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1.Réamhrá
Tá  Comharchumann  Dhún  Chaoin  Teoranta  (An  Comharchumann)  dulta  i  mbun  éiceolaithe
proifisiúnta d’fhostú chun taighde agus suirbhéireacht  a dhéanamh ar bhithéagsúlacht pharóiste
Dhún Chaoin agus chun léarscáil a tharraingt ar a n-áireofar gnáthóga, an bheatha fhiáin agus an
leagan amach fisiciúil  agus chun gnéithe de bhithéagsúlacht an pharóiste d’aithint. 
Rinneadh an suirbhé éiceolaíochta idir an 27   Iúil  agus an 4 Lúnasa agus é mar  aidhm leis  na
gnáthóga sa cheantar a shainaithint agus iad a mhapáil le grianghraif ón aer, speicis ionrach den
Treas Sceideal (S.I. 477/2011) a aimsiú agus a thomhas  agus liosta iomlán a chur le chéile  de na
speicis plandaí agus ainmhithe a tugadh faoi ndeara sa pharóiste. Déanadh ionsaí ar an nGhlúineach
Bhiorach   (Fallopia  japonica)  agus   ar  an  nGunnaire  (Gunnera  tinctoria)  a  bhí  go  rábach  sa
cheantar i bplean ceithre bliana idir 2017 agus 2020 agus déanadh laghdú  95 % orthu dá bharr sin.

1.1 Suíomh
Is pobal beag cósta é Dún Chaoin  ar imeall  thiar Leithinis Chorca Dhuibhne,  25 nóiméad tiomána
ó bhaile Dhaingean Uí Chúis agus oileánrach na mBlascaod  tamall amach sa bhfarraige uaidh. Is
ceantar Gaeltachta é Dún Chaoin agus is é an pobal is sia siar in Éirinn é. Baineann úsáid na talún
sa cheantar den chuid is mó le feirmeoireacht ísealdéine; mar sin féin, tá an fheirmeoireacht ag dul i
léig sa cheantar le blianta beaga anuas mar gheall ar na dúshláin a bhaineann le topagrafaíocht,  ithir
agus aeráid an cheantair. Den chuid is mó, is tithe scoite iad áitribh  an cheantair le gairdíní móra
agus le  faichí  móra 'na dtimpeall,  agus is  tithe saoire  iad timpeall  ar  a leath acu.  Cuireann na
cuairteoirí a thagann 'on cheantar de bharr na lúb shiúlóide náisiúnta Slí Chorca Dhuibhne agus
Ionad an Bhlascaoid leis an méid daoine a bhíonn ag siúl ar a’ gceantar, mar sin féin, is beag deis
atá ann don phobal  chun leasa a bhaint astu seo.  Is Limistéar faoi Chosaint Speisialta (LCS) is ea
cósta an pharóiste mar pháirt de  LCS (SPA)  Leithinis Chorca Dhuibhne (Cód an tSuímh: 004153)
(NPWS, 2.

Figiúr 1: Suíomh Ghinearálta Dhún Chaoin ar Leithinis Chorca Dhuibhne
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1.2 Cuntas ar an Suíomh
Chlúdaigh an tsuirbhéireacht timpeall ar 1133ha agus áirítear ann paróiste iomlán Dhún Chaoin,
seachas Oileáin an Bhlascaoid. Mar gheall ar an suíomh  ina bhfuil sé, tá réimse leathan gnáthóga
léirithe i nDún Chaoin, ó ghnáthóga idirthréimhseacha cósta, fraochmhá thirim agus bán aigéadach.
Tosnaíodh leis an tsuirbhéireacht sna bailte fearainn atá in aice le Ceann Sléibhe agus gabhadh  ó
thuaidh mar sin ó bhaile fearainn go baile fearainn. Baineadh úsáid as na bailte fearainn éagsúla mar
fhoranna den limistéar iomlán chun críochnúlacht a chinntiú agus chun ná fágfaí  aon cheantar ar
lár. Cuireadh tithe cónaithe as an áireamh sa suirbhé agus is féidir iad a aicmiú mar thalamh thógtha
de ghnáth. Bhí formhór na bplásán níos lú ná an scála a bhí in úsáid chun an suirbhé gnáthóige a
dhéanamh, ach is tithe scoite iad áitribh an cheantair seo de ghnáth agus faichí agus gairdíní móra
ina dtimpeall.

FÍGIÚR 2: LÉARSCÁIL INA DTAISPEÁNTAR TEORAINNEACHA DHÚN CHAOIN AGUS NA MBAILTE FEARAINN

6



OAKWIN LTD        PLEAN BITHÉAGSÚLACHTA POBAIL DO DHUN CHAOIN              MEÁN FÓMHAIR 2021

1.3 Srianta a bhain leis an Suirbhé
Rinneadh an suirbhé seo i lár an tsamhraidh agus dá bhrí sin ní raibh sé teoranta ag séasúr fáis
tipiciúil  fhormhór  na  speiceas  agus  is  dócha  gur  aithníodh  gach  speiceas  ionrach  den  dTreas
Sceideal  a  bhí  ann.  Bhí  an  suirbhé  teoranta,  áfach,  toisc  chomh leathan is  a  bhí   limistéar  an
tsuirbhé. Laghdaigh sé sin an leibhéal sonraí a bhí ar fáil san am a bhí leagtha síos dó,  ach bíonn
cruinneas ag baint le léarscáileanna gnáthóige ag an dtráth  a déantar an suirbhé.

2. Modheolaíocht an tSuirbhé
Éiceolaithe ón gcomhlacht Oakwin - Maurice O’Connor, Jessica Hamilton, Aoife Embleton agus
James Whelan a dhein an suirbhé éiceolaíoch idir  Dé Máirt  an 27 Iúil  agus Dé Céadaoin an 4
Lúnasa. Siúladh an ceantar go mion chun an suirbhé a chur i gcrích agus rangaíodh na gnáthóga de
réir A Guide to Habitats in Ireland  (Fossit, 2000) agus de réir na Treorach um Dhea-Chleachtas le
haghaidh  Suirbhé  Gnáthóg  agus  Mapála  a  d’fhoilsigh  an  Chomhairle  Oidhreachta[CITATION
Smi11 \l 2057].  San iomlán, déanadh obair a bhí comhionann le 12 lá de shaothar  suirbhéireachta
páirce  d’fhonn  gach  gnáthóg  sa  pharóiste  a  mhapáil,  speicis  ionrach  den  Treas  Sceideal  (I.R.
477/2011) a aithint agus gnéithe dearfacha bithéagsúlachta agus pointí spéise don bpobal a áireamh.
Baineadh  úsáid  as  chomhordanáidí  ITM  agus  nótaí  mionsonraithe  a  bailíodh  sa  réimse  chun
léarscáileanna gnáthóige a chruthú agus úsáideadh  QGIS 3.14 (A Corúna) chuige sin. Úsáideadh na
nótaí seo leis chun liosta mionsonraithe a dhéanamh de na speicis plandaí ar  fad a tugadh faoi
ndeara (Aguisín 2).  Coimeádadh cuntas leis ar na hinveirteabraigh, na héin agus aon ainