W17, W26 agus W27 d’Eangach
Náisiúnta na Suirbhéireachta Ordanáis.
Gineadh liosta speiceas plandaí neamhchoitianta
agus cosanta do na cearnóga 10km sin trí shuirbhéireacht deisce agus aithníodh na speicis seo
a leanas:
 Lus Lathaí;


Cáithluibh Bheag;



Gnamhlus Móna;



Donnrosc;



Crobh Cruinn.

Áirítear i mBunachar Sonraí Plandaí Neamhchoitianta an SPNF taifid ar an Lus Lathaí ón
nGaorthadh ó 1983 agus 1984, ach níl aon taifead ann ó Thaiscumar Inis Cara. Níor déanadh
aon Lus Lathaí a thaifeadadh ag Taiscumar Inis Cara le linn oibre suirbhéireachta allamuigh
don mheasúnacht seo ná níor aithníodh iad i gceantair tógála talún ag an SPNF.
Ní bhfuarthas aon ghnáthóg oiriúnach don Cháithluibh Bheag laistigh de cheantar an staidéir,
agus meastar nach dócha go bhfuil a leithéid ann. Meastar nach dócha go bhfuil an Gnamhlus
Móna laistigh de cheantar an staidéir.
Tor nó crann beag atá sa Donnrosc, a bhíonn i gcoillte, cois srutha agus ina áiteanna taise
carraigeacha. Déanadh taifeadadh air le déanaí i gCo. Chorcaí agus is aithnid é sa
Ghaorthadh. Níor déanadh aon taifeadadh air áfach, le linn aon oibre suirbhéireachta allamuigh
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don Mheasúnacht seo. Ní bhfuarthas aon ghnáthóg an-oiriúnach laistigh den tógáil talún don
fhorbairt bóthair agus meastar nach dócha go bhfuil la leithéid ann.
Faightear an Crobh Cruinn i bhfálta sceach, ar bhallaí agus ar thaobh an bhóthair go
hócáideach, tráthúil, go minic ar ghnáthóga gearrshaolacha talún gan rath. Le linn na tógála
agus ar feadh roinnt bhlianta i ndiaidh na tógála is dócha go mbeidh ceantair shubstaintiúla
gnáthóg oiriúnach don speiceas seo ar fáil.
I rith Aibreáin 2007, déanadh suirbhéireacht bhrífíte agus raithní ar chlais Abhainn na Biochaille
laistigh de Choill an Easa. Cé nach bhfuarthas aon cheann de na speicis brífíte atá cosanta
faoin Ordú (Cosanta) Flóra 1999, ná ní rabhthas in amhras go raibh a leithéid ag an láthair,
léiríonn an tsuirbhéireacht go gcothaíonn an láthair ardmhinicíocht agus éagsúlacht brífíte
taisiarrthach (speiceas aigéanach a bhraitheann ar ardleibhéil bhogthaise).

11.3.5

Fána

11.3.5.1 An Sciathán Leathair
Léiríonn torthaí na suirbhéireachtaí ar an sciathán leathair go bhfuil an-tábhacht ag baint le
ceantar an staidéir do réimse speiceas den sciathán leathair, ar a n-áirítear speiceas
Iarscríbhinn II de Threoir maidir le Gnáthóga an AE, an chrú-ialtóg bheag, a fuarthas ag ceithre
láthair laistigh den cheantar staidéir. Fuarthas go raibh an ialtóg ghiobach, speiceas ardchásmhaireachta caomhnaithe, níos coitianta laistigh de cheantar an staidéir ná mar is gnách in
Éirinn. Fuarthas go raibh an Ialtóg Shopránach flúirseach laistigh de cheantar an staidéir.
Déanadh taifead freisin ar an ialtóg fheascrach, ialtóg Leisler, ialtóg chluasach dhonn, ialtóg
Natterer agus ialtóg Dhaubenton.
Níl aon suíomhanna geimhrithe ar eolas in bhfuil líon suntasach sciathán leathair cóngarach
don fhorbairt bóthair atá beartaithe ná aon chonair shoiléir a mbeadh an sciathán leathair ag dul
ar imirce tríd chuig láthair gheimhrithe a mbeidh tionchar ag an fhorbairt bóthair uirthi. Tá sé
réasúnta a cheapadh má cheadaítear gluaiseacht an sciatháin leathair trasna na forbartha
bóthair trí chéimeanna mar íosbhealaí agus stráicí abhann gan solas, nach mbeidh aon chur
isteach fadtréimhseach ar éiceolaíocht an sciatháin leathair ar scála réigiúnach nó tírdhreacha.
Bheadh Tábhacht Contae ag baint le haon chrú-ialtóg bheag a bheith i láthair (ÚBN 2009). Is
speiceas é an ialtóg ghiobach a bhfuil ard-chásmhaireacht caomhnaithe ag baint leis, agus ba
chóir go mbeadh Tábhacht Contae ag baint leis. Ceaptar go bhfuil Tábhacht Contae ag baint le
líon láidir speiceas eile den sciathán leathair a bheith laistigh den cheantar staidéir, ar a náirítear an ialtóg ghiobach / ialtóg Brandt.
An chrú-ialtóg bheag
Déanadh taifeadadh ar an speiceas seo ag ceithre láthair laistigh den cheantar staidéir (laistigh
de 250m ón bhforbairt bóthair atá beartaithe) le linn suirbhéireachtaí an tsamhraidh ar an
sciathán leathair ach ní bhfuarthas iad le linn suirbhéireachtaí an gheimhridh.
An Ialtóg Ghiobach (agus ialtóg Bhrandt)
Fuarthas an speiceas seo ar fud an cheantar staidéir le hard-dlús i gceantar Mhaigh Chromtha.
Fuarthas fara samhraidh ag foirgneamh lasmuigh d’fhothracha Chnocán Mheasaigh. Cinntíodh
gur ialtóg ghiobach a bhí i sciathán leathair amháin, agus d’fhéadfadh gurbh amhlaidh do
timpeall 10 gcinn eile chomh maith. Má chinntítear seo bheadh fara de Thábhacht Náisiúnta
anseo.
Ialtóg Natterer
Is furasta gan aird a thabhairt ar an speiceas seo i suirbhéireachtaí brathadóra sciathán leathair
de dheasca na gcomharthaí cuíosach lag a thagann uaidh, agus mar sin is féidir nach ndéanfaí
taifeadadh iomlán air. Tá ialtóg Natterer ar fud formhór an cheantar staidéir.
Ialtóg Dhaubenton
Le linn na suirbhéireachta seo, déanadh an speiceas seo a thaifeadadh ag beathú ar feadh na
Láinne, an tSuláin agus ag Droichead na Láinne. Níor aithníodh aon ialtóg Dhaubenton sa
mheasúnacht seo.
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An ialtóg chluasach dhonn
Ceaptar go bhfuil an speiceas seo coitianta ar fud an cheantar staidéir.
Ialtóg Leisler
Bhí ialtóg Leisler neamhchoitianta ar feadh na forbartha bóthar ach chualathas cúpla ceann
aonair ag beathú nó glaoch chun a chéile.
An ialtóg fhleascrach
Thangthas ar an speiceas seo ar fud an cheantar staidéir le linn na suirbhéireachta ar an
sciathán leathair. Fuarthas faraí an speicis seo ag sealúchais le hais na forbartha bóthair atá
beartaithe (nach mbeidh tionchar díreach orthu).
An ialtóg shopránach
Déanadh an speiceas seo a thaifeadadh go coitianta ar fud an cheantar staidéir le linn na
suirbhéireachtaí. Tá cuid de na faraí atá ar eolas i gcomharasnacht Mhaigh Chromtha anmhór; is féidir gurb é an ceann atá soir ó dheas ón mbaile (lasmuigh den cheantar staidéir) ina
mbíonn os cionn 1700 acu uaireanta, an ceann is mó in Éirinn.

11.3.5.2 Mamaigh Eile
Tá an liosta seo a leanas de speicis mhamach cosanta aitheanta i ndiaidh suirbhéireachta
deisce ar na foinsí sonraí atá ar fáil. Tá sé ar eolas go mbíonn na speicis seo a leanas i
gcomharsanacht na forbartha bóthair: Gráinneog, Dallóg fhraoigh, Giorria (cnoic), Iora rua, Cat
Crainn, Easóg (Éireannach), Broc, Dobharchú, Fia Rua agus Fia Seapánach.
An Broc
Léiríonn torthaí suirbhéireachta ar mhamaigh a déanadh ar feadh fad iomlán na forbartha
bóthair atá beartaithe go bhfuil dlús cuíosach íseal ag baint le líon na mbroc laistigh d'achar an
staidéir. Aimsíodh 15 brocais ar fad. Ceaptar gur ‘príomh’ bhrocais deich gcinn acu. Bhí sé
bhrocais acu gníomhach, ar a n-áirítear ceithre cinn de na ‘príomh’ bhrocais. Tá na brocais
suite laistigh den tógáil talún atá beartaithe don fhorbairt bóthair (féach Figiúr 11.3). Ceaptar
Tábhacht Áitiúil (ardluach) a bheith ag baint le broic an cheantar staidéir.
An Dobharchú
Léiríonn torthaí suirbhéireachta ar mhamaigh a déanadh ar feadh fad iomlán na forbartha
bóthair go bhfuil dlús cuíosach láidir ag baint le líon na ndobharchú ar fud na ngnáthóga
oiriúnacha de cheantar iomlán an staidéir. Fuarthas rian an dobharchú ar an Sulán, an
Fhothrais agus an Láinne agus déanadh roinnt de chraobh-aibhneacha na n-aibhneacha seo a
mheas le bheith an-oiriúnach don dobharchú. Mar speiceas atá liostáilte ar Iarscríbhinn II den
Treoir maidir le Gnáthóga ón AE, ceaptar go bhfuil Tábhacht Contae (ÚBN 2009) leis an líon
láidir dobharchú seo.
Iora Rua
Fuarthas fianaise dhearfa maidir leis an iora rua a bheith ann le linn na suirbhéireachta ar
mhamaigh i gCoill an Easa (FIÉ 21) agus ar Chonair Abhainn na Biochaille (FIÉ 25).
Soláthraíonn an ceantar seo gnáthóg ardcháilíochta don speiceas seo. Ceaptar Tábhacht
Contae a bheith leis an líon acu atá ann.
Mamaigh Eile
Fuarthas cac fia, lorg crúb agus cosáin an fhia i gceantar Thonn Láin, agus fuarthas lorg na
gcrúb freisin sa chuid is sia siar den bhealach atá beartaithe ag An Sliabh Riabhach (féach
Figiúr 11.3). Léiríonn méid agus cruth na lorg crúb agus an chaca gur dóichí gur fia Seapánach
atá sa speiceas atá i gceist, ach is féidir gur fia rua nó hibrid den dá chineál speiceas a bhí ann.
Léiríonn taighde deisce go bhfuil an Fia Seapánach ann i gcomharsanacht na forbartha bóthair,
go bhfuil an fia rua ann i gcearnóg 20km x 20km ina bhfuil an Sliabh Riabhach suite, ach gan
aon cheann níos faide soir.
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Is dócha go bhfaighfear an Ghráinneog, an Dallóg Fhraoigh agus an Easóg Éireannach ar fud
an cheantar staidéir. Ní bhfuarthas aon fhianaise maidir leis na speiceas seo ach tá raidhse
áiteanna sa cheantar atá oiriúnach dá ngnáthóga.
Déanadh giorria amháin a thaifead i gceantar ardtalún na Ceapaí (FIÉ 26), laistigh de LCS
Shléibhte Mhullach an Ois go Muisire Mór, timpeall 850m ó líne teorann na forbartha bóthair atá
beartaithe, i mBealtaine 2008. Déanadh taifead ar ghiorriacha eile freisin i gceantar na Sléibhe
Riabhaiche timpeall 200m ó dheas ón ailíniú agus timpeall 150m ó thuaidh ón ailíniú (féach
Figiúr 11.3). Is dealraitheach go bhfuil codanna eile den cheantar staidéir oiriúnach don
speiceas seo, go háirithe na páirceanna móra le hais tuilemhá an tSuláin agus ar an talamh ard
sa chuid thoir den cheantar staidéir idir Cnocán Mheasaigh agus Gleann an Earraigh.
Ní bhfuarthas aon fhianaise maidir leis an gcat crainn laistigh den cheantar staidéir.
Breithmheas: maidir leis na mamaigh eile seo, ceaptar go bhfuil Tábhacht Áitiúil (luach níos
ísle) ag baint le ceantar iomlán an staidéir.

11.3.5.3 Éin
Is iad na speicis éan seo a leanas na cinn a taifeadadh i gcomharsanacht na forbartha bóthair a
bhfuil ardchásmhaireacht chaomhnaithe ag baint leo: Cromán na gCearc, Meirliún, Pilibíní,
Sléibhín, Crotach agus Cruidín.
Is é is dóichí go mbíonn an Cruidín ag pórú ar an Láinne, an Sulán, an Fhothrais agus an
Bhiochaille pé áit ina mbíonn bruacha oiriúnacha agus mar sin is féidir go mbeadh pointí
trasnaithe na forbartha bóthair atá beartaithe suite laistigh de dhúthaigh póraithe an Chruidín.
Níl aon ghnáthóg an-oiriúnach pórúcháin do Chromán na gCearc, don Philibín, don Chrotach,
don Sléibhín ná don Mheirliún ar fáil laistigh den cheantar staidéir, agus ní cheaptar go bhfuil
aon cheann de na speicis seo ag pórú sa chomharsanacht faoi láthair.
In éineacht leis na speicis a aithníodh ó thaighde deisce, déanadh taifeadadh ar dhá speiceas
eile a bhfuil ardchásmhaireacht chaomhnaithe ag baint leo le linn na suirbhéireachta allamuigh.
Cinntíodh go raibh an Scréachóg Reilige ag pórú go rialta ag Cnocán Mheasaigh. Tá an
Scréachóg Reilige liostáilte ar an ‘liosta dearg’ mar speiceas a bhfuil cásmhaireacht
chaomhnaithe ag baint leis, agus tá sé liostáilte freisin i Leabhar Sonraí Dearga na hÉireann.
Déanadh an fabhcún gorm a thaifead ar dhá ócáid i gcomhasanacht Choille Phruchais (Meán
Fómhair agus Aibreán 2005). Tá raon an-mhór beathaithe ag Fabhcúin Ghorma a bhíonn ag
pórú, agus is féidir go mbainfeadh na taifid le héin atá ag pórú i bhfad ón cheantar staidéir sna
cnoic máguaird. Tá an Fabhcún Gorm liostáilte in Iarscríbhinn I de Threoir maidir le hÉin an AE
agus tá rangú ar a bhfuil acu in Éirinn mar ‘Tábhacht Idirnáisiúnta’ a bheith leo i Leabhar Sonraí
Dearga na hÉireann.
Déanadh taifead ar Eala Ghlórach amháin i nDeilt an tSuláin i nDeireadh Fómhair 2004. Tá
ealta rialta geimhridh den speiceas seo in Iarscríbhinn I den Treoir maidir le hÉin, sa
Ghaorthadh, agus ó ham go chéile bíonn na héin seo ag suíomhanna eile laistigh de chóras an
taiscumair.
Trí chéile, tá fána éan sa cheantar staidéir atá tipiciúil i gceantair ísealtíre talmhaíochta
dheisceart na hÉireann, ach ní ann de ghnáth do speiceas mar an Bhuíóg a shamhlaítear le
talamh arúil. Is beag speiceas de raon srianta in Éirinn a tugadh faoi deara le linn na
suirbhéireachtaí allamuigh, ar a shon sin, déanadh taifead ar speicis iomráiteacha mar an
Scréachóg, an Gabha Dubh agus an Cuilire Liath.
Breithmheas: Tá éagsúlacht na n-éan pórúcháin laistigh de cheantar an staidéir tipiciúil go
ginearálta de cheantair thalmhaíochta (féarach) ísealtíre na hÉireann, agus mar sin níl ach
Tábhacht Áitiúil (luach níos ísle) ag baint leis. Ceaptar go bhfuil Tábhacht Contae ag baint le
haon suíomh in bhfuil an Cruidín ag pórú. Ceaptar go bhfuil Tábhacht Contae ag baint le láthair
a chothaíonn Scréachóg Reilige (Cnocán Mheasaigh) ar gor.
Suirbhéireacht Éan Dheilt an tSuláin
Le linn phróisis scóipe na measúnachta seo, aithníodh deilt an tSuláin mar láthair shuntasach
d'éin uisce gheimhrithe. Déanadh sraith de chomhairimh éan ag Deilt an tSuláin (FIÉ 1) d’fhonn
tábhacht an láithreáin a mheas d’éin uisce gheimhrithe agus do lapairí
Léiríonn na torthaí gur eilimint thábhachtach atá i nDeilt an tSuláin laistigh de cheantar íos
leithne Thaiscumar Inis Cara (ar a n-áirítear An Gaorthadh), agus go bhfuil an-tábhacht leis an

Deireadh Fómhair 2009

11-10

Imleabhar 2 – Príomhthéacs

RTT N22 Baile Bhuirne go Maigh Chromtha

McCarthy Hyder Comhairleoirí

láthair inti féin, go háirithe do lachain. Tá líon mór Mallard agus Praslacha ann. Is féidir gur líon
iar-phóraithe seachas lachain gheimhridh atá san ealta Mallard.
Léiríonn na torthaí freisin go bhfuil tábhacht áirithe sa láithreán don Lacha Rua, don Philibín
agus don Lacha Bhádánach, agus do láthair intíre, tá líon suntasach den Ghuilbneach
Earrdhubh agus den Bhreacóg ann, ar speicis lapairí iad a bhíonn cois cósta de ghnáth. Tá an
Gobadán Glas cuíosach gann in Éirinn, mar sin is spéisiúil é freisin gur déanadh sé cinn a
chomhaireamh.
Breithmheas: Tábhacht Contae.

11.3.5.4 Fána Eile
Reiptílí agus Amfaibiaigh
Fuarthas an frog coitianta ag FIÉ 5, FIÉ 8 agus FIÉ 17. Is féidir go mbeadh láithreacha eile
fliucha ar feadh fad iomlán na forbartha bóthair oiriúnach don speiceas seo.
Tá gnáthóga creagacha i bhformhór an láithreáin a fhéadfadh a bheith oiriúnach don earc
luachra. Níor déanadh aon laghairt a thaifeadadh le linn na suirbhéireachta allamuigh, ach ar
na láithreacha a fhéadfadh a bheith oiriúnach di tá FIÉ 11, FIÉ 14, FIÉ 16 agus FIÉ 18.
Inveirteabraigh
Is speiceas é an drúchtín ballach atá liostáilte faoi Iarscríbhinn II den Treoir maidir le Gnáthóga
an AE. Beidh tionchar díreach ag an fhorbairt bóthair atá beartaithe ar an speiceas toisc iad a
bheith ar fud Choill an Easa agus cheantar na Sléibhe Riabhaiche. Breithmheas: ‘Tábhacht
Náisiúnta’.
Níl aon taifead a déanadh le déanaí ar speiceas féileacháin an frithileán réisc Iarscríbhinne II
den Treoir maidir le Gnáthóga, i gcomharsanacht na scéime agus meastar nach dócha go bhfuil
an speiceas seo laistigh den cheantar staidéir. Déanadh taifeadadh ar an ngeatóir, féileachán
de réimse srianta in Éirinn, i dTonn Láin (FIÉ 18).

11.3.6

Éiceolaíocht Uisceach

11.3.6.1 Cur síos ar an Timpeallacht atá ann
Tá na gabhdóirí uisceacha a bhféadfadh tionchar a bheith orthu leagtha amach thíos i dTábla
11.3:
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Tábla 11.3: Dobharlaigh a bhFéadfadh Tionchar a bheith Orthu
Dobharlaigh a bhFéadfadh
Láithreacha a
Garbhshlabhraíocht
Tionchar a bheith Orthu
bhFéadfadh Tionchar
a bheith Orthu (LTO)
An Abhainn Gharbh

A

Slabhraíocht -300

Abhainn na Biochaille

B

Slabhraíocht 1+800

Sruth Thiar
Riabhaiche

na

Sléibhe

E

Slabhraíocht +100

Sruth Thoir
Riabhaiche

na

Sléibhe

F

Slabhraíocht +400

Sruthán “Thonn Láin”

1

Slabhraíocht 5+250

An Sulán

3, 5, 9 & 10 (agus
tionchair níos faide síos
le sruth ó A, B, D, E,
F,1, 2, 4 & 6)

3 – Sl. 9+500-10+500
5 – Sl. 12+100
9 – Sl. 20+100
10 – Sl. 20+700

Sruth “Lios an Chraosaigh”

2

Slabhraíocht 9+900

Sruth “Inse an Líonáin”

4

Sl. 10+800-11+400

An Fhothrais

6

Sl. 13+400-13-800

Sruth “An Ghoirtín Rua”

7

Slabhraíocht 16+050

Sruthán “Bhaile Uí Bhioráin”

8

Slabhraíocht 17+700

An Láinne

D

Slabhraíocht 19+900

Taiscumar Inis Cara

11

Sl. 21+350-21+700

Tá an fhorbairt bóthair atá beartaithe in abhantrach an tSuláin a dhéanann draenáil, in éineacht
lena chraobh-aibhneacha, ar fhánaí thiar Shléibhte Dhoire na Sagart. Sníonn an abhainn soir ar
feadh 37km trí Bhaile Bhuirne agus Maigh Chromtha agus isteach i dTaiscumar Inis Cara,
timpeall 3km níos faide síos le sruth ó Mhaigh Chromtha. Ar na craobh-aibhneacha a thrasnóidh
an fhorbairt bóthair atá beartaithe tá an Abhainn Gharbh, an Bhiochaille, an Fhothrais agus an
Láinne. Glacann an taiscumar freisin leis an sreabhadh ó Abhainn na Laoi uachtarach a théann
chun na farraige i gCuan Chorcaí.
Rinne suirbhéireachtaí leictra-iascaireachta a rinne an BSL in 2001 taifeadadh ar bhradáin i
bpríomhchainéal an tSuláin, sa Láinne agus sa bhFothrais (BSL 2002).
Déanann Bord Iascaigh Réigiúnach an Iardheiscirt cur síos ar Taiscumar na Laoi mar
gharbhiascaireacht ó cheann ceann na bliana le deargán agus ruán mar phríomhspeicis sa
taiscumar íochtarach agus liús sa cheann uachtarach (Taiscumar Inis Cara).
Léirigh sonraí monatóireachta, gan eisceacht, ar cháilíocht bhitheolaíoch uisce an ÁCC 1971 –
2002 don Sulán, don Láinne agus don Fhothrais ag láithreacha ar na trí abhainn go bhfuil siad
gan truailliú agus go raibh siad gar do bharr feabhais i bhformhór na gcásanna. Léiríonn torthaí
na suirbhéireachta reatha go bhfuil cáilíocht uisce an tSuláin agus na Fothraise fós ard ag na
príomhchainéil ar déanadh measúnú orthu.
Tá taifead ar an Loimpre Shrutháin ag sceathrach sa Sulán agus tá taifead ar an Diúilicín
Péarla Fionnuisce (Margaritifera margaritifera) sa Sulán, sa bhFothrais agus sa Láinne. Tá
taifead ar Bhradán an Atlantaigh (Salmo salar) sa Sulán agus sa bhFothrais sa suribhéireacht
reatha. Tá na trí speiceas liostáilte in Iarscríbhinn II den Treoir maidir le Gnáthóga, agus is
speiceas sceidealaithe atá sa Diúilicín Péarla Fionnusice faoi Acht um Fhiadhúlra 1976 agus dá
réir sin tá an speiceas agus a ghnáthóg faoi chosaint an dlí. Léiríonn na suirbhéireachtaí ar an
Diúilicín Péarla Fionnuisce leibhéal ard saibhrithe cothaitheach sna trí abhainn, a bhfuil
drochthionchar aige ar an speiceas. Léirigh suirbhéireachtaí gur dócha gur thosaigh an laghdú
ar phobail na dtrí abhainn le 20 bliain anuas ar a laghad. Is í is chúis is dóchúla atá leis ná an
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méadú ar úsáid leasacháin san abhantrach, agus draenáil mar chúis le cailliúint tapaidh ar
chothaithigh agus siolta isteach sna haibhneacha.
Le hardcháilíocht eisceachtúil ghnáthóige salmainide in éineacht le cuntas gan staonadh ar
cháilíocht uisce gan smál, chomh maith leis na speicis chosanta atá liostáilte thuas, b'fhéidir a
áiteamh go bhfuil tábhacht réigiúnach nó náisiúnta leis an Sulán agus a chraobh-aibhneacha,
an Láinne agus an Fhothrais.

11.4

TIONCHAIR A FHÉADFADH A BHEITH ANN

Tugtar imlíne sa rannán seo ar na tionchair a fhéadfadh a bheith ann, .i. tionchair in éagmais
maolaithe, ar ghnáthóga, flóra agus fána a tharlódh mar thoradh ar thógáil agus ar fheidhmiú na
forbartha bóthair atá beartaithe. Tá measúnú déanta ar mhéid agus ar shuntas na dtionchar a
fhéadfadh a bheith ann de réir na gcritéar a bhfuil cur síos orthu in Athcheartú 2 de na
Treoirlínte do Mheasúnacht ar Thionchair Éiceolaíochta Scéimeanna Um Bóithre Náisiúnta
(ÚBN 2009).

11.4.1

Láithreacha Sainithe

Ní bheidh aon tionchar díreach ar aon láthair sainithe mar thoradh ar an bhforbairt bóthair.
Tá cuid Choill an Easa de iLCS Choill Ghort na Tiobratan suite laistigh de 150m ó líne láir na
forbartha bóthair atá beartaithe. Ar na Cuspóirí Caomhnaithe don láthair tá cosaint a dhéanamh
ar roinnt speiceas coillearnaí agus fána uisceach mar an chrú-ialtóg bheag agus an dobharchú
a bhfuil dóchúlacht ann go n-úsáidfidh siad conair Abhainn na Biochaille a théann ó thuaidh ón
gcoill, agus a dtarlóidh deighilt áirithe gnáthóige di dá réir mar thoradh ar thógáil na forbartha
bóthair. Is féidir go bhfeidhmeodh an fhorbairt bóthair atá beartaithe freisin mar bhac fisiciúil ar
ghluaiseacht roinnt speiceas.
Tá LCS Shléibhte Mhullach an Ois go Mhuisire Mór in aice leis an bhforbairt bóthair. Tá an LCS
sainithe ar bhonn pobal póraithe Cromán na gCearc a bheith ann, agus ceapadh teorainn an
LCS le háireamh a dhéanamh ar an achar a úsáideann na héin do gach gné dá mbitheolaíocht
phóraithe ar a n-áirítear gnáthóg tipiciúil beathaithe. Léiríonn suirbhéireachtaí maidir le Cromán
na gCearc, agus leis an gCearc Fhraoigh, an Meirliún agus an Crotach nach mbíonn aon
cheann de na speicis seo ag pórú laistigh de 1.2km ón bhforbairt bóthair atá beartaithe laisitigh
den LCS. Ní bheidh aon tionchar suntasach ar speiceas na n-éan ná ar an láthair sainithe féin.
Tá LONm Choill Phruchais timpeall 111m ón bhforbairt bóthair, ach é scartha uaidh ag an
Sulán. Ní bheidh aon tionchar suntasach ar an láthair seo.
Níl aon cheann de na láithreacha atá fágtha atá liostáilte i Rannán 11.3.1 cóngarach go leor
don fhorbairt bóthair atá beartaithe go mbeadh suntas le tionchair indíreacha.

11.4.2

Measúnacht Iomchuí

Tá Tuarascáil Scagthástála do ‘Mheasúnacht Iomchuí’ ar acmhainn na forbartha bóthair atá
beartaithe le tionchar a bheith aici ar láithreacha Natura 2000 (LfCS agus iLCS) déanta ag
McCarthy Hyder Comhaiarleoirí. Cuirtear an mheasúnacht i láthair i dtuarascáil ar leith dar
teideal an Tuarascáil Measúnachta Scagthástála Treorach maidir le Gnáthóga agus gan Aon
Tionchar Suntasach a Aimsiú (FoNSE) (Uimhir Thuarascála 5001-NE02974-NER-01).
Tá dhá láthair Natura 2000 suite laistigh de 500m ó bhealach na forbartha bóthair atá
beartaithe. Is iad sin:
 iLCS Choill Ghort na Tiobratan (suite laistigh de 150m ón bhforbairt bóthair atá
beartaithe ag an bpointe is cóngaraí); agus


LCS Shléibhte Mhullach an Ois go Muisire Mór (suite in aice le taobh-bhóthar a
bhaineann leis an bhforbairt bóthair atá beartaithe agus 60m ón lárlíne ag an bpointe
is cóngaraí).
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Tá an MTT don fhorbairt bóthair atá beartaithe tar éis na foinsí is dóchúla maidir le
drochthionchar a theacht chun cinn as an bhforbairt bóthair atá beartaithe a aithint mar:
 Ilroinnt/deighilt ar nascanna le gnáthóg in aice láimhe;


Sil-leagan nítrigine mar thoradh ar NOx méadaithe; agus



Tionchair ar phróisis nádúrtha,
screamhuisce/hidreolaíocht.

go

háirithe

na

cinn

a

bhain

le

Táthar tar éis féachaint ar gach ceann acu seo maidir lena éifeacht ar na leasa cáilitheacha a
aithníodh don iLCS agus LCS, lena dhéanamh amach an dócha go mbeidh tionchar suntasach
ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe orthu.
Ba é breithmheas na tuarascála scagthástála ná nach dócha go mbeidh aon tionchar ar leasa
cáilitheacha shuíomhanna Natura 2000 mar thoradh ar an fhorbairt bóthair atá beartaithe.
Dheimhnigh SPNF i nDeireadh Fómhair 2009 go n-aontaíonn siad le conclúidí na Scagthástála
agus le Tuarascáil FoNSE .i. nach dócha go mbeidh aon tionchar suntasach mar thoradh ar an
fhorbairt bóthair atá beartaithe.
I ndiaidh na conclúide seo, ní gá Measúnacht Iomchuí a dhéanamh.

11.4.3

Gnáthóga

11.4.3.1 Tionchair Dhíreacha
Is é achar iomlán na gnáthóige leathnádúrtha laistigh de thógáil talún an bhóthair ná 46.0ha.
In éineacht leis na bloic gnáthóige talún agus bogach a mbeidh tionchar díreach orthu, beidh
tionchar díreach freisin ar theascán de Thaiscumar Inis Cara, agus roinnt teascán den abhainn
atá suite laistigh den achar na tógála talún don bhóthar.
Tá suntas na dtionchar díreacha ar Shuíomhanna Inspéise ó Thaobh Éiceolaíochta (FIÉanna)
leagtha amach thíos i dTábla 11.3.
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Tábla 11.3: Suntas na dtionchar díreacha ar Shuíomhanna Inspéise ó Thaobh
Éiceolaíochta (FIÉanna)
FIÉ
Cineál Gnáthóige le Garbhcheantarfaoi thionchar Measúnacht
ar
Tionchar Uirthi
Thionchair Dhíreacha
FIÉ 1 Deilt an
Coillearnach
1.38ha
Suntasach ag Leibhéal
tSuláin
Bhruachánach
Áitiúil
Féarach Fliuch
0.10ha
FIÉ 2
Coillearnach
0.71ha
Gan Suntas ag
Choillearnach
Leathanduilleach
Leibhéal Áitiúil
Chúil Chomhair
FIÉ 3 An Sulán
Coillearnach Mheasctha 0.62ha
Suntasach ag Leibhéal
Náisiúnta
FIÉ 4 An Láinne
Coillearnach
0.14ha
(tarlaíonn
Gan Suntas ag
bhruachánach
Ilroinnt ar an
Leibhéal Náisiúnta
ngnáthóg
a
bhíonn fágtha)
FIÉ 5 Ghleann
Scrobarnach
0.40 ha
(tarlaíonn
Chúil Liatháin
Suntasach ag Leibhéal
Ilroinnt ar an
Coillearnach
0.42ha
Áitiúil
ngnáthóg a
Leathanduilleach
bhíonn fágtha)
Raithneach dhlúth
0.33ha
FIÉ 6 Gleann
Bhaile Uí Bhioráin

Scrobarnach
Coillearnach
bhruachánach

0.09ha
0.42ha

FIÉ 7 Coill
Chódroma

Coillearnach
fhliuch
saileach-fearnógfuinseog
Coillearnach
bhruachánach
Coillearnach
fhliuch
saileach-fearnógfuinseog
Féarach fliuch
Coillearnach
Scrobarnach

0.41ha

FIÉ 8 Bogach na
Tíre Bige

FIÉ 9
Coillearnach
Ghleann an
Earraigh
FIÉ 10 An
Fhothrais

FIÉ 11
Coillearnach Inse
an Líonáin

FIÉ 14
Scrobarnach Lios
an Chraosaigh
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(tarlaíonn
Ilroinnt ar an
ngnáthóg
a
bhíonn fágtha)

Gan Suntas ag
Leibhéal Áitiúil

0.04ha
0.77ha

1.39ha
0.31 ha
1.18ha

Coillearnach
bhruachánach

0.72ha

Scrobarnach
agus
fraochmhá
Coillearnach fháschoille
Coillearnach
Leathanduilleach
Coillearnach mheasctha
leathanduilleach
/
buaircíneach
Scrobarnach
Fraochmhá fhliuch

3.22ha
0.32ha
0.34ha

Gan Suntas ag
Leibhéal Áitiúil

(tarlaíonn
Ilroinnt ar an
ngnáthóg
a
bhíonn fágtha)

Gan Suntas ag
Leibhéal Áitiúil

Suntasach ag Leibhéal
Áitiúil
(tarlaíonn
Ilroinnt ar an
ngnáthóg
a
bhíonn fágtha)
(tarlaíonn
Ilroinnt ar an
ngnáthóg
a
bhíonn fágtha)

Gan Suntas ag
Leibhéal Náisiúnta

Suntasach ag Leibhéal
Áitiúil

0.36ha

0.70ha
0.04ha
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FIÉ 15 Sruthán
Chúil an
Bhuacaigh

Coillearnach
fhliuch
saileach-fearnógfuinseog

0.25ha

FIÉ 16 Cúil na
Cathrach Thoir

Scrobarnach
Coillearnach
fhliuch
saileach-fearnógfuinseog
Fraochmhá fhliuch
Coillearnach
dhairebheithe-chuilinn
Scrobarnach
Coillearnach
Leathanduilleach
Féarach fliuch
Coillearnach
Leathanduilleach

0.92ha
0.13ha

FIÉ 18 Tonn Láin

FIÉ 20
Coillearnach na
Ceapaí

4.7ha
0.56ha
0.26ha
0.37ha

Fraochmhá fhliuch

1.93ha

FIÉ 23 An
Abhainn Gharbh

Scrobarnach
bhruachánach
Cainéal abhann
Féarach fliuch
Féarach tirim
Scrobarnach
Féarach aigéideach
tirim-bogthais
Coillearnach mheasctha
leathanduilleach /
buaircíneach
Conair bhruachánach

0.05ha

FIÉ 25 Conair
Abhainn na
Biochaille

Gan Suntas ag
Leibhéal Áitiúil

Gan Suntas ag
Leibhéal Áitiúil

0.32ha
0.39ha

FIÉ 22 An Sliabh
Riabhach

FIÉ 24 An
Cheapach Thiar

(tarlaíonn
Ilroinnt ar an
ngnáthóg
a
bhíonn fágtha)
(tarlaíonn
Ilroinnt ar an
ngnáthóg
a
bhíonn fágtha)

(tarlaíonn
Ilroinnt ar an
ngnáthóg
a
bhíonn fágtha)
(tarlaíonn
Ilroinnt ar an
ngnáthóg a
bhíonn fágtha)
(tarlaíonn
Ilroinnt ar an
ngnáthóg
a
bhíonn fágtha)

Suntasach ag Leibhéal
Áitiúil

Suntasach ag Leibhéal
Áitiúil

Suntasach ag Leibhéal
Áitiúil
Gan Suntas ag
Leibhéal Contae

280m
2.0ha
1.0ha
0.46ha
0.74ha

Gan Suntas ag
Leibhéal Áitiúil

0.03ha

Tarlaíonn Ilroinnt ar an
ngnáthóg a bhíonn fágtha

Suntasach ag Leibhéal
Áitiúil

Ní bheidh aon tionchar díreach ar FIÉanna 12 (Coillte Charraig na Madraí), 13 (Coill Phruchais),
17 (Cúil na Cathrach Thiar), 19 (Portach Charraig an Phúca) agus 21 (Coimpléasc Choill an
Easa) agus 26 Ardtailte Na Ceapaí ((LCS Shléibhte Mhullach an Ois go Muisire Mór) ón
bhforbairt bóthair atá beartaithe agus mar sin ní mheastar méid an tionchair ar na suíomhanna
seo a bheith suntasach.
Tionchair Indíreacha
Chomh maith le tionchair dhíreacha maidir le cailliúint gnáthóg agus ilroinnt gnáthóg dá réir, tá
acmhainn ann do thionchair indíreacha lasmuigh de cheantar tógála talún na forbartha bóthair
atá beartaithe. Má athraíonn a leithéid d’athruithe gnáthóga go suntasach is féidir a rá gur
cailliúint bhreise ghnáthóige atá anseo. Is iad an dá thionchar indíreach is dóichí a bheadh ag
an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar ghnéithe éiceolaíochta ná truailliú aeir agus tionchair
hidreolaíocha.
Truailliú an Aeir
Tá measúnacht déanta ar ghnáthóga éiceolaíocha atá íogair maidir le truailliú aeir de réir
Treoirlínte do Cháilíocht Aeir an ÚBN. Ní bheidh aon tionchar suntasach ann.

Deireadh Fómhair 2009

11-16

Imleabhar 2 – Príomhthéacs

RTT N22 Baile Bhuirne go Maigh Chromtha

McCarthy Hyder Comhairleoirí

Tionchair Hidreolaíocha
Tá tionchair dhíreacha ar theascáin bheaga d’fhéarach fliuch aitheanta in áiteanna ar feadh na
tógála talún atá beartaithe don fhorbairt bóthair atá beartaithe.
Tá tionchair dhíreacha ar cheantair choillearnaí fhliucha aitheanta i Rannán 7.4.2 de
Thuarascáil Theicniúil 7, ag Coill Chódroma (FIÉ 7), Bogach Na Tíre Bige (FIÉ 8), Sruthán Chúil
an Bhuacaigh (FIÉ 15) agus Cúil na Cathrach Thoir (FIÉ 16); agus ar choillearnach
bhruachánach ag Deilt an tSuláin (FIÉ 1), An Sulán (FIÉ 3), An Láinne (FIÉ 4), Gleann Bhaile Uí
Bhioráin (FIÉ 6), An Fhothrais (FIÉ 10) agus Conair na Biochaille (FIÉ 25). Is féidir go mbeadh
miontionchair hidreolaíocha sna ceantair seo a fhéadfadh a bheith dearfach nó diúltach ó
thaobh na bithéagsúlachta de.
Tá ceantar na moinge boichte laistigh de Chúil na Cathrach Thoir (FIÉ 16) suite níos mó ná
110m ón tógáil talún don fhorbairt bóthair atá beartaithe, agus tá droim ard creagach eatarthu,
mar sin ní cheaptar gur dócha go mbeidh tionchair indíreacha hidreolaíocha ar an láthair seo.

11.4.4

Fálta Sceach

Laistigh de cheantar an staidéir trí chéile, ní cheaptar gur comhpháirt an-suntasach sa
tírdhreach iad na fálta sceach maidir le flóra agus fána; agus meastar tionchar foriomlán na
forbartha bóthair atá beartaithe ar fhálta sceach a bheith gan suntas ag an leibhéal áitiúil.

11.4.5

Flóra

Ní bheidh aon tionchar suntasach ar aon speiceas planda atá liostáilte i Liosta Sonraí an
Leabhair Dheirg.

11.4.6

Fána

11.4.6.1 An Sciathán Leathair
Cailliúint faraí
Tá fara amháin ag an sciathán leathair a aithnítear a bheith le leagan mar thoradh ar an
fhorbairt bóthair. Is fara é seo a bhaineann le timpeall 5 ialtóg chluasach dhonn i mbothán
talmhaíochta ag slabhraíocht 1,900, a leagfar. Tá acmhainn ag aon chailliúint fhara ar an
bhforbairt bóthair seo le tionchar gearrthréimhseach go dtí meántréimhseach a bheith aige ar na
sciatháin leathair atá curtha fúthu ann (marú ar an mbóthar, rochtain á chosc ar fhara nó srian
ar rochtain ar láithreacha beathaithe). Más iad an chrú-ialtóg bheag, an ialtóg ghiobach/ialtóg
Bhrandt nó ialtóg Natterer na speicis a bhíonn i gceist, is tionchar suntasach é seo ar leibhéal
Náisiúnta. Tá gach fara eile a chailltear suntasach ag an leibhéal áitiúil.
Cur isteach ar ghníomhaíocht chomaitéireachta agus bheathaithe
Agus bóithre á dtrasnú acu, tá sciatháin leathair an-leochaileach maidir le himbhualadh le
mótarfheithiclí. Tá sciatháin leathair aitheanta ag beathú agus ag comaitéireacht ar feadh na
mbóithre, na bhfálta sceach, na gcrannteorann agus na n-aibhneacha i mbailte fearann ar feadh
fad iomlán na forbartha bóthair atá beartaithe agus is é is dóichí go bhfuil roinnt speiceas den
sciathán leathair i ngach baile fearainn a mbeidh an fhorbairt bóthair ag dul tríd.
Níl an chrú-ialtóg bheag chomh flúirseach leis na speicis eile ach trasnaíonn a línte
coimitéireachta príomhlíne na forbartha bóthair agus tá gá le beartais mhaolaithe.
Tá faraí ag an ialtóg fheascrach agus shopránach in aice leis an bhforbairt bóthair i roinnt
áiteanna. Tá an ialtóg fheascrach ar an speiceas is flúirsí agus is coitianta sa cheantar seo
agus chonacthas ag eitilt os cionn na mbóithre agus na bhfálta sceach a dtrasnóidh an fhorbairt
bóthair atá beartaithe iad. Toisc iad a bheith chomh flúirseach, is féidir nach mbeadh an
tionchar seo chomh díobhálach agus a bheadh ar speiceas mar an chrú-ialtóg bheag nó ar an
ialtóg ghiobach.
Ardú ar leibhéil torainn
Ardóidh an fhorbairt bóthair atá beartaithe an leibhéal torainn i gceantair le hais an bhealaigh.
Is féidir go mbeadh tionchar ag an leibhéal ardaithe torainn ar chumas na sciathán leathair
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glaonna sóisialta óna speiceas féin a chlos. Maidir le speiceas mar an ialtóg chluasach dhonn,
is féidir go mbeadh tionchar freisin ar a gcumas úsáid a bhaint as éisteacht neamhghníomhach
mar bhealach le breith ar chreach (.i. gan úsáid a bhaint as aimsiú ó mhacalla).
Is tionchar suntasach é seo a mbeidh tionchar aige ar ghníomhaíocht an-chóngarach don
bhealach ach nach dócha go gcuirfidh sé isteach ar cheantair níos faide na 100 méadar ón
mbealach.
Tá na láithreacha is dóichí a bheadh tionchar ag imbhualadh tráchta ar sciatháin leathair,
aitheanta, go háirithe na láithreacha sin mar a marófaí speiceas Iarscríbhinn II den Treoir maidir
le Gnáthóga, an chrú-ialtóg bheag. Tá beartais mhaolaithe molta i Rannán 11.5.3 a laghdódh
líon na dtosca básmhaireachta a pléadh thuas, agus orthu seo tá soláthar agus athrú ar
íosbhealaí ag roinnt láithreacha (féach Figiúr 11.5) rud a laghdódh líon na sciathán leathair a
dhéanfadh iarracht ar an mbóthar a thrasnú, agus soláthar ar fhálta líneacha sceach agus
crannlínte a bheadh comhthreomhar leis an bhforbairt bóthair agus dlúthphlandú tor agus crann
a ‘chuirfeadh’ na sciatháin leathair ó chomaitéireacht ar na bealaí a fhéadfadh iad a thabhairt
trasna an bhóthair. Ba chóir a thabhairt faoi deara gur dóichí go dtiocfaidh laghdú ar rátaí
básmhaireachta an sciatháin leathair ar an mbóthar mar thoradh ar laghdú ar líon na tráchta ar
an N22 atá ann.
An Dobharchú
Ar na tionchair a fhéadfadh a bheith ar an dobharchú tá cailliúint gnáthóg, méadú ar bhaol
timpiste ar bhóithre, ilroinnt gnáthóige, cailliúint phoill an dobharchú, cailliúint láithreán
acmhainne poll, luite agus acmhainní beathaithe a bheith iontu, cur isteach, agus tionchair de
dheasca ísliú ar cháilíocht an uisce. Is féidir le cailliúint choillearnaí bhruachánach tionchar
indíreacha a bheith aige freisin ar sholáthar bia don dobharchú, trí laghdú a dhéanamh ar líon
na bhfeithidí agus dá réir ar líon na n-iasc (príomhchreach an dobharchú).
Tá a fhios go bhfuil an dobharchú i ngach abhainn, agus a lán de na sruthchúrsaí níos lú, a
thrasnaíonn an fhorbairt bóthair. In éagmais maolaithe iomchuí ba chóir go bhféachfaí ar na
tionchair seo ar an dobharchú mar thionchair a bhféadfadh suntas a bheith leo ag an leibhéal
Náisiúnta.
An Broc
Is féidir leis an scéim nua bóthair tionchar a bheith aici ar an mbroc ar thrí phríomhbhealach: trí
bhrocais a chailliúint glan amach; trí dheighilt ar chríocha an bhroic; agus trí mhéadú ar
bhásmhaireacht de dheasca timpistí tráchta in éagmais céimeanna iomchuí maolaithe. Beidh
tionchar díreach ag an tógáil talún don fhorbairt bóthair ar thrí bhrocais, ar thionchar suntasach
é ag leibhéal Contae mura ndéantar maolú iomchuí. Beidh gá ceadúnas a lorg, sula dtosaítear
ar thógáil na forbartha bóthair, leis na brocaisí seo a scrios. Titeann brocaisí na mbroc as a
chéile nó déantar damáiste mór dóibh má dhéantar pléascadh cóngarach dóibh, agus tá brocais
an bhroic cosanta faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra; éilíonn pléascadh i gcomharsanacht
brocaise an bhroic ceadúnas Alt 23 (7) (iv) ón Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil
ag feidhmiú na gcumhachtaí a bronnadh air le halt 22, 23 agus 34(3)(d) den Acht um
Fhiadhúlra, 1976.
An Fia
Tá taifead déanta ar an bhfia Seapánach i gceantar Thonn Láin agus cóngarach d’acomhal an
teirminéil thiar, sa chuid thiar den cheantar staidéir. Tá an méid lorg agus caca a fuarthas sa dá
láthair beag, agus dealraíonn sé gur grúpa beag (níos lú ná 10 n-ainmhí) atá i gceist. Cé nach
bhfuil aon fhianaise ann go mbíonn líon mór fianna i láthair go rialta laistigh d'achar an staidéir,
faoin gcur chuige réamhchúramach, caithfear glacadh leis go n-úsáideann líon beag ainmhithe
an ceantar agus d'fhéadfadh tógáil an bhóthair tionchar deighilte a bheith aige ar na hainmhithe
seo. Meastar nach bhfuil suntas leis seo ag leibhéal Áitiúil.
Iora Rua
Is feasach go mbíonn an t-iora rua i gCoill an Easa (FIÉ 21) agus táthar in amhras go bhfuil sé
ag roinnt láithreacha ar feadh na forbartha bóthair. Is féidir go mbeadh tionchar suntasach ag
deighilt ar an gconair bhruachánach a bhaineann le hAbhainn na Biochaille ar an Iora Rua, ag
scarúint Choill an Easa agus Coill Ghort na Tiobratan ó dheas ó ghnáthóg eile oiriúnach ó
thuaidh. Deirtear i bPlean Gníomhaíochta Speiceas an RA don iora rua gur féidir le hilroinnt
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ghnáthóige cur le leochaileacht an speicis do díláithriú ag an iora glas, ar mhórchúis é le laghdú
raon agus líon an speicis seo le blianta beaga anuas. Cruthóidh feidhmiú an bhóthair méadú ar
bhaol báis nó gortaithe de dheasca imbhuailte le trácht. Meastar na tionchair ar an iora rua ag
an láthair seo a bheith suntasach ag leibhéal Contae, cé nach meastar na tionchair ar an
speiceas seo ar an gcuid eile den bhealach a bheith suntasach ag leibhéal Áitiúil.
Éin
Mar thoradh ar thógáil na forbartha bóthair atá beartaithe, tarlóidh cailliúint sealadach foriomlán
ar ghnáthóga póraithe agus beathaithe speiceas na n-éan atá coitianta laistigh den cheantar
staidéir. Tiocfaidh laghdú air seo le himeacht aimsire, de réir mar a fhásann fásra an
tírdhreacha, an sciata agus an chúitimh a chuirtear. In éagmais maolaithe, is féidir go mbeadh
an tionchar ar na haibhneacha laistigh den cheantar staidéir, agus dá réir ar an gCruidín agus
ar an nGabha Dubh, suntasach, ar a shon sin déanfar maolú ar na tionchair seo. Go foriomlán,
in éagmais maolaithe, meastar nach bhfuil suntas le tionchar an chaillteanais gnáthóg ar éin ag
an leibhéal Áitiúil.
Bíonn an Scréachóg Reilige ag pórú i bhfothracha Chnocán Mheasaigh, laistigh de 200m ó
phríomh-charrbhealach an bhóthair. Tá an láthair ina mbíodh pórú ag Caisleán Charraig an
Phúca suite 250m ó phríomh-charrbhealach an bhóthair, agus choncathas an Scréachóg
Reilige freisin ag sealgaireacht laistigh de 100m ó charrbhealach an bhóthair ag an gCeapach,
ar a shon sin níor aimsíodh aon nead sa cheantar seo. Cé nach gceaptar go mbeidh
drochthionchar ag tógáil an bhóthair ar na héin seo, cuirfidh feidhmiú an bhóthair le baol
imbhuailte le feithiclí an bhóthair, ar chúis suntasach í le básmhaireacht na Scréachóige Reilige.
Tá pobail thábhachtach éan uisce geimhrithe agus iarphóraithe i nDeilt an tSuláin. Ní bheidh
tionchar díreach ag an bhforbairt bóthair ar an bpríomhcheantar a úsáideann na héin uisce –
gan suntas ag leibhéal Áitiúil. D’fhéadfadh drochthionchar ag bheith ag tógáil agus feidhmiú na
forbartha bóthair go hindíreach, ar an radharc agus ó thaobh torainn. In éagmais maolaithe,
déantar an tionchar seo a mheas mar thionchar a fhéadfadh a bheith suntasach ag leibhéal
Contae, ar a shon sin, is féidir maolú éifeachtach a chur i bhfeidhm, a laghdóidh méid an
tionchair seo go mór.
Is féidir go bhfuil na tionchair ar phórú an Chruidín agus an Ghabha Duibh le fáil ar feadh na
sruthchúrsaí seo a leanas: An Abhainn Gharbh, an Bhiochaille, an Sulán, an Fhothrais, Sruthán
Bhaile Uí Bhioráin agus an Láinne. In éagmais maolaithe, bheadh tionchar suntasach ag tógáil
agus feidhmiú na forbartha bóthair atá beartaithe ag leibhéal Áitiúil, rud a éilíonn go gcuirtear
beartais mhaolaithe i bhfeidhm.
Tá gnáthóg atá oiriúnach do neadú Chromán na gCearc agus an Mheirliúin ar feadh imeall
fáschoille fairsing, neamhaibí, sprúis timpeall 1,200m ó thuaidh ón fhorbairt bóthair atá
beartaithe, laistigh de LSC Shléibhte Mhullach an Ois go Muisire Mór (FIÉ 26). Níor déanadh
taifead ar cheachtar speiceas le linn na suirbhéireachta, ar a shon sin, soláthraíonn an ceantar
gnáthóg an-oiriúnach póraithe do Chromán na gCearc agus don Mheirliún, agus is féidir go
mbeadh neadú sa cheantar seo sa todhchaí. Tá an limistéar atá oiriúnach mar ghnáthóg
póraithe níos mó ná 130m (fad ingearach) os cionn na forbartha bóthair atá beartaithe agus tá
sé 1,2km uaidh, mar sin ní cheaptar go gcuirfidh an fhorbairt bóthair atá beartaithe na speiceas
ó neadú sa cheantar seo sa todhchaí.
Níl aon ghnáthóg atá an-oiriúnach do neadú Chrotach i gcomharsanacht na forbartha bóthair
atá beartaithe laistigh de LSC Shléibhte Mhullach an Ois go Muisire Mór (FIÉ 21), agus níor
déanadh taifeadadh ar aon Chrotach le linn suirbhéireachta 2008. Tá gnáthóg áirithe fooptamach ann agus ní féidir neadú an speicis seo a chur as an áireamh sa todhchaí, mar sin
féin níl na ceantair seo díreach le hais na forbartha bóthair atá beartaithe agus ceaptar gur ar
éigin a bheidh drochthionchar ar bith ag an mbóthar atá beartaithe ar neadú an speicis sa
cheantar seo.
Inveirteabraigh
Tacaíonn Coill an Easa agus an ceantar máguaird líon mór de speiceas Iarscríbhinn II de
‘Threoir maidir le Gnáthóga’ ón AE den drúchtín ballach. Tá acmhainn ann mar sin do
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bhacthionchar ar an speiceas seo mar thoradh ar thógáil na forbartha bóthair atá beartaithe, le
pobail á n-aonrú ó thuaidh agus ó dheas ón bhforbairt bóthair atá beartaithe. Beidh tionchar
díreach ar an speiceas freisin toisc go gcaillfear gnáthóg oiriúnach mar thoradh ar an bhforbairt
bóthair atá beartaithe. Tá na suirbhéireachtaí tar éis a fháil amach go bhfuil an speiceas
coitianta ar fud an cheantair, ar a n-áirítear ceantar na tógála talún atá beartaithe. Is ionann
seo agus tionchar suntasach ag an leibhéal Náisiúnta, ach ní hamhlaidh ar leibhéal
Idirnáisiúnta. Éilíonn seo go gcuirtear beartais mhaolaithe i bhfeidhm.
Tionchair Indíreacha Eile ar Fhána
Lasmuigh de na tionchair dhíreacha ó chailliúint gnáthóg, illroinnt gnáthóige agus timpistí ar na
bóithre, is féidir go mbeadh roinnt drochthionchar ar fhána mar thoradh ar thógáil na forbartha
bóthair atá beartaithe.
Cur isteach
Tá acmhainn i dtógáil agus i bhfeidhmiú na forbartha bóthair le cur isteach ar fhána ar feadh fad
iomlán na forbartha bóthair ar bhealaí éagsúla mar a leanas:
 Ardú ar leibhéil torainn le linn tógála agus feidhme na forbartha bóthair atá beartaithe;


Méadú ar leibhéal an chur isteach i bhfoirm ghluaiseachtaí daoine, innealra agus
feithiclí le linn na tógála, agus ó fheithiclí le linn feidhme na forbartha bóthair atá
beartaithe; agus



Méadú ar leibhéal soilsithe istoíche i gceantair a bheadh dorcha murach é.

Cé gur ann do roinnt staidéar ar na ceisteanna seo, mar shampla, tá sé léirithe gur féidir le
méadú ar leibhéil torainn cóngarach do bhóithre tionchar a bheith aige ar éin ar gor, ag laghdú a
síolraithe, go ginearálta, tá sé fíordheacair suntas tionchair an chur isteach a mheas.
Bacthionchair
Is féidir le bhóithre feidhmiú mar bhac ar ghluaiseacht a lán cineálacha ainmhí, ar a n-áirítear
veirteabrach agus inveirteabrach. Tá na bacthionchair seo i gceist ar feadh fad na forbartha
bóthair, ach nuair a dhéanann an fhorbairt bóthair atá beartaithe ilroinnt nó deighilt ar
ghnáthóga agus fálta sceach leathnádúrtha, is é is dóichí gur suntasaí na tionchair a bheadh
ann. Tá a fhios go bhfuil an frog coitianta laistigh den cheantar staidéir agus ceaptar go bhfuil
an t-earc luachra ann. Is féidir go mbeadh na speicis seo leochaileach maidir le bacthionchair.

11.4.7

Éiceolaíocht Uisceach

11.4.7.1 Tionchair a Fhéadfadh a bheith ar Thimpeallacht na nAibhneacha
Is iad na tionchair shuntasacha a fhéadfadh a bheith ag tógáil agus feidhmiú na forbartha
bóthair atá beartaithe ná:
 Truailliú ar shruthchúrsaí agus ar thaiscumar le solaid ar fuaidreamh de dheasca
reatha chun srutha na hithreach ó cheantair na tógála, nó de dheasca cur isteach ar
fhoshraitheanna míne fho-dhromchla le linn tógála agus tochailte insrutha.


Truailliú ar shruthchúrsaí agus ar thaiscumar le substaintí eile mar bhreosla, bealaí,
fuíollábhar coincréite, fuíolluisice ó leithreas an láithreáin agus áiseanna níocháin,
etc.



Buanchailliúint gnáthóige mar a dtógtar an bóthar os cionn nó cóngarach do
shrutháin/aibhneacha/taiscumar nó nuair a chuirtear sruthán/abhainn ar mhalairt slí
go buan chuig cainéil nua le freastal ar an mbóthar.



Bac ar ghluaiseacht éisc níos faide suas sa sruth de dheasca lintéir nó aprúin
droichid etc., a thógáil.



Truailliú ar shruthchúrsaí agus ar thaiscumar le huisce éillithe ag draenáil ón mbóthar
nua le linn dó a bheith ag feidhmiú.



Athruithe i hidreolaíocht, buaicrátaí agus íosrátaí sreafa, etc.



Tionchar phléascadh do thógáil bóthair ar fhána uisceach.
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Tionchar Sholaid ar fuaidreamh ar an Diúilicín Péarla Fionnuisce
Tá siolta aitheanta sa litríocht eolaíochta mar mhórbhagairt ar an Diúilicín Péarla Fionnuisce.
Deir Ross (1988) go ndealraíonn sé go bhfuil ‘an t-aon stoc suntasach den Diúilicín Péarla
Fionnuisce atá fágtha i dtíortha an Chomhphobail Eorpaigh le fáil in Éirinn agus in Albain’. Tá
sé ráite ag an Dr Evelyn Moorkens, a rinne suirbhéireacht ar an Diúilicín Péarla Fionnuisce in
Éirinn don SPNF gur tharla an laghdú ba mheasa ar an Diúilicín Péarla Fionnuisce in Éirinn le
15 bliana anuas. Sa suirbhéireacht a rinne sí, fuair sí amach go raibh an-laghdú ar líon na
ndiúilicíní faoi bhun 20 bliain d’aois, a bhí ar fáil i bhfíorbheagán aibhneacha. Baineann sí de
thátal as nach bhfuil ach cinn fásta i bhformhór aibhneacha na hÉireann agus nach bhfuil aon
ghlúin nua orthu, agus gur dócha go mbeidh díothú ar scála mór in aibhneacha na hÉireann sa
todhchaí (Moorkens tag. pears.). Toisc go bhfuil Diúilicíní Péarla Fionnuisce nuaghinte folaithe
go hiomlán i ngaineamh agus i ngairbhéal ghrinneall na habhann tá siad níos leochailí maidir le
sioltachán. ‘Is é a bhíonn mar thoradh ar aon sioltachán ar ghrinneall na habhann ná laghdú
tapaidh ar ocsaigin an uisce scáineach agus bás na ndiúilicíní nuaghinte a mhaireann ann’
(Buddensiek et al. 1993).
Tionchair a Fhéadfadh a bheith ar Phríomhchainéal an tSuláin
Tá an fhorbairt atá beartaithe le tógáil cóngarach do theascán c.1km den Sulán ag Láthair
Thionchair Fhéideartha 3, teascán c.150m den abhainn ag Láthair Thionchair Fhéideartha 5,
agus teascán c.500m den abhainn ag Láthair Thionchair Fhéideartha 9. Trasnóidh an fhorbairt
bóthair atá beartaithe an Sulán ag Láthair Thionchair Fhéideartha 10. In éagmais maolaithe
imleor, d’fhéadfadh go gcaillfí gnáthóg insrutha mar thoradh ar an tógáil ag pointe trasnaithe an
bhóthair le cailliúint díreach bradán agus a ngnáthóg. D’fhéadfadh trasnú na forbartha bóthair
atá beartaithe bac a chruthú ar ghluaiseacht éisc níos faide suas sa sruth, go háirithe ar
ghluaiseacht éisc shalmainide ó Thaiscumar Charraig an Droichid go háiteanna sceathraí sa
Sulán.
D’fhéadfadh éilliúchán an uisce le solaid ar fuaidreamh agus truailleáin eile ag, agus níos faide
síos le sruth ó na láithreacha tionchair, a tharlú freisin, le drochthionchar ar éisc shalmainide (go
háirithe éisc sceathraí), diúilicíní péarla fionnuisce agus loimpre shrutháin. D’fhéadfadh go
gcaillfí fásra bruachánach mar thoradh ar an fhorbairt, go háirithe clúdach crann, le
drochthionchar dá réir ar fheithidí uisceacha a bhfuil fásra lánaibí ag teastáil ón a lán acu le linn
a dtréimhse fásta (sciathánach), agus ar eilimint thábhachtach de chothú éisc iad. Tá acmhainn
sa rith chun srutha ón mbóthar atá beartaithe leis an abhainn a thruailliú, in éagmais maolaithe
imleor.
D’fhéadfadh trasnú na gcraobh-aibhneacha ag Láithreacha Tionchair Fhéideartha A, B, D, E, F,
1, 2, 4, 6, 7 & 8 solaid ar fuaidreamh agus truailliú eile a chruthú sa Sulán.
Measadh sa suirbhéireacht ar rinne Moorkens (2007) ar an Sulán agus a chraobh-aibhneacha
go mbíonn thart ar 41% de phobal iomlán na ndiúilicíní sa Sulán féin agus thart ar 35% de
phobal iomlán na ndiúilicíní i gcóras an tSuláin (ar a n-áirítear a chraobh-aibhneacha) díreach
níos faide síos le sruth ón gcumar le hAbhainn na Biochaille .i. thart ar 1.2km níos faide síos le
sruth ón trasbhealach atá beartaithe ar an mBiochaile agus thar ar 3km níos faide síos le sruth
ón athailíniú atá beartaithe ar an Abhainn Gharbh. Is í conclúid na tuarascála ná go bhfuil an
speiceas i mbaol i gcóras an tSuláin, i mbaol in Éirinn, agus go mór i mbaol díothaithe
domhanda. I gcomhthéacs phobal an tSuláin deir Moorkens (2007): “Tá faighte amach faoi
dhiúilicíní atá faoi strus cheana féin ag blás algach nó ag fadhbanna eile, gur lú go mór a
bhfrithsheasmhacht in aghaidh sioltacháin ná diúilicíní indibhidiúla fíorshláintiúla, mar sin
caithfear an-chúram a ghlacadh le cosc a chur ar shiolta na haibhneacha a shroichint".
Tionchair a Fhéadfadh a bheith ar an bhFothrais
Tá an bóthar atá beartaithe le tógáil cóngarach do theascán c.400m den Fhothrais ag Láthair
Thionchair Fhéideartha 6. In éagmais maolaithe imleor, d’fhéadfadh éilliúchán an uisce le
solaid ar fuaidreamh agus truailleáin eile ag, agus níos faide síos le sruth ó na láithreacha
tionchair, a tharlú mar thoradh ar an tógáil, le drochthionchar ar éisc shalmainide (go háirithe
éisc sceathraí), diúilicíní péarla fionnuisce agus loimpre shrutháin. D’fhéadfadh go gcaillfí fásra
bruachánach freisin mar thoradh ar an fhorbairt, go háirithe clúdach crann, le drochthionchar dá
réir ar fheithidí uisceacha, a bhfuil fásra lánaibí ag teastáil ón a lán acu le linn a dtréimhse fásta
(sciathánach), agus ar eilimint thábhachtach de chothú éisc iad. Tá acmhainn sa rith chun
srutha ón mbóthar atá beartaithe leis an abhainn a thruailliú, in éagmais maolaithe imleor.
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In éagmais maolaithe imleor, tharlódh éilliúchán le solaid ar fuaidreamh agus truailleáin eile ag
trasbhealach an droichid atá beartaithe ar an bhFothrais ag Láthair Thionchair Fhéideartha 6.
D’fhéadfadh go gcaillfí gnáthóg shalmainide go buan mar thoradh ar thógáil droichid ag an
bpointe trasnaithe agus bac ar ghluaiseacht éisc níos faide suas sa sruth, go háirithe ar
ghluaiseacht éisc shalmainide chuig ionaid sceathraí sa bhFothrais.
Tionchair a Fhéadfadh a bheith ar an Abhainn Gharbh
Tá an fhorbairt bóthair atá beartaithe le tógáil cóngarach do theascán c.250m den Abhainn
Gharbh ag Láthair Thionchair Fhéideartha A, agus tá sé beartaithe athailíniú a dhéanamh ar
c.200m, eile den abhainn go cainéal nua. In éagmais maolaithe imleor, d’fhéadfadh éilliúchán
an uisce le solaid ar fuaidreamh agus truailleáin eile ag, agus níos faide síos le sruth ó na
láithreacha tionchair, a tharlú mar thoradh ar an tógáil, le drochthionchar ar éisc shalmainide (go
háirithe éisc sceathraí), diúilicíní péarla fionnuisce agus loimpre shrutháin atá c.2km níos faide
síos le sruth ón Láthair Thionchair fhéideartha agus atá an-íogair maidir le truailliú solaid ar
fuaidreamh. Tá acmhainn sa rith chun srutha ón mbóthar atá beartaithe leis an abhainn a
thruailliú, in éagmais maolaithe imleor. Tá acmhainn i dtógáil an bhóthair agus sliosbhóthair
maidir le cailliúint shuntasach gnáthóige bruachánaí, go háirithe crainn agus toir ar an dá
thaobh den abhainn. Mar thoradh ar athailíniú na habhann caillfear c. 200m de ghnáthóg
insrutha arb ionann é agus dea-ghnáthóg shalmainide fhásta, gnáthóg an-mhaith naíolainne
salmainide agus gnáthóg cuíosach – maith sceathraí.
Tionchair a Fhéadfadh a bheith ar Abhainn na Biochaille
Tá sé beartaithe droichead a thógáil ar an mBiochaille ag Láthair Thionchair Fhéideartha B. Ní
bheidh aon oibreacha insrutha ag teastáil don droichead atá beartaithe, ar a shon sin beidh
struchtúir thacaíochta an droichid an-chóngarach don abhainn. In éagmais maolaithe imleor,
d’fhéadfadh éilliúchán an uisce le solaid ar fuaidreamh agus truailleáin eile ag, agus níos faide
síos le sruth ó na láithreacha tionchair, a tharlú mar thoradh ar thógáil an droichid, le
drochthionchar ar éisc shalmainide (go háirithe éisc sceathraí), diúilicíní péarla fionnuisce agus
loimpre shrutháin. D’fhéadfadh go gcaillfí fásra bruachánach freisin mar thoradh ar an fhorbairt,
go háirithe clúdach crann, le drochthionchar dá réir ar fheithidí uisceacha, a bhfuil fásra lánaibí
ag teastáil ón a lán acu le linn a dtréimhse fásta (sciathánach), agus ar eilimint thábhachtach de
chothú éisc iad. Tá acmhainn sa rith chun srutha ón mbóthar atá beartaithe leis an abhainn a
thruailliú, in éagmais maolaithe imleor.
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Tionchair a Fhéadfadh a bheith ar an Láinne
Tá an bóthar atá beartaithe leis an Láinne a thrasnú c. 100m níos faide suas sa sruth óna
cumar leis an Sulán. In éagmais maolaithe imleor, d’fhéadfadh éilliúchán an uisce le solaid ar
fuaidreamh agus truailleáin eile ag, agus níos faide síos le sruth ó na láithreacha tionchair, a
tharlú mar thoradh ar an tógáil, le drochthionchar ar éisc shalmainide (go háirithe éisc
sceathraí), agus b’fhéidir ar an diúilicíní péarla fionnuisce agus an loimpre shrutháin.
D’fhéadfadh go gcaillfí fásra bruachánach freisin mar thoradh ar an fhorbairt, go háirithe clúdach
crann, le drochthionchar dá réir ar fheithidí uisceacha, a bhfuil fásra lánaibí ag teastáil ón a lán
acu le linn a dtréimhse fásta (sciathánach), agus ar eilimint thábhachtach de chothú éisc iad.
D’fhéadfadh go gcaillfí gnáthóg shalmainide go buan mar thoradh ar thógáil droichid ag an
bpointe trasnaithe agus bac ar ghluaiseacht éisc níos faide suas sa sruth, go háirithe ar
ghluaiseacht éisc shalmainide chuig ionaid sceathraí sa Láinne.
Tionchar a Fhéadfadh a bheith ar Shruth Thiar na Sléibhe Riabhaiche
In éagmais maolaithe imleor, d’fhéadfadh go gcaillfí c. 50m de ghnáthóg mhaith naíolainne
salmainide agus gnáthóg réasúnta – maith sceathraí mar thoradh ar thógáil trasbhealaigh
bóthair thar an sruthán ag Láthair Thionchair Fhéideartha E, agus d'fhéadfadh seo truailliú a
chruthú le solaid ar fuaidreamh agus truailleáin eile ar an 150m íochtarach den sruth agus ar an
Abhainn Gharbh agus ar an Sulán níos faide síos le sruth ón gcumar, le drochthionchar ar éisc
shalmainide (go háirithe éisc sceathraí), diúilicíní péarla fionnuisce agus loimpre shrutháin.
Mura mbíonn éisc in ann gluaiseacht thar an trasbhealach atá beartaithe ar an sruthán,
d'fhéadfaí cosc a chur ar ghluaiseacht éisc agus fána eile uisceach níos faide suas sa sruth. Tá
acmhainn freisin sa rith chun srutha ón mbóthar atá beartaithe leis an abhainn agus na huiscí
níos faide síos le sruth a thruailliú, in éagmais maolaithe imleor.
Tionchar a Fhéadfadh a bheith ar Shruth Thoir na Sléibhe Riabhaiche
In éagmais maolaithe imleor, d’fhéadfadh go gcaillfí c. 50m de ghnáthóg mhaith naíolainne
salmainide agus gnáthóg réasúnta – maith sceathraí mar thoradh ar thógáil trasbhealaigh
bóthair thar an sruthán ag Láthair Thionchair Fhéideartha F, agus d'fhéadfadh seo truailliú a
chruthú le solaid ar fuaidreamh agus truailleáin eile ar an 700m íochtarach den sruth agus ar an
Abhainn Gharbh agus ar an Sulán níos faide síos le sruth ón gcumar, le drochthionchar ar éisc
shalmainide (go háirithe éisc sceathraí), diúilicíní péarla fionnuisce agus loimpre shrutháin.
Mura mbíonn éisc in ann gluaiseacht thar an trasbhealach atá beartaithe ar an sruthán,
d'fhéadfaí cosc a chur ar ghluaiseacht éisc agus fána eile uisceach níos faide suas sa sruth. Tá
acmhainn freisin sa rith chun srutha ón mbóthar atá beartaithe leis an abhainn agus na huiscí
níos faide síos le sruth a thruailliú, in éagmais maolaithe imleor.
Tionchar a Fhéadfadh a bheith ar “Shruth Thonn Láin”
D’fhéadfadh go gcaillfí c. 100m de ghnáthóg réasúnta - maith naíolainne salmainide de dheasca
na lintéar agus mar thoradh ar thógáil trasbhealaigh bóthair thar an sruthán ag Láthair
Thionchair Fhéideartha 1, agus d'fhéadfadh seo truailliú a chruthú le solaid ar fuaidreamh agus
truailleáin eile ar an 500m íochtarach den sruth agus ar an Sulán níos faide síos le sruth ón
gcumar, le drochthionchar ar éisc shalmainide (go háirithe éisc sceathraí), diúilicíní péarla
fionnuisce agus loimpre shrutháin. Mura ndéantar an lintéar ar bhealach gur féidir le héisc dul
tríd, d’fhéadfaí cosc a chur le gluaiseacht éisc sa sruthán seo níos faide suas sa sruth. Tá
acmhainn sa rith chun srutha ón mbóthar atá beartaithe leis an sruthán a thruailliú, in éagmais
maolaithe imleor.
Tionchar a Fhéadfadh a bheith ar “Shruth Lios an Chraosaigh”
Mar thoradh ar thógáil trasbhealaigh bóthair thar an sruthán ag Láthair Thionchair Fhéideartha
2, d'fhéadfadh seo truailliú a chruthú le solaid ar fuaidreamh agus truailleáin eile ar an 200m
íochtarach den sruth agus ar an Sulán níos faide síos le sruth ón gcumar, le drochthionchar ar
éisc shalmainide (go háirithe éisc sceathraí), diúilicíní péarla fionnuisce agus loimpre shrutháin.
Mar thoradh ar thrasbhealach an bhóthair caillfear teascán 50m de naíolann cuíosach – maith
salmainide agus gnáthóg sceathraí de dheasca lintéar a thógáil. Mura ndéantar an lintéar ar
bhealach gur féidir le héisc dul tríd, d’fhéadfaí cosc a chur le gluaiseacht éisc sa sruthán seo
níos faide suas sa sruth. Tá acmhainn sa rith chun srutha ón mbóthar atá beartaithe leis an
sruthán a thruailliú, in éagmais maolaithe imleor.
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Tionchar a Fhéadfadh a bheith ar “Shruth Inse an Líonáin”
Mar thoradh ar thógáil trasbhealaigh bóthair thar an sruthán caillfear c. 500m de ghnáthóg an
tsrutháin de dheasca tógála lintéir agus athailíniú srutháin ag Láthair Thionchair Fhéideartha 4.
Sa teascán seo den sruthán déantar rangú ar cháilíocht gnáthóige salmainide mar bhocht –
tada. D’fhéadfadh truailliú a bheith mar thoradh ar an trasbhealach freisin, le solaid ar
fuaidreamh agus truailleáin eile sa teascán íochtarach den sruth (nach ionann é agus gnáthóg
shuntasacht shalmainide) agus sa Sulán níos faide síos le sruth ón gcumar, le drochthionchar
ar éisc shalmainide, diúilicíní péarla fionnuisce agus loimpre shrutháin. Tá acmhainn freisin sa
rith chun srutha ón mbóthar atá beartaithe leis an sruthán agus an Sulán níos faide síos le sruth
ón gcumar a thruailliú, in éagmais maolaithe imleor.
Tionchar a Fhéadfadh a bheith ar “Shruth An Ghoirtín Rua”
Mar thoradh ar thógáil trasbhealaigh príomhbhóthair agus dhá mionbhóthar thar an sruthán ag
Láthair Thionchair Fhéideartha 7, agus acomhal a thógáil cóngarach don sruthán, d'fhéadfadh
seo truailliú a chruthú le solaid ar fuaidreamh agus truailleáin eile ar an 1.3km íochtarach den
sruth agus drochthionchar ar an mbreac agus b’fhéidir ar an mbradán agus ar an loimpre
shrutháin agus ar an Sulán níos faide síos le sruth ón gcumar, agus b’fhéidir le drochthionchar
ar diúilicíní péarla fionnuisce. Mura ndéantar na trí thrasbhealach srutha ar bhealach gur féidir
le héisc dul tríothu, d’fhéadfaí cosc a chur le gluaiseacht éisc sa sruthán seo níos faide suas sa
sruth. Mar thoradh ar thrasbhealaí an bhóthair caillfear teascán c.100m de ghnáthóg mhaith
naíolainne breac má bhíonn lintéir ag na trasbhealaí bóthair. Tá acmhainn sa rith chun srutha
ón mbóthar atá beartaithe leis an sruthán a thruailliú, in éagmais maolaithe imleor.
Tionchar a Fhéadfadh a bheith ar “Shruth Bhaile Uí Bhioráin”
Mar thoradh ar thógáil trasbhealaigh bóthair thar an sruthán ag Láthair Thionchair Fhéideartha
8, d'fhéadfadh seo truailliú a chruthú le solaid ar fuaidreamh agus truailleáin eile ar an 1km
íochtarach den sruth, le drochthionchar ar phobal maith breac agus b’fhéidir ar an mbradán
agus an loimpre shrutháin agus ar dhiúilicíní péarla fionnuisce sa Sulán níos faide síos le sruth
ón gcumar. Mar thoradh ar thrasbhealach an bhóthair caillfear teascán 75m de ghnáthóg
mhaith naíolainne breac agus an linn saorga de dheasca lintéir a thógáil. Tá acmhainn sa rith
chun srutha ón mbóthar atá beartaithe leis an sruthán a thruailliú, in éagmais maolaithe imleor.
Tá acmhainn in aon fheabhsúchán ar an mbóthar atá ann ó dheas ón acomhal, atá cóngarach
don sruthán, maidir le héilliúchán an tsrutháin agus cailliúint fásra ar an mbruach. Is féidir go
gcaillfí c. 200m crann agus tor bruachánach ar an taobh thoir den sruthán níos faide síos le
sruth ón trasbhealach.
Tionchar a Fhéadfadh a bheith ar Thaiscumar Inis Cara
Mar thoradh ar an mbóthar a thógáil ar chabhsa 63m ar leithead trasna teascáin éadomhain
imeallach den taiscumar, caillfear c. 2.25ha den ghnáthóg uisceach éadomhain (RPS pers
comm.). Tá acmhainn truaillithe i dtógáil an chabhsa agus an bhóthair le solaid ar fuaidreamh
agus truailleáin eile. Tá acmhainn sa rith chun srutha ón mbóthar atá beartaithe leis an
taiscumar a thruailliú, in éagmais maolaithe imleor. In éagmais maolaithe tá acmhainn i dtógáil
an chabhsa le cosc a chur ar ghluaiseacht éisc agus ar bheathra eile uisceach ón
bpríomhthaiscumar go ceantar gnáthóige éadomhain siar ón gcabhsa.
Ar bhonn na faisnéise atá ann, agus ag cur prionsabal an réamhchúraim i bhfeidhm, meastar go
bhfeidhmíonn an 2.2ha den taiscumar, a chaillfear, mar ionad suntasach sceathraí don iasc
garbh.
Tá achoimre ar na tionchair thuas i dTábla 11.5 thíos.
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Tábla 11.5: Achoimre ar na Tionchair a Fhéadfadh a bheith ann in éagmais Chéimeanna
Maolaithe
Láthair
Thionchair
Fhéideartha
(LTF)

Garbhshlabhraíocht

Rátáil Tábhachta**

Rátáil Suntasachta Tionchair**

A

Slabhraíocht -300

Tábhacht Contae ag pointe an
trasnaithe bóthair atá beartaithe
Tábhacht Náisiúnta 2.5km níos
faide síos le sruth

Suntasach ag Leibhéal Contae, ach gan
suntas ag leibhéal Náisiúnta nó níos
airde

B

Slabhraíocht 1+800

Tábhacht Náisiúnta

Suntasach ag Leibhéal Náisiúnta, ach
gan suntas ag leibhéal Idirnáisiúnta

D

Slabhraíocht 19+900

Tábhacht Náisiúnta

Suntasach ag Leibhéal Náisiúnta, ach
gan suntas ag leibhéal Idirnáisiúnta

E

Slabhraíocht +100

Tábhacht Contae

Suntasach ag Leibhéal Contae, ach gan
suntas ag leibhéal Náisiúnta nó níos
airde

F

Slabhraíocht +400

Tábhacht Áitiúil (luach níos airde).
Tábhacht Contae c.700m níos
faide síos le sruth, Tábhacht
Náisiúnta c.2km níos faide síos le
sruth

Suntasach ag Leibhéal Náisiúnta, ach
gan suntas ag leibhéal Idirnáisiúnta

1

Slabhraíocht 5+250

Tábhacht Contae ag Pointe an
Trasnaithe
atá
Beartaithe
Tábhacht Náisiúnta 600m níos
faide síos le sruth

Suntasach ag Leibhéal Náisiúnta, ach
gan suntas ag leibhéal Idirnáisiúnta

2

Slabhraíocht 9+900

Tábhacht Contae ag Pointe an
Trasnaithe
atá
Beartaithe
Tábhacht Náisiúnta 20m níos faide
síos le sruth

Suntasach ag Leibhéal Náisiúnta, ach
gan suntas ag leibhéal Idirnáisiúnta

3

Sl. 9+500-10+500

Tábhacht Náisiúnta

Suntasach ag Leibhéal Náisiúnta, ach
gan suntas ag leibhéal Idirnáisiúnta

4

Sl. 10+800-11+400

Tábhacht Áitiúil (luach níos ísle) ag
Pointe
an
Trasnaithe
atá
Beartaithe Tábhacht Náisiúnta
150m níos faide síos le sruth

Suntasach ag Leibhéal Náisiúnta, ach
gan suntas ag leibhéal Idirnáisiúnta

5

Sl. 12+100

Tábhacht Náisiúnta

Suntasach ag Leibhéal Náisiúnta, ach
gan suntas ag leibhéal Idirnáisiúnta

6

Sl. 13+400-13-800

Tábhacht Náisiúnta

Suntasach ag Leibhéal Náisiúnta, ach
gan suntas ag leibhéal Idirnáisiúnta

7

Slabhraíocht 16+050

Tábhacht Contae
Tábhacht Náisiúnta c.1m níos
faide síos le sruth

Suntasach ag Leibhéal Náisiúnta, ach
gan suntas ag leibhéal Idirnáisiúnta

8

Slabhraíocht 17+700

Tábhacht Contae

Suntasach ag Leibhéal Náisiúnta, ach
gan suntas ag leibhéal Idirnáisiúnta

Tábhacht Náisiúnta c.1km níos
faide síos le sruth
9

Sl. 20+100

Tábhacht Náisiúnta

Suntasach ag Leibhéal Náisiúnta, ach
gan suntas ag leibhéal Idirnáisiúnta

10

Sl. 20+700

Tábhacht Náisiúnta

Suntasach ag Leibhéal Náisiúnta, ach
gan suntas ag leibhéal Idirnáisiúnta

11

Sl. 21+350-21+700

Tábhacht Contae

Suntasach ag Leibhéal Contae, ach gan
suntas ag leibhéal Náisiúnta

*Tá an mheasúnacht tionchair a chuirtear i láthair i dtuarascáil na suirbhéireachta uisceach bunaithe ar na
Treoirlínte do Mheasúnacht ar Thionchair Éiceolaíochta Scéimeanna Um Bóithre Náisiúnta. Athcheartú 1
(ÚBN 2006a). Ar mhaithe le leanúnachas, laistigh den RTT seo tá leasú déanta ar na measúnachtaí
suntasachta le teacht leis na cinn a chuirtear i láthair in Athcheartú 2 de na Treoirlínte seo (ÚBN).
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Diúilicín Péarla Fionnuisce
Léiríonn na torthaí go bhfuil beagnach leath de na diúilicíní péarla fionnuisce a fuarthas sa
Sulán níos faide suas sa sruth ó aon oibreacha bóthair atá beartaithe, agus go bhfuil an dara
príomhtheascán díreach faoi bhun chumair na Biochaille, mar sin tá beartais mhaolaithe sa
teascán den fhorbairt bóthair cóngarach don Biochaille ríthábhachtach.
Is é an meastachán don Fhothrais ná 82 diúilicín péarla fionnuisce, a bhfuil timpeall 20% acu
lastuas d’aon oibreacha atá beartaithe. Tá an chuid eile de na diúilicíní sa bhFothrais agus an
(timpeall) 20 diúilicín sa Sulán díreach síos le sruth ó chumar na Fothraise i mbaol le linn tógála
an bhóthair agus arís, caithfear na beartais mhaolaithe a chur i bhfeidhm go hiomlán anseo.
Fuarthas go raibh an pobal is ísle diúilicíní sa Láinne, agus bhí na cinn aonair a fuarthas suas
sa sruth ó aon oibreacha bóthair atá beartaithe agus mar sin ní bheidh tionchar ag an tógáil
orthu.

11.5

MAOLÚ

11.5.1

Beartais Ghinearálta Mhaolaithe

11.5.1.1 Ilroinnt Gnáthóg agus Bacthionchair
Ní féidir maolú a dhéanamh go praiticiúil ar a lán de na tionchair a bhaineann le deighilt na
ngnáthóg agus le bacanna a chruthú ar shaorghluaiseacht fhána. I gcás an dobharchú agus an
bhroic agus roinnt speiceas eile, soláthrófar íosbhealaí agus lintéir.

11.5.1.2 Tionchair Hidreolaíocha
Coimeádfar na patrúin draenála dromchla atá ann trí lintéir a sholáthar, le saorghluaiseacht
uisce a cheadú faoi bhun na forbartha bóthair ag láithreacha bhogaigh mar Bhogach Na Tíre
Bige (FIÉ 8) agus Cúil na Cathrach Thiar (FIÉ 17).

11.5.1.3 Cáilíocht an Aeir
Is féidir le dlúthchur scrobarnaí in aice le bóithre truailliú an aeir a laghdú trí scagadh a
dhéanamh ar thruailleáin ón aer (PAA 1993). Tá moltaí ginearálta maidir le cineálacha agus
láthair na speiceas ionchorpraithe i ndearadh plandaithe maolaithe tírdhreacha. Is le speiceas
dúchais a thagann leis an bhfásra áitiúil a dhéanfar tírdhreachadh agus plandú eile le hais an
bhóthair, agus ar de bhunáitíocht na háite iad nuair is féidir é .i. de bhunús iardheisceart na
hÉireann.

11.5.1.4 Crainn agus Toir
Is iad seo a leanas na crainn agus na toir dhúchais is flúirsí laistigh de chonair na forbartha
bóthair:
 Ithreacha Tirime: Beith Chlúmhach, Fuinseog, Cuileann, Draighean, Sceach Gheal,
Aiteann Coiteann, Dair Neamhghasánach, Coll; agus,


Ithreacha Fliucha: Fearnóg, Saileach Choiteann, Fuinseog.

Úsáidfear na speicis seo do phlandú tírdhreacha agus sciathadh nuair is cuí. Is iad na speicis
eile dhúchais a bhféadfaí féachaint orthu ná Saileach Rua, Caorthann, Sailchearnach agus
Crann Sníofa.
Déanfaidh éiceolaí cuícháilithe athbhreithniú ar gach togra plandaithe sula gcuirtear i bhfeidhm
iad. Laistigh de Shuíomhanna Inspéise ó Thaobh Éiceolaíochta (FIÉanna), cinnteoidh an téiceolaí a bhíonn ar conradh, trí chuairteanna allamuigh, go mbíonn an plandú oiriúnach don
chineál áitiúil fásra agus gnáthóg.

11.5.1.5 Féarach
Nuair is cuí, ceadófar leathadh nádúrtha féarach agus luibheanna.
Is speicis dhúchais a
bheidh sna meascáin síl a úsáidtear, agus ba chóir gur de stoc dúchais na hÉireann iad.
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11.5.1.6 Fálta Sceach
Pé áit ina gcailltear teascáin d’fhálta sceach mar thoradh ar thógáil na forbartha bóthair atá
beartaithe, agus go dtarlaíonn deighilt ar ghréasán na bhfálta sceach dá réir, déanfar
athphlandú.
Cé nach féidir maolú a dhéanamh go praiticiúil ar dheighilt gréasáin na bhfálta sceach leis an
bhforbairt bóthair, is féidir feabhas a chur ar an ngréasán ar an dá thaobh den bhóthair trí
fhásra a chur ar thaobh an bhóthair i dtreo is go gcoimeádtar agus go gcuirtear feabhas ar
nascacht na bhfálta sceach. Déanfar plandú crann agus tor ar thaobh an bhóthair a dhearadh ar
bhealach go nascann línte agus grúpaí crann agus tor leis na fálta sceach, na línte crann, na
coillearnacha agus na limistéir scrobarnaí atá ann. Is beag luach éiceolaíochta atá le mothar
aonair crann agus tor i gcomparáid le gréasán crann, tor, coillearnach, fál sceach etc.
idirnasctha a chruthú.
Éileoidh dearadh a leithéid de phlandú go n-oibríonn éiceolaí
cuícháilithe i ndiaidh a chéile leis an bhfoireann dearaidh tírdhreacha.

11.5.2

Beartais mhaolaithe FIÉ

11.5.2.1 Deilt an tSuláin FIÉ 1
Tá cur isteach ar éin ag an láthair seo, go háirithe le linn na tógála, aitheanta mar thionchar a
fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe. Cé go bhfuil cur isteach áirithe ar na
héin sa cheantar seo le linn tógála na forbartha bóthair atá beartaithe dosheachanta, is féidir
céimeanna a ghlacadh leis an tionchar seo a laghdú.
Tá an láthair seo tábhachtach do lachain, go háirithe don Mhallard agus don Phraslacha, le linn
na tréimhse iarphóraithe agus i rith an gheimhridh, nuair a bhíonn a lán speiceas eile i láthair
freisin. Dá bhrí sin, is dócha go mbeidh tionchar suntasach ag an gcur isteach ó Lúnasa go
Márta. Aithnítear nach mbeadh sé indéanta srian a chur le tógáil do shéasúr chomh fada sin,
agus dá bhrí sin is tionchar iarmharach ar chónaí a bheidh sa chur isteach ar éin, ar dheacair a
mhéid a thomhas.
Ní féidir maolú a dhéanamh go praiticiúil ar chur isteach ó thorann le linn tógála, ar a shon sin,
tá dlúthchlúdach crann soir ó dheas ón bhforbairt bóthair atá beartaithe, agus ní bhainfear ach
an méid crann is lú is féidir é as an gceantar seo, agus laistigh de thógáil talún na forbartha
bóthair atá beartaithe. Fanfaidh foireann an tsuímh laistigh de thógáil talún na forbartha bóthair
atá beartaithe, agus ní rachaidh siad isteach sna ceantair choillearnaí seo, ná i limistéir eile den
suíomh seo. Cuirfear fálú agus comharthaíocht in airde ar chiumhais líne an OCÉ sa cheantar
seo le cosc a chur ar fhoireann an tsuímh ar dhul isteach sa cheantar seo, agus cuirfear in iúl
d’fhoireann iomlán an tsuímh go bhfuil an ceantar seo thar teorainn go hiomlán.
Déanfar na hamharcthionchair a sciathadh den chuid is mó ó na ceantair ina gcruinníonn éin
uisce, ó dheas agus thoir, leis na crainn atá ann, ach tá radharc glan ar na ceantair seo idir
Slabhraíochtaí 21 + 400 agus 21 + 750 agus freisin b’fhéidir idir 20 + 550 agus 21 + 000, agus
ag na pointí seo, is féidir go gcruthódh gníomhaíocht ar an láthair tógála amharc-chur isteach ar
éin, arb ionann é agus tionchar iarmharach.
Le linn céime feidhme na forbartha bóthair atá beartaithe, ní dócha go mbeidh ceisteanna
amharc-chur isteach chomh suntasach sin, toisc go dtéann éin i dtaithí go tapaidh ar amharcchur isteach ar féidir é a réamh-mheas mar ghluaiseacht tráchta. Glacfar céimeanna, ar a shon
sin, le híoslaghdú a dhéanamh ar phoitéinseal a leithéid de chur isteach i bhfoirm sciata a chur.
Déanfar moltaí sonracha maolaithe a ionchorprú ag an gcéim miondearaidh den fhorbairt i
gcomhairliúchán leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. Áireofar ar na beartais
sin (ach ní bheifear teoranta dóibh) dlúthphlandú tor, agus / nó bruacha nó bacanna soladacha
(ag brath ar shrianta praiticiúla). Féachfar orthu seo ar an taobh thoir den fhorbairt bóthair atá
beartaithe idir an trasnú ar an Sulán ag Slabhraíochtaí 20 + 720 agus Slabhraíocht 21 + 150
ach go háirithe. Cuirfear tuilleadh Saileach Choiteann agus Fearnóg ar na hachair ísle ar an dá
thaobh den fhorbairt bóthair atá beartaithe idir an trasnú ar an Sulán ag Slabhraíocht 20 + 720
agus Slabhraíocht 21 + 150, le laghdú a dhéanamh ar chur isteach agus ar thionchair
thruaillithe aeir, agus le cúiteamh a dhéanamh ar chailliúint na gcrann laistigh den láthair.
Téann an fhorbairt bóthair atá beartaithe trí Thaiscumar Inis Cara idir Slabhraíochtaí 21 + 400
agus 21 + 750. Tógfar an bóthar ar bharr chlaífoirt ina mbeidh lintéir go minic, a bheidh deartha
le saorghluaiseacht uisce a cheadú faoina bhun. Aontófar sonraíochtaí agus suíomhanna na
lintéar faoin gcabhsa le Bord Iascaigh Réigiúnach an Iardheiscirt le linn na céime miondearaidh
den chlár dearaidh bóthair. Áireofar beartais sa chlaífort freisin a cheadóidh saorghluiaseacht
don dobharchú faoi bhun na forbartha bóthair atá beartaithe.
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11.5.2.2 FIÉanna Eile
Déanfar maolú ar chailliúint agus ar dheighilt gnáthóg le hionchorprú ar athphlandú i ndearadh
plandaithe maolaithe tírdhreacha. Ar a laghad, tiocfaidh líon na gcrann a chuirtear leis an líon a
baineadh as do thógáil na forbartha bóthair. Ag láithreacha áirithe, déanfar bacthionchair ar an
bhfrog coiteann a mhaolú trí lintéir draenála a sholáthar.

11.5.3

Maolú don Sciathán Leathair

11.5.3.1 Clúdach Fásra a Bhunú
Soláthróidh fálta sceach agus toir de speicis dhúchais a chur ar feadh na forbartha bóthair atá
beartaithe, sciathadh áirithe ar shoilse feithiclí ag taisteal chomh maith le gnáthóg bheathaithe a
sholáthar don sciathán leathair. In éineacht leis seo, a luaithe agus a bhíonn na plandaí
bunaithe agus ag fás, feidhmeoidh an tsraith fhásra mar chonair ar a mbeadh an sciathán
leathair ag beathú. Nuair a théann an fhorbairt bóthair cóngarach d’fhara leis an ialtóg
chluasach dhonn agus an chrú-ialtóg bheag, tá an dearadh plandaithe maolaithe tírdhreacha tar
éis dlúthphlandú a cheadú le híoslaghdú a dhéanamh ar thionchair ó shoilsiú agus le laghdú a
dhéanamh ar chur isteach ó thorann. Soláthróidh speicis dhúchais de stoc áitiúil beathú agus
fothain do sciatháin leathair ag comaitéireacht agus ag beathú. Spreagfaidh na gnéithe
líneacha saorga seo an sciathán leathair le leas a bhaint as a leithéid de rochtain le teacht ar an
taobh eile den fhorbairt bóthair gan eitilt thairis. Soláthraíonn siad seo malairt chonair fhásra
don sciathán leathair in ionad línte na bhfálta sceach a bhaintear as do thógáil na forbartha
bóthair. Déanann formhór na speiceas sciathán leathair comaitéireacht ar a leithéid de chonairí
do bheathú, le fothain a fháil ar an ngaoth agus do roinnt speiceas (m.sh. an chrú-ialtóg bheag),
is féidir go bhfeidhmeoidís mar chúnamh aerloingseoireachta.
Déanfar dlúthphlandú ar dhá thaobh an bhóthair ag dul thar an fhoirgnimh fhara lastuaidh de
Bhaile Bhuirne idir Slabhraíochtaí 2 + 600 agus 2 + 900. Éileoidh an teascán seo plandú
lánfhásta a thabhairt isteach.
Is iad an dá cheantar ina dtagann an fhorbairt bóthair atá beartaithe cóngarach d’fharaí eile ná
fara leis an ialtóg chluasach dhonn ag Lios an Chraosaigh (Slabhraíocht 8 + 750) agus fara leis
an gcrú-ialtóg bheag ag Cluain Fada (Slabhraíocht 14 + 400). Beidh an plandú an-dlúth sa dá
cheantar seo (.i. idir Slabhraíochtaí 8 + 550 agus 9 + 000 agus idir Slabhraíochtaí 13 + 770
agus 14 + 600) le sciathadh a dhéanamh ar aon tionchar ó shoilsiú agus le laghdú a dheánamh
ar thorann a chuirfeadh isteach ar an sciathán leathair.
Cuirfear dlúthfhásra líneach tor ar an taobh theas den bhóthar atá beartaithe (comhthreomhar
leis), idir Slabhraíocht 17 + 200 agus oscailt an lintéir ag Slabhraíocht 17 + 735, a chabhróidh
leis na sciatháin leathair a threorú chuig an trasnú seo (déanfar plandú maolaithe don
Scréachóg Reilige sa cheantar seo freisin). Déanfar plandú tírdhreacha ó thuaidh ón lintéar a
phleanáil ar bhealach gur féidir leis na sciatháin leathair bealaí líneacha a leanúint chuig an
ngréasán fál sceach agus crann atá sa cheantar seo.

11.5.3.2 Céimeanna do Thrasbhealach Abhainn na Biochaille
Ceadóidh an droichead atá beartaithe thar Abhainn na Biochaille saorghluaiseacht don sciathán
leathair faoina réise. Ceadóidh seo do dhá mhéadar ar a laghad os cionn dromchla an uisce
d’fhonn gur féidir le speicis mar an ialtóg ghiobach, ialtóg Natterer agus an ialtóg fheascrach
eitilt faoi seachas os a chionn nó srian a bheith orthu ar rochtain ar choillearnach nó abhainn.
Caithfear ceadúnas a fháil ón Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil ag feidhmiú na
gcumhachtaí a bronnadh air le hailt 22, 23 agus 34(3)(d) den Acht um Fhiadhúlra, 1976 ag
ceadú eisiata na sciathán leathair ó fhara ag Droichead na Ceapaí os cionn Abhainn na
Biochaille ag an ialtóg chluasach dhonn.
Cuirfear ar a laghad 9 mBosca do sciatháin leathair in airde i gcomharsanacht na Biochaille in
ionad na bhfaraí a cailleadh. Soláthróidh siad seo malairt suímh fara don ialtóg chluasach
dhonn.

11.5.3.3 Íosbhealaí ag Soláthar Rochtana do Sciatháin Leathair
Tá ró-mhéid i dtrí lintéar draenála i dtreo is gur féidir leo feidhmiú mar íosbhealaí do sciatháin
leathair. Seo a leanas na lintéir:
 Sl. 14,035 (CO35) – 6.0m (réise) x 3.0m (airde)
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Beidh scóip 3m ar a laghad sna trí lintéar seo le rochtain a sholáthar nach bplúchfar le fál
sceach nó le scrobarnach agus le ceadú do sciatháin leathair eitilt go hard más gá é le baol
creachadóireachta a sheachaint (m.sh. d’fhéadfadh an madra rua nó an cat crainn an sciathán
leathair a sheilg mura mbíonn go leor scóipe ann). Déanfar na lintéir seo a dhearadh i
gcomhairle le saineolaí ar an sciathán leathair. Feidhmeoidh lintéir eile den chineál céanna,
droichid thar aibhneacha agus droichid chóiríochta mar íosbhealaí don sciathán leathair.

11.5.3.4 Seiceáil ar Chrainn Lánaibí don Sciathán Leathair Sula Leagtar Iad
Déanfar athscrúdú ar gach crann ina bhfuil scáintí nó cuasáin oiriúnacha a thugann deis sciata
do sciatháin leathair maidir le láithreacht sciathán leathair sula dtógtar an fhorbairt bóthair atá
beartaithe. .

11.5.3.5 Boscaí a chur in Airde don Sciathán Leathair
Cuirfear boscaí do sciatháin leathair, le dearai éagsúla, in airde i gcomharsanacht na gcrann
leagtha. Soláthróidh siad seo malairt suíomhanna fara.

11.5.3.6 Foirgnimh
Athscrúdóidh saineolaí ar an sciathán leathair gach foirgneamh atá sainmharcáilte le leagan i
rith an tsamhraidh/an fhomhair sula leagtar é. D’Éileodh seo scrúdú inmheánach ar na
foirgnimh le fianaise a aimsiú maidir leis an sciathán leathair chomh maith le measúnacht ón
taobh amuigh ag braiteoir sciathán leathair. Cuirtear na riachtanais iomlána i láthair i
dTuarascáil Theicniúil 7: Éiceolaíocht.

11.5.3.7 Soilsiú
Ní bheidh aon soilsiú i gceantair le pobail thábhachtacha sciathán leathair, ar a n-áirítear Coill
an Easa (garbhShlabhraíochtaí 1,700 go dtí 2,300), an Cheapach (garbhShlabhraíochtaí 2,300
go dtí 3,000), Cluain Fada (garbhShlabhraíochtaí 13 + 400 go dtí 14 + 600), Códrom
(garbhShlabhraíochtaí 14 + 900 go dtí 16 + 100), Cnocán Mheasaigh (garbhShlabhraíochtaí 16
+ 900 go dtí 17 + 900), an Láinne (garbhShlabhraíochtaí 19 + 700 go dtí 20 + 100) nó
Taiscumar Inis Cara (Slabhraíochtaí 21 + 400 go dtí 21 + 750) a leathann amach chuig an
bhfásra nó na huiscebhealaí máguaird. Chuirfeadh seo isteach ar oiriúnacht an láithreáin do
speicis mar an ialtóg ghiobach, ialtóg Bhrandt, an chrú-ialtóg bheag agus ialtóg Natterer.
Freastlófar ar sciatháin leathair a bhfuil fara acu i dteach feirme ag an gCeapach, Baile Bhuirne,
ó thuaidh ón gcarrbhealach ag Slabhraíocht 2,700 maidir leis an mbóthar a thrasnú trí athrú ar
an íosbhealach rochtana chun na feirme ag Slabhraíocht 2,500. Beidh an t-íosbhealach gan
solas agus déanfar sciatháin leathair a threorú chuig an íosbhealach trí chonairí fásra a chur ar
an dá thaobh den bhóthar idir Sl 2,250 agus 2,900.
Freastlófar ar sciatháin leathair a bhfuil fara acu i mbothán ag Slabhraíocht 8,750 maidir leis an
mbóthar a thrasnú trí athrú a dhéanamh ar dhroichead an bhóthair ag Slabhraíocht 8,900.
Beidh droichead an bhóthair gan solas agus déanfar sciatháin leathair a threorú chuig an
íosbhealach trí chonairí fásra a chur ar an dá thaobh den bhóthar idir Sl 8,400 agus 9,000.
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11.5.3.8 Monatóireacht
Déanfaidh speisialtóir ar an sciathán leathair athbhreithniú ar gach aon bheartas lena chinntiú
go gcuirtear i bhfeidhm/go dtugtar aghaidh go sásúil ar na beartais mhaolaithe atá aitheanta sa
tuarascáil seo agus i measúnachtaí ina dhiaidh sin ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe.
D’éileodh seo scrúdú ar na beartais sula n-osclófaí an fhorbairt bóthair atá beartaithe.
Déanfar na boscaí do na sciatháin leathair a scrúdú go bliantúil ar feadh 5 bliana ar a laghad
lena dhéanamh amach an bhfuil ag éirí leis na beartais mhaolaithe do chaomhnú an sciatháin
leathair.

11.5.4

Maolú don Bhroc

11.5.4.1 Suirbhéireacht réamhthógála
Críochnaíodh suirbhéireacht iomlán ar ghníomhaíocht an bhroic mar chuid den MTT seo. Ar a
shon sin, athraíonn suíomhanna cosán an bhroic agus teorainneacha a limistéar thar am, agus
dá bhrí sin déanfar suirbhéireacht iomlán ar thógáil talún an bhóthair maidir leis an mbroc sula
dtosaítear ar an mbóthar a thógáil de réir Threoirlínte an ÚBN maidir le Láimhseáil na nBroc
Sula dTógtar Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta (ÚBN 2006).

11.5.4.2 Brocais a bhaint as
Faoi láthair tá trí bhrocais suite laistigh de thógáil talún na forbartha bóthair atá beartaithe. Is
féidir go n-aimseodh an tsuirbhéireacht réamhthógála níos mó brocaisí. Beidh gá ceadúnas a
lorg, sula dtosaítear ar thógáil na forbartha bóthair, leis na brocaisí seo a scrios. Déanfar
brocaisí a scrios le linn na tréimhse nuair nach ann d’aon bhroc óg spleách ón 1ú Iúil go dtí an
1ú Nollaig.

11.5.4.3 Maolú ar Thionchair Phléasctha
Déanfar maolú ar thionchair ar bhrocaisí le linn gníomhaíochta pléasctha ag teacht le Treoirlínte
(2006) an ÚBN le beartais breise, de réir mar a bhíonn gá leo, a shocraítear i gcomhairle le
SPNF i ndiaidh na suirbhéireachta réamhthógála (féach thuas).

11.5.4.4 Cosc a Chur ar Rochtain Broc ar an gCarrbhealach
Cuirtear na beartais mhaolaithe atá ag teastáil le cosc a chur ar bhroic rochtain a fháil ar an
gcarrbhealach agus le cosc a chur ar chur isteach ar a gcosáin reatha, curtha i láthair i dTábla
11.6.
Tábla 11.6 Láithreacha na mBeartas maolaithe do Bhroic maidir le Brocaisí
Nádúr gníomhaíochta
Gníomhaíocht atá beartaithe / riachtanais
Slabhraíocht
an Bhroic
mhaolaithe
7 + 820

Príomhbhrocais
ghníomhach

Scrios brocaise, in éineacht le maolú iomchuí
eolasaithe ag torthaí staidéir mharcála baoite.

8 + 500

Cosáin ghníomhacha

Fálú agus rochtain trasna na forbartha bóthair
leis an bhfo-dhroichead atá beartaithe ag an
Slabhraíocht seo.

11 + 230

Príomhbhrocais
ghníomhach

Scrios brocaise, in éineacht le maolú iomchuí
eolasaithe ag torthaí staidéir mharcála baoite.

14 + 600

Lorg coise an bhroic
tugtha faoi deara

Fálú agus rochtain trasna na forbartha bóthair
leis an droichead nó lintéar atá ag teastáil leis
an sruthán a thrasnú ag an láthair seo.

17 + 980

Cosáin
ghníomhacha
agus brocais in aice
láimhe

Fálú agus rochtain trasna na forbartha bóthair
leis an droichead nó lintéar atá ag teastáil leis
an sruthán a thrasnú ag an láthair seo.

19 + 110

Brocais nach bhfuil in
úsáid

Brocais a scrios.
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Maolú don Dobharchú

Tugtar sonraí i bhFigiúr 11.5 ar na láithreacha mar a bhfuil gá le maolú le híoslaghdú a
dhéanamh nó deireadh a chur le tionchair ar an dobharchú. Déantar lintéir agus droichid a
dhearadh agus a thógáil ar bhealach nach gcuirtear cosc ar an dobharchú gluaiseacht ar na
sruthchúrsaí a théann faoin bhforbairt bóthair atá beartaithe. Soláthraítear fálú freisin le cosc a
chur ar an dobharchú ar rochtain a fháil ar an gcarrbhealach.

11.5.6

Maolú don Fhia

Ní mholtar aon mhaolú ar leith.

11.5.7

Iora Rua

Tá deighilt Choill an Easa agus Coill Ghort na Tiobratan ó cheantair lastuaidh ina bhfuil
gnáthóga oiriúnacha, aitheanta mar dhrochthionchar ar an iora rua.
Ag an bpointe trasna ar Abhainn na Biochaille, ardaítear an carrbhealach os cionn leibhéal na
talún le ceadú don iora rua gluaiseacht faoin gcarrbhealach ag an bpointe seo. Coimeádfar
conair leanúnach bruachánach d’fhásra ard faoin droichid, ag nascadh leis an gcoillearnach atá
coimeádta, leis na crann teorainneacha agus leis na fálta sceach lastuaidh agus laisteas den
charrbhealach.

11.5.8

Maolú d’Éin

Déanfar suirbhéireacht réamhthógála ar neadú an Chruidín agus an Ghabha Duibh ag na
láithreacha sin ina gceaptar an speiceas a bheith.
Má bhíonn nead an chruidín le baint as
tógfar nead saorga mar mhalairt air sa chomharsanacht. Nuair is gá nead an chruidín nó an
ghabha duibh a bhaint as, déanfar sin de réir an mhaolaithe feabhsaithe cúitimh atá aitheanta in
Eochairchárta an Chruidín a bhfuil sonraí air i dTreoirlínte an ÚBN.
Tá gá le suirbhéireacht réamhthógála don Scréachóg Reilige. Áireofar anseo suirbhéireacht ar
an bhfoirgneamh ag Cnocán Mheasaigh, mar is eol an Scréachóg Reilige a bheith. Áireofar sa
Suirbhéireacht freisin, mionscrúdú ar aon fhoirgneamh, ar aon bhothán, ar aon scioból nó
struchtúir eile saorga atá le leagan mar chuid den fhorbairt bóthair atá beartaithe. Pé áit ina
mbíonn Scréachóga Reilige (ar a n-áirítear Cnocán Mheasaigh), cuirfear maolú iomchuí i
bhfeidhm a chuirfidh cosc ar aon tionchar ar phobal níos leithne na Scréachóige Reilige agus
áirítear ar seo neadbhoscaí a chur in airde i suíomhanna oiriúnacha má bhíonn neadacha le
baint as nó go mbíonn tionchar orthu toisc iad a bheith cóngarach don bhóthar nua.
Ag Cnocán Mheasaigh, cuirfear línte leanúnacha crann agus tor, agus sínfidh an t-íoslaghdú ar
fhéarach ó Shlabhraíocht 17 + 100 go dtí foirceann thoir an ghearradh ag Slabhraíocht 18 +
200, ar an dá thaobh den charrbhealach. Ina theannta sin, ní chuirfear féarach ar na bruacha le
domhainghearradh idir Slabhraíochtaí 15 + 900 agus 17 + 100, ar a n-áirítear gearradh a
bhaineann le hacomhal An Ghoirtín Rua, ach ina ionad sin cuirfear toir adhmadacha orthu. Ag
an gCeapach, cuirfear línte leanúnacha crann agus tor, agus sínfidh an t-íoslaghdú ar fhéarach
ón trasnú ar Abhainn na Biochaille ag Slabhraíocht 1 + 850 go dtí ceann thoir an ghearrtha ag
Slabhraíocht 2 + 100 ar an taobh thuaidh den charrbhealach agus Slabhraíocht 2 + 200 ar an
taobh theas den charrbhealach, agus ansin ón bhfoircheann thoir den ghearradh ag
Slabhraíocht 2 + 400 ag an bhfoircheann thiar den chéad ghearradh eile ag Slabhraíocht 3 +
500. Ag Carraig an Phúca, cuirfear línte leanúnacha crann, agus sínfidh an t-íoslaghdú ar
fhéarach ón bhfoircheann thoir den ghearradh ag Slabhraíocht 12 + 650 go dtí an trasnú ar an
bhFothrais ag Slabhraíocht 13 + 750.

11.5.9

Inveirteabraigh

Ar na beartais a ghlacfar le méid an tionchair ar an drúchtín ballach a laghdú tá siad seo a
leanas:
 Bailiú na nDrúchtíní Ballacha go hindibhidiúil díreach sula nglantar suíomh an
limistéir tógála talún don fhorbairt bóthair. Déanfar athlonnú ar na Drúchtíní Ballacha
a bhailítear chuig gnáthóg den chineál céanna atá siar ón bhforbairt bóthair. Is é a
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bheidh i gceist leis seo ná ‘cuardach lotmhar’ barr méire don drúchtín faoi bhun gach
dídean oiriúnach agus i ngnáthóga oiriúnacha laistigh den achar tógála talún idir
Slabhraíochtaí 0-532 agus 3+000;


Crainn a fhágáil le linn oibreacha leagtha ar feadh roinnt lá i suíomhanna oiriúnacha
a bhíonn buailte le gnáthóg a choimeádtar sula ndéantar lománaíocht orthu agus iad
a bhaint as;



Lomáin leagtha a úsáid mar chairn gnáthóige i suíomhanna a roghnaítear sa
choillearnach a bhíonn fágtha; agus



Athbhreithniú cúramach a dhéanamh ar an nglanadh láithreán sna suíomhanna seo
d’fhonn na coinníollacha atá ann a choimeád, i dtéarmaí scátha agus bogthaise ach
go háirithe, i ngnáthóg an Drúchtín Ballach atá tadhlach leis.



Plandú nua agus céimeanna eile a úsáid, mar shampla ‘baint fál feoite’ le cabhrú le
coinníollacha mionaeráideacha na ngnáthóga tadhlacha a choimeád.



Déantar maoirseacht an-ghéar agus baintear úsáid tuisceanach as fálú cosanta lena
chinntiú go seachnaítear go hiomlán tionchair ar ghnáthóg an Drúchtín Ballach atá
tadhlach leis.



Measúnacht ar an mbaol is dóichí a bheadh ann go mbeadh rochtain ag an Drúchtín
Ballach ar limistéar oibre, agus athbhreithniú ar bheartais mar bhacanna ar
ghluaiseacht drúchtíní, a mb’fhéidir gá a bheith leo lena chinntiú nach maraítear
drúchtíní go teagmhasach le linn na n-oibreacha.

11.5.10

Éiceolaíocht Uisceach

11.5.10.1 Céim na Tógála
Is iad na príomhthoscaí maidir le rialú creimthe agus dríodair ná idircheapadh agus bainistiú ar
rith chun srutha ar agus den suíomh mar atá molta sa straitéis mhaolaithe. Cuireann seo
teorainn leis an acmhainn go ndéanfaí ithreacha a chreimeadh agus a chur isteach i srutháin i
rith chun srutha. Tá rialú ar rith chun srutha agus ar chreimeadh dromchla níos éifeachtaí agus
níos saoire ná rialú dríodair gan ach linnte rialaithe dríodair a úsáid. Tá na treoirlínte ginearálta
do rialú ar chreimeadh agus ar dhríodair bunaithe den chuid is mó ar Goldman et al (1986) agus
tá imline iomlán orthu in Imleabhar 4 den RTT seo (Tuarascáil Theicniúil 7: Éiceolaíocht) agus
Caibidil 5.0.
Is beag áis tanúcháin, mar linnte tanúcháin, atá áirithe sa dearadh draenála bóthair d’fhonn a
chinntiú nach gcruthaíonn an fhorbairt bóthair atá beartaithe aon mhéadú suntasach ar
bhuaicshreabhadh srutháin/abhann.
Do phléascadh laistigh de 400m de na srutháin/aibhneacha ar déanadh measúnacht orthu sa
staidéar reatha, déanfar íoslaghdú ar fhuinneamh an phléasctha trí lánáin treoluais ísle a úsáid,
il-lánáin agus teicníochtaí speisialta madhmtha, agus déanfar íoslaghdú ar dhamáiste
mórthimpeall trí mhataí pléasctha agus sraonairí pléasctha a úsáid. Tá tuilleadh sonraí a bhfuil
imlíne orthu in Imleabhar 4 den RTT seo (Tuarascáil Theicniúil 7: Éiceolaíocht).
Modh Oibre do Chonraitheoirí
Ullmhóidh agus coimeádfaidh an Conraitheoir Plean Oibriúcháin Timpeallachta (POT) ag teacht
le treoirlínte an ÚBN. Cabhróidh an POT leis an gConraitheoir maidir le cosc, bainistiú agus/nó
íoslaghdú a dhéanamh ar thionchair shuntasacha timpeallachta le linn na céime tógála (féach
Imleabhar 2 Caibidil 5.0: Cur Síos ar Thionscadal, le níos mó sonraí a fháil) mar chuid de chur i
bhfeidhm na straitéise maolaithe.
Déanfaidh conraitheoirí teagmháil le Bord Iascaigh
Réigiúnach an Iardheiscirt le haontú ar ráiteas modha sula dtosaíonn na hoibreacha, agus
beidh idirchaidreamh leanúnach leis an mBord ó thús deireadh an phróisis tógála. Déanfaidh
conraitheoirí de réir “Rialú ar thruailliú uisce ó láithreáin tógála – Treoir do chomhairleoirí agus
do Chonraitheoirí” a d’foilsigh Cumann Taighde agus Faisnéise an Tionscail Tógála (CTFTT
2001).
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Céim na hOibríochta

Déanfar athailíniu ar Abhainn na Biochaille de réir dea-chleachtais agus na mbeartas maolaithe
sin a bhfuil imlíne orthu in Imleabhar 4 den RTT seo (Tuarascáil Theicniúil 7: Éiceolaíocht).
Áirítear tuilleadh sonraí maidir le dearadh draenála maidir le gluaiseacht éisc agus rialú
truaillithe i dTuarascáil Theicniúil 7: Éiceolaíocht.
Monatóireacht agus Tuilleadh Moltaí Suirbhéireachta
Toisc go bhfuil cáilíocht uisce gan smál in Aibhneacha na Fothraise, na Láinne agus an tSuláin
le fada an lá, moltar freisin go mbunaítear cáilíocht bhitheolaíoch uisce ag suíomhanna a
bhféadfadh tionchar a bheith orthu B, D, 3, 4, 5, 6, 9 & 10 díreach roimh agus i ndiaidh
chríochnú na n-oibreacha tógála bóthair ag gach láthair acu seo. Moltar freisin go ndéanfaí
monatóireacht thréimhsiúil fadtéarmach ar cháilíocht uisce níos faide síos le sruth ó éalaithe
draenála bóthair.

11.6

TIONCHAIR CHÓNAITHEACHA RÉAMH-MHEASTA

Láithreáin Sainithe
Le beartais mhaolaithe curtha i bhfeidhm ag an trasnú ar Abhainn na Biochaille le cosc a chur
ar aon tionchar indíreach ar iLCS Choill Ghort na Tiobratan, níl aon tionchar cónaitheach
réamh-mheasta d’aon láithreán caomhantais dúlra sainithe.

11.6.1

Gnáthóga

11.6.1.1 Suíomhanna Inspéise ó Thaobh Éiceolaíochta
Tá cailliúint gnáthóige agus ilroinnt gnáthóige aitheanta mar thionchair shuntasacha a
fhéadfadh a bheith ann laistigh de roinnt FIÉanna. Cé go laghdóidh na beartais mhaolaithe
méid fhoriomlán chuid de na tionchair seo a bhaineann le cailliúint ghnáthóige, beidh tionchar
iarmharach fós ann i gcásanna áirithe. Seo a leanas na FIÉanna mar a mbeidh tionchar
suntasach cónaitheach fós maidir le caillteanas gnáthóige tar éis na mbeartas maolaithe a
bheith curtha i bhfeidhm:
 Gleann Chúil Liatháin FIÉ 5: tionchar suntasach iarmharach ag an leibhéal Áitiúil, ach
ní os a chionn, maidir le caillteanas agus deighilt gnáthóige.


Gleann Bhaile Uí Bhioráin FIÉ 6: tionchar suntasach iarmharach ag an leibhéal Áitiúil,
ach ní os a chionn, i dtéarmaí deighilte.



Bogach na Tíre Bige FIÉ 8: tionchar suntasach iarmharach ag an leibhéal Áitiúil, ach
ní os a chionn, maidir le caillteanas agus deighilt gnáthóige.



Coillearnach Ghleann an Earraigh FIÉ 9: tionchar suntasach iarmharach ag an
leibhéal Áitiúil, ach ní os a chionn, maidir le caillteanas gnáthóige.



Coillearnach Inse an Líonáin FIÉ 11: tionchar suntasach iarmharach ag an leibhéal
Áitiúil, ach ní os a chionn, maidir le caillteanas agus deighilt gnáthóige.



Tonn Láin FIÉ 18: tionchar suntasach iarmharach ag an leibhéal Áitiúil, ach ní os a
chionn, maidir le caillteanas gnáthóige.



Coill na Ceapaí FIÉ 20: tionchar suntasach iarmharach ag an leibhéal Áitiúil, ach ní
os a chionn, maidir le caillteanas agus deighilt gnáthóige.



Coimpléasc Coillearnaí Choill an Easa FIÉ 21: tionchar suntasach iarmharach ag an
leibhéal Áitiúil, ach ní os a chionn, maidir le caillteanas agus deighilt gnáthóige.

11.6.1.2 Fálta Sceach
Ní cheaptar, trí chéile, go bhfuil suntas leis na tionchair iarmharacha ar fhálta sceach ag an
leibhéal Áitiúil.
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Flóra

Níl aon fhianaise ann go mbeidh aon tionchar iarmharach ar speicis flóra a bhfuil cásmhaireacht
caomhnaithe ag baint leo.

11.6.3

Fána

11.6.3.1 An Sciathán Leathair
Beidh caillteanas beathaithe gearr agus meántréimhseach ann don sciathán leathair. Beidh
cur isteach gearrthréimhseach ar chonairí comaitéireachta fad a bhíonn maolú mar phlandú a
bheith ag teacht chun cinn.
Tá sé réasúnta a cheapadh go mb’fhéidir go bhfuil faraí beaga i gcrainn ar feadh na scéime
22km. Bunaithe ar an tuiscint sin, beidh caillteanas meán go fadtéarma ar láithreacha na
bhfaraí crann. Ní féidir le maolú aghaidh a thabhairt air seo go hiomlán. Soláthróidh boscaí do
sciatháin leathair láithreacha oiriúnacha d’fharaí a luaithe agus théann sciatháin leathair iontu.
Beidh tionchar suntasach iarmharach trí chéile ar an sciathán leathair ag an leibhéal Áitiúil.
Tionchair Chónaitheacha ar Sciatháin Leathair ag láithreáin Sonracha
 Coill an Easa – tionchar suntasach cónaitheach ag leibhéal Contae;


An Cheapach – tionchar suntasach cónaitheach ag leibhéal Contae;



An Cillín – tionchar suntasach cónaitheach ag leibhéal Contae;



Tonn Láin – tionchar suntasach cónaitheach ag leibhéal Áitiúil;



Lios an Chraosaigh – tionchar suntasach cónaitheach ag leibhéal Áitiúil;



Cluain Fada – tionchar suntasach cónaitheach ag leibhéal Áitiúil;



Cnocán Mheasaigh – tionchar suntasach cónaitheach ag leibhéal Áitiúil; agus,



Cúil Liatháin – tionchar suntasach cónaitheach ag leibhéal Contae;

11.6.3.2 An Broc
Beidh drochthionchair iarmharacha ar limistéir an bhroic a mbeidh an fhorbairt bóthair atá
beartaithe ag dul tríd, agus go háirithe ar an ngrúpa a scriosfar a bpríomhbhrocais reatha, ag
Slabhraíocht 8 + 250. Déantar an tionchar cónaitheach ar phobal na mbroc sa chomhthéacs
níos leithne a mheas mar thionchar suntasach ag an leibhéal Áitiúil.

11.6.3.3 An Dobharchú
Le maolú curtha i bhfeidhm, ar a n-áirítear plandú choillearnaí nua bhruachánaí ar bhruacha an
tSuláin, cuirfear deireadh, cuid mhór, leis na tionchair ar an dobharchú agus ní bheidh aon
tionchair chónaitheacha i gceist.

11.6.3.4 An Fia
Tá an fia Seapánach in iarthar an cheantair staidéir. Is é is dóichí ná go gcruthóidh tógáil na
forbartha bóthair atá beartaithe méid áirithe deighilte laistigh de raon na n-ainmhithe seo.
Meastar go bhfuil tionchar suntasach cónaitheach leis seo ag leibhéal Áitiúil.

11.6.3.5 Iora Rua
Déantar na tionchair ar an iora rua maidir le hilroinnt ghnáthóige agus méadú ar bhaol báis ar
an mbóthar (nach féidir a mhaolú), a mheas mar thionchar suntasach cónaitheach ag leibhéal
Contae ag Coill an Easa; agus mar Mhiontionchar suntasach cónaitheach ag leibhéal Áitiúil in
áiteanna eile.

11.6.3.6 Éin
Tá cur isteach ar lachain agus ar lapairí ag Deilt an tSuláin (FIÉ 1) i rith na tréimhse ó Lúnasa
go Márta aitheanta mar thionchar cónaitheach. Soláthraíonn ceantar ginearálta Thaiscumar Inis
Cara, ar a n-áirítear an Ghaorthadh, ceantair fhairsinge gnáthóg eile oiriúnach d’éin easáitithe,
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mar sin is ar éigin a bheidh aon drochthionchar fadtréimhseach ag a leithéid de chur isteach
sealadach ar na héin uisce agus na lapairí neamh-phóraithe sa cheantar.

11.6.3.7 Drúchtín Ballach
Beidh tionchar sealadach cónaitheach ar chuid bheag den cheantar seo, ar ionann é agus
tionchar suntasach cónaitheach ar an speiceas seo ag leibhéal Contae.

11.6.4

Éiceolaíocht Uisceach

Tá na tionchair shuntasacha a bheidh ann agus gach maolú i bhfeidhm leagtha amach thíos:
Tábla 11.7: Tionchair Chónaitheacha ar Ghnéithe Éiceolaíocha Uisceacha
Láthair
Thionchair
Fhéideartha

Garbhshlabhraíocht

Rátáil Tábhachta**

Rátáil Iarmharach
Suntais
Tionchair**

A

Slabhraíocht -300

Tábhacht Contae ag pointe an trasnaithe bóthair atá
beartaithe Tábhacht Náisiúnta 2.5km níos faide síos le sruth

Gan Suntas

B

Slabhraíocht 1+800

Tábhacht Náisiúnta

Gan Suntas

D

Slabhraíocht
19+900

Tábhacht Náisiúnta

Gan Suntas

E

Slabhraíocht +100

Tábhacht Contae

Gan Suntas

F

Slabhraíocht +400

Tábhacht Áitiúil (luach níos airde). Tábhacht Contae c.700m
níos faide síos le sruth, Tábhacht Náisiúnta c.2km níos faide
síos le sruth

Gan Suntas

1

Slabhraíocht 5+250

Tábhacht Contae ag Pointe an Trasnaithe atá Beartaithe
Tábhacht Náisiúnta 600m níos faide síos le sruth

Gan Suntas

2

Slabhraíocht 9+900

Tábhacht Contae ag Pointe an Trasnaithe atá Beartaithe
Tábhacht Náisiúnta 20m níos faide síos le sruth

Gan Suntas

3

Sl. 9+500-10+500

Tábhacht Náisiúnta

Gan Suntas

4

Sl. 10+800-11+400

Tábhacht Áitiúil (luach níos ísle) ag Pointe an Trasnaithe atá
Beartaithe Tábhacht Náisiúnta 150m níos faide síos le sruth

Gan Suntas

5

Sl. 12+100

Tábhacht Náisiúnta

Gan Suntas

6

Sl. 13+400-13-800

Tábhacht Náisiúnta

Gan Suntas

Slabhraíocht
16+050

Tábhacht Contae
Tábhacht Náisiúnta c.1m níos faide síos le sruth

Slabhraíocht
17+700

Tábhacht Contae

9

Sl. 20+100

Tábhacht Náisiúnta

Gan Suntas

10

Sl. 20+700

Tábhacht Náisiúnta

Gan Suntas

11

Sl. 21+350-21+700

Tábhacht Contae

Gan Suntas

7

8

Gan Suntas

Gan Suntas

Tábhacht Náisiúnta c.1km níos faide síos le sruth

**Tá an mheasúnacht tionchair chónaitheach a chuirtear i láthair i dtuarascáil na suirbhéireachta uisceach
bunaithe ar na Treoirlínte do Mheasúnacht ar Thionchair Éiceolaíochta Scéimeanna Um Bóithre Náisiúnta.
Athcheartú 1 (ÚBN 2006a). Ar mhaithe le leanúnachas, laistigh den FIÉ seo tá leasú déanta ar na
measúnachtaí suntasachta le teacht leis na cinn a chuirtear i láthair in Athcheartú 2 de na Treoirlínte seo
(ÚBN).

11.7

BEARTAIS CHÚITIMH

Déantar beartais chúitimh a shainmhíniú mar bheartais a ghlactar le seach-chur a dhéanamh ar
dhrochthionchair chónaitheacha, .i. na cinn sin nach féidir a sheachaint go hiomlán ná a mhaolú
go dtí nach mbíonn suntas leo: mar shampla, cruthú nó feabhsú gnáthóige.
I gcomhthéacs na forbartha bóthair seo atá beartaithe tá Bord Iascaigh Réigiúnach an
Iardheiscirt tar éis oibreacha cúitimh a lorg ar An Abhainn Gharbh ag foircheann thiar na
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forbartha bóthair atá beartaithe. Léiríonn obair shuirbhéireachta a rinne BIRID le déanaí ar éisc,
go bhfuil bac ar ghluaiseacht éisc níos faide suas sa sruth san Abhainn Gharbh ag dhá lintéar
mí-oiriúnacha agus píobáin ‘sealadacha’ le freastal ar oibreacha bóthair roimhe seo. Cheadódh
athrú oiriúnach ar an dá lintéar agus an píobán sealadach a bhaint as, rochtain d'éisc sceathraí
ar cheantar sceathraí agus naíolainne níos faide suas sa sruth.
Tá na hoibreacha cúitimh atá beartaithe leagtha amach thíos i dTábla 11.8:
Tábla 11.8: Beartais Chúitimh atá Beartaithe do Thionchair ar Ghluaiseachtaí Éisc
Oibreacha atá Beartaithe
Láthair
Constaic ar
Ghluaiseacht
Éisc
W1728 +7943)

Píobáin
‘Shealadacha’

Píobáin a bhaint as faoi threoir BIRID

W1791 +7906

Cora/Aprún
Dhroichid

Déanfar athruithe a dhearadh i gcomhairle leis an
Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha
agus cuirfear i bhfeidhm iad faoi threoir BIRID.

W1814 7902

Lintéar

Déanfar athruithe a dhearadh i gcomhairle leis an
Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha
agus cuirfear i bhfeidhm iad faoi threoir BIRID.

W1827 7886

Lintéar

Déanfar athruithe a dhearadh i gcomhairle leis an
Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha
agus cuirfear i bhfeidhm iad faoi threoir BIRID.

W1824 7896

Lintéar ag bun
Srutha Thiar na
Sléibhe
Riabhaiche

Ba chóir go ndéanfaí mionoibreacha ag foircheann an
lintéir seo atá níos faide síos le sruth le feabhas a chur
ar rochtain éisc ar an sruthán seo a bhfuil acmhainn
sceathraí agus naíolainne ann.
Déanfar athruithe a dhearadh i gcomhairle leis an
Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha
agus cuirfear i bhfeidhm iad faoi threoir BIRID.

11.7.1

Tionchair iomlána tar éis na mbeartas maolaithe

Agus na beartais mhaolaithe curtha i bhfeidhm, ní bheidh na tionchair shuntasach (ag leibhéal
Áitiúil nó níos airde) ach le trí eisceacht:
 Tionchar Suntasach ag leibhéal Áitiúil, ach ní os a chionn, de dheasca chaillteanais
c.200m de ghnáthóg mhaith naíolainne salmainide agus gnáthóg sceathraí san
Abhainn Gharbh (mar a bhfuil sé beartaithe an abhainn a chur ar mhalairt slí isteach i
gcainéal athailínithe). Déanfar seo le bithinnealtóireacht le huasmhéadú a dhéanamh
ar luach gnáthóige salmainide;


Cailliúint c. 2.2ha de thaiscumar a bhfuil rangú déanta air mar achar suntasach
sceathraí iasc garbh. Ar a shon sin níl an tionchar ar speicis agus/nó ar ghnáthóga a
bhfuil luach éiceolaíoch leo suntasach; agus



Tionchar Suntasach ag leibhéal Áitiúil, ach ní os a chionn de dheasca chaillteanais c.
200m de ghnáthóg mhaith bhruachánach ag Sruthán Bhaile Uí Bhioráin.

Toisc go gceadóidh na beartais chúitimh a bhfuil imlíne thuas orthu, saor-rochtain don bhreac
agus don bhradán ar roinnt ciliméadar de ghnáthóg mhaith salmainide agus sceathraí san
Abhainn Gharbh, a bhfuil lintéar agus struchtúir droichid mí-oiriúnacha mar bhac orthu faoi
láthair, ní cheaptar go mbeidh an caillteanas iomlán gnáthóige a bhaineann leis an bhforbairt
bóthair atá beartaithe suntasach.
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12.0

OIDHREACHT CHULTÚRTHA

12.1

RÉAMHRÁ

Chun críche na caibidile seo tá an tírdhreach máguaird roinnte i dtrí theascán ar leith le scrúdú
a dhéanamh ar an acmhainn seandálaíochta agus oidhreachta cultúrtha a bhféadfadh tionchar
a bheith ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe orthu. Is é atá sa Timpeallacht Chúlra ná
forbhreathnú ar an tírdhreach circa 1km ar gach taobh den fhobairt bóthair atá beartaithe.
Aithníonn seo gach láithreán TSÁ agus TSC laistigh den cheantar máguaird agus soláthraíonn
tásc ar a suíomh maidir leis an bhforbairt bóthair atá beartaithe. Tagrann an Timpeallacht
Glactha do chonair 300m ar a n-áirítear OCÉ na forbartha bóthair atá beartaithe, le
domhainanailís ar an acmhainn oidhreachta seandálaíochta, ailtireachta agus cultúrtha atá sa
cheantar. Tagraíonn an Ceantar Staidéir do chonair iarbhír OCÉ na forbartha bóthair atá
beartaithe agus tugann sé sonraí ar an toirt ar na tionchair a bheidh ag an bhforbairt bóthair atá
beartaithe.

12.2

MODHEOLAÍOCHT

Bhí mioncheistiúchán i gceist sa staidéar ar na taifid seandálaíochta agus stairiúla atá ann a
bhaineann leis an tírdhreach mórthimpeall na forbartha bóthair atá beartaithe. Áiríodh anseo
faisnéis ón Taifead ar Shéadchomharthaí agus Áiteanna i gContae Chorcaí, an Plean Forbartha
Contae, comhaid Ard-Mhúsaem na hÉireann ar ghnéithe aiceanta, taifid chartagrafacha agus
doiciméadacha.
Chuathas i gcomhairle freisin le comhlachtaí reachtúla mar Rannóg
Séadchomharthaí Náisiúnta An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, in éineacht
le heagraíochtaí neamhstáit mar Leabharlann Mhapaí Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.
Chuathas i gcomhairle freisin le comhlachtaí deonacha áitiúla mar chuid den staidéar, ar a náirítear Cumann Staire Mhaigh Chromtha agus úinéirí talún (a raibh ar fáil). Tugtar imlíne ar
liosta iomlán na gcomhairliúchán agus d’fhoinsí na sonraí in Imleabhar 4 den RTT seo:
Tuarascáil Theicniúil 8).
Déanadh clúdach aerfótagrafaíochta ar an timpeallacht glactha, in éineacht le torthaí na
suirbhéireachta tareitilte, a mheas. Déanadh cigireachtaí allamuigh freisin, le gnéithe nó
láithreacha seandálaíochta agus oidhreachta cultúrtha laistigh den cheantar staidéir, nár
déanadh taifead roimhe seo orthu, a aithint.
Tá tuilleadh suirbhéireachtaí seandálaíochta
déanta i gceantair atá íogair, mar láthair chatha na Béillice agus le hais Chaisleán Charraig an
Phúca.
Tá measúnú tionchair agus straitéis mhaolaithe ullmhaithe. Déantar an mheasúnú tionchair le
himlíne a thabhairt ar na drochthionchair a fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt atá beartaithe ar
acmhainn na hoidhreachta cultúrtha, agus tá an straitéis mhaolaithe deartha lena leithéid de
dhrochthionchair a sheachaint, a laghdú nó a shlánú. Tá sonraí ar shainmhínithe tionchair in
Imleabhar 4a den RTT seo (Tuarascáil Theicniúil 8) agus iad bunaithe ar Threoirlínte an
Údaráis um Bóithre Náisiúnta do Mheasúnú an Thionchair na Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta
ar an Oidhreacht Seandálaíochta (2005), Treoirlínte an Údaráis um Bóithre Náisiúnta do
Mheasúnú Tionchair na Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta ar an Oidhreacht Ailtireachta (2005)
agus Lámhleabhar an Fhardail Náisiúnta um Oidhreacht Ailtireachta (Meitheamh 2006).

12.3

TIMPEALLACHT CHÚLRA

Trasnaíonn an fhorbairt bóthair atá beartaithe tírdhreach tuaithe nua-aoise luath d’oidhrí dúiche
agus tionóntaí, agus cnuasaigh aonair de láithreacha réamhstairiúla. Léiríonn siad seo na
hiarsmaí deireanacha d’áitíocht daonna 6000 bliain laistigh den cheantar seo, ón aois dhéanach
Neoiliteach go dtí an lá atá inniu ann. Tá taifead déanta ar 137 láithreán laistigh den TSÁ
laistigh de gha 1km den fhorbairt bóthair atá beartaithe. Ar a shon sin, tá líon níos mó de
láithreacha indibhidiúla atá taifeadta mar shonrúchán amháin TSÁ a fhéadfadh dhá chineál
láithreach nó níos mó a chlúdach. Sampla de seo a bheadh i lios agus uaimh thalún, ar minic a
fhaightear i dteannta a chéile iad. Tá gach ceann de na 137 láithreán laistigh den timpeallacht
chúlra liostáilte in Imleabhar 4a den RTT seo (Tuarascáil Theicniúil 8).
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Tá dea-ionadaíocht ag an tréimhse réamhstairiúil laistigh den tírdhreach le 50 láithreán ar fad
(TSÁ) ann, a bhféadfadh baint a bheith acu leis an tréimhse seo (galláin, ciorcail liag,
séadchomharthaí adhlactha agus fulacht fiadh). Is é an cineál láithreach is coitianta ná
láithreán lonnaíochta luath-mheánaoiseach, an ráth, le 42 láithreán laistigh den TSÁ.
I
gcomparáid leis seo tá taifead déanta ar 8 láithreán mar láithreacha eaglasta gur dócha go
mbaineann siad leis an luath-thréimhse mheánaoiseach, in éineacht le 5 thobar beannaithe. Is
é an ceann is mó de na láithreáin seo ná lonnaíocht mhainistreach Naomh Gobnatan (CO058034) laisteas de Bhaile Bhuirne, atá os cionn 750m ón bhforbairt bóthair atá beartaithe, agus
rangú déanta uirthi mar TSC (369). Tá 3 láithreán caisleáin a bhaineann leis an tréimhse
mheánaoiseach ann, ar a n-áirítear Caisleán Charraig an Phúca, ar láithreán TSÁ é (CO070034), Séadchomhartha Náisiúnta agus TSC (422). Tá seo suite níos mó ná 100m ó dheas ón
bhforbairt bóthair atá beartaithe (ón sriancheantar).
Tá 14 láithreán TSÁ ann freisin a bhaineann leis an tréimhse iar-mheánaoiseach. Is é atá iontu
seo ná muilte, tithe tuaithe agus túr ornáideach (CO058-010) atá suite níos mó ná 500m
laisteas ón bhforbairt bóthair atá beartaithe i mBaile Bhuirne. Tá 11 TSC liostáilte i bPlean
Forbartha Contae Chorcaí (2009), a mbaineann 9 gcinn acu leis an tréimhse iarmheánaoiseach. Is é atá sna cinn nach bhfuil clúdaithe ag stádas TSÁ cheana féin ná 2
dhroichead (434, 835), iar-eaglais de chuid Eaglais na hÉireann (371) agus teach tuaithe ag
Carraig an Phúca (833). Cé go bhfuil na diméinte a bhí leis na tithe móra tuaithe uair
nochtaithe den chuid is mó anois, chuir siad athchló ar thírdhreach talmhaíochta den chuid is
mó go dtí feidhm a bhí níos ornáidí. Faoi mar atá leis na tréimhsí réamhstairiúla agus luathmheánaoiseacha, cabhraíonn an tírdhreach iar-mheánaoiseach linn ar tharla romhainn a
thuiscint agus is cuid thábhachtach d'oidhreacht chultúrtha an cheantair atá faoi scrúdú é.

12.4

TIMPEALLACHT GLACTHA

12.4.1

Réamhrá

Chun críche na measúnachta seo, áirítear sa timpeallacht glactha an tírdhreach atá 300m ón
OCÉ atá beartaithe don fhorbairt bóthair atá beartaithe.
Tá 39 láithreán Oidhreachta Seandálaíochta (OS) laistigh den timpeallacht ghlactha, a bhfuil
gach ceann acu liostáilte ar Thaifead na Séadchomharthaí agus Áiteanna (TSÁ). Tá 2 cheann
de na láithreáin seo cosanta mar Shéadchomharthaí Náisiúnta (OS 25, 26) agus tá Ordú
Caomhnaithe ag baint le 1 de na láithreáin (OS 19). Tá 4 láithreán eile cláraithe laistigh den
TSC freisin. Tá 31 Ceantar d’Acmhainn Seandálaíochta (CAS) aitheanta laistigh den
timpeallacht ghlactha. Áirítear orthu seo ceantair ina mbeidh tionchar ag an bhforbairt bóthair
atá beartaithe ar shruthán nó ar abhainn, toisc gurb eol go bhfuil ardacmhainn seandálaíochta
ina leithéid de cheantar abhann. Áirítear freisin na ceantair a ndéantar tagairt dóibh mar
tírdhreacha iarsmacha, le lomáin chreagacha mar ghnéithe aiceanta agus iad beagnach gan
cur isteach ag an duine nua-aimseartha.
Tá 24 Láithreán d’Acmhainn Seandálaíochta (LAS) aitheanta laistigh den timpeallacht glactha in
éineacht le 60 láithreán Oidhreachta Tógtha (OT), a bhfuil 3 cinn cláraithe mar struchtúir
chosanta. Tá 6 láithreán Aershuirbhéireachta (SA) (féach Táblaí 12.8 agus 12.13 thíos) a
aithníodh laistigh de thimpeallacht glactha na forbartha bóthair atá beartaithe ag úsáid
aerfótagraif ingearacha ardleibhéil agus fiar-aerfótagraif íseal-leibhéil. Tá 3 láithreán eile a
bhfuil tábhacht oidhreachta cultúrtha ag baint leo aitheanta laistigh den timpeallacht glactha atá
sonraithe d'acmhainn seandálaíochta/ailtireachta.
Le linn na measúnachta seo aithníodh 163 láithreán shuntasach oidhreachta seandálaíochta,
ailtireachta agus chultúrtha laistigh de thimpeallacht glactha na forbartha bóthair atá beartaithe.
Taispeántar na 163 láithreán ar Fhigiúr 12.1, liostáilte in Imleabhar 4a den RTT seo (Tuarascáil
Theicniúil 8) agus soláthraítear cur síos agus measúnacht ar gach láithreán in Imleabhar 4,
Aguisíní 8.1 go dtí 8.6.
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McCarthy Hyder Comhairleoirí

Plean Forbartha Contae Chorcaí (2009)

Tá Taifead na Struchtúr Cosanta do Chontae Chorcaí liostáilte sa Phlean Forbartha Contae. Tá
na láithreáin sa tábla seo a leanas laistigh de thimpeallacht glactha na forbartha bóthair atá
beartaithe.
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Tábla 12.1: Taifead na Struchtúr Cosanta laistigh den Timpeallacht Glactha
Uimh.
Uimh.
Ainm an na
Baile Fearainn
Cineál Láithreáin
TSC: Láithreáin:
Láithreáin
434

OT 39

‘Droichead Nua’

An tIomaire/An Sléibhín

Droichead ón 19ú hAois

Thoir
835

OT 40

834

OS 42

‘Droichead na Láinne’

An Bhéillic

Droichead ón 19ú hAois

‘Teilgcheárta

An Bhéillic

Teilgcheárta ón 19ú hAois

‘Teach Charraig an Phúca’

Carraig an Phúca

Teach Tuaithe ón 19ú hAois

‘Caisleán

Carraig an Phúca

Túrtheach Meánaoiseach

Mhaigh

Chromtha’
833

OT 44

422

OS 25

Charraig

an

Phúca’

Ba chóir a thabhairt faoi deara nach bhfuil Fardal Náisiúnta um Oidhreacht Ailtireachta
críochnaithe fós do Chontae Chorcaí. Is suirbhéireacht rialtasbhunaithe í seo, a chuireann
Rannóg Pleanála gach Comhairle Contae ar an eolas maidir le cad iad na struchtúir is cóir a
áireamh ar liosta na Struchtúr Taifeadta agus Cosanta.
Tugann cuspóirí ENV 3-1 go 3-8 agus ENV 4-1 go 4-12 den Phlean Forbartha Contae imlíne ar
chuspóirí na Comhairle maidir leis an oidhreacht seandálaíochta, tógtha agus cultúrtha.

12.4.3

Fardal Náisiúnta um Oidhreacht Ailtireachta – Suirbhéireacht Ghairdín

Cé go bhfuil an tsuirbhéireacht ailtireachta do Chontae Chorcaí le críochnú fós ag an bhFardal
Náisiúnta um Oidhreacht Ailtireachta, tá measúnacht deiscbhunaithe ar dhiméinte agus ar
ghairdíní sa chontae críochnaithe. Déanadh athbhreithniú air seo mar chuid den mheasúnacht
seo le léargas a fháil ar an suntas a bhainfeadh le haon diméin atá fós ar marthain i
dtimpeallacht glactha na forbartha bóthair atá beartaithe. Tá uasfhairsinge na ndiméin marcáilte
ar Fhigiúr 12.1.
Tábla 12.2: Diméinte sa bhFardal Náisiúnta um Oidhreacht Ailtireachta a mBeidh
Tionchar Orthu – Suirbhéireacht Ghairdín
Ainm an
Sainiú
Slabhraío
Rátáil ú
Ráiteas ar riocht
Láithreáin
cht
innéacsaithe
gné FNOA
Carraig an Phúca

OT 44, OT 46, OT

12650-

Teach & diméin

45

13025

4

Príomhghnéithe ann go substaintiúil –
gnéithe forimeallacha do-aitheanta

Nóta tráchta: Tá lorg struchtúrtha an láithreáin gan athrú den chuid is mó. Is léir ón aerfótagrafaíocht gur beag cur isteach nuaaimseartha atá ann.
Teach & diméin

N/B

Chódroma

15750-

3

16120

Príomhghnéithe ann go substaintiúil –
gnéithe forimeallacha do-aitheanta

Nóta tráchta: Níl an gairdín daingean nó táirgiúil, a thaispeántar ar mhapa SO 1851, siar ón bpríomhfhoirgneamh, le feiceáil
san aerfótagrafaíocht. Tá crainn an fhearainn pháirce bainte as an bhfearann páirce sa tírdhreach forimeallach.
Teach & diméin

OT 21, OT 20, OT

17000-

Chnocán

22, LAS 19, OS 33,

17750

Mheasaigh

LAS 20, OT 23, OT

6

Príomhghnéithe

do-aitheanta

-

gnéithe

forimeallacha le feiceáil

52, OT 53, OT 24,
CAS 25
Nóta tráchta: Is beag ceann de na gnéithe a thaispeántar ar mhapa SO 1851 atá le feiceáil san aerfótagrafaíocht.
Teach & diméin

CAS 26, OT 27, OT

18375-

Chúil Liatháin

28

18650

Nóta tráchta:

4

Príomhghnéithe ann go substaintiúil –
gnéithe forimeallacha do-aitheanta

Tá foirgnimh mhóra nua-aimseartha talmhaíochta tógtha ar láithreán an ghairdín daingin. Tá lorg
struchtúir an tírdhreacha thiar a fheictear san aerfótagrafaíocht mórán mar a chéile lena bhfuil le feiceáil
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Ainm an
Láithreáin

Sainiú
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Slabhraío
cht

Rátáil ú
innéacsaithe
gné FNOA

Ráiteas ar riocht

ar mhapa SO 1851.
Teach & diméin

OT 35, OT 36, OT

19450-

Bhaile Giúise

37, OS 39-42, OT

19815

2

Príomhghnéithe

do-aitheanta

-

gnéithe

forimeallacha le feiceáil

38
Nóta tráchta: Tógadh a lán foirgneamh nua-aimseartha talmhaíochta i gcroílár an tírdhreacha. Tá crainn an fhearainn pháirce
bainte as an tírdhreach forimeallach.
Teach & diméin

OT 42

21800

5

Chúil Chomhair

Príomhghnéithe

do-aitheanta

-

gnéithe

forimeallacha le feiceáil

Nóta tráchta: Tá tírdhreach forimeallach na láithreach seo do-aitheanta ón talamh feirme máguaird. Tógadh foirgnimh mhóra
nua-aimseartha talmhaíochta i gcroílár an tírdhreacha.

12.5

CEANTAR AN STAIDÉIR

12.5.1

Réamhrá

Déantar ceantar an staidéir a shainmhíniú mar an talamh sin a áireofar laistigh den OCÉ atá
beartaithe don fhorbairt bóthair atá beartaithe. Beidh tionchar éigin, pé amharcthionchar nó
tionchar fisiciúil é, ar aon láithreán a bhfuil luach seandálaíochta, stairiúil nó oidhreachta
cultúrtha ag baint leis, a bhfuil cuid di nó í go léir laistigh den cheantar seo. Tá limistéar
sriantachta timpeall ar gach láithreán OS faoi réir chosanta reachtúil faoi Acht na
Séadchomharthaí Náisiúnta. Tá limistéar sriantachta timpeall ar an gcuid eile de na láithreáin
CAS, LAS, AS agus OT, atá sainithe mar a bheith iomchuí.
Rachaidh an fhorbairt bóthair atá beartaithe trí na 3 pharóistí de Bhaile Bhuirne, Chluain
Droichead agus Mhaigh Chromtha. Tá na bailte fearainn atá laistigh den cheantar roinnte i dtrí
pharóiste mar seo a leanas ó iarthar go hoirthear:
Tábla 12.3: Paróistí agus Bailte Fearainn laistigh den Cheantar Staidéir
Paróiste
Baile Fearainn
Baile Bhuirne

An Sliabh Riabhach, An Cheapach Thoir, An Cheapach Thiar, Na Cillíní, Baile Mhic Íre, Tonn Láin,
Cúil na Cathrach and Cúil an Bhuacaigh

Cluain

Lios an Chraosaigh, Inse an Líonáin, Carraig an Phúca, Cill an Chloig, Gleann an Earraigh, Cluain

Droichead

Fada agus An Tír Bheag

Maigh

Códrom, An Goirtín Rua, Coill na nGoirtíní, Baile Uí Bhioráin, Cúil Liatháin, An Bhéillic, An Sléibhín

Chromtha

Thoir, An tIomaire, Cúil Chomhair

Tábla 12.4: Oidhreacht Seandálaíochta laistigh den Cheantar Staidéir
OS
Baile Fearainn
Rangú
Uimh. TSÁ:
Tionchar ar shriantacht
Uimh.:
amháin nó ar ghné
OS 1

Na Cillíní

Tobar beannaithe,

CO058-013

Sriantacht amháin

CO058-042

Sriantacht amháin

leac chroise
OS 4

Baile Mhic Íre

Ráth agus uaimh
thalún

OS 8

Baile Mhic Íre

Ráth

CO058-045

Sriantacht agus gné

OS 9

Tonn Láin

Uaimh thalún

CO058-050

Sriantacht amháin

OS 12

Tonn Láin

Fulacht fiadh

CO058-051

Sriantacht agus gné

OS 19

Cúil an Bhuacaigh

Gallán

CO070-012

Sriantacht amháin

OS 20

Inse an Líonáin

Gallán

CO070-079

Sriantacht amháin

OS 27

Códrom

Fulacht fiadh

CO070-046

Sriantacht amháin
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OS 32

Cúil Liatháin

Gallán

CO071-011

Sriantacht amháin

OS 35

An Bhéillic

Sraith ghallán

CO071-014

Sriantacht amháin

OS 36

An Bhéillic

Uaimh

CO071-015

thalún

(b’fhéidir)
OS 38

An

Bhéillic

Sriantacht, ach nach bhfuil an ghné
aimsithe

Muileann arbhair

CO071-016

Sriantacht amháin

Tábla 12.5: Ceantar le hAcmhainn Seandálaíochta laistigh den Cheantar Staidéir
CAS
Baile Fearainn:
Rangú:
Uimh.:
CAS 1

Doire na Sagart/ An Sliabh Riabhach

Abhann

CAS 2

An Sliabh Riabhach

Abhann

CAS 3

An Sliabh Riabhach

Abhann

CAS 4

An Sliabh Riabhach

Córas páirceanna iarsmacha

CAS 5

An Sliabh Riabhach

Abhann

CAS 6

An Sliabh Riabhach/ An Cheapach Thiar

Abhann

CAS 7

An Cheapach Thiar

Abhann

CAS 8

An Cheapach Thiar

Abhann

CAS 9

An Cheapach Thoir/Na Cillíní

Abhann

CAS 10

Na Cillíní

Bogach

CAS 11

Na Cillíní

Bogach agus abhann

CAS 12

Baile Mhic Íre

Bogach

CAS 13

Baile Mhic Íre

Abhann

CAS 14

Baile Mhic Íre

Abhann

CAS 15

Cúil na Cathrach

Bogach

CAS 16

Cúil an Bhuacaigh

Tírdhreach iarsmach

CAS 17

Cúil an Bhuacaigh

Abhann

CAS 18

Cúil an Bhuacaigh

Abhann

CAS 19

Inse an Líonáin

Tírdhreach iarsmach

CAS 20

Inse an Líonáin/Carraig an Phúca

Abhann

CAS 21

Carraig an Phúca/Gleann an Earraigh

Abhann

CAS 22

Gleann an Earraigh

Abhann

CAS 23

Cluain Fada, Códrom agus an Tír Bheag

Bogach agus abhann

CAS 24

An Tír Bheag/An Goirtín Rua

Abhann

CAS 25

An Goirtín Rua

Abhann

CAS 26

Cill na nGoirtíní/Baile Uí Bhioráin

Abhann

CAS 27

Baile Uí Bhioráin/Cúil Liatháin

Abhann

CAS 28

Cúil Liatháin

Abhann

CAS 29

An Bhéillic/An Sléibhín Thoir

Iomrá air mar láthair chatha ón 10ú hAois

CAS 30

An Bhéillic/An tIomaire

Abhann

CAS 31

An tIomaire/Cúil Chomhair

Abhann
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Tábla 12.6: Láithreacha le hAcmhainn Seandálaíochta laistigh den Cheantar Staidéir
Uimh.
Baile Fearainn:
Rangú:
Tionchar ar shriantacht
LAS:
amháin nó ar ghné
LAS 1

An Sliabh Riabhach

D’fhéadfadh fulacht fiadh a bheith ann

Sriantacht agus gné

LAS 5

Na Cillíní

D’fhéadfadh tuaim a bheith ann

Sriantacht agus gné

LAS 7

Baile Mhic Íre

Tuaim

Sriantacht agus gné

LAS 8

Tonn Láin

D’fhéadfadh fulacht fiadh a bheith ann

Sriantacht agus gné

LAS 11

Cúil an Bhuacaigh

D’fhéadfadh Gallán a bheith ann

Sriantacht amháin

LAS 12

Cúil an Bhuacaigh

Fulacht fiadh leagtha

Sriantacht agus gné

LAS 14

Cúil an Bhuacaigh

D’fhéadfadh imfhálú a bheith ann

Sriantacht amháin

LAS 15

Leac Fhínín

D’fhéadfadh fulacht fiadh a bheith ann

Sriantacht agus gné

LAS 16

Carraig an Phúca

D’fhéadfadh ardán lonnaíochta ardaithe

Sriantacht agus gné

a bheith ann
LAS 17

An Tír Bheag

D’fhéadfadh fulacht fiadh a bheith ann

Sriantacht agus gné

LAS 22

Baile Uí Bhioráin

D’fhéadfadh ardán lonnaíochta a bheith

Sriantacht agus gné

ann

Tábla 12.7: Láithreacha Oidhreachta Tógtha laistigh den Cheantar Staidéir
Uimh
Baile Fearainn:
Rangú:
Uimh.
Tionchar ar shriantacht
OT:
TSC:
amháin nó struchtúr
OT 2

An Sliabh Riabhach

Droichead

-

Sriantacht amháin

OT 3

An Sliabh Riabhach

Teach scoile

-

Sriantacht amháin

OT 4

An Sliabh Riabhach

Seanbhóthar

-

Sriantacht agus cuid den bhóthar

OT 7

An Sliabh Riabhach

Clós feirme dúchasach

-

Sriantacht agus dhá struchtúr

OT 8

An Sliabh Riabhach

Teach feirme dúchasach

-

Sriantacht amháin

An Sliabh Riabhach/

Droichead

-

Sriantacht agus struchtúr

OT 10

An Cheapach Thiar
OT 11

An Cheapach Thiar

Teachín scriosta

-

Sriantacht agus struchtúr

OT 17

Na Cillíní

Tithe feirme coincréite

-

Sriantacht amháin

OT 21

Cúil na Cathrach

Teach dúchasach

-

Sriantacht amháin

OT 23

Cúil an Bhuacaigh

Clós feirme dúchasach

-

Sriantacht amháin

OT 24

Cúil an Bhuacaigh

Feirm dhúchasach

-

Sriantacht amháin

OT 25

Cúil an Bhuacaigh

Droichead

-

Sriantacht amháin

OT 26

Cúil an Bhuacaigh

Teach dúchasach

-

Sriantacht amháin

OT 27

Cúil an Bhuacaigh

Imfhálú

-

Sriantacht agus struchtúr

OT 28

Carraig an Phúca

Slí isteach chuig diméin

-

Sriantacht amháin

OT 29

Carraig an Phúca

Slí isteach chuig diméin agus

-

Sriantacht amháin

Sriantacht amháin

tollán
OT 31

Carraig an Phúca

Droichead

-

OT 32

Cluain Fada

Seanchóras páirceanna

-

Sriantacht

agus

roinnt

teorainneacha
OT 33

An Tír Bheag
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Uimh
OT:
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Baile Fearainn:

Rangú:

Uimh.
TSC:

Tionchar ar shriantacht
amháin nó struchtúr

OT 34

Cill na nGoirtíní

Geata agus colúin dúchasacha

-

Sriantacht agus struchtúr

OT 36

Cill na nGoirtíní

Tobar

-

Sriantacht amháin

OT 37

Baile Uí Bhioráin

Droichead

-

Sriantacht agus struchtúr

OT 38

Baile Uí Bhioráin

Spá nach bhfuil in úsáid

-

Sriantacht agus struchtúr

OT 39

Cill na nGoirtíní

D’fhéadfadh claífort tiomána a

-

Sriantacht agus cuid de struchtúr

bheith ann
OT 40

Baile Uí Bhioráin

Droichead

-

Sriantacht agus struchtúr

OT 41

Baile Uí Bhioráin

Lintéar

-

Sriantacht agus struchtúr

OT 45

Cúil Liatháin

Teach dúchasach

-

Sriantacht amháin

OT 46

Cúil Liatháin

Teach dúchasach

-

Sriantacht amháin

OT 48

Cúil Liatháin

Tobar

-

Sriantacht agus struchtúr

OT 49

Cúil Liatháin

Tobar

-

Sriantacht agus struchtúr

OT 50

Cúil Liatháin

Teach feirme dúchasach

-

Sriantacht amháin

OT 52

An Bhéillic

Slí isteach chuig diméin

-

Sriantacht amháin

OT 53

An Bhéillic

Lóiste

-

Sriantacht amháin

OT 54

An Bhéillic

Seanbhóthar agus clocha cora

-

Sriantacht ar chuid den bhóthar

An Bhéillic agus An

Droichead

835

Sriantacht amháin

OT 55

tIomaire
OT 56

An tIomaire

Droichead

434

Sriantacht amháin

OT 57

Cúil Chomhair

Iarnród nach bhfuil in úsáid

-

Sriantacht agus cuid de struchtúr

OT 58

Cúil Chomhair

Lóiste agus bealach isteach

-

Sriantacht agus bealach isteach

OT 59

An Cheapach Thiar

Seanbhóthar

-

Sriantacht agus cuid den bhóthar

Tábla 12.8: Láithreacha Aershuirbhéireachta laistigh den Cheantar Staidéir
Uimh. SA:
Baile Fearainn:
Rangú:
Tionchar ar shriantacht nó ar
ghné
SA 5

Cúil Liatháin

D’fhéadfadh

imfhálú

a

Sriantacht agus gné

bheith ann

Tábla 12.9: Láithreacha Oidhreachta Cultúrtha laistigh den Cheantar Staidéir
Uimh.
Baile Fearainn:
Rangú:
Tionchar ar cheantar
SL:
sriantachta
SL 2
SL 3

Cúil na Cathrach
An

Bhéillic/Cúil

Liatháin/An

tIomaire/An Sléibhín Thoir

12.5.2

Láthair luíocháin 1921

Ceantar sriantachta

Iomrá air mar láthair chatha

Ceantar sriantachta

ón 10ú hAois

Achoimre ar Shaothar Seandálaíochta Allamuigh a Déanadh Roimhe seo sa
Cheantar Staidéir

Léiríonn suirbhéireacht an “Excavations Bulletin” (Bennett 1970-2003) nár déanadh aon saothar
seandálaíochta allamuigh roimhe seo laistigh d’achar staidéir na forbartha bóthair atá
beartaithe. Ar a shon sin, mar chuid den mheasúnacht seo, déanadh cinneadh in éineacht le
Rannóg Séadchomharthaí Náisiúnta an RCORÁ agus Ard-Mhúsaem na hÉireann,
suirbhéireacht seandálaíochta gheoifisiceach agus tástáil ag an láthair sa Bhéillic (CAS 29, OS
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39) a bhfuil iomrá air mar láthair chatha ón 10ú haois, in éineacht le suirbhéireacht
gheoifisiceach ag Caisleán Charraig an Phúca (OS 21) agus ag láthair an rátha ag Baile Mhic
Íre (OS 8).

12.5.2.1

Suirbhéireacht Gheoifisiceach ag an mBéillic

Déanadh suirbhéireacht gheoifisiceach ag an láthair a bhfuil iomrá uirthi mar láthair chatha ón
10ú haois atá marcáilte le dhá chloch i mbaile fearainn na Béillice (OS 34), le fáil amach ar
raibh aon aimhrialtachtaí seandálaíochta le feiceáil maidir le gnéithe mar uaigheanna móra a
bhainfeadh leis an gcath a chinntiú.
Níl aon fhianaise chríochnaitheach le tacú le láthair an chatha a fearadh in 978 AD, a bheith
laistigh den achar a scrúdaíodh. Tugann tagairtí stairiúla le fios go mb'fhéidir gur tharla an cath
in áit éigin eile nó fiú ar an taobh eile den Abhainn (Ring 1995). Is féidir a bheith ag súil leis gur
déanadh uirlisí troda (claimhte, tuanna, cinn sleánna etc.) agus cathéide d’iarann sa 10ú haois.
Tugann fosuithe iarainn (ferrous), freagairt ar leith maighnéadach, aimhrialtacht dhipholach
uathu, nach féidir aon cheann acu a fheiceáil sna sonraí grádaiméadair mhaighnéadacha.
Mura bhfuil siad seo curtha go domhain (níos faide síos ná 1.5m), is ar éigin atá aon ábhair dá
leithéid ann.
Tá cur isteach déanta ar an gcarn a fhéadfadh a bheith timpeall ar an ailíniú liag (OS 34) toisc
go rabhthas in amhras faoin ngné; d’fhéadfadh gur pacáil cloch, geolaíocht, ardáin nó
imréiteach páirce is cúis leis an bhfreagairt gheoifisiceach. Níl aon fhianaise críochnaitheach le
feiceáil a thacaíonn le holladhlacadh ‘fear agus capall’ a bheith ann, cé go bhféadfadh a leithéid
a bheith suite laistigh de chomharsanacht na n-aimhréireachtaí geolaíocha a ‘cheileann’ gach
freagracht eile geoifisiceach. D’fhéadfaí a bheith ag súil leis go gcruthódh olladhlacadh roinnt
aimhréireachtaí dipholacha (earraí uaighe, troscán capaill etc.); arís níl aon cheann acu le
feiceáil laistigh d’achar na suirbhéireachta.
Tugann iomairí gur féidir gurb iomairí céachta iad, suas chuig agus b’fhéidir trí ailíniú liag Leacht
Mhathúin, le fios gur cuireadh na clocha in airde tamall maith tar éis teagmhais shuntasach
treabhadóireachta. B’fhéidir impleacht a bheith anseo nár cuireadh na clocha suas díreach tar
éis an chatha, ach i bhfad ina dhiaidh sin. Tagann na hiomairí céachta le hiomairí ón meánaois
dhéanach, cé go bhféadfadh treabhadh nua-aimseartha aimhréireachtaí den chineál céanna a
chruthú. Tugann an tsonraíocht mhaighnéadach le fios go mb’fhéidir gur cuireadh na clocha
suas le fíordhéanaí, laistigh de 500 bliain b’fhéidir, cé nach féidir sin a chruthú ach trí thochailt.
Más fíor sin, d’fhéadfadh gur comhtharlú atá ina fheidhm mar mharcálaí uaighe nó mar
chuimhneachán láithreáin chatha.
Má leantar leis an bhforbairt bóthair atá beartaithe trasna ar cheantar na suirbhéireachta,
tugann an tsuirbhéireacht geoifisiceach le fios go mbeidh tionchar aige ar 12 claí (a thiomsaíonn
córais pháirceanna a bhí ann roimhe sin), limistéar maighnéadachta breisithe (ar ghnéithe
beaga seandálaíochta ar bhféidir a bheith nó gan a bheith ina gclaiseanna nó ina n-iartaí),
draein líneáilte féideartha le brící a bhféadfadh baint a bheith aige leis na haibhneacha
máguaird agus le Muileann na Béillice, agus aimhréireacht ardfhriotaíochta a bhféadfadh carn
nó ábhar bunsraithe/pacála a bheith ann. Is féidir go mbeadh gnéithe eile lagmhaighnéadacha
nó sainfhriotaíochta neamhchodarsnachta ann freisin; ní féidir le suirbhéireacht gheoifisiceach
taifead 100% a sholáthar ar an seandálaíocht faoi thalamh, ní féidir ach le hiniúchadh
ionsáiteach é sin a dhéanamh amach.

12.5.2.2

Tástáil Seandálaíochta ag An mBéillic

A luaithe agus a bhí an tsuirbhéireacht geoifisiceach críochnaithe, déanadh trinseáil tástála
seandálaíochta le torthaí na suirbhéireachta a chruthú nó a bhréagnú, rud a thug le fios nach é
seo láthair an chatha ón 10ú haois.
Le linn an chláir tástála seo, níor aimsíodh aon ghnéithe suntasacha seandálaíochta. Déanadh
iniúchadh ar an gceantar ar déanadh suirbhéireacht geoifisiceach air le 27 trinse líneach tástála
(Slabhraíocht 19125-19410). Níor tástáladh an tSlabhraíocht eile 19410-19500 toisc Bóthar an
tSeanbhuaile (OT 38) a bheith ann agus mar gheall ar cheisteanna a bhaineann le húinéir na
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talún. Níor tástáladh stráice beag talún in aice leis an mbealach isteach sa pháirc mar gheall ar
cheisteanna rochtana. Déanfar tástáil ar na limistéir seo níos déanaí. Déanadh iniúchadh
seandálaíochta ar 11.9 faoin gcéad den cheantar tástála.
Déanadh mioniniúchadh ar aon ghnéithe le hacmhainn seandálaíochta a fuarthas agus
cuireadh trasghearrthacha trí na gnéithe mar chabhair lena nádúr agus a bhfairsinge a
dhéanamh amach. Fuarthas amach gur ghnéithe draenála nua-aimseartha a bhí sa dá ghné a
aimsíodh agus b’fhéidir gur déanadh an dá cheann a thocailt i bpáirt lena chéile.
Ní bhfuarthas aon déantúsán fánach seandálaíochta le linn don bharrithir a bheith á bhaint,
nuair a bhí na trinsí á dtochailt. Bhí na coinníollacha tástála chomh maith sin go bhfuil anmhuinín as cruinneas torthaí na tástála, is é sin nach bhfuarthas aon ní, aon ghné ná aon fhosú
lena raibh suntas seandálaíochta laistigh de na limistéir a tástáladh.

12.5.2.3

Suirbhéireacht Gheoifisiceach ag Caisleán Charraig an Phúca

Déanadh suirbhéireacht gheoifisiceach laistigh de cheantar inrochtana d’fhéarach mórthimpeall
ar fhothracha Chaisleán Charraig an Phúca (OS 21), atá taifeadta mar Shéadchomhartha
Náisiúnta faoi chúram an stáit. Déanadh obair allamuigh i mí Eanáir 2007 faoi cheadúnas
06R0203. Tá an caisleán suite beagnach 200m laisteas dheas den bhforbairt bóthair atá
beartaithe.
Ar a shon sin, déanadh an tsuirbhéireacht lena fháil amach arbh ann d’aon
aimhréireachtaí seandálaíochta a bhain leis an gcaisleán laistigh dá neastimpeallacht a mbeadh
tionchar ag tógáil na forbartha bóthair atá beartaithe orthu.
Níl aon tásc soiléir sa sonraíocht a thabharfadh le fios go bhfuil gnéithe seandálaíochta sa
cheantar ó thuaidh ó fhothrach an chaisleáin. Tá roinnt treochtaí laga agus aimhréireachtaí
dearfacha bochtsainithe taifeadta, cé go dtugann a saintréitheachtaí ginearálta le fios go
mb’fhéidir go mbaineann siad le hiarphatrúin draenála agus / nó éagsúlachtaí ar na hithreacha
agus ar an mbuncharraig faoina mbun. Tá an léirmhíniú teoranta ag cúinge scóipe na
suirbhéireachta sna ceantair seo.
Theip ar an tsuirbhéireacht ghrádaiméadair aon iarsmaí suntasacha a aimsiú i gcomharsanacht
Chaisleán Charraig an Phúca (CO070-034, OS 21). Níor cheart a chur as an áireamh gur féidir
go bhfuil gnéithe seandálaíochta a bhaineann leis an séadchomhartha fós laistigh de cheantar
na suirbhéireachta. Ar a shon sin, tugann réimse éagsúlachta cúlra agus an cur isteach nuaaimseartha atá le feiceáil sna torthaí le fios gur dócha go bhfuil siad faoi bhun na leibhéal
éagsúlachta maighnéideacha atá cúisithe ag an gheolaíocht agus ag na hithreacha bunúsacha
atá ann. Ceaptar gur déanadh imréiteach suntasach, oibreacha draenála agus feabhsaithe ar
an tírdhreach agus, dá bhrí sin, go mb’fhéidir nach féidir gnéithe seandálaíochta a aimsiú ag
úsáid modhanna coinbhinsiúnacha sirtheoireachta geoifisiceacha.
Tá béim curtha ón suirbhéireacht ar roinnt spriocanna atá inspéise maidir lena n-acmhainn
seandálaíochta, ar a n-áirítear roinnt treochtaí laga líneacha laisteas den Chaisleán agus grúpa
aimhréireachtaí dearfacha aonair soir ó dheas uaidh, agus an dá cheann suite os cionn 200m ó
dheas ón fhorbairt bóthair atá beartaithe. Ar a shon sin, ní thagann aon phatrún soiléir chun
cinn ón sonraíocht le tacú le léirthuiscint seandálaíochta níos cinntithí maidir leis na
aimhréireachtaí seo. Táthar ag súil le bunús nádúrtha ithreach/geolaíoch do mhórán de na
haimhréireachtaí ón suirbhéireacht ar cuireadh béim orthu.

12.5.2.4

Suirbhéireacht Gheoifisiceach ag Ráth Bhaile Mhic Íre

Déanadh suirbhéireacht gheoifisiceach laistigh de cheantar féarach ina bhféadfadh iarsmaí de
ráth a bheith, atá taifeadta mar láithreán TSÁ (OS 8). Déanadh obair allamuigh i mí Eanáir
2007 faoi cheadúnas 06R0204. Tá cuid den ráth suite laistigh de OCÉ na forbartha bóthair atá
beartaithe agus déanadh an tsuirbhéireacht lena fháil amach arbh ann d’aon aimhréireachtaí
seandálaíochta a bhain leis an láithreán.
Theip ar an tsuirbhéireacht ghrádaiméadair aon fhianaise chinntitheach a aimsiú a thabharfadh
le fios go bhfuil iarsmaí de ráth OS 8 laistigh den cheantar staidéir. Tá léirthuiscint níos deacra
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de dheasca cur isteach ó gheolaíocht bhuncharraige agus ithreacha na háite. Tá béim curtha
ar roinnt aimhréireachtaí bochtsainithe a d’fhéadfadh a bheith inspéise, cé go mb’fhéidir go
mbeifí ag súil le foinse nádúrtha do chuid acu seo i bhfianaise na n-éagsúlachtaí atá sa chúlra.
Ceaptar go mb’fhéidir go bhfuil an ráth ionchasach OS 8 chomh leagtha sin nárbh fhéidir é a
aimsiú ag úsáid teicnící coinbhinsiúnacha geoifisiciúla.

12.5.2.5

Láthair Luíocháin an IRA ag Cúil na Cathrach

Ar cheann de na láithreáin a bhfuil tábhacht oidhreachta cultúrtha ag baint léi ar cuireadh dáta
le déanaí léi ná láthair luíocháin an IRA ag Cúil na Cathrach (Sl 2). Tá an láithreán seo
marcáilte ar an tríú eagrán den mhapa SO.
Bhain an luíochán leis an gCogadh Angla-Éireannach nó Cogadh na Saoirse in Éirinn (21ú Ean
1919 – 9ú Iúil 1921). Tá an dá phríomhchuntas ar an gcomhrac áirithe in dhá fhoilseachán, an
chéad cheann le Charlie Brown (1971), dar teideal The Story of the 7th: A Concise History of the
7th Battalion, Cork No.1 Brigade, Irish Republican Army from 1915-1921. Le Micheál Ó
Súilleabháin (O'Sullivan) an dara ceann dar teideal Where Mountainy Men have Sown (1965).
Ar a shon sin, tá taifead ar an gcomhrac freisin in Iris stairiúil (1998) ina dtugtar eispéireas Seán
agus Séamas Ó Cróinín a bhí ina mbaill de Chomplacht Bhéal Átha an Ghaorthaidh. Bhí seo ar
cheann de mhórán complachtaí a chuir le chéile Colún Reatha na Briogáide, faoi ollcheannas
Sheán Ó hÉigeartaigh. Tá roinnt cuntas ón IRA ar an luíochán áirithe freisin sna Ráitis ó
Fhinnéithe a ghlac an Biúró Staire Míleata 1913-1921, a choimeádtar sa Chartlann Náisiúnta
agus a taifeadadh idir 1950 agus 1955. Tá mapa léaráide ar an luíochán sa Ráiteas Finné ag
Charlie Browne, nár áiríodh ina fhoilseachán agus a sholáthraíonn níos mó sonraí ná an mapa
gan foinse a sholáthair Denis O'Shea do Ken Hanley (Seandálaí an ÚBN). Ar a shon sin, dúirt
an tUasal O’Shea gurbh é Pádraig Ó Súilleabháin, gurbh é a athair gunnadóir Uimh. 2 le linn an
luíocháin, a thug an mapa dó. Tagann seo le mórán de na cuntais ina ndeirtear gurbh é Eoghan
Ó Súilleabháin Gunnadóir Uimh. 2 le linn an luíocháin.
Níorbh fhéidir aon taifead oifigiúil ar an gcomhrac a aimsiú le linn na taighde. Ar a shon sin, tá
gearrchuntas ar an gcomhrac taifeadta sa History of the 6th Division, atá áirithe sna Strickland
Papers, atá i dtaisce san Imperial War Museum. Tugann an doiciméad seo a scríobh Major
General Sir Peter Strickland taifead ar na teagmhais shuntasacha uile sa tír le linn na tréimhse
seo. Tá tuilleadh cuntais ó bhaill den IRA taifeadta freisin i leabhair nótaí Uí Mháille, atá i
gCartlann Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Tá timpeall 400 agallamh iontu seo ag cur
síos ar theagmhais a bhain le Cogadh na Saoirse.
Tharla an luíochán ag Cúil na Cathrach ar an 25ú Feabhra 1921, agus tá taifead freisin air mar
Luíochán Chúil an Bhuacaigh nó Luíochán Pholl na Bró. Bhí fórsa an IRA comhdhéanta de
Cholún Reatha na Briogáide ina raibh thart ar 60 ball. Bhí sé ar intinn acu luíochán a dheánamh
ar chonbhua de Dhaltaí Cúnta Breataineacha a bhí ag taisteal idir Maigh Chromtha agus Baile
Bhuirne. Thosaigh an luíochán ar maidin, nuair a stop an conbhua laistigh den chuid thoir de
láthair an luíocháin, agus é líomhanta gur cuireadh ar an eolas iad go raibh luíochán sa
cheantar. Nuair ba léir nach raibh an chonbhua chun gluaiseacht ar aghaidh, thosaigh an IRA
ag scaoileadh faoi ma daltaí, agus maraíodh a gceannasaí agus cuireadh ar an gcuid eile cúlú
isteach in dhá theachín ar an taobh ó dheas den bhóthar. Thuirling an chuid eile den chonbhua
níos faide soir agus rinne grúpa iarracht ar theacht aniar aduaidh ar bhaill den 7ú Cathlán a bhí
suite ar an taobh theas den bhóthar. Tar éis ceithre huaire an chloig a chaitheamh ag
scaoileadh lena chéile, tháinig trúpaí athneartachta Breataineacha ó Mhaigh Chromtha agus bhí
ar an IRA cúlú leo ó thuaidh. Go hoifigiúil maraíodh triúr ball den chonbhua (cé go bhfuil
éagsúlacht ag baint leis an méid a fuair bás de réir chuntais an IRA agus a bhfuil ar an bplaic
chuimhneacháin ag an láthair). I measc na marbh bhí ceannaire an chonbhua, Major Seafield
Grant. Fuair fear amháin de chuid an RIC bás an lá ina dhiaidh sin de dhroim a chréachta (An
Constábla Kane) agus fuair dalta eile sealadach (An Dalta Soady) bás de dhroim a chréachta ar
an 27ú Feabhra. Ceaptar gurbh é an Constábla Kane an t-aon Astrálach a maraíodh le linn
Cogadh na Saoirse, rud a mbeadh suntas stairiúil leis dá mbeadh sin deimhnithe (William
Sheehan cum. pears.). Níor maraíodh aon bhall den IRA le linn na caismirte. Ceaptar go bhfuil
an cuimhneachán ag an láthair san áit inar ar maraíodh ceannaire an chonbhua, agus is
cuimhneachán é ar Óglaigh an IRA a ghlac páirt sa teagmhas. Le níos mó sonraí a fháil féach
le do thoil Aguisín 8.6 d’Imleabhar 4 den RTT seo.
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Mar thoradh ar an taighde a déanadh don RTT seo, is féidir suntas foriomlán oidhreachta
cultúrtha an láithreáin a shainiú mar thábhacht réigiúnach a bheith leis. Níl suntas an láithreáin
sainithe in aon téacs acadúil a úsáideadh le linn na taighde toisc gur theagmhas cuibheasach
beag a bhí ann i gcomparáid le luíocháin eile a tharla le linn Cogadh na Saoirse, leithéidí Chill
Mhichíl. Ar a shon sin, cuireann sé le stair an réigiúin agus an chogaidh mar chuid de mhórán
teagmhas mar é a tharla. Is féidir go mbeadh tuilleadh suntais leis an láithreán más ann a
maraíodh an t-aon Astrálach amháin a maraíodh le linn an chogaidh, ach ba ghá tuilleadh
taighde len é seo a chinntiú.
Bhí suntas ann do na fir a ghlac páirt sa luíochán agus don daonra áitiúil gur cuimhin leo fós é,
go mór mhór ó maraíodh triúr ball d’fhórsaí na Breataine. Tá seo le feiceáil i roinnt de na Ráitis
ó Fhinnéithe atá á gcoimeád i mBiúró na Staire Míleata. Ar a shon sin, caithfear ceann áirithe a
thógáil den chlaontacht stairiúil atá ina leithéid de dhoiciméid ón taobh Éireannach agus ón
taobh Breataineach, a bhaineann leis an méid a fuair bás agus le líon na dtrúpaí athneartachta.
Tá cuimhne fós ag muintir na háite ar an gcaismirt agus déantar é a cheiliúradh. Leagtar
bláthfhleasc le linn comóradh an luíocháin agus tá cuimhneachán suite ar thaobh an N22 atá
ann. B’fhéidir go bhfuil sé íorónta mar sin gur cheap baill shinsearacha an IRA agus arm na
Breataine gurbh ionsaí drochláimhsithe a bhí ann, agus gurbh fhéidir gurbh fhearr go mór a
éireodh leis maidir leis an namhad a chloí. Ar a shon sin, ceiliúradh comóradh 80 bliain na
caismirte in 2001, le searmanas cuimhneacháin ag láthair an luíocháin. Bhí tuairisc air seo ag
Catherine Ketch sa Southern Star (Márta 2001).
Tá béim curtha ag William Sheehan, údar foilsithe ar Chogadh na Saoirse ar:
“Ó thaobh na staire de, is í an fhíric is spéisiúla (maidir le láthair an
luíocháin) ná gurbh Astrálach é an Constábla Kane, an t-aon Astrálach
amháin b’fhéidir a fuair bás i gCogadh na Saoirse.”
Níl seo cinntithe agus de réir fhoinsí eile (Abbot, R 2000 Police Casualties in Ireland 1919-1922
lch 203) ba as Londain dó agus ní dhéantar aon tagairt don Astráil.
Tá tuilleadh sonraí ar láthair an luíocháin ar fáil in Imleabhar 4 den RTT seo agus i dtuarascáil
seasamh aonair ‘Athbhreithniú ar an bhFianaise – Luíochán Chúil na Cathrach, 25ú Feabhra
1921, Contae Chorcaí’ (IAC Deireadh Fómhair 2008. Uimhir Thuarascála 6015-NE02426).

12.5.3

Iniúchadh Allamuigh

Déanadh iarracht san iniúchadh allamuigh measúnú a dhéanamh ar cheantar tógála talún na
forbartha bóthair atá beartaithe, an úsáid talún atá agus a bhí ann, na gnéithe aiceanta agus
aon fhaisnéis bhreise timpeallachta a bhainfeadh leis an tuarascáil. Le linn an iniúchta
allamuigh scrúdaíodh an fhorbairt bóthair atá beartaithe agus an ceantar máguaird.

12.5.4

Achoimre ar an gCeantar Staidéir

Tá líon suntasach láithreacha suntasacha seandálaíochta agus stairiúla sa tírdhreach, a bhfuil
taifead ar chuid acu cheana féin i dTaifid Láithreán agus Séadchomharthaí agus i dTaifead na
Séadchomharthaí agus na nÁiteanna, agus aimsíodh cuid acu in athuair le linn na
measúnachta don fhorbairt bóthair atá beartaithe, ar an talamh agus ón aer araon.
Tá 96 láithreán a bhfuil luach seandálaíochta agus staire ag baint leo laistigh de cheantar
staidéir na forbartha bóthair atá beartaithe. Tá dhá cheann déag de na láithreáin seo sainithe
ag crios acmhainne seandálaíochta atá faoi réir chosanta reachtúil faoi Acht na
Séadchomharthaí Náisiúnta (OS1, 4, 8, 9,12, 19, 20, 27, 32, 35, 36, 38), cé nach bhfuil ach dhá
ghné seandálaíochta a aimsíodh laistigh de na criosanna seo a bhfuil cuid díobh suite freisin
laistigh de OCÉ na forbartha bóthair atá beartaithe (OS 8, 12).
Tá 31 ceantar eile d’Acmhainn Seandálaíochta (CASanna) aitheanta freisin, a bhfuil
aibhneacha nó srutháin tar éis 24 acu a chruthú. Is é atá sna láithreáin eile ná 3 cheantar
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bogaigh, 2 thírdhreach iarsmaí agus 1 a fhéadfadh a bheith ina láthair chatha ón 10ú haois
agus teorainn iarsmach pháirce.
Tá 11 láithreán a bhfuil acmhainn seandálaíochta ag baint leo laistigh, nó páirt díobh laistigh, de
cheantar staidéir na forbartha bóthair atá beartaithe, agus tá 9 gcinn de na láithreáin seo le
gnéithe iontu atá suite laistigh de lorg na forbartha bóthair atá beartaithe. Tá 5 láithreán
ionchasacha fulachta fiadh aitheanta, in éineacht le ceantair fhéideartha lonnaíochtaí.
Tá 39 láithreán Oidhreachta Tógtha (OT) suite nó páirt díobh suite laistigh de cheantar an
staidéir don fhorbairt bóthair atá beartaithe, agus tá tionchar suntasach ag an bhforbairt bóthair
atá beartaithe ar 19 struchtúr. Tá 1 láithreán Aershuirbhéireachta (AS) suite sa cheantar achar
staidéir, a bhféadfadh imfhálú a bheith ann.
Tá 2 Láithreán Oidhreachta Cultúrtha suite laistigh de cheantar staidéir an bhealaigh atá
beartaithe. Is é atá in Sl 2 ná láthair luíocháin IRA ó na 1920dí, mar a ndearna Óglaigh an IRA
luíochán ar chonbhua de Dhaltaí Cúnta Breataineacha agus gur éirigh leo a n-oifigeach
ceannais a mharú i mbaile fearainn Chúil na Cathrach.
Is é atá in Sl 3 ná ceantar mór, a bhfuil iomrá air gurbh ann a tharla cath sa 10ú haois ina raibh
Brian Bóramha rannpháirteach. Tá 13 sonraíocht éagsúil seandálaíochta agus ailtireachta sa
cheantar seo.

12.6

MEASÚNÚ AR THIONCHAIR

Tá 96 láithreán a bhfuil suntas seandálaíochta, ailtireachta agus oidhreachta cultúrtha (atá ar
eolas nó a fhéadfadh a bheith ann) ag baint leo laistigh de cheantar staidéir (OCÉ beartaithe)
na forbartha bóthair atá beartaithe. De an láithreacha seo, tá 12 sonraithe mar láithreacha
Oidhreachta Seandálaíochta (OS), agus iad taifeadta mar láithreáin TSÁ. Tá na láithreáin seo
agus an crios sonraithe d’acmhainn seandálaíochta atá ina dtimpeall faoi chosaint reachtúil faoi
Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta. Beidh drochthionchar ag an bhforbairt bóthair atá
beartaithe ar 12 de na ceantair le hacmhainn seandálaíochta atá timpeall ar na láithreáin seo,
agus beidh tionchar díreach ar 2 láithreán (ceann a fhéadfadh a bheith ina ráth OS 8 agus
fulacht fiadh OS 12). Is féidir freisin go mbeidh tionchar díreach ag an bhforbairt bóthair atá
beartaithe ar OS 36 (láithreán uaimhe talún), cé nár baineadh láithreán na huaimhe amach le
linn na measúnachta seo agus b’fhéidir nach bhfuil sí suite laistigh den cheantar seo.
Is é atá i láithreán amháin OS, atá suite i mbaile fearainn na Béillice (OS 34) ná sraith ghallán a
cheaptar a mharcálann láthair chatha ón 10ú haois ina raibh Brian Bóramha rannpháirteach.
Cé nach mbeidh tionchar fisiciúil ag an mbealach ar an tsraith, is féidir go mbeadh tionchar ag
an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar sheandálaíocht a bhaineann le cath sa cheantar seo. Dá
bhrí sin, déanadh suirbhéireacht gheoifisiceach agus tástáil seandálaíochta i gceantar an OCÉ
atá beartaithe, ach níor aimsíodh aon ní suntasach ó thaobh na seandálaíochta de.
De na 39 láithreán OS atá suite laistigh de thimpeallacht glactha an bhealaigh, tá 2 rangaithe
mar Shéadchomharthaí Náisiúnta faoi Chúram an Stáit (Caisleán Charraig an Phúca OS 21
agus ciorcal liag OS 22). Cé go bhfuil an caisleán féin suite beagnach 200m laisteas den
mbealach, déanadh suirbhéireacht gheoifisiceach ar an gceantar mórthimpeall an chaisleáin
mar chuid den mheasúnacht, go háirithe lastuaidh mar a leanfaidh an bealach atá beartaithe an
N22 atá ann. Níor aithníodh aon aimhréireachtaí de bhunús cinnte seandálaíochta le linn na
suirbhéireachta laistigh de OCÉ an bhealaigh atá beartaithe agus é ag dul thar an gcaisleán.
Tá an ciorcal liag suite os cionn 150m laisteas den mbealach atá beartaithe agus lastoir de
Chaisleán Charraig an Phúca.
Déanadh suirbhéireacht gheoifisiceach chomh maith ag láithreán rátha i mBaile Mhic Íre (OS 8),
ar a mbeidh tionchar ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe. Ar a shon sin, níor tugadh aon
ghnéithe de bhunús cinnte seandálaíochta faoi deara ag an láithreán seo le linn na
suirbhéireachta, agus is féidir go bhfuil an ráth leagtha go hiomlán.
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Le linn na measúnachta seo aithníodh 31 Ceantar d’Acmhainn Seandálaíochta (CAS), a bhí go
hiomlán nó páirt díobh suite laistigh den OCÉ atá beartaithe don fhorbairt bóthair. Díobh seo,
sruthchúrsaí atá i 24 láithreán, a dtrasnóidh an bealach atá beartaithe iad, agus tá an chuid eile
cruthaithe ag bogach, córas iarsmach páirce agus tírdhreacha iarsmacha b’fhéidir. Tá na cinn
deireanacha sainithe mar cheantair le lomáin chreagacha nach bhfuil oiriúnach do shaothrú, atá
gan cur isteach ón duine den chuid is mó. Tá 1 de na ceantair sonraithe mar láthair chatha, le
CAS 29 ina láthair inar féidir go raibh cath ann sa 10ú haois in aice le Maigh Chromtha (féach
OS 34 thuas).
Tá na sruthchúrsaí sonraithe mar CASanna toisc gur minic a bhíonn ceantar le soláthar uisce
níos inmhianaithe mar áit chónaithe don duine agus is féidir go gcaomhnódh na sruthchúrsaí
féin déantúsáin seandálaíochta mar adhmad oibrithe, leathar agus faisnéis orgánach
timpeallachta. Ní fhaightear na déantúsáin seo de ghnáth sa taifead seandálaíochta talún toisc
nach mbíonn maoschláir ard go leor lena leithéid de rudaí a chaomhnú. Trasnófar na
haibhneacha níos mó, mar an Láinne agus an Fhothrais, le droichead aonréise agus dá bhrí sin
ní bheidh aon tionchar ar ghrinneall na n-aibhneacha féin. Ar a shon sin, beidh droichead réise
dúbailte sa trasnú ar an Sulán i mbaile fearainn An tIomaire/Cúil Chomhair, agus beidh tionchar
aige ar ghrinneall na habhann. Trasnóidh an bealach Abhainn na Biochaille ag casadh
substaintiúil agus dá bhrí sin ní struchtúr aon réise amháin a bheidh ann. Cuirfear na
sruthchúrsaí níos lú trí lintéir faoin mbealach atá beartaithe agus déanfar díriú áirithe ar an
Abhainn Gharbh.
Clúdaíonn láthair luíocháin an IRA (Sl 2) limistéar ar an dá thaobh den N22 atá ann laistigh de
bhaile fearainn Chúil na Cathrach. Lomáin chreagacha atá i bhformhór an láithreáin, agus
radharc uaidh anuas ar an N22 atá ann, áit a bheadh an-oiriúnach do luíochán. Beidh tionchar
ag an mbealach atá beartaithe ar imeall thiar an láithreáin, ag dul siar ón gcuimhneachán a
cuireadh suas le comóradh a dhéanamh ar an gcath. Le maolú a dhéanamh ar an
drochthionchar a bheidh ag an mbealach ar an láithreán, déanfar suirbhéireacht iomlán
brathadóireachta miotail laistigh de láthair an luíocháin, in éineacht le suirbhéireacht ar na
gnéithe aiceanta, le mapáil a dhéanamh ar na lomáin éagsúla. Déanfar an tsuirbhéireacht le
brathadóirí miotail faoi cheadúnas ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, i
gcomhairle le hArd-Mhúsaem na hÉireann agus le Seandálaí an Tionscadail.
Aithníodh 24 Láithreán d’Acmhainn Seandálaíochta (LAS) laistigh de cheantar glactha an
bhealaigh atá beartaithe. Díobh seo, tá 11 láithreán suite, nó tá páirt díobh suite, laistigh den
OCÉ atá beartaithe don fhorbairt bóthair.
Tá siad seo comhdhéanta de 5 fhulctha fiadh a
fhéadfadh a bheith ann, 1 gallán a fhéadfadh a bheith ann, 2 thuaim, 2 ardán lonnaíochta
ardaithe a fhéadfadh a bheith ann agus b'fhéidir imfhálú. Le maolú a dhéanamh ar aon
drochthionchar ar láithreacha aitheanta LAS, moladh go ndéanfaí iniúchadh iomlán
seandálaíochta laistigh de na ceantair a mbeadh tionchar ag an mbealach atá beartaithe orthu.
Féachfar ar roinnt modhanna imscrúdaithe suímh, ar a n-áirítear suirbhéireacht ar na gnéithe
aiceanta, suirbhéireacht gheoifisiceach agus/nó déanamh trinse tástála seandálaíochta.
Déanfar an obair seo go maith roimh an tógáil d’fhonn go leor ama a cheadú le hobair
fheabhsaithe a dhéanamh sa chás go n-aimseofaí iarsmaí seandálaíochta. Déanfaidh
seandálaí cáilithe gach obair iniúchta faoi cheadúnas ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil, i gcomhairle le hArd-Mhúsaem na hÉireann agus le Seandálaí an Tionscadail.
Aithníodh 60 láithreán Oidhreachta Tógtha (OT) le linn na suirbhéireachta laistigh den
timpeallacht glactha. Díobh seo, tá 35 láithreán suite, nó tá páirt díobh suite, laistigh den OCÉ
atá beartaithe don bhealach. Beidh tionchar suntasach ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe
ar 15 struchtúr, tionchar measartha ar 16, beagán tionchair ar 18 agus tionchar do-bhraite ar 7.
Tá 3 struchtúr ar fad liostáilte ar Thaifead na Struchtúr Cosanta do Chontae Chorcaí agus iad
faoi chosaint reachtúil dá réir. Tá Droichead na Láinne (OT 55) agus an Droichead Nua (OT 56)
suite i bhfíorchóngar an bhealaigh atá beartaithe. Tá Teach Charraig an Phúca (OT 28) suite
laistigh dá dhiméin féin beagnach 100m lastuaidh den mbealach. Ní bheidh tionchar fisiciúil ar
na droichid ná ar an teach a bhfuil tábhacht réigiúnach tugtha dóibh. Cé nach mbeidh tionchar
díreach orthu, tá tábhacht réigiúnach tugtha do 2 struchtúr eile de bharr ardcháilíochta na
hailtireachta a tugadh faoi deara ag na láithreáin seo. Is é atá anseo ná coimpléasc mór feirme
(OT 15) agus iardhroichead bóthair N22 ag Carraig an Phúca (OT 31).
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Is é atá sna struchtúir eile (nár tugadh ach tábhacht áitiúil nó taifead dóibh) struchtúir bheaga le
roinnt feirmeacha agus tithe feirme dúchasacha, 2 sheanchóras páirceanna, 4 dhroichead
beag, 3 sheanbhóthar agus mórán bealach isteach sa diméin. Moltar go ndéantar miontaifid
scríofa agus grianghrafa d’aon struchtúr dá leithéid a bhainfear as mar chuid den fhorbairt
bóthair atá beartaithe, i dtreo is go gcaomhnaítear go hiomlán i dtaifead iad. Ina theannta sin,
moltar go ndéantar taifead grianghrafach ar na struchtúir eile a bhíonn suite fíorchóngarach don
fhorbairt bóthair atá beartaithe i dtreo is gur féidir taifead iomchuí a dhéanamh ar a
gcomhthéacs agus ar a suíomh sula dtógtar an bealach atá beartaithe.
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Tionchair a Fhéadfadh a Bheith ar Láithreacha Seandálaíochta

Tábla 12.10: Tionchair ar an Oidhreacht Seandálaíochta
CA
Rangú
Slabhraíocht
Cosaint Reachtúil
Láithreáin
OS 1

Tobar

beannaithe,

leac

Tionchar a
Fhéadfadh a
Bheith ann

3895

Séadchomhartha Taifeadta

Beag

chroise
OS 2

Ráth (b’fhéidir)

2660

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 3

Ráth

4560

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 4

Ráth, Uaimh Talún

4245

Séadchomhartha Taifeadta

Beag

OS 5

Bollán

4260

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 6

Ráth

4585

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 7

Tobar beannaithe

4745

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 8

Ráth

4755

Séadchomhartha Taifeadta

Suntasach

OS 9

Uaimh thalún

5635

Séadchomhartha Taifeadta

Measartha

OS 10

Gné nádúrtha

5745

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 11

Fulacht fiadh

5950

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 12

Fulacht fiadh

5990

Séadchomhartha Taifeadta

Suntasach

OS 13

Gallán

6380

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 14

Ilghnéitheach

6510

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 15

Caiseal

7125

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

le hOrdú Caomhnaithe
OS 16

Grúpa cloch

7795

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 17

Fulacht fiadh

8465

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 18

Úirleacas (b’fhéidir)

8880

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 19

Gallán

9600

Séadchomhartha Taifeadta

Measartha

OS 20

Gallán

11525

Séadchomhartha Taifeadta

Measartha

OS 21

Túrtheach

12945

Séadchomhartha Náisiúnta

Beag

OS 22

Ilchiorcal liag

13190

Séadchomhartha Náisiúnta

Beag

OS 23

Gné nádúrtha

13465

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 24

Fulacht fiadh (b’fhéidir)

13430

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 25

Carraig Aifrinn

13805

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 26

Ráth, Uaimh Talún

15030

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 27

Ráth

15475

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 28

Fulacht fiadh

15590

Séadchomhartha Taifeadta

Measartha

OS 29

Teach tuaithe

17315

Séadchomhartha Taifeadta

Beag

OS 30

Ráth, áith aoil

17745

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

17840

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 31

Ráth,

uaimh

thalún

(b’fhéidir)
OS 32

Gallán

18680

Séadchomhartha Taifeadta

Measartha

OS 33

Láithreán poitéinsiúil

18850

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite
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Rangú
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Slabhraíocht

Cosaint Reachtúil

Tionchar a
Fhéadfadh a
Bheith ann

OS 34

Gallán

19545

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 35

Sraith ghallán

19620

Séadchomhartha Taifeadta

Measartha

OS 36

Uaimh thalún (b’fhéidir)

19720

Séadchomhartha Taifeadta

Measartha

OS 37

Láithreán oibrithe iarainn

19740

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

OS 38

Muileann arbhair

19825

Séadchomhartha Taifeadta

Measartha

OS 39

Tobar beannaithe

20825

Séadchomhartha Taifeadta

Do-bhraite

Tábla 12.11: Ceantair ina bhFéadfadh Tionchair a bheith ar an Seandálaíocht
CA
Rangú
Slabhraíocht
Cosaint
Tionchar a
Láithreáin
Reachtúil
Fhéadfadh a
Bheith ann
CAS 1

Abhann

-532 go dtí -100

Dada

Measartha

CAS 2

Abhann

60-220

Dada

Measartha

CAS 3

Abhann

450

Dada

Measartha

CAS 4

Córas páirceanna

850 go dtí 1205

Dada

Suntasach

iarsmacha
CAS 5

Abhann

1530

Dada

Measartha

CAS 6

Abhann

1705-2035

Dada

Measartha

CAS 7

Abhann

2635

Dada

Measartha

CAS 8

Abhann

2815

Dada

Measartha

CAS 9

Abhann

3460

Dada

Measartha

CAS 10

Bogach

3875

Dada

Measartha

CAS 11

Bogach agus abhann

4200

Dada

Measartha

CAS 12

Bogach

4545

Dada

Measartha

CAS 13

Abhann

4975

Dada

Measartha

CAS 14

Abhann

5250

Dada

Measartha

CAS 15

Bogach

6900 to 7100

Dada

Measartha

CAS 16

Tírdhreach iarsmach

8385 go 9525

Dada

Beag

CAS 17

Abhann

9445 go 9685

Dada

Measartha

CAS 18

Abhann

9710 go 10560

Dada

Measartha

CAS 19

Tírdhreach iarsmach

11980 go 12700

Dada

Beag

CAS 20

Abhann

12760

Dada

Measartha

CAS 21

Abhann

13775

Dada

Measartha

CAS 22

Abhann

13945 go 14170

Dada

Measartha

CAS 23

Bogach agus abhann

14980 go 15710

Dada

Measartha

CAS 24

Abhann

16080

Dada

Measartha

CAS 25

Abhann

16265 go 16425

Dada

Measartha

CAS 26

Abhann

17660 go 17810

Dada

Measartha

CAS 27

Abhann

17690 go 17830

Dada

Measartha
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Rangú

Slabhraíocht

Cosaint
Reachtúil

Tionchar a
Fhéadfadh a
Bheith ann

CAS 28

Abhann

19150

Dada

Measartha

CAS 29

Iomrá air mar láthair chatha

19355 go 20025

Dada

Measartha

ón 10ú hAois
CAS 30

Abhann

19875

Dada

Beag

CAS 31

Abhann

20660

Dada

Measartha

Tábla 12.12: Láithreáin ina bhFéadfadh Tionchair a bheith ar an Seandálaíocht
CA
Rangú
Slabhraíocht
Cosaint
Tionchar a
Láithreáin
Reachtúil
Fhéadfadh a
Bheith ann
LAS 1

D’fhéadfadh

fulacht

fiadh

a

530

Dada

Trom

bheith ann
LAS 2

Carn réitigh

1235

Dada

Beag

LAS 3

Gallán agus carraig aifrinn

2160

Dada

Do-bhraite

LAS 4

Láithreán

2470

Dada

Do-bhraite

4170

Dada

Suntasach

4640

Dada

Beag

4910

Dada

Measartha

a

5380

Dada

Trom

D’fhéadfadh tuama meigiliteach

6430

Dada

Beag

7430

Dada

Beag

Lonnaíochta

agus

bogach
LAS 5

D’fhéadfadh tuaim a bheith ann

LAS 6

D’fhéadfadh

fulacht

fiadh

a

bheith ann
LAS 7

Tuaim

LAS 8

D’fhéadfadh

fulacht

fiadh

bheith ann
LAS 9

a bheith ann
LAS 10

D’fhéadfadh

fulacht

fiadh

a

bheith ann
LAS 11

D’fhéadfadh Gallán a bheith ann

7560

Dada

Measartha

LAS 12

Fulacht fiadh leagtha

7665

Dada

Suntasach

LAS 13

D’fhéadfadh ardán lonnaíochta

7795

Dada

Do-bhraite

ardaithe a bheith ann
LAS 14

D’fhéadfadh imfhálú a bheith ann

10035

Dada

Beag

LAS 15

D’fhéadfadh

a

10430

Dada

Trom

D’fhéadfadh ardán lonnaíochta

13320

Dada

Suntasach

15995

Dada

Trom

fulacht

fiadh

bheith ann
LAS 16

ardaithe a bheith ann
LAS 17

D’fhéadfadh

fulacht

fiadh

a

bheith ann
LAS 18

Leac uaighe

16055

Dada

Beag

LAS 19

Tuaim

16240

Dada

Do-bhraite

LAS 20

Fulacht fiadh

17080

Dada

Do-bhraite

LAS 21

D’fhéadfadh ardán lonnaíochta

17670

Dada

Do-bhraite

ardaithe a bheith ann
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CA
Láithreáin
LAS 22

Rangú

D’fhéadfadh ardán lonnaíochta a
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Slabhraíocht

Cosaint
Reachtúil

Tionchar a
Fhéadfadh a
Bheith ann

18255

Dada

Trom

bheith ann
LAS 23

Fuarán

18990

Dada

Do-bhraite

LAS 24

Meigilit luite

19120

Dada

Do-bhraite
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Tábla 12.13: Tionchair ar Láithreacha Aershuirbhéireachta
CA
Rangú
Slabhraíocht
Cosaint
Láithreáin
Reachtúil
AS 1

Imfhálú a fhéadfadh a bheith

Tionchar a
Fhéadfadh a
Bheith ann

4760

Dada

Do-bhraite

7770

Dada

Do-bhraite

8965

Dada

Do-bhraite

12245

Dada

Do-bhraite

18975

Dada

Measartha

18920

Dada

Do-bhraite

ann
AS 2

D’fhéadfadh fulacht fiadh a
bheith ann

AS 3

D’fhéadfadh imfhálú a bheith
ann

AS 4

D’fhéadfadh imfhálú a bheith
ann

AS 5

Imfhálú a fhéadfadh a bheith
ann

AS 6

Imfhálú a fhéadfadh a bheith
ann

Tábla 12.14: Tionchair agus Suntas Láithreáin Oidhreachta Tógtha
CA
Rangú
Slabhraíocht
Cosaint
Tábhacht
Láithreáin
Reachtúil

Tionchar a
Fhéadfadh a
Bheith ann:

OT 1

Teach dúchasach

-530

-

Áitiúil

Do-bhraite

OT 2

Droichead

-350

-

Áitiúil

Beag

OT 3

Teach scoile

-150

-

Áitiúil

Measartha

OT 4

Seanbhóthar

185

-

Áitiúil

Beag

Trí fhoirgneamh

195

-

Áitiúil

Do-bhraite

OT 5

dúchasacha
OT 6

Teach dúchasach

270

-

Áitiúil

Do-bhraite

OT 7

Clós feirme dúchasach

235

-

Taifead

Beag

Amháin
OT 8

Teach feirme dúchasach

320

-

Áitiúil

Beag

OT 9

Foirgneamh scriosta

1255

-

Áitiúil

Beag

OT 10

Droichead

1845

-

Áitiúil

Suntasach

OT 11

Teachín scriosta

1855

-

Áitiúil

Suntasach

OT 12

Teach feirme dúchasach

1915

-

Áitiúil

Beag

Tuirbín muilinn agus

2155

-

Áitiúil

Do-bhraite

OT 13

droichead
OT 14

Feirm dhúchasach

2715

-

Áitiúil

Beag

OT 15

Feirm dhúchasach

2270

-

Réigiúnach

Do-bhraite

OT 16

Feirm dhúchasach

3215

-

Áitiúil

Beag

OT 17

Tithe feirme coincréite

3945

-

Taifead

Measartha

Amháin
OT 18

Teach dúchasach

3995

-

Áitiúil

Measartha

OT 19

Feirm dhúchasach

4700

-

Áitiúil

Do-bhraite

OT 20

Teach dúchasach

6855

-

Áitiúil

Do-bhraite
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OT 21

Teach dúchasach

6870

-

Áitiúil

Do-bhraite

OT 22

Foirgneamh scriosta

7040

-

Taifead

Beag

Amháin
OT 23

Feirm dhúchasach

8765

-

Áitiúil

Measartha

OT 24

Feirm dhúchasach

9300

-

Áitiúil

Measartha

OT 25

Droichead

9430

-

Áitiúil

Beag

OT 26

Teach dúchasach

9555

-

Áitiúil

Measartha

OT 27

Imfhálú páirce

9740

-

Áitiúil

Suntasach

OT 28

Teach tuaithe

12785

833

Réigiúnach

Beag

OT 29

Slí isteach chuig diméin

12785

-

Áitiúil

Beag

Slí isteach chuig diméin

12955

-

Áitiúil

Suntasach

OT 30

agus tollán
OT 31

Droichead

13390

-

Réigiúnach

Measartha

OT 32

Seanchóras páirceanna

14960

-

Áitiúil

Measartha

OT 33

Droichead

16105

-

Áitiúil

Suntasach

Geata agus colúin

17060

-

Áitiúil

Suntasach

OT 34

dúchasacha
OT 35

Tobar aiceanta, úsáidte

17170

-

Áitiúil

Beag

OT 36

Tobar

17150

-

Áitiúil

Beag

OT 37

Droichead

17760

-

Áitiúil

Suntasach

OT 38

Spá nach bhfuil in úsáid

17780

-

Áitiúil

Suntasach

D’fhéadfadh claífort

17675

-

Áitiúil

Measartha

OT 39

tiomána a bheith ann
OT 40

Droichead

17750

-

Áitiúil

Suntasach

OT 41

Lintéar

17775

-

Áitiúil

Suntasach

OT 42

Teach dúchasach

18045

-

Áitiúil

Beag

Iarsmaí de ghairdín

18490

-

Áitiúil

Beag

OT 43

daingean
OT 44

Teach tuaithe

18570

-

Áitiúil

Beag

OT 45

Teach dúchasach

18665

-

Áitiúil

Measartha

OT 46

Teach dúchasach

18670

-

Áitiúil

Beag

Balla scriosta

18660

-

Taifead

Do-bhraite

OT 47

d’fhoirgneamh dúchasach
OT 48

Tobar

Amháin
18955

-

Taifead

Suntasach

Amháin
OT 49

Tobar

19020

-

Taifead

Suntasach

Amháin
OT 50

Teach feirme dúchasach

19295

-

Áitiúil

Beag

OT 51

Teach tuaithe

19660

-

Áitiúil

Beag

OT 52

Slí isteach chuig diméin

19760

-

Áitiúil

Suntasach

OT 53

Lóiste

19785

-

Áitiúil

Measartha

OT 54

Seanbhóthar agus clocha

19830

-

Áitiúil

Suntasach
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cora
OT 55

Droichead

19895

835

Réigiúnach

Suntasach

OT 56

Droichead

20110

434

Réigiúnach

Suntasach

Iarnród nach bhfuil in

21300

-

Áitiúil

Measartha

21500

-

Áitiúil

Measartha

OT 57

úsáid
OT 58

Bealach isteach chuig
lóiste agus diméin

OT 59

Seanbhóthar

1900

-

Áitiúil

Suntasach

OT 60

Teach dúchasach

1890

-

Áitiúil

Beag
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Tábla 12.15: Tionchair a Fhéadfadh a bheith ar Láithreáin Oidhreachta Cultúrtha
Uimh.
Rangú:
Slabhraíocht:
Cosaint
Tionchar a
Sl:
Reachtúil:
Fhéadfadh a
Bheith ann:
Sl 1

Cuasán balla agus dealbh den

1910

Dada

Do-bhraite

Dada

Suntasach

Mhaighdean Mhuire
Sl 2

Láthair luíocháin an IRA

6490 go 6870

Sl 3

Iomrá air mar láthair chatha ón

19300 go 20275

10ú hAois

Laistigh
shriantacht

de
tá

Measartha

5

láithreán TSÁ agus 2
TSC

12.7

CÉIMEANNA MAOLAITHE ATÁ BEARTAITHE

Bunaithe ar thorthaí na Measúnachta Tionchair Seandálaíochta, déantar na moltaí seo a leanas
le maolú a dhéanamh ar aon tionchar a bheadh ag an mbealach ar láithreáin aitheanta
Oidhreachta Culúrtha agus ar cheantair d’acmhainn seandálaíochta:
• Déanfar gach obair mhaolaithe don Oidhreacht Chultúrtha de réir fhorálacha Acht na
Séadchomharthaí Náisiúnta (Leasuithe) 1930-2004 agus Chód Cleachtais (2000) a
aontaíodh idir an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta agus an tAire Ealaíon, Oidhreachta,
Gaeltachta agus Oileán.
• Déanfar imscrúdú seandálaíochta ar gach suíomh atá liostáilte in Aguisíní 8.1 go 8.6 a
mbeidh tionchar díreach ag an mbealach atá beartaithe orthu d’fhonn a saintréithe, a n-aois
agus a bhfairsinge a dhéanamh amach. Féachfar ar roinnt modhanna imscrúdaithe suímh,
ar a n-áirítear suirbhéireacht ar na gnéithe aiceanta, suirbhéireacht gheoifisiceach,
suirbhéireacht le brathadóir miotail agus/nó déanamh trinse tástála seandálaíochta.
Díreofar ar na suíomhanna seo a leanas le linn na n-imscrúduithe seandálaíochta:
o Sl 2, Sl 3
o OS 1, OS 4, OS 8, OS 9, OS 12, OS 19, OS 20, OS 27, OS 32, OS 35, OS 36
o CAS 1-CAS 31. Áirítear anseo teascáin talún aon cheantair abhann nó sruthán.
o LAS 1, LAS 5, LAS 7, LAS 8, LAS 11, LAS 12, LAS 14, LAS 15, LAS 16, LAS 17
o AS 5
o OT 4, OT 39, OT 54, OT 59, OT 32
• Déanfar comhthéacs reatha tírdhreacha na láithreán sin, a n-athróidh a suíomh mar thoradh
ar an mbealach atá beartaithe a thógáil, a thaifeadadh sula dtarlaíonn an tógáil. Déanfar
taifead iomlán scríofa agus fótagrafach ar na láithreáin seandálaíochta seo a leanas (ag
úsáid grianghraif ón talamh agus aerfótagraif nuair is cuí).
o Sl 2
o OS 1, OS 4, OS 8, OS 9, OS 12, OS 19, OS 20, OS 21, OS 22, OS 28, OS 29, OS 32,
OS 35, OS 36, OS 39
o CAS 4
o LAS 3, LAS 25
• Déanfar measúnachtaí seandálaíochta faoi uisce (nó suirbhéireachtaí lapadála nuair is cuí) i
gcomhairliúchán le Seandálaí Tionscadail na forbartha bóthair, faoi cheadúnas ó Rannóg
Séadchomharthaí Náisiúnta An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, ar an
gcuid de na huiscebhealaí seo a leanas a mbeadh tionchar orthu:
o CAS 1, CAS 2, CAS 3, CAS 5, CAS 6, CAS 7, CAS 8, CAS 9, CAS 11, CAS 13, CAS
14, CAS 17, CAS 18, CAS 20, CAS 21, CAS 22, CAS 23, CAS 24, CAS 25, CAS 26,
CAS 27, CAS 28
• Déanfar taifead iomlán scríofa agus fótagrafach ar aon struchtúr a bhfuil luach oidhreachta
tógtha ag baint leis a mbeidh tionchar suntasach nó trom ag an bhforbairt bóthair atá
beartaithe air. Áirítear anseo taifead ar a gcomhthéacs reatha má tá an bealach atá
beartaithe len é a athrú go mór.
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OT 2, OT 3, OT 4, OT 7, OT 8, OT 10, OT 11, OT 14, OT 15, OT 16, OT 17, OT 18, OT
21 to OT 46, OT 48 to OT 60

• Bunófar sciathadh nádúrtha le cabhrú le láthair na suíomhanna le luach Oidhreachta
Cultúrtha, ar imeall na forbartha bóthair atá beartaithe a chaomhnú, ag na suíomhanna seo
a leanas:
o OS 4, OS 21, OS 22, OS 29, OT 28
• Déanfar clár oibre fairsing oibre imscrúdaithe suíomh seandálaíochta ar an gcuid eile den
fhorbairt bóthair d’fhonn aon suíomhanna adhlactha, nach bhfuil ar eolas, a bhfuil luach
Oidhreachta Cultúrtha ag baint leo, a aithint. Féachfar ar roinnt modhanna imscrúdaithe
suímh, ar a n-áirítear suirbhéireacht ar na gnéithe aiceanta, suirbhéireacht gheoifisiceach
agus/nó déanamh trinse tástála seandálaíochta. Déanfar an obair seo go maith roimh an
tógáil d’fhonn go leor ama a cheadú le hobair fheabhsaithe a dhéanamh sa chás go naimseofaí iarsmaí seandálaíochta.
• Moltar go gcuirtear clár brathadóireachta miotail ar siúl timpeall ar cheantar Sl 2, teascán de
láthair luíocháin an IRA a mbeidh tionchar ag an mbealach atá beartaithe air, le
mionsuirbhéireacht ar ghnéithe aiceanta ar cheantar iomlán an luíocháin. Déanfar aon ní a
aimsítear mar chásanna piléar a mhapáil agus cuirfear an fhaisnéis ar fáil don phobal.
Cabhróidh aon ní dá leithéid a aimsítear le níos mó sonraí a mhapáil ar an gcomhrac.
• Tá sé beartaithe béim a chur ar Sl 2, láthair luíocháin an IRA, do té a bhíonn ag dul thar
bráid, ar an bpríomhlíne nó ar an teascán den N22 atá ann. Is féidir seo a bhaint amach trí
shaothar ealaíne nó dealbh a chur in airde ag an láthair seo, nó le leataobh beag agus plaic
eolais ar an N22 atá ann. Thabharfadh seo níos mó feasachta ar an láithreán do dhaoine a
bheadh ag dul thar bráid ar an N22 atá ann, go réigiúnach agus go náisiúnta.
• Déanfar na hoibreacha go léir atá beartaithe i gcomhairliúchán leis an Seandálaí Tionscadail
a bhíonn ceaptha ag An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (RCORÁ) agus
Ard-Mhúsaem na hÉireann (AMÉ).
• Déanfaidh seandálaithe gach imscrúdú seandálaíochta de réir téarmaí Acht na
Séadchomharthaí Náisiúnta (Leasuithe) 1930-2004, faoi mar is gá. Déanfar soláthar iomlán
maidir le taifeach ar aon spruadar seandálaíochta nó gné a aimseofaí le linn na nimscrúduithe.
• Nuair nach féidir láithreáin Oidhreachta Cultúrtha a chaomhnú in situ, déanfar sciar den
tionchar díreach a chaomhnú trí taifead, trí thochailt seandálaíochta agus/nó suirbhéireacht,
tuairisciú, foilsiú agus cartlannú, de réir mar a bhíonn faofa ag Seandálaí Tionscadail na
forbartha bóthair, Rannóg Séadchomharthaí Náisiúnta An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta
agus Rialtais Áitiúil, agus i gcomhairle leis an Ard-Mhúsaem.
• Beidh gach beartas maolaithe sa tuarascáil seo faoi réir fhaofa an Seandálaí Tionscadail
don fhorbairt bóthair a bhíonn ceaptha ag Rannóg Séadchomharthaí Náisiúnta An Roinn
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus Ard-Mhúsaem na hÉireann, faoi mar is
cuí.
• Déanfar tródamú ar gach séadchomhartha atá ar eolas atá cóngarach don fhorbairt, agus
nach mbeidh tionchar suntasach nó trom air le linn na n-oibreacha go léir ar an láithreán,
chun sástachta an tSeandálaí Tionscadail a bhíonn ceaptha don fhorbairt bóthair (Oifig
Deartha na mBóithre Náisiúnta, Corcaigh).

12.8

MONATÓIREACHT

D’fheidhmeodh na beartais mhaolaithe atá aitheanta thuas mar chóras monatóireachta a
cheadódh tuilleadh measúnachta ar scála na dtionchar atá réamh-mheasta agus ar éifeacht na
mbeartas maolaithe.
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13.0

CÁILÍOCHT AN AEIR

13.1

RÉAMHRÁ AGUS MODHEOLAÍOCHT

Déanann an chaibidil seo measúnú ar thionchair a bhaineann le tógáil agus oibríocht fhorbairt
bóthair an N22 Baile Bhuirne go Maigh Chromtha ar cháilíocht an aeir. Cuimsíonn seo
measúnú ar cháilíocht an aeir maidir leis na tionchair ag deannach a bhaineann le tógáil an
tseachbhóthair agus na tionchair oibríochta ó astuithe feithicle. Is iad na príomhthruaillithe is
ábhar imní maidir le trácht bóithre ná dé-ocsaíd (NO2) agus ábhar cáithníneach le trastomhas
10 micreaméadar nó níos lú (PM10)
Rinneadh an measúnú ar cháilíocht an aeir don Bhonnbhliain (2005), Ná Déan Faic agus Déan
Rud Éigin sa bhliain oscailte (2012) agus sa bhliain dearaidh (2027, don mheasúnú réigiúnach
amháin) ar lorg Threoirlínte ar Cháilíocht Aeir Le Linn Pleanála agus Tógála Scéimeanna um
Bóithre Náisiúnta an Údaráis um Bóithre Náisiúnta (ÚBN) (2006). Úsáideadh samhaltú
scarbhileoige ar cháilíocht aeir an Lámhleabhair Dhearaidh is déanaí leis an RA do Bhóithre
agus Dhroichid don mheasúnú seo mar atá sa chur síos in Imleabhar 11, Rannóg 3, Cuid 1
HA207/07 Cáilíocht Aeir (Bealtaine 2007) an LDBD. Tá an staidéar comhdhéanta de na
measúnaithe seo a leanas:
•

Measúnú Tógála – sil-leagan deannaigh;

•

Oibriúchán – measúnú cáilíochta aeir áitiúil;

•

Oibriúchán – innéacs ar ollathrú nochta;

•

Oibriúchán – measúnú cáilíochta aeir réigiúnaigh; agus

• Oibriúchán – measúnú ar shil-leagan chothaitheach nitrigin.
Nuair ba chuí rinneadh comparáid idir na tiúchain réamh-mheasta agus na Rialacháin um
Chaighdeáin Cháilíochtaí Aeir (RCCA, 2002) agus critéir shuntasacha arna soláthar i
dTreoirlínte an ÚBN do mheasúnú cáilíochta aeir agus tionchair deannaigh tógála.

13.2

AN TIMPEALLACHT ATÁ ANN

Rinneadh monatóireacht ar NO2 trí mhodh idirleata feadáin ón 30ú Márta go dtí an 30ú
Meitheamh 2005 i 12 láthair i gcomharsanacht an N22 reatha. Rinneadh monatóireacht PM10 ag
úsáid monatóra deannaigh Osiris ón 13ú Bealtaine go dtí an 12ú Lúnasa 2005 in dhá láthair i
gcomharsanacht an N22 reatha (Figiúr 13.1). Rinneadh monatóireacht ar an dá thruailleán i
láithreacha ar thaobh an bhóthair agus sa chúlra le forbhreathnú a dhéanamh ar cháilíocht an
aeir i gcomharsanacht an N22 reatha.
Fuarthas sonraí monatóireachta láithreán fadtréimhseacha na Glaise Buí, Ghleann Maghair
(soir ó thuaidh ó Chathair Chorcaí) agus Pháirc Bhaile an Fhraoigh (eas-Bóthar na Dúglaise,
Cathair Chorcaí) ón nGníomhaireacht Cosanta an Chomhshaoil (ÁCC) agus úsáideadh iad leis
na sonraí gearrthréimhseacha monatóireachta NO2 agus PM10 a aistriú go meán bliantúil
coibhéiseach ag úsáid na bpróiseas atá imlínithe sa Treoir Theicniúil um Bainistíocht Cháilíocht
Aeir Áitiúil (TT(03)BCAA) Roghnaíodh na láithreáin seo toisc iad a bheith suite gar don
bhforbairt bóthair atá beartaithe. Léiríonn torthaí na monatóireachta don PM10 agus don NO2 go
bhfuil meán coibhéiseach bliantúil na dtiúchan ag na láithreáin uile faoi bhun meán bliantúil a
Luachtheorann 40 µg/m³. Níl aon sáruithe ar an meán 24 uair an chloig do Luachtheorainn
PM10 ag ceachtar den dá láithreán.
Cuireadh na meáin bhliantúla coibhéiseacha aistrithe do PM10 agus do NO2 i bhfrithshuíomh leis
na haschuir samhalta d’fhonn seiceáil a dhéanamh ar chruinneas na réamh-mheastacháin
samhalta i leith na sonraí monatóireachta iarbhír. Léiríonn an samhaltú comhghaolú maith le
sonraí monatóireachta iarbhír PM10. Rinne torthaí samhalta NO2 ró-réamh-mheas ar thiúchain
mhonatóireachta ag formhór na láithreán, lasmuigh de dhá thoradh a bhí gann-mheasta, dá bhrí
sin glacadh leis an gcur chuige réamh-aireach (.i. rinneadh measúnú ar “an gcás is measa”).
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13.3

TIONCHAIR AR AN GCOMHSHAOL

13.3.1

Measúnú Tógála – sil-leagan deannaigh;

Baineann tionchar ghníomhaíochta tógála ar cháilíocht aeir go príomha le deannach ar
fuaidreamh agus sil-leagtha. Tig le gníomhaíochtaí tógála mar chréchartadh, tochailtí agus
gluaiseachtaí tráchta deannach a ghiniúint go háirithe le linn tréimhsí dea-aimsire. Pléann an
measúnú deannaigh seo le réimsí íogaireacha (ag áireamh gairdíní agus tithe) agus tá sé
bunaithe ar na critéir suntasachta a chuirtear i láthair idtreoirlínte an ÚBN, 2006.
Rangaítear tionchar na n-astuithe deannaigh ó thógáil na forbartha bóthair atá beartaithe mar
mór, i bhfianaise mórscála an láithreáin tógála, an úsáid mhór ar bhealaí iompair agus gaireacht
fásra ar láithreáin sainithe sa chomharsanacht. Tá 211 maoin aitheanta laistigh de 100m ón
bhforbairt bóthair atá beartaithe ar a bhféadfadh tionchair suntasacha a bheith ag deannach. Ní
dócha go mbeidh tionchar ar cháilíocht an aeir ó astuithe feithiclí troma a bhaineann leis an
obair thógála ina chúis le meathlúchán mór go leor ar cháilíocht an aeir thimpeallachta le bheith
ina chúis le sárú ar Luachtheorainneacha RCCA. Tá seo amhlaidh toisc go bhfuil teorainn le
hachar tógála an bhóthair agus nach dócha go méadóidh líon na FETanna a bheidh ag teastáil
le linn na tógála an sreabhadh trí chéile 10% níos mó ar aon bhóthar atá ann cheana féin.

13.3.2

Measúnú cáilíochta aeir áitiúil;

Déanann an measúnú áitiúil ar cháilíocht an aeir ríomh ar na tiúchain de bheinséin, aonocsaíd
charbóin, NO2 agus PM10 ag 17 gabhdóir íogaireach áitiúil aitheanta (Figiúr 13.1) don
Bhonnbhliain (2005), Ná Déan Faic agus Déan Rud Éigin sa bhliain oscailte (2012). Rinneadh
an measúnú ag teacht le rannóg um cháilíocht aeir an LDBD agus cuireadh na tiúchain réamhmheasta i gcomparáid leis na caighdeáin atá san RCCA. Déanadh measúnú ar shuntasacht an
tionchair a baineadh amach do gach gabhdóir ar leith ag teacht leis an modh atá imlínithe i
dtreoirlínte an ÚBN, 2006.
Tá na tiúchain cháilíochta aeir LDBD réamh-mheasta faoi bhun Luachtheorainneacha RCCA do
na truailleáin uile don samhail-chás don Bhonnbhliain (2005), Ná Déan Faic agus Déan Rud
Éigin (2012). Mar shampla, ag gabhdóir R28 is ann do mhéadú 2.58µg/m³ ar thiúchan
meánach bliantúil NO2 don Déan Rud Éigin i gcomparáid le Ná Déan Faic mar gheall ar
mhéadú 9,500 san AADT.
Le himeacht aimsire, tá tuartha go laghdóidh tiúchan na dtruailleán uile. Tá seo amhlaidh de
bhun na bhfeabhsuithe i dteicneolaíochtaí feithicle ag a bheidh níos lú astuithe trí fheidhmiú
níos éifeachtaí inneall agus baint truailleán as gáis astaithe. Dá bhrí sin faoin mbliain dhearaidh
táthar ag súil le tiúchain truailleán níos lú fós agus os rud é go bhfuil tiúchain truailleán réamhmheasta cheana féin faoi bhun Luachtheorainneacha RCCA sa Bhliain Oscailte níor tugadh
faoi aon ríomhaireacht áitiúil don bhliain dhearaidh.
Mar thoradh ar oibríocht na forbartha bóthair, laghdófar tiúchain na dtruailleán ar feadh an N22
atá ann. Léiríonn na critéir suntasachta tionchar do NO2 agus do PM10 buntáiste measartha,
buntáiste suarach nó neamhbhríoch. Tá an laghdú ar na tiúchain ann de bhrí go mbeidh
laghdú mór ar mhéid an tráchta a úsáidfidh an líonra bóithre atá ann, de réir mar a aistreoidh an
trácht go dtí an fhorbairt bóthair atá beartaithe.
Léiríonn forbairt na forbartha bóthair atá
beartaithe i gcomparáid le Ná Déan Faic méadú ar thiúchain truailleán ar feadh an athlínithe atá
beartiathe. Léiríonn na critéir suntasachta do NO2 agus do PM10 drochthionchair shuaracha nó
neamhbhríocha. Tá seo amhlaidh mar gheall ar an méadú ar mhéid an tráchta ag gabháil in
aice le gabhdóirí íogaireacha laistigh de 200m ón bhforbairt bóthair atá beartaithe. Cé go
méadaíonn na tiúchain truailleán ag na gabhdóirí seo mar thoradh ar an bhforbairt bóthair,
fanann siad faoi Luachtheorainneacha RCCA.

13.3.3

Innéacs ar ollathrú nochta;

Ceadaíonn ríomh ar Innéacs ar Ollathrú Nochta d’ocsaídí Nitrigin (NOx) agus PM10 comparáid
idir olltionchar na forbartha bóthair atá beartaithe le Ná Déan Faic. Tá an t-innéacs bunaithe ar
líon áirithe láithreán gabhdóra íogaireach a aithint (.i. maoine cónaithe) laistigh de 50m ón
gcarrbhealach ar na naisc uile bóthair ar a mbeadh athrú suntsach tráchta (+/-10%) don líonra
reatha agus an fhorbairt bóthair atá beartaithe.
Is iad na hollscóir mheasúnachta ná -3376975 agus -74584 do NOx agus PM10 faoi seach sa
bhliain oscailte 2012. Léiríonn na scóir dhiúltacha in 2012 feabhas trí chéile ar cháilíocht aeir
mar thoradh ar oibríocht na forbartha bóthair.
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Measúnú ar cháilíochta aeir réigiúnaigh;

Tá measúnú LDBD ar chuidiú na forbartha bóthair do cháilíocht an aeir réigiúnaigh bunaithe ar
astaíocht iomlán bliana CO, hidreacarbóin, NOx, PM10 agus carbóin (C ) ar fud an líonra bóithre.
Úsáideann ríomhaireacht measúnaithe réigiúnach an LDBD tréithe an tráchta agus fad an
bhóthair do gach bóthar sa staidéar
Léiríonn torthaí na measúnachta ar cháilíocht an aeir réigiúnaigh go mbeidh méadú ar na
hastuithe uile i gcomparáid leis an rogha Ná Déan Faic sa bhliain oscailte (2012) agus sa
bhliain dhearaidh (2027). Tá seo amhlaidh mar gheall ar mhéaduithe i sreabha tráchta, luas
tráchta agus méadú beag ar an turas idir an fhorbairt bóthair atá beartaithe agus an N22 reatha.
Tarlóidh méadú thart ar 1,029 tona Carbóin in aghaidh na bliana don bhliain oscailte (2012)
agus 1,496 tona in aghaidh na bliana don bhliain dhearaidh (2027). Ar a shon sin, aithnítear go
mbeidh aon mheicníocht le laghdú a dhéanamh ar astuithe gáis ceaptha teasa ina chuid de
pholasaí náisiúnta d’athrú aeráide.

13.3.5

Measúnú ar shil-leagan chothaitheach nitrigin.

Tá an acmhainn do thionchair ar chaighdeáin aeir ar cheantair éiceolaíochta measúnaithe ag
teacht le Treoirlínte um Cháilíocht Aeir an ÚBN. Tá ceantair sainithe éiceolaíochta Choill Ghort
na Tiobratan, Coill Phruchais agus Sléibhte Mullach an Ois go Muisire Mór laistigh de 200m ón
bhforbairt bóthair atá beartaithe agus léirítear iad i bhFigiúr 11.1. Tá acmhainn tionchair nitrigin,
ó astuithe feithicle, measúnaithe bunaithe ar an athrú ar na leibhéil tráchta a thiocfadh de
dhroim aistrithe tráchta ón N22 reatha go dtí an fhorbairt nua bóthair. Tá an tionchar ó nitrigin
measúnaithe mar Ocsaídí Nitrigin (NOx) agus sil-leagan nitrigin.
Tá torthaí na measúnachta sa tábla thíos:
Tábla 13.1: Tiúchain NOx i gCeantair Shainithe Éiceolaíochta in 2012
Meán Bliantúil NOx
3

Láithreán I

Fad

cCSC Choill Ghort na
Tiobratan

40m ón N22 reatha

cCSC
Choill
Ghort
na
Tiobratan (Teascán Choill an
Easa)

30m ón N22 reatha

cCSC
Choill
Ghort
na
Tiobratan (Teascán Choill an
Easa)

Ón
bhforbairt
beartaithe

(µg/m )
Ná
Faic

Déan

Déan Rud Éigin

Difríocht

16.29

9.90

-6.39

18.12

10.12

-7.99

9.90

10.43

+0.53

111m ón bhforbairt bóthair atá
beartaithe

9.90

11.13

+1.23

60m ón bhforbairt bóthair atá
beartaithe

9.90

14.36

+4.46

(An Teascán Theas)

CONm Choill an Phruchais
SPA Shléibhte Mhullach an
Ois go Muisire Mór

bóthair

atá

Tábla 13.1 Rátaí Sil-leagan Chothaitheach Nitrigin i gCeantair Sainithe Éiceolaíochta in
2012
Sil-leagan Iomlán N
Láithreán

cCSC
Choill
Tiobratan

(Kg N ha/yr)

Fad

Ghort

Ná
Faic

Déan

Déan Rud Éigin

Difríocht

na
40m ón N22 reatha

2.97

2.70

-0.27

cCSC
Choill
Ghort
na
Tiobratan (Teascán Choill an
Easa)

30m ón N22 reatha

3.04

2.71

-0.33

cCSC
Choill
Ghort
na
Tiobratan (Teascán Choill an
Easa)

150m ón bhforbairt bóthair atá
beartaithe

2.70

2.73

+0.03

CONm Choill an Phruchais

111m ón bhforbairt bóthair atá

2.70

2.76

+0.06

(An Teascán Theas)
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beartaithe
SPA Shléibhte Mhullach an
Ois go Muisire Mór

60m ón bhforbairt bóthair atá
beartaithe

2.70

2.89

+0.19

Deir treoirlínte an ÚBN go mbeadh tionchair ag leibhéil 30µg/m³ NOx ar chineálacha na
ngnáthóg sna láithreáin sainithe. Léiríonn an tábla go bfhuil gach ceann de na trí láithreán go
maith faoi bhun an Luachtheorainn 30µg/m³. Tá an méadú is mó ar fáil i láithreán Shléibhte
Mhullach an Ois go Muisire Mór mar a mhéadaíonn na tiúchain NOx 4.46µg/m3 a thugann mean
bliantúil de thiúchain NOx go 14.36µg/m3, faoin Luachtheorainn 30µg/m3 Luach Teorantach do
chosaint fásra. Tá an láithreán seo sainithe ar bhonn speiceas na n-éan a chothaíonn sé
seachas ar chineálacha tearca nó íogaireacha gnáthóg. Tá na teascáin den láithreán is
cóngaraí atá suite don bhforbairt bóthair comhdhéanta den chuid is mó d’fhéarach feabhsaithe
talmhaíochta, cineál gnáthóige nach bhfuil íogaireach maidir le sil-leagan chothaithigh nitrigin,
ná nach bhfuil aon luach intreach bithéagsúlachta ann.
Maidir le sil-leagan nitrigin, deir treoirlínte an ÚBN go bhfuil leibhéil criticiúla ualaí ghnáthóga de
chineáil na láithreán sainithe idir 10 – 20 Kg N ha/bliain. Ní bheidh méadú suntasach ar shilleagan nitrigin ann de dheasca na forbartha bóthair atá beartaithe agus tá na leibhéil go maith
faoi bhun na leibhéil chriticiúla ualaí.
Ní bheidh aon tionchar ar cháilíocht an aeir in aon láithreán sainithe de dhroim na forbartha
bóthair.

13.4

BEARTAIS MHAOLAITHE

13.4.1

Beartais mhaolaithe tógála

Chuimseodh beartais mhaolaithe:
•

Rothaí na bhfeithiclí a ní sula bhfágann siad an suíomh.

•

Déanfar soláthar maidir le spraeáil ar choda nochta agus socrófar uasairde titime do
ghníomhaíochtaí seachadta leanúnacha agus baisce.

•

Tógfar bealaí iompair siar ó shealúchais más féidir é agus leis an leithead is lú iontu le
laghdú a dhéanamh ar an gcur isteach a dhéantar ar limistéar an dromchla.

•

I dtréimhsí fada tirime aimsire, déanfar spraeáil ar bhealaí iompair ó am go chéile le
huisce le híoslaghdú a dhéanamh ar chur isteach ón deannach.

•

Beidh teorainn le luas feithiclí.

•

Scuabfar go rialta na bóithre pábháilte iompair agus na bóithre poiblí ar a mbíonn
tionchar ag trácht na tógála.

•

Beidh an gléasra mionbhrúite suite siar ó láithreacha atá íogair.

•

Críochnófar úiroibreacha a luaithe agus is féidir, nó déanfar séalú/athfhásrú orthu mar
bheartas sealadach.

•

Suiteálfar stoc-chairn siar ó theorainn an láithreáin nó cuirfear fál fothana ar fáil, a
choimeádfar ar íosairde chomh fada agus is indéanta, agus nuair is cuí a athfhásrú.

•

Déanfar íoslaghdú ar am stórála d’ábhair ar an láthair.

•

Úsáidfear gach trealamh agus teicníocht iomchuí mar astarraingt deannaigh le
deannach a laghdú.

•

Déanfar monatóireacht deannaigh le linn na tógála le deimhin a dhéanamh d'fheidhmiú
éifeachtach na mbeartas maolaithe.

13.4.2

Beartais mhaolaithe Oibríochta

Ní mheastar aon bheartais mhaolaithe a bheith ann le linn oibriúcháin na forbartha bóthair, mar
níl ann d’aon sáruithe réamh-mheasta ar Luachtheorainneacha RCCA.
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CONCLÚIDÍ

Is é príomhbhuntáiste na forbartha bóthair maidir le cáilíocht aeir ná, aistriú formhór na sreibhe
tráchta ón N22 reatha go dtí an fhorbairt bóthair atá beartaithe, rud a fheabhsóidh cáilíocht an
aeir do líon mór de mhaoine cois bóthair agus dá lucht cónaithe.
Tá sé déanta amach go mbeidh mórthionchar ag deannach ag eascairt as gníomhaíochtaí
tógála, i dtosach báire, ar 211 maoin áitiúil laistigh de 100m ón bhforbairt bóthair atá beartaithe.
Ar a shon sin, tá tréimhse gníomhaíochta tógála teoranta ag aon suíomh ar leith agus le
feidhmiú beartas oiriúnacha maolaithe, laghdófar go dtí beag nó déanfar neamhbhríoch an
deannach tógála.
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14.0

TORANN AGUS CREATHADH

14.1

RÉAMHRÁ

Is cuspóir don Mheasúnú ar Thorann agus Chreathadh tionchair ionchasacha ar an gcomhshaol
de dhroim na forbartha bóthair atá beartaithe don N22 Baile Bhuirne go Maigh Chromtha agus
beartais mhaolaithe a leagan síos in aghaidh na dtionchar réamh-mheasta a aithnítear.
Rinneadh suirbhé bonnlíne ar thorann timpeallachta ag suíomhanna áirithe ar feadh ailínithe an
N22 reatha, bóithre réigiúnacha agus áitiúla, i gceantair mar atá feabhsuithe bóthair beartaithe
agus in aice le gabhdóirí íogaireacha torainn atá suite ar feadh na forbartha bóthair atá
beartaithe le cur síos a sholáthar ar cháilíocht thorann timpeallachta an cheantair a thrasnódh
an fhorbairt bóthair atá beartaithe. Glacadh le cur chuige go ndéanfaí tomhais ar thorann ag
láithreáin ionadacha sa cheantar staidéir ar feadh na forbartha bóthair atá beartaithe, agus go
gcuirfí béim ar mhaoine gur dócha go mbeadh drochthionchar orthu.
Rinneadh réamh-mheastachán ar thionchar thorann tráchta bóthair ag úsáid bogearra Cadna_A
um shamhaltú torainn, a ghineann leibhéil ionchasacha torainn do ghabhdóirí íogaireacha in
aice leis an bhforbairt bóthair atá beartaithe. Cuimsíonn an samhaltú réamh-mheasta seo na
modheolaíochtaí ríomhaireachta a rianaítear in Calculation of Road Traffic Noise (CRTN) a
tháirg Roinn Iompair an Ríocht Aontaithe agus Oifig na Breataine Bige. Déanann an samhaltú
ríomhaireachta Cadna_A forbairt ar mhacasamhlú amhairc agus mhatamaitice den timpeallacht
torainn reatha agus réamh-mheasta in aice na scéime bóthair atá beartaithe. Úsáideadh sonraí
reatha tráchta agus sonraí réamh-mheasta don todhchaí agus ailínithe cothrománacha agus
ingearacha den scéim bóthair atá beartaithe le réamh-mheas a dhéanamh ar thionchar ó
thorann tráchta ag an ngabhdóir íogaireach in aice láimhe, de dhroim na scéime forbartha
bóthair.

14.2

MODHEOLAÍOCHT

Rinneadh an measúnú ar an Torann agus Creathadh comhshaoil don staidéar seo, (measúnú
ar thionchair agus le leagan síos na mbeartas maolaithe a bhaineann le hábhar) agus ceann á
thógáil de na Doiciméid Threoracha seo a leanas: 
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) Treoirlínte ar an bhFaisnéis atá
le bheith i Ráitis Tionchair Timpeallachta (GCC, 2002);


An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC), Nótaí Comhairleacha ar an
gCleachtas Reatha in ullmhú Ráiteas Tionchair Timpeallachta (GCC, 2003);.



Treoirlíne maidir le Cóireáil ar Thorann agus Chreathadh i Scéimeanna um Bóithre
Náisiúnta, Údarás um Bóithre Náisiúnta (ÚBN), Deireadh Fómhair 2004;



Treoirlínte um Measúnú agus Tógáil an Údarás um Bóithre Náisiúnta (ÚBN, 2006);



An Roinn Iompair, Ríomh Torann Tráchta ar Bhóithre (RTTB), HMSO, 1988.

Rinneadh suirbé bonnlíne ag teacht le ISO 1996 “Cur síos agus tomhas ar thorann
timpeallachta”. Bunaíodh an measúnú ar thionchar thorann tógála ar BS 5228 “Rialáil torainn ar
láithreáin oscailte agus tógála”.
Rinneadh an torann a ghinfí le linn na céime oibriúcháin a ríomh bunaithe ar shonraí tomhaiste,
ag úsáid samhaltaithe torainn ag teacht leis na treoirlínte agus na caighdeáin thuas.. Déanadh
meastachán ar an sreabhadh tráchta bunaithe ar shonraí a sholáthair an rannóg Tráchta den
RTT, agus ar shonraí breise réamh-mheasta tráchta a tiomsaíodh ag teacht le Treoirlínte an
ÚBN.
Agus measúnú á dhéanamh ar thionchar thorainn baineadh úsaid as na critéir atá i "dTreoirlínte
do Chóireáil ar Thorann agus Chreathadh i Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta, Deireadh
Fómhair 2004.”

14.3

AN TIMPEALLACHT ATÁ ANN

Ba chéad chéim don mheasúnú cainníochtú a dhéanamh ar an timpeallacht reatha torainn ag
na gabhdóirí íogaireacha is gaire don bhforbairt bóthair atá beartaithe. Trí na chéile, bhí na
láithreacha bunlíne monatóireachta torainn a roghnaíodh ionadaíoch ar na "cásanna is measa"
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maidir le híogaireacht agus gaireacht don fhorbairt bóthair atá beartaithe. Roghnaíodh an
áirithe sin láithreacha bunlíne monatóireachta/gabhdóirí íogaireacha ag áiteanna níos iargúlta, i.
siar ón N22 reatha, gar do bhealach na forbartha bóthair atá beartaithe, d'fhonn nádúr na
timpeallachta torainn sna suíomhanna sin a fháil amach chomh maith.
Rinneadh sraith de thréimhsí gearra (15 nóiméad) suirbhéireachta freastalaithe agus 24 uaire lá
agus oíche neamhfhreastalaithe, monatóireachta bunlíne torainn. Tá suíomhanna an tomhais
(chomh maith le suíomhanna réamh-mheasta an torainn) léirithe i bhFigiúr 14.1.
Léiríonn torthai an tsuirbhé gur torann tráchta is mó atá sa torann comhthimpeallach, ag
formhór na maoine ar feadh na forbartha bóthair atá beartaithe. Nuair nach raibh trácht ina
phríomhchúis le torann, i. ag maoine níos iargúlta, bhí éifeacht go príomha ar leibhéil an torainn
ag cumasc d'fhoinsí ina measc, cantain éan, gníomhaíocht talmhaíochta agus torann tráchta
cianda ar na bóithre atá ann.

14.4

TIONCHAIR IONCHASACHA

14.4.1

Céim na Tógála

Samhlaítear go mbeidh gá le cartáil a dhéanamh ar mhéideanna éagsúla clúdualaigh, ar a náirítear briseadh carraige agus pléascadh carrraige i líon áirithe teascán gearrtha den fhorbairt
bóthair atá beartaithe. Lena chois sin, caithfear struchtúir choinneála a thógáil i líon áirithe
suíomh ar feadh na forbartha bóthair.
Oibreacha talún a bheidh i bhformhór na n-oibreacha a bhaineann le tógáil na forbartha bóthair
atá beartaithe, a bheidh ag teastáil leis na teascáin gearrtha a thochailt, agus le claífoirt agus
fo-bhonn na líonta na dteascán ar feadh ailínithe na forbartha bóthair a dhéanamh. Cuimseoidh
oibreacha breise pábháil bóithre agus suiteáil seirbhísí etc., ar feadh na forbartha bóthair atá
beartaithe. Beidh astuithe torainn ó threalamh, mar bhristeoirí carraige, pléascadh carraige,
tochailteoirí, trealamh píleála, gineadóirí, trucail dumpála rollairí bóthair etc. ar na príomhfhoinsí
torainn a bhainfidh le céim na tógála den bhforbairt bóthair atá beartaithe.
Rianaigh an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta teorainneacha torainn tógála i "dTreoirlínte do
Chóireáil ar Thorann agus Chreathadh i Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta”.

14.4.2

Creathadh Tógála

Gnáthchleachtas in Éirinn é leas a bhaint as treoir ó chaighdeáin aitheanta idirnáisiúnta. Is ann
do dhá chineál creathaidh, iad sin a bhaineann le compord an duine agus iad sin a bhaineann le
damáiste cosmáideach nó struchtúrtha d'fhoirgnimh.
Déanfar suirbhé ar stáid
foirgneamh/maoine roimh thosú ar oibreacha briste/pléasctha carraige.

14.4.3

Céim Oibríochta

Foilsíodh "Treoirlínte maidir le Cóireáil ar Thorann agus ar Chreathadh i Scéimeanna um
Bóithre Náisiúnta" an ÚBN i nDeireadh Fómhair 2004. Molann an doiciméad seo sprioc
dearaidh 60 dB(A) LDEN do scéimeanna nua um bóithre (nuair is féidir sin).
Tagraíonn an téarma “LDEN” do leibhéal torainn "lae, tráthnóna, oíche". Is é seo paraiméadar
tomhais torainn chomhshaoil an AE, mar atá sainmhínithe i dTreoir um Thorann Timpeallachta
2002/49/EC an AE. Meánleibhéal torainn 24-uaire é Lden (LAeq), ach le hualú pionóis +5dB
curtha ar an leibhéal torainn um thráthnóna agus +10 dB curtha leis na leibhéil torainn istoíche.
De bhreis ar an dearbhchritéar torainn 60 dB(A) LDEN sa chur síos thuas, braitheann an tionchar
mar a bhraitear ó thorann tráchta ar an athrú ar leibhéal an torainn . Léirítear an fhreagairt
suibiachtúil d'athruithe ar leibhéal torainn i dTábla 14.1
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Tábla 14.1: Measúnú suibiachtúil ar athruithe ar leibhéal torainn, maidir le hathruithe braite agus
treise
Athrú

ar

Leibhéal

Rátáil Tionchair

Torainn

Gluais

GCC

ar

Freagairt Suibiachtúil

Athrú Suibiachtúil

N/B

Gan Athrú

Inbhraite ar éigean

Neamhbhríoch

Inbhraite

Sonrach

Thionchair

0

Gan Athrú

N/B

<3 dB(A)

Gan Suntas

Tionchar

Neodrach,

Dobhraite nó Suarach
(3 – 5 dB(A)

Beag

Tionchar Suntasach:

6 – 1O dB(A)

Measartha

Suas le dúbailt treise

Sonrach go Soiléir

11 – 15 dB(A)

Mór

Breis is dúbailt treise

Substaintiúil

<15 dB(A)

Trom

---

An-shubstaintiúil

Dearfach nó Diúltach

Mórshontasach
Tionchar

Diúltach

amháin

Rinneadh réamh-mheastachán ar thionchar thorann tráchta bóthair ag úsáid bogearra Cadna_A
um shamhaltú torainn, a ghineann leibhéil ionchasacha torainn do ghabhdóirí íogaireacha in
aice leis an bhforbairt bóthair atá beartaithe.
Ginfidh feithiclí ag gabháil na forbartha bóthair atá beartaithe torann tráchta ag maoine
cóngaracha ar feadh an bhealaigh. Baineann an measúnú seo leis an gcomhchuid tráchta a
bhaineann le trácht ag gabháil ar feadh an phríomhlíne atá beartaithe den bhforbairt bóthair
agus na nascbhóithre a bhaineann leis. Ba cheart a thabhairt faoi deara go mbeidh
athdháileadh tráchta a bhaineann leis ar an N22 reatha agus ar bhóithre eile áitiúla sa cheantar,
ar oscailt na forbartha bóthair atá beartaithe. Tá na hathruithe ar an líon feithiclí ar an líonra
reatha bóithre ionchorpraithe sna samhaltaithe réamh-mheasta torainn. Tá an mheánmhéid
athrach tráchta laethiúil bliana (MTLB) ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe trí chéile tugtha sa
Rannán Tráchta den RTT.
Rinneadh an measúnú tionchair torainn ag lamháil do na hathruithe sa MTLB do na teascáin
ábhartha de bhealach an N22 reatha agus den bhforbairt bóithre atá beartaithe. Tá leibhéal an
torann tráchta inchurtha i leith comh-mhéideanna MTLB (ag cuimsiú 11% FETanna ar
mhórbhóithre agus 4% ar mhionbhóithre) ag maoine cónaithe.

14.4.4

Samhalta Um Réamh-mheas Torainn

Mar atá ráite thuas, rinneadh réamh-mheastóireacht ar thionchar tionchar thrácht bóthair ag
úsáid bogearra um shamhaltú torainn Cadna_A, a ghineann leibhéil torainn do ghabhdóirí
íogaireacha torainn in aice na forbartha bóthair atá beartaithe. Cuimsíonn an samhaltú réamhmheasta torainn na modheolaíochtaí ríomhaireachta atá rianaithe i Ríomh Torann Tráchta ar
Bhóithre (RTTB) a sholáthair An Roinn Iompair an RA.
Rinneadh digitiú ar ailíniú na forbartha bóthair beartaithe laistigh de shamhaltú torainn an
Cadna_A bunaithe ar an Réamhdhearadh ar an bhforbairt bóthair beartaithe, mar atá curtha i
láthair sa chaibidil ag Cur Síos ar an Scéim (Imleabhar 2. Caibidil 5.0). Cuireadh na sreabha
réamh-mheasta tráchta ábhartha a bhaineann leis an bhforbairt bóthair (rianaithe i rannán
tráchta an RTT) do Bhliain na hOscailte (2012) agus do bhliain an dearaidh (2027), i samhalta
éagsúla.
Ceadaíonn bogearra réamh-mheasta torainn Cadna_A réamh-mheastachán ar leibhéil torainn
ag líon de phointí gabhdóireachta a d'fhéadfadh bheith faoi thionchar na scéime atá beartaithe.
Tá réamh-mheas déanta ar na leibhéil torainn a bheidh ann de dhroim an bhealaigh N22 atá
beartaithe a thabhairt isteach le measúnú a dhéanamh ar an athrú ar aeráid torainn in aice na
ngabhdóirí seo. Tá na leibhéil réamh-mheasta torainn curtha i gcomparáid le Sprioc Dearaidh
an ÚBN lena fháil amach an bhfuil maolú ag teastáil.
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MAOLÚ

14.5.1

Maolú Le Linn na Céime Tógála

McCarthy Hyder Comhairleoirí

Le linn céime na tógála tá féidearthacht ann do thionchar diúltach torainn ag baint le
húiroibreacha agus tógáil bóthair. Sa chás gur gá briseadh carraige nó píleáil, is féidir go
mbeadh acmhainn ann do chreathadh ag baint leis na hoibreacha tógála a bheadh mór go leor
le go mbraithfí creathadh na talún.
D'fhonn a chinntiú go mbainfear amach an teorainn torainn de 70 dB(A) LAeq (1uair) ag aon
mhaoine íogaireacha ar a bhféadfadh éifeacht diúltach tarlú, ba chóir astuithe torainn ag an
láithreán tógála a bhainistiú ag teacht le BS 5228 “Rialáil Ghleo ar láithreáin tógála agus
scartála”.
Ba cheart a thabhairt faoi deara ar a shon sin, gur taifeadadh torann
comhthimpeallach a bhí ann le linn na monatóireachta do na suirbhéanna bunlíne, ar leibhéil
níos airde ná 70 dB(A) LAeq (15-nóim) ag líon áirithe de ghabhdóirí íogaireacha torainn in aice
leis an mbealach N22 reatha. I bhfianaise na leibhéal ardaithe torainn ag na láithreáin seo, is
féidir nach mbeadh sé indéanta an teorainn 70 dB(A) LAeq (1hr) atá molta a bhaint amach ag
na maoine seo le linn na céime tógála.
Déantar rianú mar a leanas ar na beartais mhaolaithe le laghdú a dhéanamh ar acmhainn
tionchair na tógála:

Tógfar sciathú sealadach torainn ag an mbristeoir carraige/rige carntha lena chinntiú go
mbíonn leibhéal an torainn níos lú ná 70 dB(A), i dtreo na dtithe a bhféadfadh
drochthionchar a bheith orthu.


Píleáil a úsáideann córais laghdaithe torainn, agus sin laistigh d'uaireanta sainithe oibre
amháin, teoranta do shainláithreacha agus thar achar teoranta ama.



Déanfar monatóireacht ar thorann agus ar chreathadh ag na sealúchais a mbíonn
tionchar orthu le linn na gcéimeanna criticiúla a bhaineann le pléascadh carraige agus
oibreacha briste/píle carraige.



Cloífar le teorainneacha Údarás um Bóithre Náisiúnta maidir le creathadh le linn
carraigeacha a phléascadh agus oibreacha briste/píle carraige (ÚBN: Treoirlíne maidir le
Cóireáil Torainn agus Chreathadh i Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta, Deireadh Fómhair
2004).



Déanfar suirbhéireacht ar staid na bhfoirgneamh/maoine sula dtosaítear ar oibreacha
bristea/pléasctha carraigeacha, agus oibreacha eile a bhaineann le céim na tógála na
forbartha bóthair atá beartaithe



Sa chás go ndéantar amach sna suirbhéireachtaí riochta go mbíonn struchtúr lag in aon
fhoirgneamh, nó go bhfuil cúis lena chreidiúint go bhfuil claonadh neamhghnách ag baint
leo maidir le damáiste ó chreathadh, bheadh seo le cur san áireamh, agus soláthar
déanta dá réir ag an gconraitheoir do phléascadh carraige agus d’oibreacha briste/píle
carraige.

Sonróidh na doiciméid chonartha go mbeidh ar an gConraitheoir a bheidh i mbun tógála na noibreacha sainbheartais mhaolaithe torainn a ghlacadh agus géilleadh do mholtaí BS 5228,
“Rialáil Torainn ar Láithreáin Tógála agus Scartála”. Beidh ar an gConraitheoir a chinntiú go
mbeidh:

Na feithiclí uile agus an fearas meicniúil feistithe le ciúnadóir éifeachtach astuithe agus go
gcoimeádfar in ord maith oibre iad le linn tréimhse an chonartha.


Comhbhrúiteoirí a bheith de chineál "torann laghdaithe" feistithe le clúdaigh fuaimmhaolaithe ceartlíneáilte agus séalaithe a choimeádfar dúnta cibé am a bheidh na
meaisíní in úsáid agus feisteofar na huirlisí uile coimhdeacha aeroibrithe le ciúnadóirí
oiriúnacha.



Déanfar meaisíní nach n-úsáidtear ach go headrannach a dhúnadh nó a mhoilliú chomh
fada agus is féidir le linn na dtréimhsí mach mbíonn siad in úsáid.



Déanfar aon fhearas, mar ghineadóirí nó caidéil, ar gá iad a bheith ag obair lasmuigh de
ghnáthuaireanta oibre, a thimpeallú le himfhálú fuaim-mhaolaithe.



Le saol an chonartha, cuimseoidh feitheoireacht na n-oibreacha deimhin a dhéanamh de
ghéilliúntas do na teorainneacha ag úsáid na modhanna atá leagtha síos in BS 5228.



Beidh gnáthuaireanta oibre bunaithe ar theorainneacha an Údaráis Áitiúil. Ní dhéanfar
oibreacha seachas pumpáil amach ar thochailtí, oibreacha sábháilteachta agus
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éigeandála lasmuigh de na huaireanta oibre sin gan chead i scríbhinn ó Chomhairle
Contae Chorcaí. Is féidir an cead seo, má thugtar é, a aisghairm uair ar bith má shárítear
na rialacháin oibre.


14.5.2

Ní dhéanfar oibreacha seachas pumpáil amach ar thochailtí, oibreacha sábháilteachta
agus éigeandála istoíche nó ar an Domhnach gan chead i scríbhinn ó Chomhairle Contae
Chorcaí. Nuair a cheadaítear ragobair agus sealobair, bíonn cosc ar iompar charta agus
soláthar ábhar lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre agus beidh na teorainneacha torainn a
bhfuil imlíne orthu i dTreoirlínte ÚBN i gceist, faoi réir ag deimhniú ó Chomhairle Contae
Chorcaí.

Maolú le Linn na Céime Oibriúcháin

Tá leagtha síos ag an ÚBN nach mór gach aon scéim um bóithre náisiúnta a bheith deartha,
nuair is féidir é, le teacht le sprioc dearaidh 60dB Lden mar atá leagtha síos sna Treoirlíne
maidir le Cóireáil ar Thorann agus Chreathadh i Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta an ÚBN.
Meastar gá a bheith le beartais mhaolaithe nuair a ghéilltear do na trí choinníoll seo a leanas ag
gabhdóirí íogaireacha sainithe:
(a)
uas-chomhleibhéal an torann ionchasach tráchta, i. go bhfuil leibhéal ábhartha torainn,
ón scéim bóthair atá beartaithe in éineacht le trácht eile sa chomharsanacht níos mó ná
60dB LDEN na sprice dearaidh;
(b)
go bhfuil an leibhéal ábhartha torainn ar a laghad 1dB níos mó ná an leibhéal torann
tráchta a raibh coinne leis gan an scéim bóthair tá beartaithe a bheith ann;
(c)
go bhfuil ar a laghad 1dB i sciar an mhéadaithe ar leibhéal an torainn ón scéim bóthair
atá beartaithe.
Déanann na coinníollacha seo deimhin de na beartais mhaolaithe a eascraíonn ón bpróiseas
bunaithe ar thionchar na scéime iarbhír atá faoi chaibidil. Dá bhrí sin, déantar machnamh ar
bheartais mhaolaithe nuair a bhíonn tionchar diúltach glan ar an bhforbairt bóthair atá
beartaithe, i. tá an leibhéal torann tráchta réamh-mheasta níos mó ná 60 dB Lden agus an
leibhéal torainn réamh-mheasta ar a laghad 1 dB níos mó ná an leibhéal torainn a bheadh ann
in éagmais na forbartha bóthair atá beartaithe, agus an sciar den mhéadú ar leibhéal an torainn
ón bhforbairt bóthair atá beartaithe 1 dB ar a laghad ar mhéid. Ní mór dearadh um maolú
torainn a dhéanamh do mhaoine íogaireacha maidir le torann a chomhlíonann na trí chritéar a
rianaítear thuas.
Ar mheasúnú a dhéanamh ar shamhail thionchar torainn oibríochta do Bhliain na hOscailte
(2012) agus do bhliain an dearaidh (2027) ag meas airde ghacadóra ar 1.5m agus 4m do na
maoine uile íogaireacha maidir le torann, aithníodh 18 maoin torann-íogaireach (i. N9, N11,
N17, N24, N25, N31, N46, N48, N51, N53, N55, N58, N59, N90, N97, N98, N138 agus N161) i
ngar don bhforbairt bóthair atá beartaithe go mb'fhéidir gur ghá maolú dóibh.
Rinneadh samhaltú ar gach ceann ar leith de na maoine seo mar bhungaló nó maoin dhá urlár,
mar ba chuí, d'fhonn dearadh cruinn a dhéanamh ar bheartais mhaolaithe i gcomharsanacht na
maoine sin. Bungalónna is ea maoine N24, N55 and N98 . Dá bhrí sin, tá cinneadh déanta
nach gá maolú a dhearadh do N24. Dá bhrí sin is gá 16 bacainn torainn a shuiteáil ar feadh an
ailínithe bóthair atá beartaithe.
Ar feadh teascán áirithe den bhforbairt bóthair atá beartaithe, soláthróidh éifeachtaí sciata na
gclaífort tanú nádúrtha do mhaoine in aice láimhe agus tá an tír-raon topagrafach áitiúil seo
cuimsithe sa samhaltú réamh-mheasta torainn ag úsáid sonraí comhriain talún agus sonraí
cothrománacha agus ingearacha ailínithe don bhforbairt bóthair atá beartaithe.
De thoradh ar sholáthar bacainní torainn cuí-dheartha, mar a measadh gá a bheith leo, in
éineacht le dromchla ísealghleo, ag pointí glactha ar feadh an bhóthair N22 Baile Bhuirne go
Maigh Chromtha tá laghdú suntasach bainte amach ar na leibhéil torainn. Tig le soláthar
dhromchla tréscaoilteach (ísealghleo) bóthair laghdú 3.5 dB(A) a dhéanamh ar leibhéil torainn.
Ar mheasúnú ar shamhail thionchar torainn oibríochta do bhliain an dearaidh (2027), beidh
tionchar dearfa maidir le haeráid níos ciúine torainn ar 98 maoin torann-íogaireacha ar airde
glactha 1.5m agus ar 97 maoin torann-íogaireacha ar airde glactha 4m den 162 maoin a
measúnaíodh.
Cuirfear an réamhdhearadh agus na céimeanna maolaithe comhshaoil chun cinn níos mó agus
déanfar beachtú orthu agus miondearadh á dhéanamh ar an scéim, , ar a n-áirítear na
céimeanna maolaithe dá dtabharfaí faomhadh dá leithéid. Déanfaidh an miondearadh breise
iarracht ar fhorbairt a dhéanamh ar an réamhdhearadh ar bhealach nach mbíonn aon athrú
ábhartha i gceist maidir le drochthionchar suntasach ar an gcomhshaol. Is féidir go n-aithneofaí
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deiseanna le laghdú breise a dhéanamh ar shuntasacht an drochthionchair agus, i gcásanna
áirithe, go gcuirfí feabhas ar an tionchar iarmharach. Ara an mbealach seo dob fhéidir beachtú
a dhéanamh ar na beartais mhaolaithe táscacha torainn d'fhonn an réiteach dearaidh is fearr a
sholáthar bunaithe ar na teicníceanna agus na teicneolaíochtaí tógála a bheidh ar fáil tráth na
tógála.
Tugann Tábla 14.2 imlíne ar shainláithreacha gabhdóirí íogaireacha torainn ag ar gá beartais
mhaolaithe bunaithe ar thionchair réamh-mheasta torainn do Bhliain na hOscailte 2012 agus do
Bhliain an Dearaidh 2027, ar dhearadh cuí na mbeartas maolaithe seo agus deireann cad is
tionchar réamh-mheasta na mbeartas maolaithe atá molta.
Tábla 14.2:
Gabhdóir

Bacainní Táscacha Torainn le Feidhmiú ar an bhForbairt Bóthair atá beartaithe

Sonraí Dearaidh um Maolú molta

Uimhir

Leibhéil

Réamh-

Critéir

mheasta

Torainn

Dhearaidh

le Maolú in 2027

Bacain
Uimh.

Slabhraíocht (m)

9

1

Ar feadh bóthar
rochtana 275 - 365

2.75

100

Barr ghearrtha
an bhóthair
rochtana

11

2

18700 – 18900

2.5

210

17

3

17600 – 18000

2.5

25

4

5770 – 5940

31

5A

Airde

Fad (m)

(m):

Cineál

Torthaí

Bacainne

dB Lden

Samhalta

ÚBN

63.3

Níl

Barr an
Ghearrtha

59.3

Tá

405

Imeall na
Ciumhaise

59.2

Tá

2.7

170

Barr an
Ghearrtha

59.4

Tá

9100 – 9250

2.5

145

Barr an
Ghearrtha

59.3

Tá

5B

9250 – 9400

2.1

160

Barr an
Ghearrtha

46

6

4370 – 4590

1.5

205

Imeall na
Ciumhaise

59.4

Tá

48

7

3930 – 4100

2.75

160

Barr an
Ghearrtha

61.2

Níl

51

8

2760 – 2910

1

200

Imeall na
Ciumhaise

59.4

Tá

55

9

110 – 410

2.5

300

Imeall na
Ciumhaise

58.9

Tá

58

10

170 – 385

2

200

Imeall na
Ciumhaise

58.9

Tá

59

11

1800 – 2000

2.75

300

Imeall na
Ciumhaise

59.5

Tá

90

12

18700 – 18900

2.5

210

Barr an
Ghearrtha

56.9

Tá

97

13

16000 – 16260

2

245

Imeall na
ciumhaise

65.1

Tá

98

14

1600 – 16140

1.5

120

Imeall na
ciumhaise

62.6

Tá

138

15

8660 – 8910

2.6

250

Imeall na
ciumhaise

161

16

4350 – 4660

2.5

310

Imeall na
ciumhaise
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14.6
TIONCHAR IARMHARACH
Beidh ardú ar thorann tráchta ag an áirithe sin maoine i ngaireacht don mbóthar N22 Baile
Bhuirne go Maigh Chromtha atá beartaithe. Ar a shon sin, cinnteoidh na beartais mhaolaithe
atá le feidhmiú sa dearadh/tógáil ar an mbóthar atá beartaithe géilliúntas na leibhéal torann
tráchta do chritéir dhearaidh an ÚBN ag formhór na ngabhdóirí torann-íogaireacha i
gcomharsanacht an bhealaigh beartaithe nuair is indéanta é.
Ar a shon sin, is ann do dhá mhaoin mar nach bhfuil sé praiticiúil géilleadh do chritéir dhearaidh
an ÚBN. Tarlóidh seo ag na maoine ar a ngairtear N9 agus N48. Ní féidir na critéir dhearaidh a
bhaint amach go réasúnta ag na láithreacha seo mar gheall ar ghaireacht na láithreacha don
bhforbairt bóthair atá beartaithe, airde an ghabhdóra i leith an bhóthair, éifeacht charnach
nascbhóthar in aice láimhe nó comhcheangal na dtrí cinn. Ag N9 agus N48, ní féidir critéir an
ÚBN a bhaint amach go príomha mar gheall ar thopagrafaíocht i gcomharsanacht na forbartha
bóthair N22 Baile Bhuirne go Maigh Chromtha atá beartaithe.
Beidh tionchar dearfach ann, trí laghdú ar leibhéal an torainn sa chúlra i mórán láthair, go
háirithe iad sin atá suite gar don N22 reatha. A luaithe agus a bheidh an bóthar N22 Baile
Bhuirne go Maigh Chromtha ag feidhmiú, cuirfear atreo ar an trácht ón N22 reatha rud a
laghdóidh an torann tráchta ar ghabhdóirí atá suite gar don N22 reatha.
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15.0

ÚSÁID NEAMHTHALMHAÍOCHTA TALÚN AGUS TAITNEAMHACHTAÍ

15.1

RÉAMHRÁ AGUS MODHEOLAÍOCHT

Pléann an Chaibidil seo leis na tionchair ionchasacha a bheidh ag an bhforbairt bóthair ar úsáid
reatha talún, sealúchas agus áiseanna áineasa.
Mar ba chuí, déanadh beartais mhaolaithe a ionchorprú san fhorbairt bóthair atá beartaithe
d'fhonn na drochéifeachtaí a laghdú nó a dhíothú.
Tá an mheasúnacht bunaithe ar:
 Suirbhéanna Siúil Timpeall;


Faisnéis bailithe ó úinéirí talún;



Athbhreithniú ar aerfótagraif daite SO; agus



Faisnéis ar phleanáil a sholáthair Rannóg Pleanála Chomhairle Contae Chorcaí .

Agus measúnú á dhéanamh ar chritéir suntasachta, baineadh úsáid as na treoirlínte leasaithe
ón ÚBN MTT (ÚBN 2006) mar atá rianaithe i dTáble 15.1.
Tábla 15.1: Critéir Suntasachta
Tionchar

Critéir Suntasachta

Mór-

Sealbhú agus/nó scartáil maoine cónaithe áitithe, maoine tráchtála nó cailliúint iomlán sealúchais

dhrochthionchar

talún neamhthalmhaíochta, áise pobail, talún áineasa nó taitneamhachta.

Drochthionchar

Tógáil suntasach talún nó athrú ar shocruithe rochtana ar mhaoin áitithe cónaithe nó ar mhaoin

fíormhór

tráchtála,

shealúchas

talún

neamhthalmhaíochta,

áis

pobail,

thalamh

áineasa

nó

taitneamhachta.
Athlíniú fíormhór nó iamh bóithre a éilíonn atreoú suntasach.
Drochthionchar

Páirtchailliúint talún ó mhaoin áitithe cónaithe nó ó mhaoin tráchtála, shealúchas talún

measartha

neamhthalmhaíochta, áis pobail, thalamh áineasa nó taitneamhachta.

Scartáil ar mhaoin

neamh-áitithe cónaithe nó tráchtála.
Athailíniú fíormhór nó iamh bóithre a éilíonn atreoú beag.
Drochthionchar

Mion tógáil talún nó athrú ar shocruithe rochtana ar mhaoin áitithe cónaithe nó ar mhaoin

beag

tráchtála,

shealúchas

talún

neamhthalmhaíochta,

áis

pobail,

thalamh

áineasa

nó

taitneamhachta.
Athailíniú ar an líonra reatha bóithre - íosmhéid atreoraithe.
Gan tionchar

Ní ann do scartáil ar mhaoine áitithe nó neamh-áitithe cónaithe ná tráchtála, ní ann do thógáil
talún ó shealúchas neamhthalmhaíochta, áiseaanna áineasa ná talamh taitneamhachta. Níl aon
tionchar ar cheadanna pleanála.

15.2

AN TIMPEALLACHT ATÁ ANN

Laistigh den cheantar staidéir, talmhaíocht an úsáid is mó talún. Maigh Chromtha an lonnaíocht
is mó sa cheantar. I measc na lonnaíochtaí eile tá Baile Mhic Íre agus Baile Bhuirne, atá suite
ar an N22 reatha agus Cill na Martra laisteas.
Ceantar tuaithe is mó atá sa cheantar máguaird ina bhfuil feirmeacha agus tithe cónaithe
scaipthe agus chomh maith an áirithe sin de ghnóthaí beaga. Tá forbhreathnú ar na háiseanna
laistigh de na bailte tugtha i gCaibidil 7.0 (Socheacnamaíocht).
Beidh éifeacht ag formhór na forbatha bóthair atá beartaithe ar thalamh talmhaíochta. Tá
sonraí ar na hiarratais pleanála agus ar na conláistí i gceantar ginearálta na forbartha bóthair
léirithe i bhFigiúr 15.1.

15.3

MEASÚNACHT AR THIONCHAIR: TÓGÁIL AGIS FEIDHMIÚ

Pléitear na tionchair ar an gcomhshaol daonna máguaird i gCaibidil 7.0 (Socheacnamaíocht), i
gCaibidil 9.0 (Tírdhreach agus Aestéitic), i gCaibidil 13.0 (Caighdeán Aeir) agus i gCaibidil 14.0
(Torann agus Creathadh). Déantar measúnú ar na tionchair ar thalamh talmhaíochta i gCaibidil
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8.0 (Talamh Talmhaíochta). Déantar measúnú ar na tionachair ar isacaireachtaí i gCaibidil 11.0
(Éiceolaíocht (Flóra, Fána agus Iascaireachtaí))

15.3.1

Sealbhú Maoine

Tá an fhorbairt bóthair atá beartaithe forbartha le scartáil réadmhaoine cónaithe a sheachaint,
chomh fada agus is féidir é. Ar a shon sin, beidh gá le sealbhú agus scartáil a dhéanamh ar
réadmhaoin neamhchónaithe amháin (stóras talmhaíochta - drochthionchar measartha) leis an
bhforbairt bóthair a thógáil, agus trí réadmhaoin cónaithe, ceann acu tréigthe agus dhá cheann
áitithe. Tá na maoine a bhaineann le hábhar ag Sl 1,775 (tréigthe - drochéifeacht measartha),
1,800 (áitithe - mór-dhrochthionchar) agus16,200 (áitithe - mór-dhrochthionchar).

15.3.2

Tóágáil Talún ó Mhaoin

Tá na tionchair dhíreacha armhaoine cónaithe ó thaobh rochtana agus tógála talún rianaithe i
dTábla 15.3. Is iad na maoine atá liostáilte sa tábla na cinn ar a bhfuil tionchar díreach ag an
bhforbairt bóthair. Beidh tionchar díreach ar chlós a úsáideann comhlacht iompair do pháirceáil
Feithiclí Earraí Troma ag Acomhal An Ghoirtín Rua. Drochthionchar measartha a bheidh anseo
agus comhaontófar beartais mhaolaithe díreach leis an úinéir.

15.3.3

Atreorú Seirbhísí

Mar a aithníodh i gCaibidil 5.0 (Bóthar Beartaithe - Cur síos), beidh seirbhísí áirithe ann a
chaithfear a athreoú de dhroim na forbartha bóthair atá beartaithe. Déanfaifh BSL athshuíomh
ar líne leictreachais 110kV ar feadh thart ar 2km. Déanfar athshuíomh ar an líne a chóngaraí
agus is féidir don líne reatha agus ní bhogfaidh sí go suntasach níos gaire d'aon mhaoin
chónaithe ná an líne reatha. Toisc go ndéanfar na hoibreacha mar réamhoibreacha nó i dtosach
na céime tógála ní dhéanfar aon chur isteach suntasach ar sheirbhísí.

15.3.4

Àiseanna/Áineas Pobail agus Ceantair Thaitneamhachta

Ní éileoidh an fhorbairt bóthair atá beartaithe aon tógáil talún ó aon áiseanna/áineas pobail ná
áiseanna taitneamhachta.

15.3.5

Iarratais pleanála

Tá taighde déanta ar na hiarratais uile pleanála ar na maoine ar fad a bheidh faoi réir ag tógáil
talún, cur isteach ar rochtain agus atá i ndlúthghaireacht na forbartha bóthair atá beartaithe.
Cinntíonn seo go bhfuil aon iarratais pleanála ar a bhféadfadh tionchar a bheith ag an bhforbairt
bóthair nó ag a bhfédfadh tionchar a bheith acu ar an bhforbairt bóthair, aitheanta. Choinnigh
an t-údarás pleanála áitiúil "crios seasc" d'iarratais pleanála laistigh den Dorchla Rogha
Bhealaigh ó 2002 i leith.

15.3.6

Athailíniú ar Bhóithre Áitiúla

D'fhorbair an fhorbairt bóthair atá beartaithe le cóiríocht a dhéanamh don líonra bóithre atá ann
chomh fada agus is féidir sin.. Fanfaidh an N22 reatha ar lánoscailt ach é a bheith athrangaithe
mar bhóthar réigiúnach ar thógáil na forbartha bóthair atá beartaithe a bheith críochnaithe.
Déanfar cóiriú do na bóithre réigiúnacha agus áitiúla atá ann trí sholáthar a dhéanamh ar
thardhroichid, fho-dhroichid, nó athailínithe bóthair. Níl aon bealach reatha deighilte de
dheasca na forbartha bóthair seo. Dá bhrí sin beidh drochéifeacht bheag ann de dhroim na nathailínithe.
Seo a leanas sonraí de na hathailínithe bealaigh áitiúla a bheidh ann:
 Bóthar Chluain Droichead (Bóthar Áitiúil) – déanfar athailíniú ar an mbóthar seo ó
shlabhraíocht 4+850, 200 méadar soir ag trasnú an phríomhlíne go ceangal leis an
N22 reatha trí thimpeallán eas-líne.


Bóthar Thonn Láin (Bóthar Áitiúil) – déanfar athailíniú ar an mbóthar seo ó
shlabhraíocht 5+900, ag leanúint ar bhóthar comhthreormhar rochtana beartaithe ar
feadh 550m soir díreach thuaidh ón bpríomhlíne agus ag an bpointe sin tógfar faoin
bpríomhlíne atá beartaithe é le ceangal lena bhfuil fágtha de Bhóthar Thonn Láin mar
atá.



Bóthar an Droma Duibh (Bóthar Áitiúil) – Déanfar an bóthar seo a athailíniú ag Sl
18+000, 200m Siar (Lastuaidh den phríomhlíne) ag cuíchóiriú na bpointí trasnaithe
atá beartaithe ag baint úsáid as fo-dhroichead amháin. Ag feidhmiú mar dhroichead
bóthair Bhaile Uí Bhioráin chomh maith.

Deireadh Fómhair 2009

15-9

Imleabhar 2 – Príomhthéacs

RTT N22 Baile Bhuirne go Maigh Chromtha



15.4

McCarthy Hyder Comhairleoirí

Bóthar Bhaile Mheasaigh (Bóthar Áitiúil) – fanfaidh an bóthar seo ar oscailt do thrácht
áitiúil ag Sl. 19+500.

TOGRAÍ MAOLAITHE

Le linn na céime tógála coinneofar rochtain ar mhaoine. Cuirfear úinéirí talún ar an eolas maidir
le huainiú na n-oibreacha a mbeadh tionchar díreach acu ar rochtain ar an sealúchas. Beidh
Plean Bainistíochta Tógála agus Plean Oibriúcháin Timpeallachta ann do na hoibreacha tógála
agus céimniú le híoslaghdú ar an gcur isteach ar thrácht ar na bóithre atá ann a chinntiú.
Nuair a bhíonn tionchar ag an Réamhdhearadh ar rochtain ar shealúchais chónaithe ó bhóithre
poiblí, soláthrófar malairt rochtana ag láthair oiriúnach. Má dhéantar athghrádú ar chabhsán nó
má leagtar aon struchtúr mar bhalla teorann nó piara geata, beidh an ceann a chuirtear ina
ionad den cháilíocht agus den chaighdeán céanna leis an ábhar atá ann mura n-aontaítear a
mhalairt leis na húinéirí.
Le maolú a dhéanamh ar an gcur isteach ar rochtain le linn na n-oibreacha tógála:
 Cothóidh an Conraitheoir dea-chaidreamh leis na húinéirí talún;


Cuirfidh an Conraitheoir pointe teagmhála ar fáil d'úinéirí talún le plé a dhéanamh ar
aon cheist ábhartha roimh nó le linn na céime tógála;



Nuair a chuirtear isteach ar rochtain ar shealúchas de dheasca tógála na forbartha
bóthair, tabharfaidh an Conraitheoir fógra do na húinéirí talún a mbíonn tionchar
orthu, roimh na hoibreaacha.



Coinneofar rochtain ar na maoine uile le linn na céime tógála (Ba chóir a thabhairt
faoi deara ar a shon sin, gur féidir go dteastódh iaimh shealadacha áirithe );



Déanfar aon oibreacha tógála in aice le maoine cónaithe ag teacht leis an gcleachtas
is fearr.;



Cuimsíonn an fhorbairt bóthair atá beartaithe rochtain a sholáthar ar mhaoin mar is
cuí; agus,



Déileálfar le sealbhú maoine cónaithe mar chuid den phróiseas um Ordaithe
Ceannaigh Éigeantaigh (OCÉ).

Aontófar ar chóireáil teorann do mhaoine lena mbaineann páirt-thógáil talún ag Céim an
Mhiondearaidh. Déanfar athsholáthar ar aon rochtain ar a mbeidh éifeacht.
Tá na beartais mhaolaithe atá beartaithe do na cearta slí a ndéantar cur isteach orthu rianaithe
i dTábla 15.4.
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Tábla 15.2: Cearta Slí a nDéantar cur isteach orthu
Slabhraíocht
7+450

Tagairt

Cóireáil

Tá an ceart slí deighilte ag an bhforbairt bóthair Tá droiched le rianta rochtana le soláthar.
atá beartaithe.

7+800

Tá an ceart slí deighilte ag an bhforbairt bóthair Tá droiched le rianta rochtana le soláthar.
atá beartaithe.

8+700

Tá an ceart slí deighilte ag an bhforbairt bóthair Tá droiched le soláthar
atá beartaithe.

17+750

Tá an ceart slí deighilte ag an bhforbairt bóthair Tá droichead le rianta comhthreormhara rochtana
atá beartaithe.

18+665
18+810

le soláthar.

– Níl an ceart slí deighilte ag an bhforbairt bóthair Tá droiched le soláthar
atá beartaithe. Ritheann sé comhthreormhar leis
an mbóthar ar feadh thart ar 170m ar thaobh
thoir thuaidh na forbartha bóthair atá beartaithe.
Tá freastal á dhéanamh ag an gceart slí, go
príomha, ar bhraisle tithe agus an an bhfeirm, ag
tabhairt rochtana dóibh ar an mbóthar atá ann,
agus atá deighilte ag an bhforbairt bóthair atá
beartaithe.

15.5

CONCLÚID

Tá íoslaghdú déanta ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar an ngá maoin a scartáil. Ar a
shon sin, éileoidh sé sealbhú maoine amháin tréigthe agus maoine amháin neamh-chónaithe
talmhaíochta a úsáidtear chun stórála, agus beidh drochthionchair mheasartha ann dá dhroim.
Beidh sealbhú dhá mhaoin áitithe ina dhrochthionchar trom.
Beidh a thuilleadh drochthionchair mheasartha ar 6 mhaoin chónaithe, agus miondrochthionchair ar 35 maoin chónaithe. Tríd is tríd tá seachaint déanta ag an bhforbairt bóthair
atá beartaithe ar thógáil talún ó mhaoin tráchtála. Ní bheidh tionchar ag an bfhorbairt bóthair
ach ar chlós amháin a úsáideann cuidechta iompair. Níl aon chur isteach ar limistéir pobail,
áineasa agus taitneamhachta
Déanfaidh an fhorbairt bóthair atá beartaithe athailíniú ar cheithre bhóthar áitiúil agus
soláthrófar bealaí malartacha orthu. Mion-drochthionchar a bheidh sna hatreoruithe seo.
San iomlán beidh mion-drochthionchar ar úsáid neamhthalmhaíochta talún agus ar
thaitneamhachtaí .
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Tábla 15.3: Maoine Cónaithe ar a mbeidh Tionchar Díreach ag an bhForbairt Bóthair
(maidir le Tógáil talún agus Rochtain)
Líon
SUÍOMH
Uimhreacha
NeasMaoine***
Aitheantais
shlabhraíocht
Maoine**
Phríomhlíne*
0-500

Acomhal Bhaile Bhuirne, Lastuaidh den Phríomhlíne

PA, PB, PC

3

Cur isteach Buan ar

0+250

Acomhal Bhaile Bhuirne, Lastuaidh den Phríomhlíne

P4, P5

2

Cur isteach Sealada

1+800

Droichead na Biochaille, Lastuaidh den Phríomhlíne

P29a, P31

2

Cur isteach Sealada

2+800

Droichead na gCillíní, Lastuaidh den Phríomhlíne

P33

1

Cur isteach Sealada

4+000

Na Cillíní, Lastuaidh den Phríomhlíne

P38

1

Cur isteach Sealada

5+100

Acomhal Thonn Láin

P120

3

Tógáil talún beag. Cu

5+650

Acomhal Thonn Láin

P136

1

Tógáil talún beag. C

5+800

Acomhal Thonn Láin

P137, P138

2

Cur isteach Sealada

13+000

Carraig an Phúca, Laisteas den Phríomhlíne

P198

1

Tógáil talún beag. C

13+400

Carraig an Phúca, Lastuaidh den Phríomhlíne

P202

1

Tógáil talún beag. Cu

16+000

Acomhal an Ghoirtín Rua, Lastuaidh den Phríomhlíne

P233, P234

7

Cur isteach Sealada

16+150

Acomhal an Ghoirtín Rua, Laisteas den Phríomhlíne

P235,

3

Tógáil talún beag. Cu

16+150

Acomhal an Ghoirtín Rua, Laisteas den Phríomhlíne

P235a

1

Tógáil talún. Cur iste

Soir ó thuaidh ó Dhroichead Chúil Liatháin, Lastuaidh

P267

6

Tógáil talún beag. Cu

P244

3

Tógáil talún beag. Cu

P245

3

Tógáil talún beag. Cu

P268

1

Tógáil talún beag. C

18+600

den Phríomhlíne
18+600

Soir ó thuaidh ó Dhroichead Chúil Liatháin, Lastoir
den Phríomhlíne

18+500

Siar ó Dheas ó Dhroichead Chúil Liatháin, Laistiar
den Phríomhlíne

19+250

Acomhal Chúil Liatháin, Lastuaidh den Phríomhlíne

* Baineann na slabhraíochtaí seo le neas-shuíomh na maoine i leith na slabhraíochta ar an
bpríomhlíne.
** Tá Uimhreacha Aitheantais na Maoin mar atá liostáilte i bhFigiúr 9.1, Imleabhar 3.
*** Líon na maoin a raibh éifeacht orthu laistigh den limistéar aitheantais mhaoine. Níor cheart
an líon seo a úsáid ach mar threoir gharbh.
Tá measúnú déanta ar na tionchair ar mhaoine cónaithe bunaithe ar an bhforbairt bóthair atá
beartaithe agus ar an limistéar um Ordú Ceannaigh Éigeantaigh atá beartaithe. Deimhneofar
na tionchair ar na maoine cónaithe agus is dóichí go laghdófar iad ag Céim an Mhiondearaidh,
lena thuilleadh forbartha ar dhearadh na forbartha bóthair agus comhairliúcháin leis na
cónaitheoirí lena mbaineann.
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16.0

GEOLAÍOCHT

16.1

RÉAMHRÁ AGUS MODHEOLAÍOCHT

Déanann an Chaibidil seo plé ar na tionchair ionchasacha a bheidh ag forbairt an bhóthair ar
shuíomh geolaíochta, suíomh geochomhshaoil agus stádas na hithreach atá cóngarach don
obair forbartha bóthair atá beartaithe. Is é atá sa cheantar staidéir do mheasúnú na
geolaíochta ná ceantar an bhealaigh atá beartaithe, in éineacht le crios maoláin 250m thar na
teorainneacha mórbhealaigh atá beartaithe.
Leanann an mhodheolaíocht a úsáidtear sa mheasúnú seo na riachtanais atá sonraithe i
Geology in Environmental Impact Statements – A Guide (Meán Fómhair 2002), Institiúid
Gheolaithe na hÉireann chomh maith le Nótaí Comhairleacha Na Gníomhaireachta um
Chaomhnú Comhshaoil ar an gcleachtas reatha (in ullmhúchán Ráiteas Comhshaoil, 2003).
Tá méid áirithe forluite idir Geolaíocht agus na caibidilí ar Hidrigeolaíocht (Caibidil 17.0), ar
Cháilíocht agus Draenáil Uisce Dromchla (Caibidil 10.0), ar Thorann agus Creathadh (Caibidil
14.0), agus ar Éiceolaíocht (Caibidil 11.0). Nuair is gá, déantar tagairt d'fhaisnéis tacaíochta ó
na Caibidilí ábharthacha. Tá faisnéis ar ithreacha san áireamh in Imleabhar 4 de Thuarascáil
Theicniúil 4.0 an RTT (Talamh Talmhaíochta).

16.1.1

Critéir Measúnaithe

Léirítear tábhacht na geolaíochta agus Sainmhíniú ar Mhéid an Tionchair in Imleabhar 4 den
RTT seo (Tuarascáil Theicniúil 11). Toisc nach bhfuil aon chritéir ar mhéid agus ar shuntas
foilsithe don gheolaíocht, forbraíodh d'aon toisc na critéir a úsáideadh don bhforbairt bóthair seo
ag teacht leis an modheolaíocht mar a cuireadh i láthair i dtreoirlínte RTT GCC agus ÚBN.
Nuair a dhéantar crostagairt do mhéid tionchair le tábhacht ghné, is féidir suntas éifeachta ar
ghné a bhaint amach. Tá seo léirithe i dTábla 16.1.
Tábla 16.1: Sainmhíniú ar Shuntas Éifeachta

Gheolaíochta

Tábhacht Ghné

Méid Tionchair (Méid Athraithe)
Gan Athrú

Neamhbhríoch

Mion

Measartha

Mór

An-Ard

Neodrach

Suarach

Measartha

Mór

An-mhór

Ard

Neodrach

Suarach

Suarach

Measartha

Mór

Meánach

Neodrach

Neodrach

Suarach

Measartha

Measartha

Íseal

Neodrach

Neodrach

Neodrach

Suarach

Suarach

Neamhbhríoch

Neodrach

Neodrach

Neodrach

Neodrach

Suarach

Nuair is ann do thionchair ag idirghníomhú
Idirghaolmhaireachtaí.

16.2

ar a chéile, féach, le do thoil, Caibidil 18.0

AN TIMPEALLACHT ATÁ ANN

Ní heol aon láithreáin ionchasacha oidhreachta geolaíochta ná ceantair chosanta geolaíochta in
aice leis an mbealach. Níl taifead ar aon chairéil ar feadh ceantar na forbartha bóthair atá
beartaithe. In 1997 d'fhoilsigh SGÉ sonraí, bileog 21 'Geology of Kerry - Cork' a léiríonn
geolaíocht sholadach na forbartha bóthair a bheith, den chuid is mó,
de SheanGhaineamhchloch Rua Deavónach (Foirmíocht Chadamstaun) agus Aolchlocha Bhálsórtach
lastoir de Mhaigh Chromtha (Sl. 20+750 go 21+200).
Is ann do roinnt foinsí féideartha éillithe laistigh de cheantar an staidéir. Orthu sin tá an sean
líonadh talún i Seanchill atá suite thoir theas de Mhaigh Chromtha ar feadh an N22 atá ann
cheana féin (láthair Phicnicí anois) agus bhí Teilgcheárta Iarainn Mhaigh Chromtha suite laistiar
de Mhuileann na Béillice .
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Geolaíocht Deasca

Tá an gheolaíocht mar a tuigeadh ó na tollphoill tóiríochta a rinneadh (féach Tuarascáil IG MHC
2007) ag aontú tríd is tríd leis an ngeolaíocht fhoilsithe. Tá na sil-leagain dromchla ar feadh an
bhealaigh roghnaithe de bhunús oighrigh den chuid is mó ón Aois Cheathartha. Is é is dóichí
ná gur gainimh agus gairbhéil eiscir nó gainimh agus gairbhéil spréite agus sil-leagain mhoiréin
iad seo. Bunaithe ar an imfhiosrú ar an talamh, is féidir achoimre mar atá i dTábla 16.2 a
dhéanamh ar sheiceamh na geolaíochta deasca agus a dtréithe ábharthacha faoi seach ar
feadh an bhealaigh roghnaithe.
Tábla 16.2: Seiceamh Trí Chéile na Geolaíochta Deasca ar Feadh na Forbartha Bóthair
Strataim

Cur Síos

Tiús an Strataim

Barrithir

Donn Éadrom go Dorcha Siolta beagán gaineamhach
go gaineamhach

Tiús ábhair 0.2m go 0.4m go
tipiciúil

Móin (nuair is
ann di)

Donn dorcha éagruthach

Tiús athraitheach ó 0.5m go
4.4m.

Gaineamh
Gairbhéal

&

Scaoilte go dlúth, glas, liath agus corcra, gairbhéal fouilleach go cruinn le bandaí gainimh agus mórán
duirleog agus bollán uilleach agus cruinn.

Tá
tiús
athraitheach
suntasach ar
feadh
na
forbartha bóthair ó 0.95m go
13.6m

16.2.2

Geolaíocht Sholadach

Tá achoimre ar an ngeolaíocht sholadach, mar atá ar taifead ar mhapa SGÉ Bileog 21 ‘Geology
of Kerry-Cork’ don bhforbairt bóthair curtha i láthair i dTábla 16.3. Is fiú a thabhairt faoi deara,
cé go bhfuil Aolchloch Bhálsórtach léirithe níl ann ach 2% den bhforbairt iomlán bóthair, Seanghaineamhchloch Rua Deavónach is ea an 98% atá fágtha. Tá mórán éasc nádúrtha sa
gheolaíocht áitiúil agus gabhann an fhorbairt bóthair trí sheacht n-éasc déag atá aitheanta
(Féach Tábla 16.5). De ghnáth gabhann siad seo ingearach leis an mbealach molta.
Eascraíonn athruithe sa gheolaíocht de dhroim na n-éasc seo ar feadh na forbartha bóthair
agus tá achoimre air seo i dTábla 16.4.
Tábla 16.3: Geolaíocht sholadach laistigh de Cheantar na Forbartha Bóthair
Foirmíocht
Cur Síos Liteolaíoch
Aolchlocha Bhálsórtach
(WA)
(Cúrsaíoch)
Foirmíocht
(BS)

Bhaile

Trasna

Baca-chlocha agus pac-chlocha ollmhóra den chuid is mó, mórán díobh le
cuasa bunaidh líonta de dhríodraigh inmheánacha agus stroighne
snáithíneacha sparracha blocacha.
Láibchlocha donndearga go corcra agus siltítí le gaineamhchlocha
bándearga íochtaránacha mínghráinneacha .

(Deavónach)
Foirmíocht Gun Point (GP)
(Deavónach)

Foirmíocht Shléibhe
Cheatha

Gaineamhchlocha corcra agus glas, snáithíneach meánach go garbh agus
iad cros-srathaithe agus seicimh dheiciméadracha (x10m) de shilítí tanaí
corcra agus gaineamhchlocha mínsháithíneacha comhthreormhara agus
croslannaithe idirchisealaithe iontu..

(CH) (Deavónach)

Cissil ar chuma bhileoige de ghaineamhchlocha corcra lannaithe go
comhthreormhar, agus croslannú le hiomairíní feachta agus tonn agus
siltítí dearg go corcra iontu.

Foirmíocht Ghort an Imill
(GM)

Carraigchoirp éagsúla de ghaineamhchloch snáithíneach mhín agus
seicimh de ghaineamhchloch ghlas snáithíneach mhín agus siltítí.

(Deavónach)
Foirmíocht Chnoc na nÉan
(BH)
(Deavónach)
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Tábla 16.4: An Gheolaíocht Sholadach Forshrathnaithe Réamh-mheasta
Neas-Shlabhraíocht
Geolaíocht Sholadach Ionchasach
-0,532 – 4,700

Foirmíocht Gun Point

4,700 – 4,900

Foirmíocht Chnoc na nÉan

4,900 – 7,350

Foirmíocht Ghort an Imill

7,350 – 8,150

Foirmíocht Shléibhe Cheatha

8,150 – 9,900

Foirmíocht Ghort an Imill

9,900 – 13,350

Foirmíocht Gun Point

13,350 – 17,500

Foirmíocht Shléibhe Cheatha

17,500 – 17,750

Foirmíocht Gun Point

17,750 – 19,500

Foirmíocht Shléibhe Cheatha

19,500 – 19,950

Foirmíocht Bhaile Trasna

19,950 – 20,750

Foirmíocht Shléibhe Cheatha

20,750 – 21,200

Aolchlocha Bhálsórtach

21,200 – 21,750

Foirmíocht Bhaile Trasna

Tábla 16.5: Taifead SGÉ ar Éasca ar feadh an Bhealaigh Roghnaithe
Neas-Shlabhraíocht(í)
Nótaí
2,130

Éasc trí Fhoirmíocht Gun Point

5,420

Éasc ag roinnt Fhoirmíocht Chnoc na nÉan agus Fhoirmíocht Ghort an Imill

5,670

Éasc trí Fhoirmíocht Ghort an Imill

5,950

Ais chuanchlaonasach i bhFoirmíocht Ghort an Imill

6,410

Éasc trí Fhoirmíocht Ghort an Imill

7,160

Éasc trí Fhoirmíocht Ghort an Imill

7,910

Teorainn Stratagrafaíochta idir Foirmíocht Ghort an Imill agus Foirmíocht
Shléibhe Cheatha

8,650

Éasc ag roinnt Fhoirmíocht Shléibhe Cheatha agus Fhoirmíocht Ghort an Imill

10,430

Éasc ag roinnt Fhoirmíocht Ghort an Imill agus Fhoirmíocht Gun Point

13,840

Éasc ag roinnt Fhoirmíocht Gun Point agus Fhoirmíocht Shléibhe Cheatha

17,830

Éasc ag roinnt Fhoirmíocht Shléibhe Cheatha

18,030 – 18,280

Foirmíocht Gun Point cuimsithe ag Foirmíocht Shléibhe Cheatha

18,530

Éasc ag roinnt Fhoirmíocht Shléibhe Cheatha

20,010

Teorainn Stratagrafaíochta idir Foirmíocht Shléibhe Cheatha agus Foirmíocht
Bhaile Trasna

20,480

Sáithe idir Foirmíocht Bhaile Trasna agus Foirmíocht Shléibhe Cheatha

21,250

Sáithe idir Foirmíocht Shléibhe Cheatha agus Aolchlocha Bhálsórtacha

21,630

Ais Cuaschlaonach in Aolchlocha Bhálsórtacha
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Imfhiosrú Talún

Bhí an t-imfhiosrú tionscanta agus an ceann a lean é comhdhéanta de thollphoill cábla
tuargainte le leanúntas lárnach rothlach, tóiríocht dhinimiciúil, polladh tástála, logáil scanadh
líneach agus suirbhéireacht gheolaíochta. Tá an t-eolas a fuarthas ón imfhiosrú talún ag teacht
cuid mhaith leis na suíomhanna foilsithe de na gaineamhchlocha agus na siltítí a raibh coinne
leo ar feadh an bhealaigh molta.
Thángthas go minic ar bhuncharraig síonchaite ar feadh an bhealaigh atá beartaithe, go háirithe
nuair a thagann an t-ailíniú i dtreo an tSuláin.. Anseo a thángthas ar thiús níos mó sa
chlúdualach forluite ar an mbuncharraig.
Ní bhfuarthas Aolchloch Bhálsórtach lastoir de Mhaigh Chromtha. Críochnaíodh tollpholl BH48,
suite sa limistéar seo, go doimhne 13.55m, laistigh de stratam meándlúis gainimh. D'fhéadfadh
gnéithe réitigh carstacha a bheith sa bhfoirmíocht gheolaíoch seo. Tá acmhainn sna
foirmíochtaí seo méadú a dhéanamh ar leochaileacht uiscíoch trí mhearghluaiseacht
screamhuisce.
Tríd is tríd, athraíonn neart na buncharraige óna bheith measartha lag go measartha láidir. Ar a
shon sin, léiríonn logáil scan-líne go bhfuil neamh leanúnachais ó neas-ingearach go
hingearach i mórán den gcarraig nochtha atá ann.

16.2.4

Talamh Éillithe

Clúdaíonn an sean líonadh talún ag Seanchill thart ar 0.35 heicteáir agus tá sé suite ar feadh an
N22 atá ann soir ó dheas ó Mhaigh Chromtha, in aice na forbartha bóthair atá beartaithe ag Sl.
21+100 go 21+450. Dúnadh an áis in 1996 agus rinneadh ceantar picnice agus suíomh
chonláiste pobail de. Ní fios cén ábhar a cuireadh sa láithreán seo ach meastar gur dramhaíl tí
a bhí ann.
Léiríonn mapaí allamuigh sé orlach go raibh Teilgcheárta Iarainn Mhaigh Chromtha suite laistiar
de Mhuileann na Béillice gar do Sl. 19+850, thart ar 100m lastoir den bhforbairt bóthair agus gar
do chumar an Láinne agus an tSuláin.

16.3

MEASÚNÚ AR ÉIFEACHTAÍ NA TÓGÁLA

Tógfar an áirithe sin mórstruchtúr ag úsáid dúshraitheanna leata (mar a cheadóidh
coinníollacha na talún) agus pílí tollta de choincréit threisithe. Ar na struchtúir atá beartaithe tá
fo-dhroichid, tardhroichid, droichid abhann, acomhail agus lintéir garaíochta.
Tá locháin áirithe tanúcháin beartaithe don bhforbairt bóthair, a scaoilfeadh uisce stoirme le
sruthchúrsaí atá ann cheana féin ar ráta rialaithe Tá a thuilleadh sonraí ar na moltaí seo curtha
i láthair i gCaibidil 5.0 (An Bóthar Molta - Cur Síos) agus i gCaibidil 10.0 (Uisce Dromchla agus
Draenáil).
Tríd is tríd, bheadh 80-90% de na sil-leagain ghainimh atá forluite ar an mbuncharraig oiriúnach
le húsáid mar líonadh gráinneach ach iad a phróiseáil go cuí Ní bheadh na créanna boga ná na
fosuithe móna inghlactha le húsáid mar ábhar líonta chlaífoirt.. Bheadh sé inghlactha ar a shon
sin mar ábhar tírdhreacha agus le húsáid i dtógáil lochán tanúcháin faoi réir ag tástáil oiriúnach.

16.3.1

Éifeachtaí maidir le Gearrthacha agus Claífoirt

Thógfaí an carrbhealach ar ghrád, i ngearrradh agus ar chlaífort faoi réir ag ailíniú ingearach
agus topagrafaíocht. Tógfar thart ar 15.0km den mbealach ar chlaífort agus 7.5km i ngearradh
agus an fuílleach 0.5 km atá fágtha ar ghrád. Bheadh formhór na gclaonta ar ghrádáin 1:2
(Ingearach: cothrománach) cé go mbeadh claonta níos éadoimhne 1:4 de dhíth ar thalamh bog.
.
Tá toirt iomlán gearrtha ón bhforbairt bóthair thart ar 2.3M m3 agus tá toirt iomlán 2.5M m3 de
dhíth don líonadh. Is ionann seo agus gannchion a fhéadfadh a bheith ann de thart ar 200,000
m3 d'ábhar oiriúnach, a bheidh dá bhrí sin le hiompórtáil chuig an suíomh. Déanfaidh an
Conraitheoir cinneadh faoi phríomhfhoinse an líonta iompórtáilte, agus beidh sé faoi réir na
bpróiseas reachtúla ábharthacha. Léiríonn Clár Chairéal Chomhairle Contae Chorcaí go bhfuil
ceithre chairéal laistigh, agus ceithre chairéal lasmuigh, faoi 10km timpeall na forbartha bóthair,
le hacmhainn an riachtanais do líonadh iompórtáilte a sholáthar.
Éileoidh na gearrthacha uile tochailt trí ghairbhéil agus ghainimh a iompraíonn screamhuisce.
Éileoidh thart ar 70% de na gearrthacha ar feadh an bhóthair atá beartaithe gearradh isteach sa
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bhun charraig. Is dócha go ndéanfar an tochailt sin trí mhodhanna meicniúla, ar a shon sin, is
féidir go n-éileodh gearrthacha doimhne pléascadh (féach Caibidil 14.0 Torann agus
Creathadh). .

16.3.2

Tionchair maidir le Geolaíocht Struchtúrtha

Is féidir go mbeadh impleachtaí do chobhsaíocht na gclaonta nuair atá éasca geolaíochta i
gcomhdhéanamh na buncharraige. Is féidir go mbeadh creasa briste nó smoite éagobhsaí ann
de dheasca gluaiseachta. Is féidir go mbeadh líonadh le hábhar le struchtúr lag laistigh de
chreasa briste tarlaithe chomh maith..

16.3.3

Tionchair maidir le Talamh Éillithe

Mar gheall ar a fhad ó sheanláithreán Líonadh Talún na Seanchille, agus an fhorbairt bóthair a
bheith ar chlaífort, ní bheidh aon tionchair éillithe a bhaineann le hábhar ar an láithreán seo, ná
ar an bhforbairt bóthair.
Tá acmhainn i seanláithreán sean-Theilgcheárta Mhaigh Chromtha le héillithe a aistriú trí
theascán den Réamhdhearadh. Beidh gá lena thuilleadh imfhiosruithe ionsáiteacha agus tástáil
cheimiceach ithreach agus láisteáite, roimh chéim na tógála, le faisnéis a fháil ar na héillithe atá
ann. Ar a shon sin, tá an fhorbairt bóthair tógtha ar chlaífort tríd an gceantar seo, ach amháin
do bheagán barrithreach a bhaint, fanfaidh na coinníollacha tá ann mar atá. Ní chuirfear
isteach ar aon éillithe a bhaineann leis an teilgcheárta iarainn agus dá bhrí sin ní bheidh aon
drochthionchar ann dá dheasca.
D'fhéadfadh tochailt ar ithreacha éillithe ábhair ghuaiseacha don chomhshaol agus do na
hoibritheoirí tógála nochtadh le linn céime na tógála. Dá n-aithneofaí éilliú, ba ghá aghaidh a
thabhairt ar an ábhar ag teacht leis na rialacháin reachtúla agus na treoirlínte reatha ábhartha.
Tríd is tríd, is dócha go mbeidh ábhar salaithe ar feadh an bhealaigh íseal, go mór mór de
dhroim nádúr úrnua an cheantair. Dá bhrí sin, i dtéarmaí tógála, meastar nach bhfuil nochtadh
ithreacha éillithe ach ina dhrochthionchar fíorbheag.

16.4

MEASÚNÚ AR ÉIFEACHTAÍ FEIDHMIÚCHÁIN

Tharlódh formhór na n-éifeachtaí ar an ngeolaíocht le linn tógála na forbartha bóthair. Ar a
shon sin, b'fhéidir go dtarlódh éifeachtaí beaga ag baint le héilliú amach anseo ar ithreacha
éadoimhne dromchla agus ar an ngeolaíocht fhorshrathnaithe, de dheasca sprae truaillithe
ginte ag feithiclí ag taisteal ar ardluas. Leagtar truailleáin ar an mbóthar mar dheannach agus
scaiptear ar aer nó sprae iad go hithreacha, agus is féidir iad a theacht ó astuithe sceite (e.g.
aonocsaíd charbóin , ocsaíd nitrigín agus PAHs), doirtí de thaisme, agus caitheamh agus cuimilt
ar bhoinn agus páirteanna feithicle a d'fhéadfadh bheith ina gcúis le hardú ar leibhéil líon áirithe
de thruailleáin mhiotail. Sóidiam agus clóiríd na príomhthruailleáin ithreach a bhaineann le díoighriú, cé go bhfaightear copar, cróimiam, mangainéis agus nicil ina rianta i salann dí-oighrithe.
Is féidir doirtí breosla/ola ó fheithiclí mótair bheith ina bhfoinsí ionchasacha éillithe chomh maith.
Ar a shon sin, de ghnáth choimeádfaí iad seo laistigh de chóras draenála an bhóthair (féach
Caibidil 10.0 Uisce Dromchla Cáilíocht agus Draenáil). Meastar tionchar an-bheag a bheith ag
éilliú talún ós na foinsí seo ar an ngeolaíocht. Bheadh na héifeachtaí seo bailithe den chuid is
mó laistigh de theorainn na forbartha bóthair.

16.5

BEARTAIS MHAOLAITHE

Cuimsíonn maolú imfhiosrú ar éilliú ionchasach, go háirithe sa cheantar gar do láithreán na
teilgcheártan iarainn agus san áit ina bhfuil láithreán sean líonadh talún na Seanchille gar don
bhforbairt bóthair dá mbeadh cur isteach le déanamh ar an talamh sa cheantar sin. Ar a shon
sin, tá an dóchúlacht go gcuirfí isteach ar na hábhair seo an-íseal, i bhfianaise nádúr na tógála
atá beartaithe (i. claífort íseal nach mbeidh i gceist chuige ach beagán den bharrithreach a
bhaint) agus an fad ón mórbhealach (suas le 75m).
Dá n-aithneofaí éilliú, ba ghá dul i mbun modhanna déine oibre, ar a n-áireofaí tástáil agus stoccharnadh spruadair ag teacht leis an reachtaíocht ábhartha um bainistiú dramhaíola. Lena
chois sin, dhéanfaí aon ábhar a bheadh le diúscairt, ábhar éillithe san áireamh, a mheas agus a
rangú agus ansin a chartadh agus a dhiúscairt ag áis ceadúnaithe bainistíochta dramhaíola.
Chomh maith leis sin, nuair is gá pléascadh carraige gar d'áitreabh cónaithe nó tráchtála atá
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ann cheana féin, teastóidh monatóireacht ar chailíocht an aeir agus ar thorann agus chreathadh
(féach Caibidilí 13.0 agus 14.0)

16.6

CONCLÚIDÍ

Níl aon láithreán geolaíochta le cosaint reachtúil aitheanta ná aon chairéal aitheanta laistigh de
chóngar an Réamhdhearaidh.
Tarlóidh na príomhthionchair geolaíochta de thoradh gearrthacha, go n-íoslaghdófaí a
ndoimhne d'fhonn laghdú a dhéanamh ar an gcur isteach ar na coinníollacha talún agus an
screamhuisce atá ann. Ar a shon sin, nochtfadh gearrthacha teascáin den ngeolaíocht fhoshrathnaithe, rud a fhéadfadh ceantair suime geolaíochta a chruthú.
Meastar luach comhshaoil trí chéile (leochaileacht) na dtréithe éagsúla geolaíochta laistigh den
cheantar staidéir a bheith íseal agus meastar méid an tionchair ar an tréith a bheith
'neamhbhríoch'. Dá bhrí sin meastar suntas na forbartha bóthair ar an ngeolaíocht trí chéile a
bheith 'neodrach'.
Le linn oibreacha cré, dhéanfaí tástáil chuí spruadair, stoc-charnadh agus cartadh aon ábhar
éillithe (ag teacht leis na Rialacháín um Bainistíocht Dramhaíola) le híoslaghdú a dhéanamh ar
thionchair le linn na tógála.
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17.0

HIDRIGEOLAÍOCHT

17.1

RÉAMHRÁ AGUS MODHEOLAÍOCHT

Déanann an Chaibidil seo plé ar na tionchair ionchasacha a bheidh ar fhorbairt an bhóthair ar
na gnéithe hidrigeolaíochta atá cóngarach don obair forbartha bóthair atá beartaithe.
Déantar cur síos sa chéad áit ar na coinníollacha hidrigeolaíochta (bunlíne) atá ann. Aithnítear
ansin na tionchair ionchasacha a d'fhéadfadh a bheith ann de dhroim na forbartha bóthair agus
déantar measúnú ar a suntas agus moltar beartais le híoslaghdú a dhéanamh ar aon
drochéifeachtaí agus aithnítear aon tionchair iarmharacha.
Ní féidir plé le tionchair ar screamhuisce go haonrach, mar is ann do mhórchuid forluí idir
Hidrigeolaíocht agus Talamh Talmhaíochta (Caibidil 8.0), Cáilíocht agus Draenáil Uisce
Dromchla (Caibidil 10.0), Éiceolaíocht (Caibidil 11.0) agus Geolaíocht (Caibidil 16.0)
.
Pléitear na tionchair ionchasacha sa Chaibidil seo, agus nuair is gá tagraítear do Caibidilí
breise.
Tá an measúnú hidrigeolaíochta seo bunaithe ar shuirbhéireacht láithreáin agus ar staidéar
deisce ar an eolas uile a bhí ar fáil (tá liosta iomlán de na tagairtí in Imleabhar 4 Tuarascáil
Theicniúil 12: Hidrigeolaíocht) ag áireamh réamhfhaisnéis geoiteicniúil. Rinne an suirbhé siúil
timpeall iniúchadh ar gheolaíocht agus ghnéithe uisce ar feadh an bhealaigh.

17.1.1

Tionchair Ionchasacha na Forbartha Bóthair atá Beartaithe

Tig le mórán tionchair ar screamhuisce eascairt ó fhorbairtí ar bhóithre le linn na tógála agus le
linn feidhmiúcháin araon. Bíonn éifeacht ag na tionchair seo ar cháilíocht agus/nó chóras
sreabhaidh an screamhuisce (i dtéarmaí leibhéil an screamhuisce agus dá bhrí sin ar rátaí
sreibhe agus ar chonair shreibhe laistigh den uiscíoch). Tig le tionchair hidrigeolaíochta
éifeacht a bheith acu ar ghabhdóirí ar a n-áirítear asbhaintí príobháideacha screamhuisce agus
láithreáin áitiúla éiceolaíochta a bhraitheann ar screamhuisce.
Cuimsíonn tionchair ionchasacha le linn tógála an bhóthair:

Éilliú ar screamhuisce de dheasca doirteadh ábhar guaiseacha de thaisme agus /nó rith
éillithe le sruth ón láithreán;


Éilliú screamhuisce trí shuaitheadh agus / nó sárú ar limistéir de thalamh éillithe, go
háirithe líonta talún;



Draenáil ar mhaoschláir fhara ar ró-ualach, gur féidir leis ina thuras éifeacht a bheith aige
ar ghnáthóga dromchla agus ar úsáideoirí áitiúla screamhuisce; agus,



Cur isteach ar réimse shreafa screamhuisce (i dtéarmaí leibhéal screamhuisce treo
sreibhe agus cainníocht sreibhe) mar gheall ar dhí-uisciú sealadach.

Cuimsíonn tionchair ionchasacha le linn feidhmiúcháin an bhealaigh atá beartaithe:

Buan cur isteach ar réimse shreafa screamhuisce mar gheall ar dhí-uisciú agus/nó
dearadh draenála ar feadh an bhealaigh; agus,


Éilliú screamhuisce de dheasca scaoilte rith chun srutha an mhórbhealaigh chuig an
uiscíoch, go háirithe nuair atá poill shúite le húsáid.

Bíonn dóchúlacht agus déine ionchasach na dtionchar seo ar uasmhéid nuair a bhíonn an
bealach atá beartaithe laistigh de ghearrthacha a threascraíonn an maoschlár nó a
íoslaghdaíonn an doimhne go dtí an maoschlár agus tiús an ábhair neamh-chomhbhrúite
forshrathnaithe.

17.1.2

Critéir Measúnaithe

Chuathas i mbun na measúnachta faoi réir ag Treoirlínte na Gníomhaireachta um Chaomhnú
Comhshaoil (GCC) a bhíonn le cuimsiú i Ráitis Tionchair Timpeallachta (2002); Nótaí
Comhairleacha an GCC ar an gCleachtas Reatha in ullmhú Ráiteas Tionchair Timpeallachta
(2003); agus foilseachán an Údaráis um Bóithre Náisiúnta Measúnú Tionchair Timpeallachta
Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta – Treoir Phraiticiúil (2006).
Cuimsíonn an mheasúnacht aithint na ngnéithe uile a bhféadfadh éifeacht a bheith ag an togra
orthu agus cur síos ar cháilíocht na ngnéithe sin. Sainítear tábhacht do na gnéithe seo, agus
cinntear méid a dtábhacht ag úsáid na gcritéar a rianaítear in Imleabhar 4 den RTT seo
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(Tuarascáil Theicniúil 12). Breithnítear tábhacht na gné agus méid an tionchair in éineacht le
suntas an tionchair ionchasach a chinneadh, mar atá léirithe i dTábla 17.1.
Tábla 17.1: Suntas na dTionchar
Tábhacht na Tréithe
Méid an
Tionchair
An-Ard
Ard
Meán
Íseal
Ionchasaigh
Mór
Tromchiallach
Suntasach
Measartha
Measartha
Measartha

Suntasach

Measartha

Suarach

Suarach

Mion

Measartha

Suarach

Do-airithe

Do-airithe

Neamhbhríoch

Suarach

Do-airithe

Do-airithe

Do-airithe

Oiriúnaithe ó Mheasúnú Tionchair Timpeallachta ar Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta - Treoir Phraiticiúil,
an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta (2006)

Ag teacht le treoirlínte an Údarás um Bóithre Náisiúnta (ÚBN 2006) agus an gnáthchleachtas is
fearr, tá measúnú déanta ar thionchar ar hidreolaíochta ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe
ar chritéir thionchair dearfach, neodrach nó diúltach .

17.2

AN TIMPEALLACHT ATÁ ANN

17.2.1

Geolaíocht agus Topagrafaíocht

Tá chur síos mionsonraithe ar gheolaíocht an cheantair in Imleabhar 2 Caibidil 16.0
(Geolaíocht), agus tá léiriú i bhFigiúir 16.1 agus 16.2.
Tá an gheolaíocht sholadach faoi chinseal ag gaineamhchlocha agus siltítí Deavónacha de
chomharbas Shléibhte Dhoire na Sagart. Cóngarach don mbealach atá beartaithe cuimsíonn
seo Foirmíocht Chnoc na nÉan, Foirmíocht Ghaineamhchloch Shleachaine, Foirmíocht Ghort
an Imill, Foirmíocht Shléibhe Cheatha agus Foirmíocht Gun Point.
Aithnítear mórán
éascthreochtaí IT-OD a thrasnaíonn an bealach ar an mapa geolaíochta, chomh maith le sáithe
Ré na nDoirí a leanann an bealach atá beartaithe laisteas de Mhaigh Chromtha (SGÉ 1997).
San oirdheisceart tá sluiteach beag d'Aolchlocha Carbónmhara Bhálsórtacha ar feadh inse
chuaschlaonais Mhaigh Chromtha - na Blárnan. Ní thrasnaíonn an bealach ach 500m den
aolchloch i bhfíor oirthear a nochtaithe. Tá nádúr ionchasach carstach sna haolchlocha seo
agus dá bhí sin éilíonn siad breithniú cáiréiseach faoi shainchúram draenála agus
geoiteicniúlachta araon.
Leanann an bealach atá beartaithe cliathán thuaidh Ghleann an tSuláin, laistigh de bhunchnoic
sléibhte Dhoire na Sagart. In áiteanna gabhann an fhorbairt bóthair atá beartaithe trí cheantair
níos airde siar ón abhainn.

17.2.2

Aonaid Hidrigeolaíochta agus Leochailleacht Uiscíoch

Fuarthas sainithe Uiscígh agus leochailleacht uiscígh ó na dréachtmhapaí do Dheisceart
Chorcaí a tháirg Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGÉ 1997b agus 2000). Tá
suíomhanna cruinne na n-uiscíoch tugtha in Imleabhar 4 Tuarascáil Theicniúil 12
(Hidrigeolaíocht).
Tá dáiliúchán sainithe na n-uiscíoch ina léiriú ar gheolaíocht fho-dhromchla na geolaíochta
solaidí agus an limistéar le huiscíoch bocht (PI) ag comhghaolmharú le lomán dromchla
Fhoirmíocht Cheatha agus le Foirmíocht Chnoc na nÉan, agus le ceantar an uiscígh le tábhacht
áitiúil (LI) ag comhghaolmharú le Foirmíocht Gun Hill agus le Foirmíocht Ghort an Imill. Is é
suitach d'Aolchloch Bhálsórtach an limistéar beag d'Uiscíoch le Tábhacht Áitiúil (Rk) thar a
ngabhann an bealach.
Tá leochailleacht gach aon aonad uiscíoch 'Foircneach' nó 'Ard', de réir modheolaíocht
rangaithe an SGÉ (Daly agus Warren 1998). Tá sé tábhachtach a mheabhrú nach mbíonn
feidhm le sainiú Leochailleachta an Uiscígh i gcás go laghdaíonn nó go mbaineann oibreacha
tógála léaslínte cosanta ar ró-ualach as.
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Coinníollacha Hidrigeolaíochta atá ann cheana féin

Díorthaítear athlochtú ar an uiscíoch le buncharraig gaineamhchloiche ó fhrasaíocht dhíreach
go dromchla na talún, den chuid is mó thar limistéar de thalamh ard suite lastuaidh den Sulán.
Tá méid na Báistí in aghaidh na bliana ard, i raon idir 1,100 agus 1,200mm in ísealchríocha
(Pracht 1997). Beidh an rith chun srutha suntasach sna habhantracha claonarda seo, cé go
bhfuil acmhainn ionchasach suntasach sa chlúdualach tanaí d'athlochtú screamhuisce (650 go
750mm in aghaidh na bliana). Thuigfí ó mhéid agus ó thiús teoranta an clúdualaigh trasna ar
an talamh ard gur choinníollacha neamhtheoranta uiscígh a bheidh ann don chuid is mó, cé gur
fhéidir go dtarlódh coinníollacha teoranta nuair is ann do chré ina bhfuil móran sil-leaganacha
oighearacha (i. Tillí) ag forluí ar an uiscíoch buncharraige.
Tarlaíonn sreabhadh screamhuisce laistigh den uiscíoch gaineamhchloiche trí scoilteanna sa
phlána cisealúcháin agus tacair de shiúnta arduillinne a dhioscann na haonaid. Tríd is tríd is
dócha go leanfaidh an maoschlár san uiscíocht gaineamhchloiche an topagrafaíocht (á bhrostú
ag log OD an strataim gheolaíochta) agus an screamhuisce ag sreabhadh ó limistéir de thalamh
ard i dtreo bun na ngleann. Is dóichí conair shreafa screamhuisce a bheith réasúnta
éadomhain, ag doirteadh screamhuisce gar don phointe athluchtaithe. De ghnáth bíonn an
táirgiúlacht ó uiscíoch le tábhacht áitiúil thart ar 0.5 go 3.0 líotar sa soicind i gcomparáid le níos
lú ná 0.5 líotar sa soicind in aonaid uiscígh bhochta (Pracht 1997).
Is iad na haibhneacha áitiúla na príomhghabhdóirí do scaoilte screamhuisce. Tarlaíonn
scaoileadh mar bhunshreabhadh idirleata nó mar shreabhadh scoite fuaráin (leis na
príomhaibhneacha agus na fo-shrutháin). Is cosúil go bhfuil fuaráin ina ngéithe coitianta ar fud
an cheantair agus soláthraíonn siad uisce do mhórán teaghaisí tuaithe.
Aonad uiscíoch le Tábhacht Réigiúnach is ea na hAolchlocha Bhálsórtacha
Díorthófar
athluchtú don uiscíoch aolchloiche chomh maith ó fhrasaíocht go dromchla nochta aolchloiche
áitiúil agus beidh sreabhadh screamhuisce dírithe i dtreo na sruthchúrsaí agus an taiscumair atá
suite ar an aonad seo. Tá an limistéar aolchloiche a ngabhann an bealach atá beartaithe tríd
faoi theorainn ar leith toisc fo-abhainn an tSuláin (a thaoscann an taiscumar atá suite ar an
Aolchloch) a bheith ina teorainn ionchasach hiodrálach do chóras sreafa an screamhuisce san
iarthar.

17.2.4

Forbairt Screamhuisce agus Creasa Cosanta Foinse

Tá láithreacha úsáideoirí screamhuisce cóngarach don bhforbairt bóthair atá beartaithe
aitheanta trí thurais suímh a thabhairt ar mhaoine agus ó dhréachtmhapaí hidrigeolaíochta a
sholáthair an SGÉ (SGÉ 1997b). Tá riachtanais uisce formhór na maoine atá suite ar feadh an
bhealaigh ag brath ar sholáthar áitiúil screamhuisce nó uisce dromchla. Aithníodh céad agus
naoi ngné is daichead screamhuisce tríd an bpróiseas seo agus le linn comhairliúcháin le
húinéirí talún ar feadh an bhealaigh atá beartaithe, a bhfuil a thuilleadh sonraí orthu curtha i
láthair in Imleabhar 4 Tuarascáil Theicniúil 12 (Hidrigeolaíocht). Cé gur caitheadh mórán ama
ag forbairt an tacair sonraí seo, de bun nádúir thuaithe na talún máguaird tá acmhainn ann do
ghnéithe eile a bheith ann. Dá bhrí sin, déanfar a thuilleadh suirbhéireachta roimh an tógáil. Tá
na gnéithe atá aitheanta léirithe i bhFigiúr 17.1.
Is fiú a thabhairt faoi deara gur cosúil go bhfuil formhór de na soláthairtí príobháideacha uisce
seo ag brath ar screamhuisce á bhfothú ag fuaráin nó toibreacha éadoimhne (gur minic iad á
bhfothú ag fuarán chomh maith). Níl an chuma ar an scéal go bhfuil soláthairtí uisce ó
thollphoill dhoimhne coitianta sa cheantar seo rud as a bhainfí tátal go bhfuil an screamhuisce
éadomhain ar fud an bhealaigh atá beartaithe. . Tá a thuilleadh tacaíochta aige seo ó fhianaise
a fuarthas
ó na hoibreacha ionsáiteacha imfhiosruithe, a chinntigh uasdoimhneacht
screamhuisce de 5.5m faoi bhun cothrom talún.

Scéimeanna Soláthair Uisce Poiblí
Dar sonraí ón SGÉ tá ceithre fhoinse Soláthair Phoiblí laistigh de 1200m ón mbóthar atá
beartaithe. Tá trí cinn de na gnéithe seo (Tag A37, A38 agus A66) fad áirithe ón bhforbairt
bóthair atá beartaithe. Ar a shon sin, tuigtear ón SGÉ go bhfuil gné amháin Soláthair Phoiblí
(GA71) suite 140m ón mbealach atá molta. Tá deimhnithe ag Comhairliúchán le Roinn
Seirbhísí Uisce Chomhairle Contae Chorcaí gur dócha go mbaineann an ghné le sean tobar
airtéiseach a cheaptar a bhíodh san áit sular forbraíodh damba an tSuláin. Ní féidir le Roinn na
Seirbhísí Uisce teacht ar rian ar bith den ghné.
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Grúpscéimeanna Soláthair
Dar faisnéis ón SGÉ níl aon ghrúpscéimeanna sainithe soláthair i gceantar na suirbhéireachta.

17.2.5

Cáilíocht Screamhuisce

Déanann an GCC monatóireacht ar cháilíocht an screamhuisce, go débhliantúil ag líonra de
thollphoill ar fud Éireann. Níl an chuma ar an scéal go bhfuil aon tollpholl GCC le samplaí a
thógáil den screamhuisce san uiscíoch buncharraige gaineamhchloiche Deavónach nó
Aolchloiche Bhálsórtach cóngarach don mbealach atá beartaithe. Dá bhrí sin, ní raibh aon
sonraí ar cháilíocht uisce ar fáil agus seo á scríobh. Dá bhrí sin, saineofar cáilíocht bhunlíne
screamhuisce tar éis tollphoill tóiríochta a chur isteach roimh an tógáil, agus sampláil roghnaithe
ar thoibreacha agus fhuaráin a sholáthraíonn uisce do theaghaisí tuaithe sa cheantar.

17.2.6

Gnéithe a Bhraitheann ar Screamhuisce

Fuaráin na gnéithe is soiléire a aithníodh a bhraitheann ar screamhuisce ar feadh an bhealaigh
atá beartaithe agus léirítear go coitianta iad ar na bunmhapaí topagrafacha don mbealach.
Déanfar mapáil mion ar dháileadh, suíomh hidrigeolaíochta agus méid scaoilte na bhfuarán
agus creasa púsctha ar feadh an bhealaigh. Déanann formhór gach aon fhuarán fotha isteach i
srutháin a théann isteach sa Sulán ar deireadh thiar.

17.2.7

Talamh Éillithe

Níor aithníodh aon líonta talún sean ná reatha laistigh den tógáil talún don mbealach atá
beartaithe. Clúdaíonn an sean líonadh talún ag Sean Chill thart ar 0.35 heicteáir agus tá sé
suite ar feadh an N22 atá ann soir ó dheas ó Mhaigh Chromtha, in aice na forbartha bóthair atá
beartaithe ag Sl. 21+100 go 21+450. (Féach Rannóg 16.2.4).
Tá suíomh sean teilgcheárta iarainn aitheanta in aice an mhuilinn ar An Láinne lastoir de
Mhaigh Chromtha. Ceantar é seo inar féidir a bheith ag súil le talamh éillithe, cé go meastar
nach dtiocfar suas le haon chré nó uisce éillithe ag a mbeadh baint leis an seanmhuileann, le
linn na hoibre tógála. Ar a shon sin, má éiríonn cheist faoina leithéid d'éilliú le linn na hoibre
tógála, déanfar measúnú ar an riosca hidrigeolaíochta agus feidhmeofar beartas le híoslaghdú
a dhéanamh ar aon dochar ionchasach don chomhshaol.
Meastar acmhainn a bheith ann go dtiocfaí ar thalamh éillithe nár aithníodh roimhe sin le linn na
tógála. Ar na coinníollacha sin bheadh b'fhéidir nochtadh méid áirithe dramhíola curtha a
díorthaíodh ó chleachtais tí agus talmhaíochta. Cé nach féidir maolú a dhéanamh in aghaidh a
leithéid de riosca, cinnteoidh beartais chuí nuair a bhaintear ábhar den chineál sin amach
íoslaghdú ar aon dochar ionchasach don chomhshaol.

17.3

MEASÚNÚ AR THIONCHAIR

17.3.1

UISCÍGH

De ghnáth bíonn táirgíocht íseal ag an ngaineamhchloch agus na siltítí arbh iad is mó a bhíonn
sa gheolaíocht sholadach ar feadh an bhealaigh atá molta rud is ionann agus uiscíoch le
tábhacht áitiúil nó aonad táirgeadh íseal trí chéile. Ar a shon sin, úsáidtear an dá chineál do
sholáthar inólta ar feadh an bhealaigh atá molta agus dá bhrí sin meastar Ardtábhacht a bheith
leo. Meastar Tábhacht Fíorard a bheith ag an limistéar beag d'uiscíoch le tábhacht réigiúnach
ag foirceann thoir an bhealaigh.
Braitheann méid an tionchair ar na haonaid uiscíocha seo ar nádúr áitiúil na forbartha atá
beartaithe. Tá uiscíoch na buncharraige fíorleochailleach maidir le gníomhaíochtaí dromchla
mar gheall ar mhéid teoranta na sil-leagan forshrathnaithe. Le linn na tógála tá an dóchúlacht is
mó go dtarlóidh tionchair cóngarach do ghearrthacha doimhne (aitheanta in Imleabhar 4
Tuarascáil Theicniúil 12: (Hidrigeolaíocht) agus léirithe ar Fhigiúr 17.2), go háirithe mar is gá díuisciú buan le laghdú a dhéanamh ar leibhéil screamhuisce.. Meastar méid an tionchair
ionchasaigh thart ar na gearrthacha seo a bheith Mór.
Trasnaíonn an bealach teascán 500m d'uiscíoch aolchloiche carstach le Tábhacht Réigiúnach i
bhfoirceann thoir an bhealaigh. Toisc méid an uiscígh a bheith fíortheoranta ag an bpointe seo,
tá an bealach atá beartaithe ar claífort; agus níor aithníodh aon ghnéithe carstacha ann (SGÉ
1997b), is beag an baol go mbeidh tionchair dhochracha ar an gcóras uiscíoch seo. Meastar dá
bhrí sin méid an tionchair ionchasaigh a bheith Neamhbhríoch.
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Sreabhadh agus Leibhéil Screamhuisce
Dhearbhaigh faisnéis ó imfhiosruithe ionsáiteacha tionscanta ar feadh na forbartha bóthair atá
beartaithe go bhfuil screamhuisce ar éadoimhne faoi bhun cothrom talún. Beidh tionchar
substaintiúil ag dí-uisciú ar an sreabhchóras toisc go laghdóidh sé na leibhéil uisce go
suntasach ag na pointí seo. Is féidir nach mbeidh an tionchar seo suntasach san uiscíoch
"bocht" "le tábhacht áitiúil" seo, cé gur féidir go mbeadh suntas ann d'aon ghabhdóirí áitiúla a
bheadh ag brath ar an sreabhadh screamhuisce seo. Is féidir chomh maith go mbeadh
impleachtaí ag scaoileadh screamhuisce ó réigiúin dí-uiscithe do shruthchúrsaí a ghlacann an
sreabhadh breise seo.

Éilliú Screamhuisce
Tá Fíor nó Ardleochailleacht uiscígh ar fud an bhealaigh ina chomhartha go bhfuil cáilíocht
screamhuisce laistigh den uiscíoch gaineamhchloiche faoi riosca ionchasach ó éilliú dromchla.
Is mó a bheidh an riosca éillithe nuair a bheidh na sil-leagain fhorshrathnaithe ar an uiscíoch
buncharraige tanaí nó in easnamh agus an maoschlár gar don dromchla. Cuimsíonn na
ceantair is mó riosca na mórghearrthacha agus réigiúin ina bhfuil an maoschlár suite go
nádúrtha gar don dromchla. Tugtar faoi deara mórán scaoilte fuarán ar mhapaí topagrafaíochta
an cheantair agus tuigtear as seo gur féidir seo a bheith coitianta, agus tugtar tacaíocht don
tuiscint seo ó shonraí ar leibhéal screamhuisce a baineadh amach le linn imscrúdaithe talún.
Is féidir tionchair ar cháilíocht screamhuisce a bheith ann le linn tógála de thoradh doirtí ábhar
guaiseacha de thaisme agus/nó rith chun srutha éillithe ón suíomh. Is féidir rith chun srutha ón
suíomh a bheith ina riosca do screamhuisce i gceantair ina mbailíonn sé agus ina mbíonn sé
ina locháin. Is féidir féachaint ar dhoirtí de thaisme mar tharlóga ar dhóchúlacht íseal go
bhféadfadh mórthionchar a bheith acu ar cháilíocht screamhuisce. Os a choinne sin is féidir
féachaint ar rith chun srutha ó dhromchla a bheith níos dóchúla cé go mbeadh suntas
ionchasach an tionchair beag nó suarach.

Dearadh Draenála Mórbhealaigh
Is féidir acmhainn tionchair ar uiscígh buncharraige áitiúla a bheith ag dearadh draenála
mórbhealaigh.. Tá dóchúlacht athluchtaithe áitiúil méadaithe don uiscíoch nuair a thógtar
draein idircheapóireachta le rith chun srutha dromchla a bhailiú ar feadh an bhealaigh ar fad.
De bhrí go bhfuil an t-uiscíoch éadomhain agus ag brath ar fhrasaíocht níor cheart go mbeadh
droch éifeacht aige seo ar cháilíocht an uisce, mar choinneofaí doirtí de thaisme ar an
mórbhealach laistigh de chóras draenála an mhórbhealaigh, ag úsáid urbhánna. D'fhéadfadh
athluchtú trí dhraein idir cheapóireachta acmhainn a chruthú le sreabha ardaithe screamhuisce
le fána a chruthú sa draein, rud a d'fhéadfadh méadú a dhéanamh ar scoilte ag fuaráin nó le
srutháin. Is féidir go mbeadh seo ina thionchar dearfach ag an bhforbairt bóthair.
Tig le rith chun srutha ó mhórbhealach a bheith ina bhagairt ar cháilíocht screamhuisce nuair is
féidir leis síothlú isteach sa mhaoschlár. Is measa é seo nuair is poill shúite a úsáidtear mar
mhodh diúscairte reatha chun srutha, ach tig leis tarlú chomh maith ó phúscadh ó locháin
tanúcháin.
Baineann an dearadh draenála don N22 feidhm as locháin tanúcháin sula scaoiltear le
sruthchúrsaí dromchlacha. Is beag is baol na socruithe scaoilte seo do uiscíoch buncharraige
áitiúil ar choinníoll go suiteáltar meicníochtaí oiriúnacha mar struchtúir scoite/aonraithe le
cosaint ar bhaol doirtí de thaisme ar an gcarrbhealach locháin neamhlíonáilte tanúcháin a
bhaint amach. Déanfar cinneadh ar na meicníochtaí sin ar lorg measúnaithe mionsonraithe ar
an dearadh deiridh draenála.
I gceantair leochailleacha (e.g. Ch. 21+100m+) déanfar claiseanna reatha agus
comhdhraenacha scagtha a líonáil le scannán neamh-thréscaoilteach ar bhealach a cheadóidh
d'uisce dul isteach ach a choscfaidh uisce ar insíothlú isteach sa talamh. Ina áit sin, iomprófar
an t-uisce ar feadh na díge nó na draenála go pointe thar an insilteacht amach.

17.3.2

Úsáideoirí Screamhuisce

Níl aon ghrúpsholáthairtí uisce poiblí aitheanta cóngarach don bhforbairt bóthair atá beartaithe.
Tá líon suntasach de sholáthairtí príobháideacha uisce atá ag brath ar screamhuisce aitheanta
ar feadh na forbartha bóthair atá beartaithe. Tá dóchúlacht ann go méadóidh an líon seo le
comhairliúchán leanúnach agus obair láithreáin roimh an tógáil. Baintear feidhm as soláthairtí
uisce do sholáthar tí, chun críche ginearálta talmhaíochta agus/nó le fothú a dhéanamh ar
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shrutháin a úsáidtear le huisce a thabhairt d'ainmhithe. Tá formhór na bhfoinsí ag baint le
scoilte fuarán gar don dromhchla agus níl aon tollpholl asbhainte aimsithe go dtí seo. Is féidir
go mbeadh éifeacht ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar na soláthairtí uisce seo i dtéarmaí
iontaofachta an tsoláthair nó cáilíochta an screamhuisce a asbhaintear. .
Meastar Mórthábhacht a bheith leis na hasbhaintí, na fuaráin agus na toibreacha
príobháideacha uile a aithníodh.
D'fhonn measúnú a dhéanamh ar mhéid ionchasach na dtionchar ar na gnéithe seo tá glactha
le cur chuige scagtha chun críche na measúnachta seo. Tá na gnéithe uile laistigh de 25m ón
lárlíne rangaithe go sealadach mar ghnéithe faoi bhagairt Mhórthionchar ón bhforbairt atá
beartaithe. Tá measta go bhfuil gnéithe idir 25m agus 500m ón lárlíne faoi bhagairt thionchair
Mheasartha. Measadh gnéithe uile ar fhaid níos mó ná 500m faoi bhagairt Mhiontionchair.

Iontaofacht an tSoláthair
Is féidir drochthionchar ar iontaofacht an tsoláthair a bheith ag aon athrú suntasach ar an
gcóras nádúrtha sreafa screamhuisce, go háirithe maidir le leibhéil screamhuisce. Beidh seo
thar a bheith géar i mórghearrthacha mar a n-éilítear dí-uisciú buan ar an uiscíoch
buncharraige. Is féidir acmhainn a bheith ag Mór-dhí-uisciú tirimiú iomlán a dhéanamh ar
scaoilte fuarán agus ar thoibreacha éadoimhne.
In éagmais mionsonraí ar leibhéal
screamhuisce, déantar réamh-mheasúnú ar leochailleacht ionchasach na bhfoinsí seo trí
bhreithniú a dhéanamh ar a suíomh ar an mbealach (i dtéarmaí gearrthacha agus claífoirt), a
ngaireacht don mórbhealach agus a suíomh suas nó síos ar ghrádán hiodrálach an bhóthair.
Beidh an leochailleacht is mó ann nuair atá gnéithe suite síos grádán hiodrálach an bhealaigh
gar do theascán den mbealach suite i mórghearradh. Tá torthaí iomlána an réamhmheasúnaithe curtha i láthair in Imleabhar 4 Tuarascáil Theicniúil 12 (Hidrigeolaíocht).
Tá formhór na bhfoinsí a aithníodh le linn na réamh-mheasúnachta suite laistigh de thart ar 350
m ón mbealach. Measadh na gnéithe a bheith faoi bhagairt ar leith má bhaineann na critéir seo
a leanas leo:
1) iad a bheith laistigh de 100m ó ghearradh
2) iad a bheith laistigh de 25m ón lárlíne
3) má dhéanann an bóthar atá molta an fhoinse a ghearradh ar an úsáideoir atá aitheanta.
Den 149 soláthar a aithníodh, tá 35 a meastar a bheith faoi bhaol ag mórthionchar diúltach agus
31 ag tionchar diúltach measartha. Ní dócha go mbeidh aon cheann de na soláthairtí
príobháideacha atá suite gar do theascán den bhforbairt bóthair atá beartaithe ina bhfuil claífort
faoi bhagairt ag aon drochéifeacht i dtéarmaí soláthair. Ar a shon sin, nuair atá teascán le
claífort suite díreach anuas ar fhuarán nó tobar is ann do dhóchúlacht go dtarlóidh mórthionchar
dochrach agus is feidir go gcruthódh a leithéid fadhb innealtóireachta le linn na tógála.
Soláthraítear beartais mhaolaithe ina leithéidí de shuíomhanna agus cuimsíonn sin soláthar ar
fhoinse eile uisce..

17.3.3

Gnéithe Éiceolaíochta a Bhraitheann ar Screamhuisce

Mar atá rianaithe in Imleabhar 2 Caibidil 11.0 (Éiceolaíocht), tá seacht gcinn de shuíomhanna
sainithe laistigh den cheantar staidéir. Tá ceithre cinn de na suíomhanna seo suite in aice na
forbartha bóthair atá beartaithe, ina measc Coill Ghort na Tiobratan (NNR, cCSC, CONm),
Mullach an Ois go Muisire Mór (pSPA), Coill Phruchais (CONm) agus an Ghaorthadh (NNR,
LfCS, cCSC, CONm, Ramsar). Tá Coill Phruchais agus an Gaorthadh suite ar thaobh na
láimhe deise den Sulán agus ní mheastar ceachtar acu a bheith i mbaol ó thionchair
ionchasacha hidrigeolaíochta ag eascairt ón bhforbairt bóthair atá beartaithe Tá teascán Choill
an Easa de Choill Ghort na Tiobratan suite 150m laisteas den bhforbairt bóthair atá beartaithe,
ar an bpointe is gaire . Coillearnach sean darach is ea cineál na gnáthóige agus ní bhraitheann
an ghné sin ar screamhuisce. I bhfianaise cineál na gnáthóige agus a fhaid ón suíomh go dtí
na gearrthacha ar feadh na forbartha bóthair, meastar nach dócha go mbeidh aon tionchar ar
an láithreán.
Tá pSPA Mhullach an Ois go Muisire Mór suite 60m ó lárlíne na forbartha bóthair lastuaidh.
Toisc an fhorbairt bóthair a bheith ar chlaífort mar a ghabhann sé pSPA Mhullach an Ois go
Muisire Mór agus toisc gur gnáthóg féarach feabhsaithe talmhaíochta í, meastar nach mbeidh
aon tionchar ar an láithreán.
D'aithníodh mórán ceantar de fhraoch fliuch, talamh fhliuch féarach, riasc agus de ghnáthóga
eile fliucha le linn na staidéar éiceolaíochta. Ní théann sainiú foirmeálta chun leasa na
ngnáthóg seo. Tá mórán de na gnáthóga fliucha seo gar don bhforbairt bóthair atá beartaithe,
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agus is féidir dá bhrí sin go mbeadh tionchar áirithe i gceist, go háirithe má tá siad ag brath ar
screamhuisce éadomhain agus iad a bheith suite gar do ghearradh.

17.3.4

Scaoilte ó Fhuaráin

Nuair a scaoileann fuarán agus nuair atá púsctha suite cóngarach do theascáin den mbealach i
ngearrthacha (a dhéanann dí-uisciú ar an uiscíoch) tá acmhainn ann do dhrochthionchar ón
mórbhealach ar shreabhadh. Fuaráin agus púsctha le sruth ós na gearrthacha sin is mó a
bheidh i mbaol drochthionchair shuntasacha. Is féidir go mbeadh pointí scaoilte ó fhuaráin ina
suíomhanna ag flóra agus fána le tábhacht áitiúil agus is féidir don scaoileadh iomlán a bheith
tábhachtach i mbuanú an tsreafa sna srutháin áitiúla.

17.3.5

Sruthchúrsaí

Is féidir go mbeadh droch thionchar ar shruthchúrsaí trí laghdú ar shreabhadh fuaráin nó ar
bhonnsreabhadh de dheasca laghdú ar leibhéil screamhuisce de bhun dí-uiscithe uiscígh
bhuncharraige. Is é is dóichí ná nach mbeadh anseo ach rud de bheagán suntais mar beidh an
screamhuisce a bhainfear as trí dí-uisciú á scaoileadh ar ais sna sruthchúrsaí áitiúla. Beidh
drochthionchair, i dtéarmaí sreafa, teoranta do shrutháin bheaga fuarán fothaithe nach ndéantar
screamhuisce dí-uiscithe a scaoileadh ar ais iontu. Ní dócha go mbeidh drochthionchar
suntasach aige seo ar na láithreáin seo i bhfianaise mórmhéid na báistí agus an rith chun
srutha tipiciúil sa cheantar.

17.3.6

Dí-uisciú Uiscíoch Fara

Tá nádúr na geolaíochta ar feadh na forbartha bóthair atá beartaithe de chineál gur féidir go
mbeadh léaslínte beaga ag iompar uisce ar fara os cionn an phríomh-mhaoschláir. Is féidir a
bheith ag súil leis go mbeidh a leithéidí sin de léaslínte fara a bheith teoranta ina méid agus anséasúrach ina nádúr agus dá bhrí sin gan dóchúlacht go soláthróidís soláthairtí suntasacha
uisce. Ar a shon sin is féidir go mbeadh gnáthóga fliucha áirithe ag brath ar ghnéithe mar iad.
Tá suntas íseal ag an acmhainn dí-uiscithe agus dá bhrí sin tá acmhainn ann do
dhrochthionchar beag.

17.3.7

Talamh Éillithe

Níl aon líonta talún aitheanta laistigh de thógáil talún an bhealaigh atá beartaithe, agus mar sin
níl aon bhagairt ann don bhforbairt Bóthair. Níl aon fhaisnéis ann le tarlachtain ionchasach de
chineál ar bith éillithe ón sean teilgcheárta a dheimhniú, agus de bhrí go bhfuil an láithreán seo
suite siar ón mbealach atá beartaithe, meastar nach dócha gur bagairt don screamhuisce é.
Toisc seanlíonadh talún na Seancille a bheith suite thart ar 75m ó bhealach an bhóthair atá
beartaithe, agus go dtógfar ar chlaífort é, ní chuirfeadh an fhorbairt bóthair isteach ar láithreán
an líonta talún.
.

17.4

MOLTAÍ MAOLAITHE AGUS TIONCHAIR IARMHARACHA

17.4.1

Uiscígh

Meastar tionchar na forbartha atá beartaithe ar Uiscígh Thábhachtacha agus Bochta Áitiúla i
limistéar gearrthacha, a bheith suntasach.. Ní fuirist maolú a dhéanamh ar an tionchar ar
shreabhadh screamhuisce a fhéadfadh teacht
ó ghearrthacha doimhne i limistéir le
topagrafaíocht ard agus athraitheach. Tá coinne le tionchar iarmharach ar hidrigeolaíocht an
uiscígh dá bhrí sin. Meastar suntas na forbartha ar an uiscíoch carstach le Tábhacht
Réigiúnach a bheith Beag.
Is féidir maolú a dhéanamh ar dhrochthionchair de dheasca doirte de thaisme agus rith chun
srutha ó láithreán, trí bheartais agus trí threoir aitheanta agus seanbhunaithe an tionscail.

17.4.2

Úsáideoirí Príobháideacha Screamhuisce

Meastar an tionchar ionchasach ar ghnéithe uisce laistigh de 25m ón lárlíne a bheith Suntasach
agus meastar an tionchar ar ghnéithe laistigh de 500m ó ghearradh a bheith Measartha sula
gcuirtear beartais mhaolaithe i bhfeidhm.
Is féidir drochthionchair ar sholáthar agus ar cháilíocht uisce a mhaolú trí mhalairt foinse do
sholáthar uisce a sholáthar, ar a n-áirítear ceangal le soláthar phríomhphíobáin; píopaí ar
sholáthar ó fhuarán eile; toibreacha éadoimhne a dhéanamh níos doimhne agus athsholáthar
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tollpholl éadoimhne (ag déanamh talamh slán de gur féidir tollphoill tháirgiúla a thógáil san
uiscíoch éadomhain buncharraige).
Is féidir drochthionchair ar cháilíocht screamhuisce a mhaolú chomh maith trí dhearadh
cáiréiseach ar dhraenáil an mhórbhóthair atá beartaithe le seachaint a dhéanamh ar cheantair
atá thar a bheith leochailleach agus trí ghlacadh leis an gcleachtas is fearr le linn na tógála.

17.4.3

Draenáil an Mhórbhealaigh

Tig leis an dearadh deiridh do dhraenáil an mhórbhealaigh drochthionchar ionchasach a bheith
aige ar screamhuisce. Dá bhrí sin tabharfar faoin gnáth-threoir agus faoi na gnáthbheartais sa
tionscal a fheidhmiú. Rachfar i mbun dianbhreithnithe ar shuíomh na ndrochthionchar
ionchasacha ar dhearadh draenála maidir le ceantair leochailleacha hidrigeolaíochta le linn an
phróiseas dearaidh.

17.4.4

Gnéithe a Bhraitheann ar Screamhuisce

Tá suirbhéireachtaí éiceolaíochta tar éis a bhaint amach go bhfuil gnáthóga fliucha laistigh de
agus díreach in aice leis an limistéar tógála talún gur féidir tionchar a bheith ag an bhforbairt
bóthair atá beartaithe orthu (Caibidil 11, Rannóg 4.2). Meastar an baol is mó do na nithe seo a
bheith ó dhí-uisciú uiscígh éadoimhne gar do ghearrtha. Is féidir measúnú a dhéanamh ar
shuntas an tionchair ar bhonn an chás is measa, ina meastar méid an tionchair ionchasach a
bheith Mór.
Níl talamh fliuch féarach agus fraoch fliuch neamhchoitianta in Éirinn. Níl na ceantair eile a
aithníodh sa suirbhéireacht éiceolaíochta (i. ceantair éiceolaíochta neamhshainithe) sainithe go
foirmeálta agus ní mór a dtábhacht mar Ghnéithe a Bhraitheann ar Screamhuisce ó thaobh na
hidrigeolaíochta a mheas mar Íseal. Ag teacht leis sin tá Suntas tionchair ar na gnéithe seo
measta mar Beag. Dá bhrí sin níl beartais mhaolaithe beartaithe do na gnéithe sin.
B'fhéidir ídiú sreafa fuarán a mhaolú trí shocruithe scaoilte ar dhí-uisciú screamhuisce.
Déanfar cosaint ar cháilíocht uisce trí ghlacadh leis an gcleachtas is fearr maidir le rialáil
truaillithe mar chuimsiú urbhánna chun go bhféadfaí doirtí de thaisme ar an mbóthar a aonrú ón
líonra draenála nádúrtha (uisce dromchla agus screamhuisce).

17.4.5

Monatóireacht ar Screamhuisce

Tá beartaithe go bhfeidhmeofaí clár cuimsitheach monatóireachta d'fhoinsí "faoi bhagairt" ag
tosú ar a laghad 12 mhí roimh thógáil agus ag leanúint tríd an tógáil agus ar feadh 12 mhí ar a
laghad tar éis críochnaithe an bhóthair (dhéanfaí suirbhéireacht roimh an tógáil lena dheimhniú
go raibh na gnéithe screamhuisce uile a bhféadfadh éifeacht a bheith ag an mbóthar atá
beartaithe orthu a bheith aitheanta). Nuair a laghdófar foinse, nó gur dócha go laghdófar í,
rachfar i mbun oibreacha feabhsúcháin are arbh fhéidir leasú ar fhoinse atá ann faoi láthair
(e.g. tobar a dhéanamh níos doimhne), nó suiteáil soláthair nua (tollpholl, mar shampla), a
áireamh. Deimhneofar na tionchair iarmharacha ar shreabha ar an gclár monatóireachta a
bheith críochnaithe agus déanfar measúnú ar na beartais mhaolaithe maidir lena n-éifeacht.

17.5

CONCLÚIDÍ

Tríd is tríd, tá drochéifeacht áirithe ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe ar an réimeas
hidrigeolaíocht áitiúil. Tig le drochthionchair eascairt ón bhforbairt bóthair le linn tógála
gearrthacha bóthair, ó oibreacha sealadacha dí-uiscithe, ó dhearadh draenála agus ó éilliú le
linn tógála. Ní fuirist maolú a dhéanamh ar na tionchair a eascraíonn ó oibreacha dí-uiscithe
buana (go háirithe ag baint le gearrthacha). Ar a shon sin, toisc nach bhfuil an t-uiscíoch
buncharraige ina aonad príomhuiscígh in Éirinn (i. Uiscíoch le Tábhacht Réigiúnach) is féidir
glacadh le tionchair bheaga áitiúla ar choinníoll go ndéantar íoslaghdú ar na tionchair
iarmharacha ar ghabhdóirí screamhuisce (ag áireamh úsáideoirí screamhuisce agus gnéithe a
bhraitheann ar screamhuisce). Cé gur féidir drochthionchar a bheith ag gnéithe éagsúla den
bhforbairt bóthair ar cháilíocht an screamhuisce, is féidir maolú a dhéanamh air trí bheartais
rialála truaillithe a úsáid. Caithfear soláthar a dhéanamh ar bheartais mhaolaithe (e.g.
athsholáthar soláthair) d'úsáideoirí gnéithe, nuair atá baol tionchair mhór agus bhuan ann dóibh.
Mar chuid den straitéis mhaolaithe réamhthógála, caithfear dearadh agus feidhmiú a dhéanamh
ar phlean monatóireachta screamhuisce leis na gnéithe seo agus aon chinn eile a aithnítear a
chur san áireamh. Déanfar monatóireacht ar leibhéil an uisce sna gnéithe seo ar feadh bliana
roimh thosú do na hoibreacha tógála, le linn na tógála agus ar feadh bliana tar éis na tógála.
Úsáidfear na sonraí seo le cinneadh a dhéanamh ar na beartais eile a bheadh ag teastáil, más
gá iad.
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18.0

IDIRGHAOLMHAIREACHTAÍ
DTIONCHAR

18.1

RÉAMHRÁ

AGUS

IDIRGHNÍOMHAÍOCHT

NA

Pléann an Chaibidil seo na háiteanna ina ndéanfadh na tionchair indibhidiúla idirghníomhaíocht
agus ar an mbealach sin déanann deimhin de go ndéantar measúnú carnach seachas aonrach
ar phríomh éifeachtaí na scéime. Tá achoimriú déanta ar na hidirghníomhaíochtaí seo i dTábla
18.1 thíos agus pléitear a thuilleadh iad sna rannáin seo a leanas.
Tábla 18.1 Maitrís ag léiriú Idirghaolmhaireachtaí ginearálta na nÉifeachtaí Comhshaoil
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Geolaíocht/Hidreolaíocht
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Úsáid Neamhthalmhaíochta Talún

.
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Torann agus Creathadh

.
.

Cáilíocht an Aeir

Cáilíocht agus Draenáil Uisce

.
.

Oidhreacht Chultúrtha
Éiceolaíocht

Tírdhreachadh agus Aeistéitic

18.2

Talamh Talmhaíochta

Socheacnamaíocht
Talamh Talmhaíochta
Tírdhreachadh agus
Aeistéitic
Cáilíocht agus Draenáil
Uisce
Éiceolaíocht
Oidhreacht Chultúrtha
Cáilíocht an Aeir
Torann agus Creathadh
Úsáid Neamhthalmhaíochta
Talún
Geolaíocht/Hidreolaíocht
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DAOINE

Tugtar aghaidh ar na tionchair do dhaoine laistigh de Chaibidil 7.0 na Socheolaíochta go
príomha, agus chomh maith ar fud an RTT i roinnt eile Caibidil (mar atá rianaithe i gCaibidil 2.0
Cúrlra don RTT). Tá Idirghaolmhaireachtaí le gnéithe eile comhshaoil comhdhéanta, inter alia
na nithe seo a leanas:
 Tá tionchair ar dhaoine, a eascrann as céim na tógála, rianaithe go príomha i
gCaibidil 5.0 (An Bóthar atá Beartaithe – Cur síos). Tá beartais mhaolaithe leis na
tionchair ó thógáil curtha i láthair chomh maith. Tugann Caibidilí 6.0 - 17.0 a
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thuilleadh sonraí ar thionchair na céime tógála maidir le sainghnéithe den
chomhshaol glactha;


Pléitear na tionchair ar dhaoine i dtéarmaí pleananna agus polasaithe i gCaibidil 6.0;



Déantar cur síos ar cheisteanna maidir le talamh talmhaíochta i gCaibidil 8.0 agus
cuirtear i láthair beartais mhaolaithe le tionchair deighilte, tógáil talún, caillteanais
foirgneamh, rochtana, etc., a laghdú.



Tá plé déanta ar thionchair ionchasacha na scéime ar an tírdhreach agus ar an
aeistéitic i gCaibidil 9.0. Cuirtear i láthair beartais táscacha maolaithe tírdhreacha;



Tugtar aghaidh ar athruithe ionchasacha ar mhéideanna tuile i gCaibidil 10.0.
Cuirtear dearadh struchtúr agus na beartais mhaolaithe atá beartaithe i láthair



Tá suntas mar shuíomhanna ailtireachta ag baint le sealúchais áirithe. Pléitear
tionchair ar na suíomhanna seo i gCaibidil 12.0;



Tugtar imlíne ar thionchair ionchasacha ar cháilíocht an aeir i gCaibidil 13.0. Cuirtear
i láthair beartais mhaolaithe do bhainistíocht thógála maidir le deannach agus láib;



Pléitear na tionchair ionchasacha ag torann agus creathadh ar chónaitheoirí áitiúla i
gCaibidil 14.0. Cuirtear i láthair moltaí, leithéidí bacainní torainn, le tionchair
ionchasacha a laghdú;



Sonraítear tionchair ar dhaoine
maidir le talamh neamhthalmhaíochta agus
taitneamhachtaí i gCaibidil 15.0. Cuimsíonn na tionchair seo tionchair ar iarratais
phleanála, scartáil maoine, tógáil talún agus cur isteach ar rochtain ar réadmhaoin
chónaithe; agus,



Pléitear moltaí le maolú a dhéanamh ar thionchair ionchasacha ar chaighdeán agus
táirgiúlacht toibreacha, soláthairtí poiblí uisce agus grúpsholáthairtí uisce i gCaibidil
17.0.

18.3

PLEANANNA AGUS POLASAITHE

Déantar cur síos ar thionchair ionchasacha na scéime ar pholasaí pleanála i gCaibidil 6.0. Ar a
shon sin, tugtar aghaidh ar thionchair ar pholasaí pleanála i gCaibidilí eile ábhartha chomh
maith. Mar shampla, breathnaítear ar pholasaithe maidir le socheacnamaíocht i gCaibidil 7.0,
ar pholasaithe maidir le tírdhreach i gCaibidil 9.0, ar pholasaithe maidir le sainiú suíomhanna le
suntas éiceolaíochta i gCaibidil 11.0, ar chosaint suíomhanna seandálaíochta agus ailtireachta i
gCaibidil 12.0, ar rialáil pleanála maidir le hiarratais phleanála i gCaibidil 15.0 agus ar chosaint
suíomhanna a bheadh leochailleach do dhraenáil i gCaibidil 17.0.

18.4

TALAMH TALMHAÍOCHTA

Déantar cur síos ar thionchair ionchasach na scéime ar thalamh talmhaíochta i gCaibidil 8.0. Tá
Idirghaolmhaireachtaí le gnéithe eile comhshaoil comhdhéanta de na nithe seo a leanas:
 Tá úsáid bainte as limistéir thalún laistigh de line na teorann le cuimsiú a dhéanamh
ar bheartais mhaolaithe do mhaolú tírdhreacha agus éiceolaíochta, mar atá rianaithe
i gCaibidil 9.0 agus 11.0;


Tá cur síos ar dhearadh Réamhdhraenála i gCaibidil 5.0. Tá beartais le maolú a
dhéanamh ar thionchair ionchasacha ar cháilíocht uisce agus ar thuile curtha i láthair
i gCaibidil 10.0;



Tá beartais maolaithe i gCaibidil 13.0 le rialáil a dhéanamh ar leathadh láibe agus
deannaigh ar bhóithre poiblí agus ar thalamh in aice láimhe le linn na n-oibreacha
tógála;



Tá beartais le maolú a dhéanamh ar thionchair ionchasacha ar thorann agus
chreathadh curtha i láthair i gCaibidil 14.0; agus,



Tá na tionchair ionchasacha ar gheolaíocht agus ar hidrigeolaíocht sonraithe i
gCaibidil 17.0. Cuirtear i láthair beartais le maolú a dhéanamh ar thionchair ar
cháilíocht screamhuisce, ar asbhaintí screamhuisce, ar thoibreacha, agus ar ghnéithe
nádúrtha a bhraitheann ar screamhuisce agus a bheadh i mbaol ó dhraenáil.
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TÍRDHREACHADH AGUS AEISTÉITIC

Tá plé déanta ar thionchair ionchasacha na scéime ar an tírdhreach agus ar an aeistéitic i
gCaibidil 9.0. Tá Idirghaolmhaireachtaí le gnéithe eile comhshaoil comhdhéanta de na nithe seo
a leanas:
 Tá tionchair ionchasach na scéime ar phobail pléite i gCaibidil 7.0. Tá measúnú
déanta ar radharcanna ó réadmhaoine cónaithe agus tá beartais mhaolaithe curtha i
láthair i gCaibidil 9.0;


Tá cur síos ar dhearadh dhroichead thar abhainn i gCaibidil 5.0. Tá machnamh
déanta ar na tionchair ag struchtúir ar an tírdhreach agus ar radharcanna;



Tá suíomh na mbeartas maolaithe le laghdú a dhéanamh ar thionchair ionchasacha
torainn agus creathaidh, leithéidí bacainní torainn, rianaithe i gCaibidil 14.0. Tá na
dearcthionchair a bhaineann leis na beartais mhaolaithe seo pléite i gCaibidil 9.0;



Tugtar aghaidh ar thionchair éiceolaíochta na scéime i gCaibidil 11.0. Tá beartais
mhaolaithe le laghdú a dhéanamh ar thionchair ar an tírdhreach agus ar radharcanna
ó mhaoine chomh maith le beartais le maolú a dhéanamh ar na tionchair ar
shuíomhanna tábhachtacha éiceolaíochta comhtháite laistigh de na moltaí
tírdhreacha i gCaibidil 9.0;



Tá cur síos ar leas na seandálaíochta agus na hailtireachta i gCaibidil 12.0. Tá plé
déanta ar dhearcthionchar na scéime ar shuíomh láithreán seandálaíochta agus
ailtireachta, agus tá beartais mhaolaithe curtha i láthair; agus,



Tá an Réamhdhearadh forbartha bunaithe ar na coinníollacha geolaíochta agus
hidrigeolaíochta a cuireadh i láthair i gCaibidilí 17.0 agus 18.0, leithéidí suíomh agus
airde gearrtha agus créfort, dearadh claonta etc. Forbraíodh Moltaí Tírdhreacha
bunaithe ar an Réamhdhearadh mar atá pléite i gCaibidil 9.0.

18.6

CÁILÍOCHT AGUS DRAENÁIL UISCE DROMCHLA

Tá cur síos ar thionchair ionchasacha na scéime ar cháilíocht uisce dromchla agus draenála i
gCaibidil 10.0. Tá Idirghaolmhaireachtaí le gnéithe eile comhshaoil comhdhéanta de na nithe
seo a leanas:
 Tá cur síos ar úinéireacht agus úsáid talmhaíochta ar feadh an bhealaigh i gCaibidil
8.0. Tá plé déanta ar bheartais mhaolaithe do thionchair ionchasacha ar cháilíocht
uisce dromchla agus tuile, a d’fhéadfadh éifeacht a bheith acu ar úsáid talún nó ar
sholáthairtí uisce;


Tá idirghaol láidir idir éiceolaíocht (Caibidil 110) agus cáilíocht uisce dromchla agus
draenáil. Pléann na beartais mhaolaithe atá rianaithe gnéithe mar truailliú ar
éiceachórais uisceacha, athruithe ar ghnáthóga de dhroim éagsúlachtaí ar leibhéil
uisce, tionchair ar iascaireachtaí agus dearadh lintéireacha le bealach a cheadú do
mhamaigh nó d’éisc



Tá imlíne tugtha ar dhearadh struchtúr agus ar bheartais mhaolaithe atá molta le
laghdú a dhéanamh ar éifeachtaí ionchasacha ar mhaoine agus ar thalamh ag
eascairt as athruithe tuile (Caibidil 10.0);



Tá plé déanta i gCaibidil 9.0 ar thionchair tírdhreacha agus aeistéitice trasbhealaí
thar aibhneacha agus cúrsaí uisce.



Aithnítear tábhacht seandálaíochta trasbhealaí abhann agus tábhacht oidhreachta
ailtireachta taraenna agus droichead i gCaibidil 12.0. Tá beartais mhaolaithe curtha i
láthair le haghaidh a thabhairt ar na tionchair ionchasacha; agus,



Pléitear an t-idirghaol idir dhraenáil uisce dromchla agus geolaíocht agus
hidrigeolaíocht i gCaibidil 17.0 agus 18.0.

Deireadh Fómhair 2009

18-3

Imleabhar 2 – Príomhthéacs

RTT N22 Baile Bhuirne go Maigh Chromtha

18.7

McCarthy Hyder Comhairleoirí

ÉICEOLAÍOCHT

Déantar cur síos ar thionchair ionchasacha na scéime ar an éiceolaíocht i gCaibidil 11.0. Tá
idirghalomhaireachtaí le gnéithe eile comhshaoil comhdhéanta de na nithe seo a leanas:
 Tá beartais mhaolaithe le laghdú a dhéanamh ar an tírdhreach agus ar an aeistéitic
agus ar éiceolaíocht láithreán/speiceas tábhachtacha comhtháite laistigh de na
Beartais Tírdhreacha atá molta i gCaibidil 9.0;


Mar fhocal scoir, tá idirghaol le gnéithe éiceolaíochta aitheanta sa mheasúnú ar
cháilíocht agus draenáil uisce dromchla agus a cuireadh i láthair i gCaibidil 10.0 (e.g.
dearadh lintéar agus droichead thar abhainn, éilliú ar cháilíocht uisce le linn tógála
etc.). Forbraíodh an dearadh Réamhdhraenála mar a rianaítear i gCaibidil 5.0 le
híoslaghdú a dhéanamh ar na tionchair ar an éiceolaíocht uisceach;



Is ann do thionchar ionchasach indíreach ar an éiceolaíocht ag eascairt as
suaitheadh dála torainn agus creathaidh, go príomha le linn tógála agus le linn
feidhmiúchán na scéime chomh maith. Déanfaidh na beartais mhaolaithe a tá
sonraithe i gCaibidil 14.0 rialú ar an tionchar ó thorann agus ó chreathadh ag céim na
tógála; agus,



Tugtar aghaidh ar thionchair ionchasacha na scéime ar gheolaíocht agus ar
hidrigeolaíocht i gCaibidil 17.0 agus 18.0. Tá plé ar na héifeachtaí ionchasacha de
dhroim athruithe ar an réimeas screamhuisce ar ghnáthóga in aice láimhe (leithéidí
portaigh nó gnéithe nádúrtha fothaithe ag screamhuisce) i gCaibidil 11.0 agus 18.0.

18.8

OIDHREACHT CHULTÚRTHA

Tá cur síos ar thionchair ionchasacha na scéime ar an leas seandálaíochta agus ailtireachta i
gcaibidil 12.0. Tá idirghalomhaireachtaí le gnéithe eile comhshaoil comhdhéanta de na nithe
seo a leanas:
 Tá beartais mhaolaithe tugtha do shuíomhanna le suntas ailtireachta agus dóibh sin
atá ina maoine cónaithe chomh maith


Tá beartais mhaolaithe le laghdú a dhéanamh ar na tionchair ar an tírdhreach agus
ar an aeistéitic sna Beartais Tírdhreacha atá molta i gCaibidil 9.0. Cuireann na Moltaí
Tírdhreacha suíomhanna le suntas seandálaíochta agus ailtireachta san áireamh
agus, mar is cuí, tá beartais iontu le maolú a dhéanamh ar thionchar na scéime;
agus,



Pléitear tábhacht seandálaíochta trasbhealaí abhann agus tábhacht oidhreachta
ailtireachta taraenna agus droichead i gCaibidil 12.0. Breithnítear dearadh
trasbhealaí abhann i gCaibidil 5.0.

18.9

CÁILÍOCHT AN AEIR

Tá tionchar na scéime ar cháilíocht an aeir sonraithe i gCaibidil 13.0. Tá idirghalomhaireachtaí
le gnéithe eile comhshaoil comhdhéanta de na nithe seo a leanas:
 Sonraítear maolú ar eisiltí deannaigh a bhaineann le tógáil i gCaibidil 5.0 agus 13.0;


18.10

Pléitear an feabhas ar cháilíocht an aeir do phobail ar feadh an N22 atá ann tar éis
oscailte na scéime i gCaibidil 7.0 agus 13.0.

TORANN AGUS CREATHADH

Tugtar aghaidh ar thionchar na scéime ar thorann agus ar chreathadh i gCaibidil 14.0.
Cuimsíonn idirghníomhaíochtaí ionchasacha le gnéithe eile den chomhshaol:
 Pléitear tionchair ionchasacha ag torann agus creathadh ar chónaitheoirí áitiúla ag
eascairt as an tógáil agus as feidhmiúchán na scéime i gCaibidil 7.0 agus 14.0.
Cuirtear i láthair moltaí le tionchair ionchasacha a laghdú, leithéidí tógáil bundaí agus
bacainní i suíomhanna fíorleochailleacha;


Is ann do thionchar ionchasach indíreach ar an éiceolaíocht ag eascairt as
suaitheadh dála torainn agus creathaidh, go príomha le linn tógála agus le linn
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feidhmiúchán na scéime chomh maith. Déanfaidh na beartais mhaolaithe atá
sonraithe i gCaibidil 5.0 agus 14.0 rialú ar an tionchar ó thorann agus ó chreathadh
ag céim na tógála; agus,


18.11

Tá na dearcthionchair a bhaineann leis na bacainní torainn atá molta pléite i gCaibidil
9.0

ÚSÁID NEAMHTHALMHAÍOCHTA TALÚN AGUS TAITNEAMHACHTAÍ

Tá tionchair na scéime maidir le hÚsáid Neamhthalmhaíochta Talún agus Taitneamhachtaí
curtha i láthair i gCaibidil 15.0. Cuimsíonn idirghníomhaíocht:
 Sonraítear tionchair ar dhaoine maidir le talamh neamhthalmhaíochta agus
taitneamhachtaí i gCaibidil 15.0. Cuimsíonn na tionchair seo tionchair ar iarratais
phleanála, scartáil maoine, tógáil talún agus cur isteach ar rochtain ar réadmhaoin
chónaithe; agus,


18.12

Tá na tionchair ar iarratais phleanála ag teacht leis na Pleananna Forbartha Contae
ábhartha, mar atá pléite i gCaibidil 6.0.

GEOLAÍOCHT AGUS HIDRIGEOLAÍOCHT

Tá cur síos ar thionchair na scéime ar gheolaíocht agus hidrigeolaíocht i gCaibidil 17.0 agus
18.0. Cuimsíonn idirghníomhaíochtaí féideartha le gnéithe eile den chomhshaol:
 Cuideoidh dearadh gearrtha agus claífort le dearcthionchar na scéime atá beartaithe.
Tá seo pléite i gCaibidil 9.0;

18.13



Beidh éifeacht ag an suíomh a bheidh ag an scéim i ngearradh, ar chlaífort nó ar
ghrádán ar cháilíocht an aeir agus ar leibhéil an torainn mar tá pléite i gCaibidil 13.0
agus 14.0;



Maidir leis na créfoirt atá beartaithe, is féidir go mbeadh úsáid innealra trom agus/nó
pléascadh ann a chruthódh deannach, Torann agus creathadh i gceist. Tá na
tionchair seo measúnaithe agus tá maolú molta i gCaibidil 5.0, 13.0 agus 14.0;



Tá dearadh na Réamhdhraenála curtha i láthair i gCaibidil 5.0 agus pléite i gCaibidil
10.0. Tá an t-idirghaol idir draenáil agus créfoirt pléite i gCaibidil 17.0;



Tá beartais le maolú a dhéanamh ar thionchair ar cháilíocht screamhuisce,
astarraingtí screamhuisce agus toibreacha curtha i láthair i gCaibidil 17.0; agus,



Tá plé ar na héifeachtaí ionchasacha de dhroim athruithe ar an réimeas
screamhuisce ar ghnáthóga in aice láimhe (leithéidí portaigh nó gnéithe nádúrtha
fothaithe ag screamhuisce) i gCaibidil 11.0 agus 17.0.

CÉIMEANNA MAOLAITHE

Tá na beartais mhaolaithe atá aitheanta maidir leis an bhforbairt bóithre atá beartaithe leagtha
amach laistigh de Chaibidil 19 Beartais Mhaolaithe. Tugann siad seo aghaidh ar mhórán de na
hidirghalolmhaireachtaí agus den idirspleáchas atá clúdaithe sa Chaibidil seo.
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CÉIMEANNA MAOLAITHE

Déantar achoimriú sa Chaibidil seo ar na sainchéimeanna maolaithe a aithníodh laistigh den
fhorbairt bóthair atá beartaithe.
Uimhir
Thagartha
Tiomantais

Ábhar

Slabhraíocht

EC.5.1

Céim na Tógála

-

EC.5.2

Céim na Tógála

-

EC.5.3

Céim na Tógála

-

EC.5.4

Céim na Tógála

-

EC.5.5

Céim na Tógála

-

EC.5.6

Céim na Tógála

-

EC.5.7

Céim na Tógála

0-300

EC.5.8

Céim na Tógála

-

EC.5.9

Céim na Tógála

-

EC.5.10

Céim na Tógála

-

EC.5.11

Céim na Tógála

-

EC.5.12

Céim na Tógála

7+450

EC.5.13

Céim na Tógála

7+800
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Cur Síos
Soláthrófar rochtain phríomha ar an suíomh do gach
feithicil tógála ón N22 atá ann, ar Phríomhbhealach
Náisiúnta é agus, é leathan go leor go ginearálta, le
freastal ar thrácht na tógála gan drochthionchar a bheith
aige ar réadmhaoin in aice láimhe ná moill a chur ar
úsáideoirí bóthair. Ceadófar rochtain thánaisteach ar
achair áirithe den suíomh ó bhóithre áitiúla (mar bhóithre
réigiúnacha) atá in ann freastal ar thrácht dhá threo, gan
a chur ar fheithiclí slí a ghéilleadh le ceadú do dhaoine
eile dul thart.
Beidh freagracht ar an gConraitheoir maidir le cigireacht
laethúil agus cothabháil na mbóithre a úsáideann na
feithiclí tógála lena chinntiú go mbíonn siad saor ó
smionagar, smúit agus láib.
Beidh an Conraitheoir freagrach as Duine Freagrach a
cheapadh le caidreamh a choimeád leis an bpobal áitiúil.
Ullmhóidh agus coimeádfaidh an Príomhchonraitheoir
don fhorbairt bóthair Plean Bainistíochta Dramhaíola
Tógála agus Scartála Tionscadail (T&S).
Ullmhóidh agus coimeádfaidh an Conraitheoir Plean
Oibriúcháin Timpeallachta (POT) ag teacht le treoirlínte
an ÚBN.
Cuirfidh an Conraitheoir Plean Bainistíochta Cothabhála
agus Timpeallachta le chéile. Saineoidh seo riachtanais
leanúnacha cothabhála do gach áis a sholáthraítear mar
chuid den fhorbairt bóthair agus sonraí ar conas na
háiseanna seo a chothabháil lena chinntiú go
bhfeidhmíonn siad laistigh de na teorainneacha atá ag
teastáil. Beidh moltaí sa Phlean do chothabháil agus do
bhainistiú an eastáit bhoig ar fad sa todhchaí (ar a náirítear achair thírdhreacha agus éiceolaíochta) do
thréimhse 15 bliana tar éis é a chur i bhfeidhm.
Déanfar atreorú ar An Abhainn Gharbh de réir na
modheolaíochta a bhfuil cur síos uirthi in Imleabhar 2,
Caibidil 5 den RTT. D'fhéadfaí modheolaíocht eile a
úsáid má cheapann an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta
agus Fiadhúlra (SPNF) agus An Bord Iascaigh
Réigiúnach (BIR) go mbeadh feabhas i gceist leis agus
go ndéanfadh sé íoslaghdú níos mó ar thionchar
atreoraithe an tsruthchúrsa.
I rith na Céime Tógála coimeádfar rochtain ar
shealúchais. Cuirfear úinéirí talún ar an eolas maidir le
huainiú na n-oibreacha a mbeadh tionchar díreach acu ar
rochtain ar an sealúchas.
Má dhéantar athghrádú ar chabhsán nó má leagtar aon
struchtúr mar bhalla teorann nó piara geata, beidh an
ceann a chuirfear ina ionad den cháilíocht agus den
chaighdeán céanna leis an ábhar atá ann mura naontaítear a mhalairt leis na húinéirí.
Nuair a chuirtear isteach ar rochtain ar shealúchas de
dheasca tógála na forbartha bóthair, tabharfaidh an
Conraitheoir fógra roimh ré do na húinéirí talún a mbíonn
tionchar orthu, maidir leis na hoibreacha.
Coimeádfar rochtain oscailte agus sábháilte ar gach
sealúchas i rith na céime tógála.
Tá droichead le soláthar le rianta rochtana le maolú a
sholáthar do cheart slí a mbeadh tionchar air.
Tá droichead le soláthar le rianta rochtana le maolú a
sholáthar do cheart slí a mbeadh tionchar air.
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EC.5.14

Céim na Tógála

8+700

EC.5.15

Céim na Tógála

17+750

EC.5.16

Céim na Tógála

18+665 –
18+810

EC.7.1

Socheacnamaíocht

-

EC.7.2

Socheacnamaíocht

-

EC.8.1

Talamh
Talmhaíochta

-

EC.8.2

Talamh
Talmhaíochta

-

EC.9.1

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

-

EC.9.2

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

-

EC.9.3

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

-

EC.9.4

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

0-532 go dtí
0+750

EC.9.5

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

0+750 go dtí
1+850

EC.9.6

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

1+850 go dtí
2+910

EC.9.7

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

2+910 go dtí
5+500
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Tá droichead le soláthar le maolú a sholáthar do cheart
slí a mbeadh tionchar air.
Tá droichead le soláthar le rianta comhthreomhara
rochtana le maolú a sholáthar do cheart slí a mbeadh
tionchar air.
Tá droichead le soláthar le maolú a sholáthar do cheart
slí a mbeadh tionchar air.
Soláthrófar comharthaíocht ag na hacomhail le béim a
chur ar chonláistí áitiúla (m.sh. bialanna, áiseanna leasa
agus stáisiúin líonta peitril).
Beidh comharthaí ann, maidir le nithe is díol spéise do
thurasóirí, ar an bhforbairt bóthair atá beartaithe,
bunaithe ar Pholasaí an ÚBN ar Sholáthar
Comharthaíochta Turasóireachta agus Fóillíochta ar
Bhóithre Náisiúnta (2007).
Cuirfear fálú teorann suas le marcáil a dhéanamh ar
theorainn an tsuímh agus le cosc a chur ar chur isteach
ar thalamh in aice láimhe.
Má chuirtear isteach ar an soláthar uisce talmhaíochta le
linn tógála, soláthrófar malairt soláthair uisce.
Soláthraíodh plean maolaithe tírdhreacha mar chuid de
dhearadh na forbartha bóthair (féach Figiúr 9.3,
Imleabhar 3 den RTT seo).
Ar chlaífoirt a théann trí thírdhreach oscailte talmhaíochta
den chuid is mó, moltar meascán de thalamh féaraigh le
híosmhéid lusanna fiáine.
Cinnteoidh dearadh an tsoilsithe go gcoimeádtar
scaipeadh an tsolais thar teorainn an mhórbhealaigh
chomh beag agus is féidir é.
Moltar coillte nua leathanduilleacha agus fálta sceach le
sciathadh éigin a dhéanamh ar an acomhal grádscartha
atá beartaithe do Bhaile Bhuirne agus roinnt
amharcsciathadh a sholáthar mar a mbíonn radharc ar
an acomhal ag Bliain 15 ó shealúchais (PA-PE), go
háirithe ar an taobh thoir. Is é atá i bhformhór an
tírdhreacha idir slabhraíocht -532 agus 750 ná
páirceanna beaga féaracha atá iniata le fálta sceach nó
talamh scrobarnaí féaraigh agus is tírdhreach cuíosach
oscailte é laistigh d’achar caol idir na dromanna áitiúla.
Idir Slabhraíochtaí -352 agus 250, chuirfí meascán de
choillearnach agus fálta sceach ar na fánaí gearrtha
timpeall ar an acomhal. Ba chóir go gcuirfí meascán de
thalamh féarach agus de scrobarnach ar an mbealach
aduaidh chuig an acomhal agus san achar idir
Slabhraíocht 250 agus 500 ar an bpríomhlíne siar ó
dheas, le teacht leis an gcineál tírdhreacha atá ann.
Idir slabhraíochtaí 750 agus 1,500 chuirfí meascán de
thalamh scrobarnaí féaraigh ar na fánaí gearrtha ar an
bpríomhlíne, go mbeadh an fhorbairt bóthair ag teacht
leis an tírdhreach máguaird de pháirceanna
neamhbhainistithe féaracha. Lastall de chiumhais na
bhfánaí, mholfaí scrobarnach a chur le sciathadh áirithe
a sholáthar agus le hathchruthú a dhéanamh ar
mheascán talún scrobarnaí féaraigh droim fásra
scrobarnaí na Sléibhe Riabhaiche. Idir slabhraíochtaí
1,500 agus 1,850 chuirfí coillearnach ar fhánaí an
chlaífoirt le sciathadh a sholáthar ar radharcanna ó
shealúchas P28.
Moltar go gcuirfí coillearnach nua leathanduilleach sna
limistéir idir slabhraíochtaí 1,850 agus 2,000 le cabhrú le
comhtháthú na forbartha bóthair laistigh den tírdhreach
áitiúil agus le sciathadh a sholáthar. Lastall den
choillearnach tá an tírdhreach beagán droimneach le
clúdach d’fhásra scrobarnaí nár cuireadh isteach air. Is é
a chuirfí anseo ná meascán féir, scrobarnaí agus
fálbhruacha le fánaí an chlaífoirt a chomhtháthú laistigh
den tírdhreach áitiúil.
Dhéanfaí formhór na forbartha bóthair a shíoladh le
talamh féaraigh ar chlaífoirt agus laistigh de
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EC.9.8

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

5+500 go dtí
9+500

EC.9.9

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

9+500 go dtí
13+000

EC.9.10

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

13+000 go dtí
13+800

EC.9.11

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

13+800 go dtí
16+150

Deireadh Fómhair 2009

19-3

ghearrthacha. Chuirfí fál sceach/fálbhruach agus
coillearnach i roinnt teascán beaga le sciathadh áirithe a
sholáthar do shealúchais (P25, P35, P38 agus P40), mar
mhaolú agus chomhtháthú éiceolaíoch, go háirithe
timpeall ar Dhroichead Abhainn na Biochaille agus
Droichead na gCillíní. Chuirfí scrobarnach scaipthe in
áiteanna mar a dtéann an fhorbairt bóthair trí cheantair
talún féaraigh atá níos neamhfhoirmeálta. Tá limistéar
de choillearnach measctha agus d'fhálta
sceach/fálbhruacha molta timpeall ar dhroichead Bhaile
Mhic Íre agus ar acomhal Thonn Láin le tuilleadh
sciathadh a sholáthar ar radharcanna ó roinnt sealúchas
atá cóngrach don fhorbairt bóthair.
Tá talamh féaraigh molta ar na claífoirt ag barr na
bhfánaí gearrtha, le heilimint de chomhtháthú a sholáthar
toisc go ngearrfadh an fhorbairt bóthair atá beartaithe trí
lomán creagach iniata an limistéir saintréithe seo. Tá
tuilleadh scrobarnaí molta timpeall ar imeall na dtaobhbhóithre agus na ndroichead áitiúla agus ar stráicí
éagsúla le laghdú a dhéanamh ar an tionchar a
fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt bóthair i ngaireacht
radharc na sealúchas in aice láimhe.
Moltar go gcuirfí roinnt scrobarnaí, coillearnach agus
fálta sceach/fálbhruach idir slabhraíochtaí 9,500 agus
10,250. Tá talamh féaraigh molta leis an mbealach a
nascadh leis an bhféarach íseal agus é ag dul go geall
leis ar ghrád. Tá fálta breise sceach dúchais molta
freisin le bóithre rochtana atá deighilte agus
teorainneacha páirce a nascadh le sciathadh a sholáthar
do shealúchais. Tá coillearnach nua leathanduilleach
molta le nascadh leis an gconair fásra le hais an tSuláin,
le pócaí coillearnaí sa cheantar saintréithe agus le
nascadh le Coillearnach Inse na hAmhraí. Tá
scrobarnach laistigh de thalamh féaraigh molta ar
chlaífoirt ísle ar fud an teascáin seo den bhealach, le
hiarracht a dhéanamh ar theacht leis an bhfásra bunaithe
ar lomáin scaipthe creagacha ar ghné de cheantar
saintréithe an tírdhreacha iad. Cabhróidh seo le
sciathadh a dhéanamh ar radharcanna ó roinnt
sealúchas, go háirithe (P168, 169, P171, P187, P189)
atá suite lastuaidh den bhforbairt bóthair.
Tá cóireáil tírdhreacha don cheantar seo teoranta do
scrobarnach laistigh de thalamh féaraigh mar fhreagra ar
shaintréith tírdhreacha an teascáin seo, ar a shon sin,
moltar fál sceach do chuid de le maolú éiceolaíoch a
sholáthar. Tá tírdhreach an droma iniata agus garbh le
radharcanna teoranta toisc an ceantar a bheith
droimneach agus an fásra atá ann. Moltar breis
scrobarnaí, le roinnt fálbhruacha á gcur, ar imeall na
bhfánaí gearrtha, le nascadh leis an droichead atá
beartaithe do Charraig an Phúca agus teascáin
athailínithe den N22 atá ann.
Trasnaíonn an teascán seo talamh féaraigh feirme Na
Tíre Bige agus Maigh Chromtha. Tá dealramh iniata ar
an gceantar de dhroim fhásra theorainneacha na
bpáirceanna agus na bpócaí coillearnaí agus áirítear an
droichead atá beartaithe i gCluain Fada ann freisin. Tá
fásra féaraigh agus talún scrobarnaí molta d’fhánaí an
chlaífoirt laistigh den chéad chuid den teascán seo
chomh fada leis an droichead. Tá coillearnach agus
fálbhruacha le fánaí gearrtha féaracha molta idir
slabhraíochtaí 14,000 agus 16,150 le cosaint ar
dhéanamh ar eilimint sciata an droichid agus le
radharcanna ó shealúchais laistigh den cheantar a
theorannú agus le gnéithe atá ag teastáil do mhaolú
éiceolaíoch a chlúdach. Tá pócaí coillearnaí scaipthe
laistigh de cheantair talún féaraigh agus fálbhruacha ó
dheas leis an bhforbairt bóthair a nascadh leis an
tírdhreach féarach áitiúil a bhfuil pócaí de choillearnach
fhliuch scaipthe ann agus le heilimint de scáthadh a
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EC.9.12

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

16+150 go dtí
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EC.9.13

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

17+300 go dtí
17+750

EC.9.14

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

17+750 go dtí
19+450

EC.9.15

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

19+450 go dtí
20+200

EC.9.16

Tírdhreachadh
agus Aeistéitic

20+200 go dtí
21+900
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sholáthar i mbliain 15 do shealúchais (P230, P233-P235)
i ngaireacht don fhorbairt bóthair.
Tá fálbhruach nua agus coillearnach molta do na fánaí
gearrtha ar acomhal bóthair an Ghoirtín Rua mar
fhreagra ar chailliúint an fhásra a tharlódh mar thoradh ar
an bhforbairt bóthair. Tá plandú molta freisin le heilimint
sciata a sholáthar do shealúchais, go háirithe P234 agus
P235. Ní cheadaíonn comhtháthú na forbartha bóthair i
dtírdhreach oscailte féarach dhrom an tírdhreacha, ach
beagán sa bhreis ar thalamh féaraigh agus roinnt fásra
scrobarnaí, ar a shon sin, tá fál sceach molta mar chuid
den mhaolú éiceolaíoch don fhorbairt bóthair. Moltar go
gcuirfí roinnt fálbhruach/fál sceach le hathnascadh a
dhéanamh ar theorainneacha páirce atá deighilte.
Moltar go gcuirfí fálta nua sceach agus coillearnach
leathanduilleach ar an bhforbairt bóthair timpeall ar
dhroichead Bhaile Uí Bhioráin agus ar an mbóthar
isteach de réir mar a leanann sé cruth droimneach na
talún. Moltar talamh féaraigh freisin ar fhánaí chlaífoirt
an phríomhlíne. Bheadh na moltaí seo ag teacht le
saintréith oscailte, neamhfhoirmeálta agus féarach an
cheantair agus soláthróidh siad sciathadh éigin ar
radharcanna ó P239, P252 agus P257.
Féarach mór, droimneach agus oscailte den chuid is mó
atá sa tírdhreach. Is é a bheidh i gceist leis an
athsholáthar ná talamh féaraigh mar a dtrasnaíonn an
fhorbairt bóthair páirceanna féaracha. Soláthróidh fál
nua sceach a chur méadú ar amharc-sciathadh timpeall
ar Chúil Liatháin ó shealúchais P245 agus P267-P269,
ag Bliain 15. In áiteanna eile, áirítear fálta
sceach/fálbhruacha le hathnascadh a dhéanamh ar
theorainneacha deighilte páirceanna.
Is conair chaol d’fhéarach cothrom atá sa tírdhreach atá
iniata le fálbhruacha agus fásra dea-bhunaithe agus
ballaí cloch. Moltar fál sceach/fálbhruacha nua in aice le
Muileann na Béillice, mar a ndéanfadh an fhorbairt
bóthair teorainneacha na bpáirceanna a dheighilt,
d’fhonn patrún na bpáirceanna atá ann a thabhairt ar ais.
Soláthróidh seo amharc-sciathadh éigin do shealúchas
P275 agus do radharcanna ón Droichead Nua. Dhéanfaí
síoladh ar na limistéir a bheadh fágtha mar thalamh
féaraigh agus d'áireofaí roinnt fálbhruacha a chur le
ceantair, ar dhócha go gcaillfear iad le linn tógála na
forbartha bóthair, a thabhairt ar ais. Choimeádfaí an
fásra atá sa láthair seo le sciathadh a sholáthar do
radharcanna ó shealúchais in aice láimhe.
Idir slabhraíochtaí 20,200 agus 21,050 moltar talamh nua
féarach le fálta sceach ar theascáin den chlaífort atá
nochta do chomhtháthú tírdhreacha, do shainspéis
radhairc agus le nascadh a dhéanamh le teorainneacha
deighilte na bpáirceanna. Tá saintréith an limistéir íseal
oscailte agus bheadh maolú a thiocfadh leis an
tírdhreach áitiúil teoranta do thalamh féaraigh. Tá na
sealúchais in aice láimhe ardaithe agus na radharcanna
fairsing. I gceantair áirithe, áfach, sholáthródh fásra
réadmhaoine sciathadh áirithe ar an bhforbairt bóthair
atá ar chlaífort ar feadh an teascáin seo.
Moltar fásra féaraigh agus fál sceach d'fhánaí an
chlaífoirt de réir mar a théann an fhorbairt bóthair trí
thuilemhá an tSuláin gur beag cur isteach atá déanta air.
Tá coillearnach nua leathanduilleach molta ar an
mbealach chuig timpeallán Chúil Chomhair. Is í aidhm a
bheadh leis seo an fhorbairt bóthair a cheilt laistigh de
radharcanna agus patrún na bpáirceanna a thabhairt ar
ais mar a bhí laistigh den ghleann leathan oscailte seo
mar a bhfuil radharc fairsing ó roinnt sealúchas. Ar an
ngéag thoir thuaidh chuig acomhal an timpealláin, moltar
go gcuirfí fálbhruach leis an fhorbairt bóthair a nascadh
leis an tírdhreach atá ann agus le cuid den fhásra a
cailleadh le linn na tógála a thabhairt ar ais.
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Cáilíocht agus
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-
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Cáilíocht agus
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-

EC.10.4

Cáilíocht agus
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-

EC.10.5
EC.10.6
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EC.10.8

EC.10.9
EC.10.10

Cáilíocht agus
Draenáil Uisce
Dromchla
Cáilíocht agus
Draenáil Uisce
Dromchla
Cáilíocht agus
Draenáil Uisce
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Cáilíocht agus
Draenáil Uisce
Dromchla

Cáilíocht agus
Draenáil Uisce
Dromchla
Cáilíocht agus
Draenáil Uisce
Dromchla

-

Seachaint ar dhoirteadh ó níochán meascthóra agus
farasbarr stroighne isteach in uisce; agus,

-

Athbhreoslú gléasra agus trealaimh eile ag suíomhanna
atá i bhfad ó aon sruthchúrsa nó draein.
Déanfar stóráil ar threalamh doirte ar an suíomh le linn
tógála, agus úsáidfear é má dhoirtear breosla nó
ceimiceán. Beidh ábhair ionsúiteacha ina leithéid de
threalamh (mar ghráinníní, búmaí nó mataí ionsúiteacha)
agus clúdaigh phlaisteacha draenach. Gheobhaidh na
hoibrithe iomchuí a bhíonn freagrach as láimhsiú
ceimiceán nó ola nó as athbhreoslú gléasra, oiliúint in
úsáid an trealaimh seo.
Imshrianadh ar rith chun srutha ó láthair oibre nó aon
limistéar talún nochta i linn socraithe sula ndéantar é a
scaoileadh le sruthchúrsa.
Cosaint shealadach ar chreimeadh áitiúil ar úiroibreacha
laistigh de thuilemhá an tSuláin le linn na tógála go dtí go
mbunaítear tírdhreach na céime Oibriúcháin.
Déanfar soláthar d’aon uisce lathaí nó dídhaite a
ndéantar pumpáil ó thochailtí air le huisciú a dhéanamh
ar thalamh féaraigh nó socraithe i murlach sula ndéantar
aon scaoileadh le sruthchúrsa.
Áirítear céimeanna feabhsaithe i ndearadh draenála
mhórbhealaigh le híoslaghdú a dhéanamh ar bhaol
truaillithe shruthchúrsaí ó uisce dromchla ag rith chun
srutha ón Réamhdhearadh, ar a n-áirítear soláthar
scarthóirí peitril/ola agus córais draenála mar
dhraenacha scagtha agus claiseanna reatha a úsáid.
I gceantair atá aitheanta mar cheantair a bhfuil
leochaileacht ar leith ag baint leo maidir le héilliúchán
screamhuisce, déanfar leasú ar na prionsabail draenála
atá beartaithe. Déanfar claiseanna reatha agus
draenacha scagtha a líneáil le scannán neamhthréscaoilteach, le ceadú d’uisce dul isteach ach le cosc
a chur ar uisce insíothlú amach ar an talamh, le
sreabhadh a iompar chuig sruth éalaithe isteach i
sruthchúrsa oiriúnach dromchlach, nó go pointe lasmuigh
de thionchar an uiscígh leochailigh mar a ligfear dó dul ar

-

-

EC.10.11

Cáilíocht agus
Draenáil Uisce
Dromchla

-

EC.10.12

Cáilíocht agus
Draenáil Uisce
Dromchla

-

EC.10.13

Cáilíocht agus
Draenáil Uisce
Dromchla

-
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Tá an meascán speiceas don phlandú agus don síolú
éagsúil a thaispeántar ar Fhigiúr 9.3 bunaithe orthu sin
atá sa Treoir do Ghnáthóga in Éirinn (Fossitt, 2000). Tá
meascán cruinn speiceas faoi réir athbhreithnithe ag an
gcéim Miondearaidh, leis an roghnú deireanach ag brath
go mór ar na hithreacha/fo-shraitheanna a bhíonn ar fáil,
a úsáidtear in athchóiriú na forbartha bóthair. Ar a shon
sin, úsáidfear speiceas dúchais do gach plandú agus
síolú, ó fhoinse áitiúil más féidir é, ach le híosmhéid de
dhúchas na hÉireann faoi mar atá sainithe sa Chód
Cleachtais um Shuíomh Flora do Sholáthróirí.
Déantar maoirseacht ar earraí isteach agus bunda
neamh-thréscaoilteach timpeall ar na saoráidí stórála a
bheadh in ann 110% den ábhar atá stóráilte a choimeád.
Leagann treoirlínte a d’fhoilsigh CIRIA agus Bord
Iascaigh Réigiúnach an Oirthir modheolaíochtaí deachleachtais le meathlúchán cáilíochta uisce dromchlach
le linn oibreacha tógála ag suíomhanna abhann a
sheachaint.
Úsáid a bhaint as coincréit réamhtheilgthe, seachas
teilgean in situ, do struchtúir na ndroichead agus na
lintéar.
Oibreacha insrutha stroighne a dhéanamh faoi
choinníollacha tirime le ceadú do na hoibreacha
cruachan 48 uair an chloig sula scaoiltear an t-uisce
isteach arís.
Monatóireacht chúramach a dhéanamh ar úsáid
stroighne lena chinntiú nach dtarlaíonn doirteadh de
thaisme go haon sruthchúrsa.
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-
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-
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Éiceolaíocht Plandú Tírdhreacha

-
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Éiceolaíocht Plandú Tírdhreacha

-
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Éiceolaíocht Plandú Tírdhreacha

-
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ais isteach sa talamh.
Déanfar trealamh, ábhair agus cartadh a stóráil lasmuigh
de thuilemhá táscach an tSuláin agus a chraobhaibhneacha.
Lena chinntiú go mbíonn méid oiriúnach sna lintéir le
fadhbanna acmhainne a sheachaint le linn teagmhas
ardsreafa, seachnófar méadú do-ghlactha ar bhaol tuile,
agus dá réir sin, mar a dtrasnaíonn an Réamhdhearadh
srutháin bheaga, gan ainm, beidh na lintéir mór go leor le
sreabhadh tuile 1-i-100 bliain a iompar.
Nuair a bhíonn gá le hathailíniú buan a dhéanamh ar
shruthán, ar an Abhainn Gharbh mar shampla, bheadh
méid an chainéil nua de mhéid a fhreastlódh ar
shreabhadh tuile 1-i-100 bliain agus é deartha le
saintréithe an tsruthchúrsa atá ann a choimeád.
Beidh leibhéil na dtarr ar gach struchtúr nua droichid
socraithe ar a laghad 300m os cionn an leibhéil réamhmheasta do leibhéal uisce na tuile 1-i-100 bliain.
Le cosc a chur ar struchtúir mar lintéir feidhmiú mar
bhac ar shaolghluaiseacht mhamach a bhfuil cónaí orthu
ar bhruach na habhann, m.sh. an dobharchú, cuirfear an
dara lintéar isteach in aice leis an bpríomhlintéar le híostrastomhas de 600mm. Nuair nach mbíonn an socrú seo
iomchuí, déanfar colbhaí a ionchorprú sna lintéir
draenála ag leibhéal oiriúnach le hinúsáidteacht a
chinntiú.
Coimeádfar ábhair nádúrtha grinnill agus grádáin na
sruthán trí chineál lintéir le híochtar oscailte a úsáid nuair
atá sin indéanta, nó tógfar lintéir ar bhealach go mbíonn
an t-iompú ar a laghad 500mm faoi bhun ghrádlíne
ghrinnill nádúrtha an tsrutháin. Cinnteoidh dearadh
iomchuí na lintéar freisin, chomh fada agus is féidir é, go
gcoimeádtar sreabhadh ar feadh na bliana trí lintéir agus
go seachnaítear ró-threoluas sreafa.
Is le speiceas dúchais a thagann leis an bhfásra áitiúil a
dhéanfar tírdhreachadh agus plandú eile le hais an
bhóthair, agus ar de bhunáitíocht na háite iad nuair is
féidir é .i. de bhunús na hÉireann.
Ar na speiceas a úsáidfear do phlandú tírdhreacha agus
sciathadh tá siad seo a leanas:
• Ithreacha Tirime: Beith Chlúmhach, Fuinseog,
Cuileann, Draighean, Sceach Gheal, Aiteann Coiteann,
Dair Neamhghasánach, Coll.
• Ithreacha Fliucha: Fearnóg, Saileach Choiteann,
Fuinseog.
Is iad na speiceas eile dúchais a bhféadfaí féachaint
orthu ná Saileach Rua, Caorthann, Sailchearnach agus
Crann Sníofa.
Do phlandú ginearálta tor, is iad na speicis is oiriúnaí don
chuid is mó den fhorbairt bóthair atá beartaithe ná
Sceach Gheal, Draighean agus Coll.
Seachnófar speiceas neamhdhúchais, a fhéadfadh a
bheith ionrach, mar Labhras Silíní.
Déanfaidh éiceolaí cuícháilithe athbhreithniú ar gach
togra plandaithe sula gcuirtear i bhfeidhm iad. Laistigh
de Shuíomhanna Inspéise ó Thaobh Éiceolaíochta
(SIÉanna), cinnteoidh an t-éiceolaí a bheidh ar conradh,
trí chuairteanna allamuigh nuair is gá é, go mbíonn an
plandú oiriúnach don chineál fásra áitiúil agus do na
cineálacha gnáthóg atá ann.
Is speicis dhúchais a bheidh sna meascáin de shíol féir a
úsáidtear; nuair is féidir é, úsáidfear síol de stoc dúchais
na hÉireann.
Déanfar plandú crann agus tor a dhearadh ar bhealach
go nascann línte agus grúpaí crann agus tor leis na fálta
sceach, na línte crann, na coillearnacha agus na limistéir
scrobarnaí atá ann. Éileoidh dearadh a leithéid de
phlandú go n-oibríonn éiceolaí cuícháilithe céim ar chéim
leis an bhfoireann dearaidh tírdhreacha.
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Trasrianta
Aibhneacha:
An Sulán
9+400 go dtí
10+500
An Fhothrais
13+400 go dtí
13+700 An
Sulán/An
Láinne
19+900 go dtí
20+100

Éin - Céim na
Tógála

Deilt an
tSuláin FIÉ 1

EC.11.10

Éiceolaíocht Maolú Gnáthóige

20+720 go dtí
21+150 (an
taobh thoir
den fhorbairt
bóthair atá
beartaithe)

EC.11.11

Timpeallacht
Fhionnuisce –
Dearadh Lintéir

21+400 go dtí
21+750

EC.11.12

Éiceolaíocht Maolú Gnáthóige

Coillearnach
Chúil
Chomhair FIÉ
2

EC.11.9

EC.11.13

Éiceolaíocht Plandú Tírdhreacha

An Sulán FIÉ
3

EC.11.14

Éiceolaíocht Plandú Tírdhreacha

An Láinne FIÉ
4

EC.11.15

Éiceolaíocht Maolú Gnáthóige

Gleann Chúil
Liatháin FIÉ 5

EC.11.16

Éiceolaíocht Maolú Gnáthóige

Bogach An Tír
Bheag FIÉ 8

EC.11.17

Éiceolaíocht Maolú Gnáthóige

Coillte
Ghleann an
Earraigh FIÉ
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Déanfar imfhálú ar na ceantair le linn na tógála agus
beidh comharthaí soiléire ann le cosc a chur ar rochtain
nó ar aon ghníomhaíocht thógála in aon chor, ar a náirítear stóráil, dumpáil, páirceáil feithiclí, etc. laistigh de
chainéal na habhann nó ar bhruacha na habhann
lasmuigh de thógáil díreach talún an bhóthair; ag teacht
le Treoirlínte an ÚBN maidir le Cosaint agus Caomhnú
na gCrann, na bhFál Sceach agus Scrobarnaí Roimh, i
Rith agus i nDiaidh Tógála Scéimeanna um Bóithre
Náisiúnta.
Fanfaidh foireann an suímh laistigh de thógáil talún na
forbartha bóthair atá beartaithe, agus ní rachaidh siad
isteach i gceantair choillearnaí in aice láimhe, ná i
limistéir eile den suíomh seo. Cuirfear fálú agus
comharthaíocht in airde ar chiumhais líne an OCÉ sa
cheantar seo le cosc a chur ar fhoireann an tsuímh ar
dhul isteach sa cheantar seo, agus cuirfear in iúl
d’fhoireann iomlán an tsuímh go bhfuil an ceantar seo
thar teorainn go hiomlán.
Déanfar moltaí sonracha maolaithe a ionchorprú ag an
gcéim miondearaidh den fhorbairt i gcomhairliúchán leis
an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. Is é is
dóichí go n-áireofar dlúphlandú tor ina leithéid de
chéimeanna. Cuirfear tuilleadh Saileach Choiteann
agus Fearnóg ar na limistéir ísle ar an dá thaobh den
fhorbairt bóthair atá beartaithe.
Déanfar na lintéir leis an gclaífort ag trasnú Thaiscumar
Inis Cara a dhearadh le saorghluaiseacht uisce a cheadú
faoina bhun. Aontófar sonraíochtaí agus suíomhanna na
lintéar faoi bhun an chabhsa le Bord Iascaigh Réigiúnach
an Iardheiscirt le linn na céime miondearaidh den chlár
dearaidh bóthair. Áireofar céimeanna sa chlaífort a
cheadóidh saorghluaiseacht don dobharchú faoi bhun na
forbartha bóthair atá beartaithe.
Déanfar athphlandú ag suíomhanna oiriúnacha le
cúiteamh a dhéanamh ar an gcaillteanas seo.
Déanfar athphlandú ar bhruach thuaidh an tSuláin idir
Slabhraíochtaí 9 + 525 agus 9 + 650; agus idir
Slabhraíochtaí 20 + 000 agus 20 + 150. Cuirfear
coillearnach bhruachánach ar bhruach thuaidh an tSuláin
idir Slabhraíochtaí 10 + 000 agus 10 + 500; le nascadh
leis an gcoillearnach bhruachánach atá thoir agus thiar.
Déanfar athphlandú ag suíomhanna oiriúnacha le
cúiteamh a dhéanamh ar an gcaillteanas seo. Áireofar
sa réise teascán leathan de bhruach nár cuireadh isteach
air ar dhá thaobh na habhann a cheadóidh
saorghluaiseacht don fhiadhúlra agus do bhunú fásra
faoi bhun an struchtúir. Déanfar speiceas iomchuí mar
an fhearnóg agus an tsaileach dhúchais a chur láithreach
in aice leis an droichead críochnaithe, ar dhá bhruach na
habhann, d’fhonn íoslaghdú a dhéanamh ar leithead
deighilte na conaire bruachánaí.
Déanfar athphlandú ag suíomhanna oiriúnacha le
cúiteamh a dhéanamh ar an gcaillteanas seo.
Caomhnóidh saorghluaiseacht uisce faoi bhun na
forbartha bóthair atá beartaithe an bogach ar gach taobh.
Ceadóidh lintéir saorghluaiseacht froganna faoi bhun na
forbartha bóthair atá beartaithe. Déanfar athsholáthar
crann a chur. Déanfar dlúthphlandú tor agus crann ar an
taobh deas na forbartha bóthair atá beartaithe. Déanfar
plandú idir Slabhraíochtaí 14 + 900 agus 16 + 150 go
garbh.
Déanfar athphlandú ag suíomhanna oiriúnacha le
cúiteamh a dhéanamh ar an gcaillteanas seo. Áireofar
Dair Neamhghasánach sa phlandú seo.
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9

EC.11.18

Éiceolaíocht Maolú Gnáthóige

EC.11.19

Éiceolaíocht Maolú Gnáthóige

EC.11.20

Éiceolaíocht Maolú Gnáthóige

EC.11.21

Éiceolaíocht Maolú Gnáthóige

EC.11.22

Éiceolaíocht Maolú Gnáthóige

EC.11.23

Éiceolaíocht Maolú Gnáthóige

EC.11.24

Éiceolaíocht Maolú Gnáthóige

An Fhothrais
FIÉ 10

Coillte Inse an
Líonáin FIÉ
11
Scrobarnach
Lios an
Chraosaigh
FIÉ 14
Cúil na
Cathrach
Thoir FIÉ 16
Tonn Láin FIÉ
18
Coillte na
Ceapaí FIÉ
20
An Abhainn
Gharbh FIÉ
23

EC.11.25

Éiceolaíocht Maolú Gnáthóige

Conair
Abhainn na
Biochaille FIÉ
25

EC.11.26

Sciathán Leathair Céimeanna
Maolaithe

-

EC.11.27

Sciathán Leathair –
Fara a Bhaint as

-

EC.11.28

Sciathán Leathair –
Fara a Bhaint as

-

EC.11.29

Sciathán Leathair –
Fara a Bhaint as

1+800 - Abha
na Biochaille
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Déanfar athphlandú ag suíomhanna oiriúnacha le
cúiteamh a dhéanamh ar an gcaillteanas seo. Áireofar
sa réise teascán leathan de bhruach nár cuireadh isteach
air ar dhá thaobh na habhann a cheadóidh
saorghluaiseacht don fhiadhúlra agus do bhunú fásra
faoi bhun an struchtúir. Déanfar speicis iomchuí mar an
fhearnóg agus an tsaileach dhúchais a chur láithreach in
aice leis an droichead críochnaithe, ar dhá bhruach na
habhann.
Déanfar athphlandú ag suíomhanna oiriúnacha le
cúiteamh a dhéanamh ar an gcaillteanas seo.
Déanfar athphlandú ag suíomhanna oiriúnacha le
cúiteamh a dhéanamh ar an gcaillteanas seo.
Déanfar athsholáthar crann a chur. Caomhnóidh
saorghluaiseacht uisce faoi bhun na forbartha bóthair atá
beartaithe an bogach ar gach taobh, agus má dhéantar
an dearadh go hiomchuí, ceadóidh lintéir freisin
saorghluaiseacht froganna faoi bhun na forbartha bóthair
atá beartaithe.
Déanfar athsholáthar crann a chur, ar a n-áirítear Dair
Neamhghasánach.
Déanfar athphlandú ag suíomhanna oiriúnacha le
cúiteamh a dhéanamh ar an gcaillteanas seo.
Déanfar athphlandú ag suíomhanna oiriúnacha le
cúiteamh a dhéanamh ar an gcaillteanas seo.
Ardófar an droichead trasna na Biochaille os cionn na
habhann agus ní bheidh aon tionchar díreach ar fhásra
na mbruach seachas leagan riachtanach crann, mar sin
coimeádfar an chonair bhruachánach, fad áirithe.
Déanfar crainn agus toir a athchur ar bhruach na
habhann lena chinntiú go bhfanann an chonair
bhruachánach slán faoi bhun an droichid.
Fostófar oibrí cuícháilithe maidir leis an sciathán leathair
ag staid luath sa tionscadal le dearadh, cur i bhfeidhm
agus le maoirseacht a dhéanamh ar mhionsonraí na
gcéimeanna maolaithe a bhfuil imlíne orthu sa rannán
seo.
Soláthraíonn aon chrann lánaibí nó crainn ina bhfuil
scáintí nó cuasáin oiriúnacha deis sciata do sciatháin
leathair agus caithfear iad a scrúdú maidir le láithreacht
sciathán leathair sula leagtar iad. Má leagtar crainn le
linn séasúr an ghoir ag an sciathán leathair, tá sé
riachtanach go bhfantar go mbíonn an sciathán leathair
tar éis an crann a fhágáil. Fágfar na crainn thar oíche le
ceadú do sciatháin leathair a bheadh fós sa chrann
imeacht leo. Fostófar oibrí cuícháilithe maidir leis an
sciathán leathair le linn chláir leagtha na gcrann leis na
céimeanna maolaithe seo a chur i bhfeidhm agus le
maoirseacht a dhéanamh orthu.
Caithfidh boscaí do sciatháin leathair a bheith ann sula
ndéantar scartáil ar fhoirgnimh nó sula leagtar crainn.
Cuirfear boscaí do sciatháin leathair, le dearai éagsúla,
in airde i gcomharsanacht na gcrann leagtha. Déanfar
cinneadh maidir le líon agus láthair na mboscaí seo ag
am an ghlanta a luaithe agus a bhíonn a fhios cad é an
fásra a choimeádfar agus cén leibhéal úsáide atá tugtha
faoi deara. Beidh na boscaí do na sciatháin leathair
suite i gceantar nach mbainfear tuilleadh fásra as nó
nach leagfar a thuilleadh ann, agus iad ar chrann nó ar
bhalla foirgnimh nach mbeidh tionchar ag an bhforbairt
bóthair ná ag oibríochtaí eile air.
Cuirfear ar a laghad 9 mBosca do sciatháin leathair, de
dhearai adhmaid, in airde i gcomharsanacht na Biochaille
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EC.11.30

Sciathán Leathair –
Fara a Bhaint as

-

EC.11.31

Sciathán Leathair –
Fara a Bhaint as

-

EC.11.32

Sciathán Leathair –
Fara a Bhaint as

-

EC.11.33

Sciathán Leathair –
Fara a Bhaint as

1+800

EC.11.34

Sciathán Leathair –
Maolú Pléasctha

-

EC.11.35

Sciathán Leathair Beartais Mhaolaithe

-

EC.11.36

Sciatháin Leathair –
Dearadh Droichid

1+800 Abhainn na
Biochaille

EC.11.37

Sciatháin Leathair –
Dearadh Droichid

13+780 - An
Fhothrais

EC.11.38

Sciatháin Leathair -

2+600 go dtí
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in ionad na bhfaraí a cailleadh. Soláthróidh siad seo
malairt suíomhanna fara don ialtóg chluasach dhonn. Tá
roinnt dearaí ar fáil a sholáthraíonn réimse teochta agus
bogthaise. Cruthóidh soláthar boscaí don sciathán
leathair faoi bhun agus ar thaobh an droichid seo
acmhainn nua fara don sciathán leathair agus
athsholáthar ar fharaí a chailltear nuair a leagtar crainn.
Ní ceadaithe crainn a bhaint as sula ndéanann oibrí
cuícháilithe ar an sciathán leathair suirbhéireacht
réamhleagan. Cinnteoidh réamhphlé leis na húinéirí
talún nach leagtar crainn sula ndéantar measúnacht
cheart ar a stádas maidir le háitíocht sciathán leathair.
Scrúdóidh saineolaí ar an sciathán leathair gach
foirgneamh atá sainmharcáilte le leagan féachaint an
bhfuil sciatháin leathair ann díreach sula leagtar é.
Éileoidh seo scrúdú inmheánach ar na foirgnimh le
fianaise a aimsiú maidir leis an sciathán leathair chomh
maith le measúnacht ar na struchtúir ón taobh amuigh ag
brathadóir sciathán leathair. Nuair is féidir é, leagfar
foirgnimh sa tréimhse ó lár/deireadh Meán Fómhair go
dtí deireadh Deireadh Fómhair lena chinntiú go mbíonn
deireadh ag an sciathán leathair le gor ach nach mbíonn
siad tosaithe fós ar chodladh geimhridh agus le haon
dochar a fhéadfaí a dhéanamh do neadacha na n-éan a
sheachaint. Má dhéantar leagan le linn aon tréimhse eile
déanfar measúnú críochnúil roimh ré ar úsáid nó ar
láithreacht an sciatháin leathair sa struchtúr. Leagfar
foirgnimh láithreach tar éis scrúdaithe a bhíonn diúltach
(.i. nuair nach n-aimsítear sciatháin leathair sa struchtúr).
Más ann do sciatháin leathair ar an bhfara sna foirgnimh
caithfear ceadúnas maolaithe a fháil ón Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil ag feidhmiú na
gcumhachtaí a bronnadh air le halt 22, 23 agus 34(3)(d)
den Acht um Fhiadhúlra, 1976. Má thugtar faoi deara go
mbíonn sciatháin leathair sna foirgnimh ag am a leagtha,
déanfaidh saineolaí ar sciatháin leathair na sciatháin
leathair a eisiamh as na foirgnimh sula leagtar iad.
Tá fara amháin atá ar eolas ag Droichead na Ceapaí ar
Abhainn na Biochaille ag an ialtóg chluasach donn, a
mbeidh eisiamh faoi cheadúnas ag teastáil dó.
Déanfar réimsí carraige a phléascadh i rith an
gheimhridh. Sula ndéantar pléascadh caithfear a chinntiú
nach ann d’aon charraig nochta a bheadh oiriúnach mar
shuíomh codlata geimhridh don sciathán leathair sa
chomharsanacht. Éileoidh seo go ndéanfadh oibrí
cuícháilithe ar an sciathán leathair suirbhéireacht. Mar a
mbíonn réimsí de charraig nochta, caithfidh oibrí
cuícháilithe ar sciatháin leathair iad seo a scrúdú roimh
an tréimhse chodlata geimhridh (i rith Deireadh Fómhair
nó Samhain) agus le linn tréimhse chodlata an
gheimhridh (Nollaig go dtí Feabhra san áireamh).
Déanfaidh speisialtóir ar an sciathán leathair gach céim a
scrúdú lena chinntiú go gcuirtear i bhfeidhm/go dtugtar
aghaidh ar na beartais mhaolaithe atá aitheanta sa
tuarascáil seo agus i measúnachtaí ina dhiaidh sin ar an
bhforbairt bóthair atá beartaithe. D’éileodh seo scrúdú ar
na beartais sula n-osclófaí an fhorbairt bóthair atá
beartaithe.
Déanfar na boscaí do na sciatháin leathair a scrúdú go
bliantúil ar feadh 5 bliana ar a laghad lena dhéanamh
amach an bhfuil ag éirí leis na beartais mhaolaithe do
chaomhnú an sciathán leathair.
Caithfidh an droichead atá beartaithe thar Abhainn na
Biochaille saorghluaiseacht a cheadú don sciathán
leathair faoina réise.
Beidh scóip 4.8m ar a laghad agus réise 38m sa
droichead ar an bhFothrais, agus ceadóidh sin
saorghluaiseacht don sciathán leathair freisin.
Déanfar dlúthphlandú ar dhá thaobh an bhóthair ag dul
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Plandú Tírdhreacha

2+900

EC.11.39

Sciatháin Leathair Plandú Tírdhreacha

8+550 go dtí
9+000

EC.11.40

Sciatháin Leathair Plandú Tírdhreacha

13+770 go dtí
14+600

EC.11.41

Sciatháin Leathair Plandú Tírdhreacha

14+350 go dtí
15+100

EC.11.42

Sciatháin Leathair Plandú Tírdhreacha

17+200 go dtí
17+720

EC.11.43

Sciatháin Leathair Plandú Tírdhreacha

2+250 go dtí
2+900

EC.11.44

Sciatháin Leathair Plandú Tírdhreacha

8+400 go dtí
9+000

EC.11.45
EC.11.46
EC.11.47
EC.11.48
EC.11.49
EC.11.50

Scréachóg Reilige
– Plandú
Tírdhreacha
Scréachóg Reilige
– Plandú
Tírdhreacha
Scréachóg Reilige
– Plandú
Tírdhreacha
Scréachóg Reilige
– Plandú
Tírdhreacha
Scréachóg Reilige
– Plandú
Tírdhreacha
Sciatháin Leathair Íosbhealaí

17+100 go dtí
18+200
15+900 go dtí
17+100
1+850 go dtí
2+200

Línte leanúnacha crann agus tor a chur; agus íoslaghdú
ar thalamh féaraigh mar mhaolú don Scréachóg Reilige.

2+400 go dtí
3+500

Línte leanúnacha crann agus tor a chur; agus íoslaghdú
ar thalamh féaraigh mar mhaolú don Scréachóg Reilige.

12+650 go
dtí 13+750

Línte leanúnacha crann agus tor a chur; agus íoslaghdú
ar thalamh féaraigh mar mhaolú don Scréachóg Reilige.

14+035

Sciatháin Leathair Íosbhealaí
Sciatháin Leathair Íosbhealaí
Sciatháin Leathair –
Dearadh Soilsithe
Sciatháin Leathair –
Dearadh Soilsithe
Sciatháin Leathair –
Dearadh Soilsithe

1+700 go dtí
2+300

EC.11.56

Sciatháin Leathair –
Dearadh Soilsithe

2+300 go dtí
3+000

EC.11.57

Sciatháin Leathair –
Dearadh Soilsithe

13+400 go dtí
14+600

Sciatháin Leathair –
Dearadh Soilsithe
Sciatháin Leathair –
Dearadh Soilsithe
Sciatháin Leathair –
Dearadh Soilsithe
Sciatháin Leathair –
Dearadh Soilsithe

14+900 go dtí
16+100
16+900 go dtí
17+900
19+700 go dtí
20+100
21+400 go dtí
21+750

Broic –
Suirbhéireacht
réamhthógála

-

EC.11.51
EC.11.52
EC.11.53
EC.11.54
EC.11.55

EC.11.58
EC.11.59
EC.11.60
EC.11.61
EC.11.62
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thar an foirgneamh fara lastuaidh de Bhaile Bhuirne idir
Slabhraíochtaí 2 + 600 agus 2 + 900.
Beidh an plandú an-dlúth le sciathadh a dhéanamh ar
aon tionchar ó shoilsiú agus le laghdú a dheánamh ar
thorann a chuirfeadh isteach ar an sciathán leathair.
Beidh an plandú an-dlúth le sciathadh a dhéanamh ar
aon tionchar ó shoilsiú agus le laghdú a dheánamh ar
thorann a chuirfeadh isteach ar an sciathán leathair.
Cuirfear dlúthfhásra tor ar an taobh thuaidh den bhóthar
atá beartaithe (comhthreomhar leis), a chabhróidh leis na
sciatháin leathair a threorú chuig an lintéar ag 15+035.
Cuirfear dlúthfhásra tor ar an taobh theas den bhóthar
atá beartaithe (comhthreomhar leis), a chabhróidh leis na
sciatháin leathair a threorú chuig an lintéar a
sholáthraítear.
Cuirfear conairí fásra ar an dá thaobh den fhorbairt
bóthair atá beartaithe le sciatháin leathair a threorú chuig
íosbhealach ag Ch. 2+500.
Déanfar sciatháin leathair a threorú chuig an droichead
ag 8+750 trí chonairí fásra a chur ar an dá thaobh den
fhorbairt bóthair atá beartaithe.
Línte leanúnacha crann agus tor a chur mar a mbíonn
grádú nó claífort sa bhóthar leis an Scréachóg Reilige a
chur ó eitilt go híseal trasna an charrbhealaigh.
Déanfar na bruacha le domhainghearradh, ar a n-áirítear
gearradh a bhaineann le hacomhal An Ghoirtín Rua, a
phlandú le toir.

15+035
17+720

Tógfar íosbhealach le gluaiseacht an sciatháin leathair a
cheadú. Is é an tomhas a bheidh san íosbhealach ná 6m
(réise) x 3m (airde).
Beidh Lintéar an tsrutháin ‘ró-mhór’ ag 3.6m x 3m
d’fhonn saorghluaiseacht an sciatháin leathair a cheadú.
Beidh Lintéar an tsrutháin ‘ró-mhór’ ag 3m x 3m d’fhonn
saorghluaiseacht an sciatháin leathair a cheadú.

2+500

Beidh an droichead gan solas.

8+750

Beidh an droichead gan solas.

19-10

Ní bheidh aon soilsiú ann a scaipeann chuig an fásra ná
chuig na huiscebhealaí máguaird.
Ní bheidh aon soilsiú ann a scaipeann chuig an fásra,
uiscebhealaí ná foirgnimh máguaird a úsáideann an
sciathán leathair (féach Figiúr 11.3) ná ar an bhfásra
timpeall na bhfoirgneamh seo.
Ní bheidh aon soilsiú a scaipeann chuig an fásra,
uiscebhealaí ná foirgnimh máguaird a úsáideann an
sciathán leathair (féach Figiúr 11.3) ná ar an bhfásra
timpeall na bhfoirgneamh seo.
Ní bheidh aon soilsiú ann a scaipeann chuig an fásra ná
na uiscebhealaí máguaird.
Ní bheidh aon soilsiú ann a scaipeann chuig an fásra ná
na huiscebhealaí máguaird.
Ní bheidh aon soilsiú ann a scaipeann chuig an fásra ná
na huiscebhealaí máguaird.
Ní bheidh aon soilsiú ann a scaipeann chuig an fásra ná
na huiscebhealaí máguaird.
Críochnaíodh suirbhéireacht iomlán ar ghníomhaíocht an
bhroic mar chuid den MTT seo. Ar a shon sin, athraíonn
suíomhanna cosán an bhroic agus teorainneacha a
limistéir le himeacht aimsire, agus dá bhrí sin déanfar
Imleabhar 2 – Príomhthéacs
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EC.11.63

Broic –
Suirbhéireacht
réamhthógála

-

EC.11.64

Broic –
Suirbhéireacht
réamhthógála /
Glanadh Láithreán

5+750 agus
6+770

EC.11.65

Broic –
Suirbhéireacht
réamhthógála /
Glanadh Láithreán

8+440 agus
8+640

EC.11.66

Broic –
Suirbhéireacht
réamhthógála /
Glanadh Láithreán

10+530 go dtí
agus10+680

EC.11.67

Broic –
Suirbhéireacht
réamhthógála /
Glanadh Láithreán

12+200 agus
12+670

EC.11.68

Broic –
Suirbhéireacht
réamhthógála /
Glanadh Láithreán

12+970 agus
13+350

EC.11.69

Broic –
Suirbhéireacht
réamhthógála /
Glanadh Láithreán

13+570 agus
13+770

EC.11.70

Broic – Brocacha a
bhaint as

-

EC.11.71

Broic – Brocacha a
bhaint as

-

Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh

400 go dtí
1+600
4+800 go dtí
5+550
7+800 go dtí
14+100
14+500 go dtí
16+500
17+580 go dtí
17+880
18+200 go dtí
18+800

EC.11.72
EC.11.73
EC.11.74
EC.11.75
EC.11.76
EC.11.77
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suirbhéireacht iomlán ar thógáil talún an bhóthair maidir
leis an mbroc sula dtosaítear ar an mbóthar a thógáil.
Fuarthas trí bhrocach laistigh de thógáil talún na
forbartha bóthair atá beartaithe. Bhí gníomhaíocht i ndá
cheann acu ag am na suirbhéireachta, uimhreacha
brocacha 13 agus 14; bhí ceann neamhghníomhach,
brocach uimhir 2. Beidh gá le ceadúnas a fháil, sula
dtosaítear ar an fhorbairt bóthair atá beartaithe a thógáil,
leis na pluaiseanna seo a bhaint as. Ní féidir brocacha
(gníomhacha) a bhaint as ach i rith na tréimhse nuair
nach ann do bhroic óga spleácha sa bhrocach, is é sin
idir an 1ú Iúil agus an 1ú Nollaig.
Beidh duine a bhfuil taithí aige/aici ar oibriú le broic i
láthair ar an suíomh le linn ghníomhaíochtaí glanta
láithreán sna háiteanna seo nuair a thosaítear ar an
bhforbairt bóthair atá beartaithe a thógáil, agus oibreoidh
sé/sí leis an bhfoireann glanta láithreán leis na teascáin
seo a sheiceáil do bhrocais.
Beidh duine a bhfuil taithí aige/aici ar oibriú le broic i
láthair ar an suíomh le linn ghníomhaíochtaí glanta
láithreán sna háiteanna seo nuair a thosaítear ar an
bhforbairt bóthair atá beartaithe a thógáil, agus oibreoidh
sé/sí leis an bhfoireann glanta láithreán leis na teascáin
seo a sheiceáil do brocacha.
Beidh duine a bhfuil taithí aige/aici ar oibriú le broic i
láthair ar an suíomh le linn ghníomhaíochtaí glanta
láithreán sna háiteanna seo nuair a thosaítear ar an
bhforbairt bóthair atá beartaithe a thógáil, agus oibreoidh
sé/sí leis an bhfoireann glanta láithreán leis na teascáin
seo a sheiceáil do bhrocacha.
Beidh duine a bhfuil taithí aige/aici ar oibriú le broic i
láthair ar an suíomh le linn ghníomhaíochtaí glanta
láithreán sna háiteanna seo nuair a thosaítear ar an
bhforbairt bóthair atá beartaithe a thógáil, agus oibreoidh
sé/sí leis an bhfoireann glanta láithreán leis na teascáin
seo a sheiceáil do bhrocacha.
Beidh duine a bhfuil taithí aige/aici ar oibriú le broic i
láthair ar an suíomh le linn ghníomhaíochtaí glanta
láithreán sna háiteanna seo nuair a thosaítear ar an
bhforbairt bóthair atá beartaithe a thógáil, agus oibreoidh
sé/sí leis an bhfoireann glanta láithreán leis na teascáin
seo a sheiceáil do bhrocacha.
Beidh duine a bhfuil taithí aige/aici ar oibriú le broic i
láthair ar an suíomh le linn ghníomhaíochtaí glanta
láithreán sna háiteanna seo nuair a thosaítear ar an
bhforbairt bóthair atá beartaithe a thógáil, agus oibreoidh
sé/sí leis an bhfoireann glanta láithreán leis na teascáin
seo a sheiceáil do bhrocacha.
Beidh sé riachtanach tuilleadh iniúchta a dhéanamh ar
na pluaiseanna seo sula gcuirtear iarratas isteach ar
cheadúnas.
Nuair a bhíonn pléascadh beartaithe lasmuigh de
shéasúr síolrúcháin an bhroic, i ngaireacht 50m do
bhrocach, féachfar ar an mbrocach a bhaint as nó a
dhúnadh go sealadach. Déanfar seo ar bhonn gach cáis
ar leith i gcomhairliúchán iomlán le SPNF i ndiaidh
suirbhéireachta réamhthógála.
Moltar fálú nach féidir le mamaigh gabháil tríd ag an
láthair seo.
Moltar fálú nach féidir le mamaigh gabháil tríd ag an
láthair seo.
Moltar fálú nach féidir le mamaigh gabháil tríd ag an
láthair seo.
Moltar fálú nach féidir le mamaigh gabháil tríd ag an
láthair seo.
Moltar fálú nach féidir le mamaigh gabháil tríd ag an
láthair seo.
Moltar fálú nach féidir le mamaigh gabháil tríd ag an
láthair seo.
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Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh
Maolú do
Mhamaigh

19+300 go dtí
20+600
20+710 go dtí
21+900

EC.11.95

Maolú don
Dobharchú

0+200 go dtí
0+900

EC.11.96

Maolú don
Dobharchú

1+930 go dtí
2+350

EC.11.97

Maolú don
Dobharchú

5+100 go dtí
5+350

EC.11.98

Maolú don
Dobharchú

9+000 go dtí
12+850

EC.11.99

Maolú don
Dobharchú

13+400 go dtí
13+930

EC.11.100

Maolú don
Dobharchú

14+500 go dtí
16+250 (ar a
n-áirítear
teascáin den
maolú don
bhroc)

Fálú ar feadh an dá thaobh den phríomhlíne mar atá
léirithe i bhFigiúr 11.5. Saorghluaiseacht a choimeád don
dobharchú ar feadh an tsrutháin ag An Tír Bheag ag
Slabhraíocht 15+030 agus ar feadh an tsrutháin ag An
Goirtín Rua ag Slabhraíocht 16+100.

EC.11.101

Maolú don
Dobharchú

17+650 go dtí
17+850

Fálú ar feadh an dá thaobh den phríomhlíne agus ar
thaobh-bhóithre mar atá léirithe i bhFigiúr
11.5.Saorghluaiseacht a choimeád don dobharchú ar
feadh an tsrutháin.

EC.11.78
EC.11.79
EC.11.80
EC.11.81
EC.11.82
EC.11.83
EC.11.84
EC.11.85
EC.11.86
EC.11.87
EC.11.88
EC.11.89
EC.11.90
EC.11.91
EC.11.92
EC.11.93
EC.11.94

EC.11.102

Maolú don
Dobharchú

EC.11.103

Maolú don
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Moltar fálú nach féidir le mamaigh gabháil tríd ag an
láthair seo.
Moltar fálú nach féidir le mamaigh gabháil tríd ag an
láthair seo.

5+250

Lintéar le saorghluaiseacht a choimeád don dobharchú

9+900

Lintéar le saorghluaiseacht a choimeád don dobharchú

10+500

Lintéar le saorghluaiseacht a choimeád don dobharchú

10+780

Lintéar le saorghluaiseacht a choimeád don dobharchú

11+300

Lintéar le saorghluaiseacht a choimeád don dobharchú

11+900

Lintéar le saorghluaiseacht a choimeád don dobharchú

12+700 (2
uimh.)

Lintéar le saorghluaiseacht a choimeád don dobharchú

15+000

Lintéar le saorghluaiseacht a choimeád don dobharchú

16+100

Lintéar le saorghluaiseacht a choimeád don dobharchú

17+700

Lintéar le saorghluaiseacht a choimeád don dobharchú

10+300

Íosbhealach don Bhroc

8+200

Íosbhealach don Bhroc

8+900

Íosbhealach don Bhroc

500

Íosbhealaí oiriúnacha don bhroc agus don dobharchú

18+350

Íosbhealaí oiriúnacha don bhroc agus don dobharchú
Fálú ar an bpríomhlíne, ar thaobh-bhóithre agus ar
shliosbhóithre na n-acomhal mar a léirítear i bhFigiúr
11.5, le rochtain ar an mbóthar a chosc ar an dobharchú.
Saorghluaiseacht a choimeád don dobharchú ar Abhainn
na Biochaille. Fálú ar an dá thaobh den phríomhlíne mar
atá léirithe i bhFigiúr 11.5.
Saorghluaiseacht a choimeád don dobharchú ar feadh
an tsrutháin. Fálú ar feadh an dá thaobh den phríomhlíne
agus ar thaobh-bhóithre mar atá léirithe i bhFigiúr 11.5.
Fálú ar feadh an dá thaobh den phríomhlíne agus ar
bhóithre rochtana mar atá léirithe i bhFigiúr
11.5.Saorghluaiseacht a choimeád don dobharchú faoi
Dhroichead an tSuláin, agus ar shé shruthán éagsúil ag
Slabhraíochtaí 9+900; 10+520 agus 10+750, 11+360,
11+950, 12+720 (idir phríomhlíne agus thaobh-bhóithre).
Fálú ar feadh an dá thaobh den phríomhlíne mar atá
léirithe i bhFigiúr 11.5. Saorghluaiseacht a choimeád don
dobharchú faoi dhroichead An Fhothrais.

18+250 go dtí
18+800 (ar a
n-áirítear
teascáin den
maolú don
bhroc)
19+320 go dtí

Fálú ar feadh an dá thaobh den phríomhlíne agus
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Fálú ar feadh an dá thaobh den phríomhlíne mar atá
léirithe i bhFigiúr 11.5.Saorghluaiseacht a choimeád don
dobharchú ar feadh an tsrutháin.
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Dobharchú

McCarthy Hyder Comhairleoirí

21+800 (an
foirceann thoir
den fhorbairt
bóthair atá
beartaithe)

EC.11.104

Iora Rua

-

EC.11.105

Cruidín agus
Gabha Dubh –
Suirbhéireacht
Réamhthógála

-

EC.11.106

Scréachóg Reilige
– Suirbhéireacht
Réamhthógála

-

EC.11.107

Scréachóg Reilige
– Neadacha a
bhaint as

-

timpeall ar an acomhal ag Cúil Chomhair mar atá léirithe
i bhFigiúr 11.5.Saorghluaiseacht a choimeád don
dobharchú ar feadh na Láinne agus an tSuláin; agus
laistigh de Thaischumar Inis Cara.
Ag an bpointe trasnaithe ar Abhainn na Biochaille, leorardaítear an carrbhealach os cionn leibhéal na talún le
ceadú don iora rua gluaiseacht faoin charrbhealach ag
an bpointe seo. Coimeádfar conair leanúnach
bruachánach d’fhásra ard faoin droichead, ag nascadh
leis an gcoillearnach atá coimeádta, leis na línte crann
agus leis na fálta sceach lastuaidh agus laisteas den
charrbhealach.
Déanfar suirbhéireacht réamhthógála ar neadú an
Chruidín agus an Ghabha Dubh ag gach pointe mar a
dtéann an fhorbairt bóthair atá beartaithe in aice le, nó
trasna a leithéid de shruthchúrsaí. Is í aidhm na
suirbhéireachta nead aon Chruidín nó aon Ghabha Dubh
a aimsiú laistigh de 50m d’aon oibreacha tógála, agus
céimeanna iomchuí maolaithe sainsuíomh a mholadh a
chuirfidh cosc ar chur isteach ar na héin goir.
Tá gá le suirbhéireacht réamhthógála don Scréachóg
Reilige. Áireofar anseo mionscrúdú ar aon fhoirgneamh,
ar aon bhothán, ar aon scioból nó struchtúir eile saorga
atá le leagan mar chuid den fhorbairt bóthair atá
beartaithe.
Dá n-aimseofaí neadacha i bhfoirgnimh atá á mbaint as,
bheadh tuilleadh beartas maolaithe nó cúitimh ag
teastáil, a gcaithfí a sonraí a aontú leis An tSeirbhís
Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra.
Tá measúnacht déanta ar na tionchair a fhéadfadh a
bheith ar an Drúchtín Ballach mar Mhórthionchar
Diúltach. Ar na beartais a ghlacfar le méid an tionchair
seo a laghdú tá siad seo a leanas:
•

•
EC.11.108

Drúchtín Ballach

0-532 go dtí
3+000
•
•

•

•
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Bailiú na nDrúchtíní Ballacha go hindibhidiúil
díreach sula nglantar suíomh an limistéir tógála
talún don fhorbairt bóthair. Déanfar athlonnú
ar na Drúchtíní Ballacha a bhailítear chuig
gnáthóg den chineál céanna atá siar ón
bhforbairt bóthair. Is é a bheidh i gceist leis
seo ná ‘cuardach lotmhar’ barr méire don
drúchtín faoi gach dídean oiriúnach agus i
ngnáthóga oiriúnacha laistigh den limistéar
tógála talún idir Slabhraíochtaí 0-532 agus
3+000;
Crainn a fhágáil le linn oibreacha leagtha ar
feadh roinnt lá i suíomhanna oiriúnacha a
bhíonn buailte le gnáthóg a choimeádtar sula
ndéantar lománaíocht orthu agus iad a bhaint
as;
Lomáin leagtha a úsáid mar charn gnáthóige i
suíomhanna a roghnaítear sa choillearnach a
bhíonn fágtha; agus
Athbhreithniú cúramach a dhéanamh ar an
nglanadh láithreán sna suíomhanna seo
d’fhonn na coinníollacha atá ann a choimeád, i
dtéarmaí scátha agus bogthaise ach go
háirithe, i ngnáthóg an Drúchtín Ballach atá
tadhlach leis.
Plandú nua agus beartais eile a úsáid, mar
shampla ‘baint fálta feoite’ le cabhrú le
coinníollacha mionaeráideacha na ngnáthóg
tadhlacha a choimeád.
Déantar maoirseacht an-ghéar agus baintear
úsáid thuisceanach as fálú cosanta lena
chinntiú go seachnaítear go hiomlán na
tionchair ar ghnáthóg an Drúchtín Ballach atá
tadhlach leis.
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•

EC.11.109

Timpeallacht
Fhionnuisce – Céim
na Tógála

-

EC.11.110

Timpeallacht
Fhionnuisce –
Dearadh Lintéir

-

EC.11.111

Timpeallacht
Fhionnuisce – Céim
na Tógála

-

EC.11.112

Timpeallacht
Fhionnuisce – Céim
na Tógála

-

EC.11.113

Timpeallacht
Fhionnuisce – Céim
na Tógála

-

Monatóireacht ar
Cháilíocht Uisce

1+800 –
Abhainn na
Biochaille
River
11+350 –
Sruthán “Inse

EC.11.114
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Measúnacht ar an mbaol is dóichí a bheadh
ann go mbeadh rochtain ag an Drúchtín
Ballach ar limistéir oibre, agus athbhreithniú ar
bheartais mar bhacanna ar ghluaiseacht
drúchtín, a mb’fhéidir gá a bheith leo lena
chinntiú ná maraítear drúchtíní go
teagmhasach le linn na n-oibreacha.

Cuirfear treoirlínte ginearálta i bhfeidhm le creimeadh,
dríodar agus truailliú a rialáil, bunaithe ar Goldman et al
(1986) agus Chilibeck et al (1992).
Déanfar lintéir a dhearadh i gcomhairliúchán le Bord
Iascaigh Réigiúnach an Iardheiscirt agus tógfar iad ar
bhealach a chinntíonn go mbíonn saorghluaiseacht ag
éisc agus ag fána eile uisceach sna srutháin, faoi mar
atá leagtha amach i dTuarascáil Theicniúil 7:
Éiceolaíocht.
Úsáidfear scarthóirí ola agus scagdhraenacha le
haislíonadh cloch phóiriúil agus dúnphoill bac siolta nuair
is féidir é do dhraenáil dromchla. Nuair nach mbíonn
scagdhraenacha praiticiúil, úsáidfear malairt chórais a
sholáthraíonn an leibhéal céanna laghdaithe truaillithe.
Le linn na tógála caithfear cosc a chur le truailleáin ar
dhóichí a bheadh díobhálach don Diúilicín Péarla
Fionnuisce atá aitheanta sa Sulán agus san Fhothrais,
ag teacht leis na treoirlínte thuas. Le linn feidhme an
bhóthair caithfear cosc a chur le comhchruinniú
truailleáin ar dhóichí a bheadh díobhálach don Diúilicín
Péarla Fionnuisce atá aitheanta sa Sulán agus san
Fhothrais, ag teacht leis na treoirlínte thuas. Tá sé
tábhachtach a thabhairt faoi deara go gcuirfear
dianbheartais i bhfeidhm leis an Diúilicín Péarla
Fionnuisce a chosaint sna srutháin a théann chuig
aibhneacha ina mbíonn an Diúilicín, chomh maith leis na
haibhneacha féin. Déanfar cóireáil ar dhoirteadh uisce
dromchla ón mbóthar críochnaithe chuig an Sulán, an
Bhiochaille agus an Láinne le scagdhraenacha a
scaoileann le bogach tógtha nó murlach fásmhar sula
dtéann sé isteach san abhainn. Ní bheidh aon struchtúr
ná oibreacha insrutha sa Bhiochaille, sa Sulán, san
Fhothrais ná sa Láinne.
Tá baol an-ard ag baint le hatreorú c.200m den Abhainn
Gharbh chuig cainéal athailínithe maidir le truailliú ó
sholaid ar fuaidreamh le baol dá réir ar an Diúilicín
Péarla Fionnuisce sa Sulán c.2km níos faide síos le
sruth. Caithfidh beartais a bheith ann lena chinntiú go
ndéantar rialú ar sholaid ar fuaidreamh san Abhainn
Gharbh díreach síos le sruth ón athailíniú atá beartaithe,
ag úsáid rialaitheoirí iomchuí truaillithe. Thug Moorkens
(2007) meastachán go mbíonn os cionn 41% de líon
iomlán na ndiúilicíní sa Sulán féin agus os cionn 35%
den líon iomlán i gcóras an tSuláin (ar a n-áirítear
craobh-aibhneacha) idir c.2km agus c.3km níos faide
síos le sruth ón athailíniú atá beartaithe ar an Abhainn
Gharbh. Dá dtarlódh laghdú suntasach ar an líon seo le
linn an athailínithe atá beartaithe ar an Abhainn Gharbh
nó sula mbíonn an cainéal athailínithe cobhsaithe,
bheadh sé tábhachtach a bheith in ann athailíniú 200m
den abhainn c.2km níos faide suas sa sruth ó na
diúilicíní, a chur as an áireamh mar chúis leis an laghdú
sin. Déanfar monatóireacht ar sholaid ar fuaidreamh mar
sin díreach níos faide suas agus níos faide síos le sruth
ó na hoibreacha athailínithe ar feadh tréimhse suas le 6
mhí tar éis an athailínithe.
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Socrófar cáilíocht bhitheolaíoch uisce ag suíomhanna a
bhféadfadh tionchar a bheith orthu B, D, 3, 4, 5, 6, 9 & 10
díreach roimh agus i ndiaidh chríochnú na n-oibreacha
tógála bóthair ag gach láthair acu seo.
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an Líonáin”
13+780 An
Fhothrais
19+900 – An
Láinne
10+450,
12+100,
20+000,
20+700 – An
Sulán
Tagairt
Eangaí na
hÉireann:
Teascán an
tSuláin 4 W
17200 76353
go dtí W
17660 76258
Teascán 8
Thíos ó
chumar
Abhainn na
Biochaille W
20208 76951
go dtí W
20217 76910
Teascán 10 Ó
Chumar
Thonn Láin W
223 757 go dtí
Droichead
Pholl na Bró
W 227 756
Teascán 14
Ón gcumar
leis an
Fhothrais níos
faide síos le
sruth chuig W
297 731 An
Fhothrais
Teascán 4 W
289 752 go dtí
droichead
bóthair ag W
292 753
Teascán 5 Ó
W 297 738
níos faide
síos le sruth
chuig an
droichead ar
an N22
Teascán 6 Ó
dhroichead
bóthair an
N22 chuig
cumar leis an
Sulán An
Láinne
Teascán 6 Idir
Droichead
Morris agus
Droichead na
Láinne ag W
36729 73616
agus 100m
níos faide
suas agus
níos faide
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Ina theannta sin, maidir leis na príomháiteanna inar
déanadh líon na ndiúilicíní a chomhaireamh in 2007, go
háirithe sa Sulán teascáin 4 (rialú), 8, 10 agus 14, an
Fhothrais teascán 4 (rialú), 5 agus 6 agus an Láinne 6
(rialú), ba chóir é a athdhéanamh bliain amháin agus arís
5 bliana tar éis don tógáil a bheith críochnaithe d’fhonn
measúnú a dhéanamh ar aon tionchar a bhainfeadh leis
an mbóthar agus éifeacht fhadtréimhseach na mbeartas
maolaithe don Diúilicín Péarla Fionnuisce dá réir.
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síos le sruth
1+800
Abhainn na
Biochaille
5+250
Sruthán “Tonn
Láine”
16+090
Sruthán “An
Ghoirtín Rua”
17+710
Sruthán
“Bhaile Uí
Bhioráin”

EC.11.116

Timpeallacht
Fhionnuisce – Céim
na Tógála

EC.11.117

Timpeallacht
Fhionnuisce – Céim
na Tógála

10+450 – An
Sulán

EC.11.118

Timpeallacht
Fhionnuisce – Céim
na Tógála

12+100 – An
Sulán

EC.11.119

Timpeallacht
Fhionnuisce – Céim
na Tógála

13+780 - An
Fhothrais

EC.11.120

Timpeallacht
Fhionnuisce – Céim
na Tógála

20+000 – An
Sulán

Timpeallacht
Fhionnuisce – Céim
na Tógála

0-300 – An
Abhainn
Gharbh
1+800
Abhainn na
Biochaille
0+000
Sruthán Thiar
Na Sléibhe
Riabhaiche
0+450 Sruthán Thoir
Na Sléibhe
Riabhaiche
5+250 –
Sruthán “Tonn
Láin”
10+450,
12+100,
20+000,
20+700 – An
Sulán
9+880 –
Sruthán “Lios
an
Chraosaigh”
11+350 –
Sruthán “Inse
an Líonáin”
13+780 – An

EC.11.121
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Láithreacha tionchair B, 1, 7 & 8: Beidh stráice
iarmharach de >10m i gceist ach amháin ag fíorphointe
trasnaithe bóthair, nó nuair a bhíonn oibreacha níos
cóngraí don abhainn go hiomlán riachtanach; sa chás sin
bunófar stráice iarmharach a bheidh níos caoile.

Láthair tionchair 3: Ar an teascán c.1km seo den
abhainn, coimeádfar na crainn bhruachánacha ar an
mbruach géar agus bunófar stráice iarmhartach >5m ó
bharr an bhruaigh.
Láthair Tionchair 5: Ar an teascán c.150m seo den
abhainn, coimeádfar an claífort ardaithe ar a bhfuil crainn
ar a n-áirítear saileach, fuinseog, sceach gheal agus
cuileann.
Láthair Tionchair 6: Bunófar stráice iarmharach chomh
cóngrach agus is féidir é níos faide suas agus níos faide
síos le sruth ó phointe trasnaithe an droichid. Beidh
struchtúir thacaíochta an droichid suite >5m siar ón
mbruach. Ar feadh an teascáin c.400m seo den abhainn
atá cóngarach don fhorbairt bóthair, coimeádfar na
crainn bhruachánacha go léir agus bunófar stráice
iarmhartach 5m ó bharr bhruach na habhann (ar a náirítear bruach an chainéil arduisce). Nuair is féidir é
bunófar stráice iarmharach 15m ar leithead ó chiumhais
na habhann agus fágfar gan cur isteach í.
Láthair tionchair 9: Ar an teascán c.0.5km seo den
abhainn, coimeádfar na crainn bhruachánacha agus
bunófar stráice iarmhartach >5m ó bharr an bhruaigh. Ag
pointe droicheadaíochta an Láinne, bunófar stráice
iarmharach chomh cóngarach agus is féidir é níos faide
suas agus níos faide síos le sruth ó phointe trasnaithe an
droichid.

Ní tharlóidh oibreacha tógála ar dhóichí a chruthóidh
solaid ar fuaidreamh laistigh de 10m de gach sruthchúrsa
idir thús Deireadh Fómhair agus deireadh Márta gan
socrú a bheith déanta roimh ré le Bord Iascaigh
Réigiúnach an Iardheiscirt. Ní tharlóidh aon oibreacha
insrutha sa tréimhse seo gan comhaontú roimh ré le
Bord Iascaigh Réigiúnach an Iardheiscirt.
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Fhothrais
16+090 –
Sruthán “An
Goirtín Rua”
17+710 –
Sruthán
“Bhaile Uí
Bhioráin”
19+900 – An
Láinne
21+400 –
Taischumar
Inis Cara
0+000 –
Sruthán Thiar
Na Sléibhe
Riabhaiche
16+090 –
Sruthán “An
Ghoirtín Rua”
17+710 –
Sruthán
“Bhaile Uí
Bhioráin”
0-300 – An
Abhainn
Gharbh
1+800
Abhainn na
Biochaille
0+000
Sruthán Thiar
Na Sléibhe
Riabhaiche
0+450 Sruthán Thoir
Na Sléibhe
Riabhaiche
5+250 –
Sruthán “Tonn
Láin”
10+450,
12+100,
20+000,
20+700 – An
Sulán
9+880 –
Abhainn “Lios
an
Chraosaigh”
11+350 –
Sruthán “Inse
an Líonáin”
13+780 – An
Fhothrais
16+090 –
Sruthán “An
Ghoirtín Rua”
17+710 –
Sruthán
“Bhaile Uí
Bhioráin”
19+900 – An
Láinne
21+400 –
Taischumar
Inis Cara

Trasnú abhann le bheith trí stua-lintéar oscailte ar a
laghad 1.2 de leithead lán go bruach an tsruthaín nó ar
dhroichead aonréise.

Scagdhraenacha agus scarthóirí ola a úsáid. Sruthanna
éalaithe le bheith inséalaithe i gcás mhórdhoirtí
taismeacha.

Déanfar gach obair mhaolaithe don Oidhreacht
Chultúrtha de réir fhorálacha Acht na Séadchomharthaí
Náisiúnta (Leasuithe) 1930-2004 agus an Chóid

-
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Chleachtais (2000) a aontaíodh idir an tÚdarás um
Bóithre Náisiúnta agus an tAire Ealaíon, Oidhreachta,
Gaeltachta agus Oileán.
Déanfar imscrúdú seandálaíochta ar gach suíomh atá
liostáilte in Aguisíní 8.1 go dtí 8.6 ar a mbeidh tionchar
díreach ag an mbealach atá beartaithe d’fhonn a
shaintréithe, a aois agus a fhairsinge a dhéanamh
amach. Féachfar ar roinnt modhanna imscrúdaithe
suímh, ar a n-áirítear suirbhéireacht ar na gnéithe
aiceanta, suirbhéireacht gheoifisiceach, suirbhéireacht le
brathadóir miotail agus/nó déanamh trinse tástála
seandálaíochta.
Díreofar ar na suíomhanna seo a leanas le linn na nimscrúduithe seandálaíochta:
o CH 2, CH 3
o AH 1, AH 4, AH 8, AH 9, AH 12, AH 19, AH 20, AH 27,
AH 32, AH 35, AH 36
o AAP 1-AAP 31. Áirítear anseo teascáin talún aon
cheantar abhann nó srutháin.
o SAP 1, SAP 5, SAP 7, SAP 8, SAP 11, SAP 12, SAP
14, SAP 15, SAP 16, SAP 17
o AS 5
o BH 4, BH 8, BH 39, BH 54, BH 59, BH 32
Déanfar comhthéacs reatha tírdhreacha na suíomhanna
sin, a n-athróidh a suíomh mar thoradh ar an mbealach
atá beartaithe a thógáil, a thaifeadadh sula dtarlaíonn an
tógáil. Déanfar taifead iomlán scríofa agus fótagrafach ar
na suíomhanna seandálaíochta seo a leanas (ag úsáid
grianghraif ón talamh agus aerfótagraif nuair is cuí).
o CH 2
o AH 1, AH 4, AH 8, AH 9, AH 12, AH 19, AH 20, AH 21,
AH 22, AH 28, AH 29, AH 32, AH 35, AH 36, AH 39
o AAP 4
o SAP 3, SAP 25
Déanfar measúnachtaí seandálaíochta faoi uisce (nó
suirbhéireachtaí lapadála nuair is cuí) i gcomhairliúchán
le Seandálaí Tionscadail na forbartha bóthair, faoi
cheadúnas ó Rannóg Séadchomharthaí Náisiúnta An
Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, ar
an gcuid de na huiscebhealaí seo a leanas a mbeadh
tionchar orthu:
o AAP 1, AAP 2, AAP 3, AAP 5, AAP 6, AAP 7, AAP 8,
AAP 9, AAP 11, AAP 13, AAP 14, AAP 17, AAP 18, AAP
20, AAP 21, AAP 22, AAP 23, AAP 24, AAP 25, AAP 26,
AAP 27, AAP 28
Déanfar taifead iomlán scríofa agus fótagrafach ar aon
struchtúr a bhfuil luach oidhreachta tógtha ag baint leis ar
a mbeidh tionchar suntasach nó trom ag an bhforbairt
bóthair atá beartaithe. Áirítear anseo taifead ar a
gcomhthéacs reatha má tá an bealach atá beartaithe len
é a athrú go mór.
o BH 2, BH 3, BH 4, BH 7, BH 8, BH 10, BH 11, BH 14,
BH 15, BH 16, BH 17, BH 18, BH 21 to BH 46, BH 48 to
BH 60
Bunófar sciathadh nádúrtha le cabhrú le láthair na
suíomhanna le luach Oidhreachta Cultúrtha, ar imeall na
forbartha bóthair atá beartaithe a chaomhnú, ag na
suíomhanna seo a leanas:
o AH 4, AH 21, AH 22, AH 29, BH 28
Déanfar clár oibre fairsing oibre imscrúdaithe suíomh
seandálaíochta ar an gcuid eile den fhorbairt bóthair
d’fhonn aon suíomhanna adhlactha, nach bhfuil ar eolas,
a bhfuil luach Oidhreachta Cultúrtha ag baint leo, a
aithint. Féachfar ar roinnt modhanna imscrúdaithe suímh,
ar a n-áirítear suirbhéireacht ar na gnéithe aiceanta,
suirbhéireacht gheoifisiceach agus/nó déanamh trinse
tástála seandálaíochta.
Moltar go ndéanfaí clár brathadóireachta miotail timpeall
ar limistéar CH 2, teascán de láthair luíocháin an IRA a
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mbeidh tionchar ag an mbealach atá beartaithe air, le
mionsuirbhéireacht ar ghnéithe aiceanta ar achar iomlán
an luíocháin. Déanfar aon ní a aimsítear mar chásanna
piléar a mhapáil agus cuirfear an fhaisnéis ar fáil don
phobal. Cabhróidh aon ní dá leithéid a aimsítear le níos
mó sonraí a mhapáil ar an gcomhrac.
Tá sé beartaithe béim a chur ar CH 2, láthair luíocháin an
IRA, don té a bhíonn ag dul thar bráid, ar an bpríomhlíne
nó ar feadh an teascáin den N22 atá ann. Is féidir seo a
bhaint amach trí shaothar ealaíne nó dealbh a chur in
airde ag an láthair seo, nó le leataobh beag agus plaic
eolais ar an N22 atá ann. Thabharfadh seo níos mó
feasachta ar an láthair i ndeireadh na dála, do dhaoine a
bheadh ag dul thar bráid ar an N22 atá ann, go
réigiúnach agus go náisiúnta.
Déanfar na hoibreacha go léir atá beartaithe i
gcomhairliúchán leis an Seandálaí Tionscadail a bhíonn
ceaptha ag An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil (RCORÁ) agus Ard-Mhúsaem na hÉireann
(AMÉ), faoi mar is cuí.
Déanfaidh seandálaithe gach imscrúdú seandálaíochta
de réir téarmaí Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta
(Leasuithe) 1930-2004, faoi mar is gá. Déanfar soláthar
iomlán maidir le taifeach ar aon iarsmaí nó gnéithe
seandálaíochta a aimseofaí le linn na n-imscrúduithe.
Nuair is féidir é, déanfar gach iarracht réasúnta ar
chaomhnú a dhéanamh in situ, nó ar an tionchar ar
shuíomhanna aitheanta Oidhreachta Cultúrtha a laghdú.
Nuair nach féidir suíomhanna Oidhreachta Cultúrtha a
chaomhnú in situ, déanfar an sciar den suíomh faoi
thionchar díreach a chaomhnú le taifead, trí thochailt
seandálaíochta agus/nó suirbhéireacht, tuairisciú, foilsiú
agus cartlannú, de réir mar a bhíonn faofa ag Seandálaí
Tionscadail na forbartha bóthair, Rannóg
Séadchomharthaí Náisiúnta An Roinn Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, agus i gcomhairle leis
an Ard-Mhúsaem.
Beidh gach beartas maolaithe sa tuarascáil seo faoi réir
ag faomhadh an tSeandálaí Tionscadail don fhorbairt
bóthair a bhíonn ceaptha ag Rannóg Séadchomharthaí
Náisiúnta An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil agus Ard-Mhúsaem na hÉireann, mar is
cuí.
Déanfar cordúnú ar gach séadchomhartha atá ar eolas
atá cóngarach don fhorbairt, agus nach mbeidh tionchar
suntasach nó trom air le linn na n-oibreacha go léir ar an
láthair, chun sástachta an tSeandálaí Tionscadail a
bhíonn ceaptha don fhorbairt bóthair (Oifig Deartha na
mBóithre Náisiúnta, Corcaigh).
Déanfaidh seandálaí cuícháilithe monatóireacht ar gach
glanadh barrithreach a bhaineann le tógáil na forbartha
bóthair atá beartaithe. Déanfar soláthar iomlán maidir le
taifeach ar aon iarsmaí nó gnéithe seandálaíochta a
aimseofar le linn na monatóireachta.
Nuair a tharlaíonn leibhéil suntasacha smúite, chuirfí stop
leis na gníomhaíochtaí tógála agus chuirfí tuilleadh
beartas maolaithe i bhfeidhm leis an smúit a shóchtadh
ag an am sin, chomh maith le beartais eile maolaithe a
aithint le hiarracht a dhéanamh ar a leithéid a chosc sa
todhchaí.
Nuair is gá é, déanfar rothaí na bhfeithiclí a ní sula
bhfágann siad an suíomh. Déanfar soláthar maidir le
spraeáil ar choda nochta agus socrófar uasairde titime
do ghníomhaíochtaí seachadta leanúnacha agus baisce.
Tógfar bealaí iompair siar ó shealúchais más féidir é
agus leis an leithead is lú iontu le laghdú a dhéanamh ar
an gcur isteach a dhéantar ar limistéar an dromchla. I
dtréimhsí fada tirime aimsire, déanfar spraeáil ar bhealaí
iompair ó am go chéile le huisce le híoslaghdú a
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dhéanamh ar chur isteach ón deannach. Déanfar rialú ar
luas na bhfeithiclí. Scuabfar go rialta na bóithre
pábháilte iompair agus na bóithre poiblí ar a mbíonn
tionchar ag trácht na tógála.
Beidh an gléasra mionbhrúite suite siar ó láithreacha atá
íogair. Nuair nach féidir úiroibreacha a chríochnú laistigh
de shéasúr úiroibreacha, déanfar iad a shéalú nó a
athfhás mar bheartas sealadach. Déanfar íoslaghdú ar
am stórála d’ábhair ar an láthair. Clúdófar feithiclí a
bhíonn ag iompar ábhair a ghineann deannach chuig
agus ón suíomh. Déanfar íoslaghdú ar oibreacha a
ghineann deannach, mar ghearradh agus meilt agus
soláthrófar maolú áitiúil faoi mar is cuí m.sh. sciathadh.
Úsáidfear gach trealamh agus teicníocht iomchuí mar
astarraingt deannaigh le deannach a laghdú.
Déanfar monatóireacht ar dheannach i ngaireacht na
sealúchas cónaithe in aice láimhe trí theicníochtaí mar
mhonatóireacht “fablon pad”. Déanfar monatóireacht ar
dheannach ar feadh tréimhse na tógála aon uair agus
aon áit inar dhóichí go gcruthódh gníomhaíochtaí leibhéil
deannaigh smúite a ghinfeadh suaitheadh. Féachfar ar
roinnt láthair mhonatóireachta do shealúchais a bheadh
mar shampla ionadaíoch don cheantar (nach lú ná
ceithre shealúchas) le feidhmiú éifeachtach na mbeartas
maolaithe a chinntiú.
Déanfar astuithe torainn ag an láthair thógála a bhainistiú
de réir BS 5228 “Rialú torainn ar shuíomhanna oscailte
agus tógála”.
Tógfar sciathú sealadach torainn ag an mbristeoir
carraige/rige píle lena chinntiú go mbíonn leibhéal an
torainn níos lú ná 70 dB(A), i dtreo na dtithe a
bhféadfadh drochthionchar a bheith orthu.
Ní cheadófar carnadh ach nuair a úsáidtear córais
aitheanta laghdaithe torainn, agus le linn uaireanta
sainithe oibre amháin. Ar a shon sin, is gníomhaíocht í a
bheidh teoranta do láithreacha ar leith agus beidh fad
ama teoranta i gceist léi. Déanfar beartais le híoslaghdú
a dhéanamh ar an gcreathadh a eascraíonn ó ghléasra
agus innealra ar an láthair.
Déanfar monatóireacht ar thorann agus ar chreathadh ag
na sealúchais a mbíonn tionchar orthu le linn na
gcéimeanna criticiúla a bhaineann le pléascadh carraige
agus oibreacha briste/píle carraige.
Cloífar le teorainneacha Údarás um Bóithre Náisiúnta
maidir le creathadh le linn carraigeacha a phléascadh
agus oibreacha briste/píle carraige (ÚBN: Treoirlíne
maidir le Cóireáil Torainn agus Chreathadh i Scéimeanna
um Bóithre Náisiúnta, Deireadh Fómhair 2004).
Toisc go bhféadfaí a rá maidir leis na scoilteanna atá ann
(más ann d’aon cheann) i sealúchais, gur tharla siad de
dhroim na n-oibreacha tógála, déanfar suirbhéireacht
riochta ar fhoirgnimh/sealúchais sula dtosaítear ar
oibreacha briste/pléasctha carraige, agus oibreacha eile
a bhaineann le céim na tógála na forbartha bóthair atá
beartaithe.
Sa chás go ndéantar amach sna suirbhéireachtaí riochta
go mbíonn struchtúr lag in aon fhoirgneamh, nó go bhfuil
cúis lena chreidiúint go bhfuil claonadh neamhghnách ag
baint leo maidir le damáiste ó chreathadh, bheadh seo le
cur san áireamh, agus soláthar déanta dá réir ag an
gconraitheoir do phléascadh carraige agus d’oibreacha
briste/píle carraige.
Ní dhéanfar oibreacha seachas pumpáil amach ar
thochailtí, oibreacha sábháilteachta agus éigeandála
istoíche nó ar an Domhnach gan chead i scríbhinn ó
Chomhairle Contae Chorcaí. Nuair a cheadaítear
ragobair agus sealobair, bíonn cosc ar iompar charta
agus soláthar ábhar lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre
agus beidh na teorainneacha torainn a bhfuil imlíne orthu
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EC.14.9

Torann agus
Creathadh

-

EC.14.10

Torann agus
Creathadh

Ar feadh
bóthar
rochtana 275
- 365

EC.14.11

Torann agus
Creathadh

18+700 –
18+900

EC.14.12

Torann agus
Creathadh

17+600 –
18+000

EC.14.13

Torann agus
Creathadh

5+770 –
5+940

EC.14.14

Torann agus
Creathadh

9+100 9+250

EC.14.15

Torann agus
Creathadh

9+250 –
9+400

EC.14.16

Torann agus
Creathadh

4+370 –
4+590

EC.14.17

Torann agus
Creathadh

3+930 –
4+100

EC.14.18

Torann agus
Creathadh

2+760 –
2+910

EC.14.19

Torann agus
Creathadh

110 - 410

EC.14.20

Torann agus
Creathadh

170 - 385

EC.14.21

Torann agus
Creathadh

1+800 2+000

EC.14.22

Torann agus
Creathadh

18+700 –
18+900

EC.14.23

Torann agus
Creathadh

16+000 16+260

EC.14.24

Torann agus
Creathadh

1+600 16+140
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i dTábla 10.2 (Imleabhar, Caibidil 10 den RTT) i gceist,
faoi réir ag deimhniú ó Chomhairle Contae Chorcaí.
Beidh dromchla bóthair ísealtorainn (tréscaoilteach)
ionchorpraithe ar fhad iomlán scéime an N22 atá
beartaithe ó Bhaile Bhuirne go Maigh Chromtha.
Bainfidh an dromchlú laghdú 3.5dB amach i dtorann
tráchta bóthair.
Is iad EC.14.10 go dtí EC.14.26 na bacanna torainn atá
beartaithe don fhorbairt bóthair atá beartaithe
Airde (m): 2.75
Fad (m): 100
Barr an ghearrtha an bhóthair rochtana
Frithchaiteach
Airde (m): 2.5
Fad (m): 210
Barr an Ghearrtha
Frithchaiteach
Airde (m): 2.5
Fad (m): 405
Imeall na ciumhaise
Frithchaiteach
Airde (m): 2.7
Fad (m): 170
Barr an Ghearrtha
Frithchaiteach
Airde (m): 2.5
Fad (m): 145
Barr an Ghearrtha
Frithchaiteach
Airde (m): 2.1
Fad (m): 160
Barr an Ghearrtha
Frithchaiteach
Airde (m): 1.5
Fad (m): 205
Imeall na ciumhaise
Ionsúiteach
Airde (m): 2.75
Fad (m): 160
Barr n Ghearrtha
Frithchaiteach
Airde (m): 1
Fad (m): 200
Imeall na ciumhaise
Frithchaiteach
Airde (m): 2.5
Fad (m): 300
Imeall na ciumhaise
Ionsúiteach
Airde (m): 2
Fad (m): 200
Imeall na ciumhaise
Ionsúiteach
Airde (m): 2.75
Fad (m): 300
Imeall na ciumhaise
Frithchaiteach
Airde (m): 2.5
Fad (m): 210
Barr an Ghearrtha
Frithchaiteach
Airde (m): 2
Fad (m): 245
Imeall na ciumhaise
Frithchaiteach
Airde (m): 1.5
Fad (m): 120
Imeall na ciumhaise
Frithchaiteach
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EC.14.25

Torann agus
Creathadh

8+660 8+910

EC.14.26

Torann agus
Creathadh

4+350 4+660

EC.15.1

Úsáid Talún
Neamhthalmhaíoch
ta

-

EC.16.1

Geolaíocht agus
Hidrigeolaíocht

-

EC.16.2

Geolaíocht agus
Hidrigeolaíocht

-

EC.16.3

Geolaíocht agus
Hidrigeolaíocht

-

EC.16.4

Geolaíocht agus
Hidrigeolaíocht

-

EC.16.5

Geolaíocht agus
Hidrigeolaíocht

-
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Airde (m): 2.6
Fad (m): 250
Imeall na ciumhaise
Frithchaiteach
Airde (m): 2.5
Fad (m): 310
Imeall na ciumhaise
Ionsúiteach
I rith na céime tógála coimeádfar rochtain ar shealúchais.
Cuirfear úinéirí talún ar an eolas maidir le huainiú na noibreacha a mbeadh tionchar díreach acu ar rochtain ar
an sealúchas. Beidh Plean Bainistíochta Tógála agus
Plean Oibriúcháin Timpeallachta ann do na hoibreacha
tógála agus céimniú le híoslaghdú ar an gcur isteach ar
thrácht ar na bóithre atá ann a chinntiú. Nuair a bhíonn
tionchar ag an Réamhdhearadh ar rochtain ar
shealúchais chónaithe ó bhóithre poiblí, soláthrófar
malairt rochtana ag láthair oiriúnach. Má dhéantar
athghrádú ar chabhsán nó má leagtar aon struchtúr mar
bhalla teorann nó piara geata, beidh an ceann a chuirtear
ina ionad den cháilíocht agus den chaighdeán céanna
leis an ábhar atá ann mura n-aontaítear a mhalairt leis na
húinéirí.
Áireofar sa mhaolú imscrúdú ar acmhainn éilliúcháin, le
béim ar leith ar an gceantar cóngarach do láthair an
teilgcheárta iarainn agus mar a bhfuil láthair líonta talún
Na Seanchille suite in aice leis an bhforbairt bóthair dá
gcuirfí isteach ar an talamh sa cheantar sin. Sa chás go
n-aithneofaí éilliúchán, chaithfí modhanna dochta oibre a
úsáid, ar a n-áirítear tástáil iomchuí agus stoc-charnadh
ar chartadh de réir na reachtaíochta iomchuí
bainistíochta dramhaíola. Ina theannta sin, dhéanfaí
measúnú agus rangú ar aon ábhar a bheadh le cur de
láimh, ar a n-áirítear ábhar éillithe, agus ansin é a iompar
agus a chur de láimh ag ionad bainistíochta dramhaíola
le ceadúnas iomchuí.
Ina theannta sin, dhéanfaí measúnú agus rangú ar aon
ábhar a bheadh le cur de láimh, lena chinntiú go dtógfaí
chuig an ionad iomchuí bainistíochta dramhaíola é.
Déanfar maolú ar dhrochthionchair a tharlaíonn de
dheasca doirteadh de thaisme agus rith chun srutha
suímh trí dhea-chleachtas maidir le rialú truaillithe a
úsáid agus cloí le treoir aitheanta an tionscail (m.sh.
CIRIA C515 (Preene et. al. 2000)).
Déanfar drochthionchair ar sholáthar agus ar cháilíocht
uisce a mhaolú trí fhoinse eile soláthair uisce a sholáthar,
ar a n-áirítear nasc leis an bpríomhlíonra soláthair;
píobánú ar mhalairt soláthair fhuaráin; tobair éadomhaine
a dhéanamh níos doimhne agus suiteáil ar thollphoill
éadoimhne á n-athchur (ag glacadh leis gur féidir
tollphoill táirgiúla a thógáil san uiscíoch buncharraige
éadomhain).
Déanfar cáilíocht uisce a chosaint trí dhea-chleachtas
maidir le rialú truaillithe a chur i bhfeidhm mar urbhánna
a áireamh i dtreo is gur féidir doirtí de thaisme ar an
mbóthar a aonrú ón ngreásán draenála nádúrtha (uisce
dromchla agus screamhuisce).
Moltar go gcuirfí clár cuimsitheach monatóireachta
d’fhoinsí atá “i mbaol” i bhfeidhm, ag tosú ar a laghad 12
mhí roimh an tógáil agus ag síneadh tríd an tógáil agus
ar feadh 12 mí ar a laghad tar éis don bhóthar a bheith
críochnaithe (dhéanfaí suirbhéireacht roimh an tógáil
lena chinntiú go mbíonn gach gné den screamhuisce ar a
bhféadfadh tionchar a bheith ag an mbóthar atá
beartaithe aitheanta). Nuair a bhíonn foinse maolaithe,
nó ar dhóichí go maolófar é, rachfar i mbun oibreacha
feabhsaithe a bhféadfadh mionathrú ar an bhfoinse a
bhíonn ann a bheith i gceist (m.sh. an tobar a dhéanamh
níos doimhne), nó suiteáil ar sholáthar nua (mar
thollpholl).
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Treoielínte do Chosaint agus do Chaomhnú Crann, Fálta agus Scrobarnach Roimh, Le Linn
agus tar éis Tógála Scéimeanna um Bóithre Náisiúnta
Treoirlínte do Chóireáil Caighdeán an Aeir le linn Pleanála agus Tógála Scéimeanna um Bóithre
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Náisiúnta
A Guide to Landscape Treatments for National Road Schemes
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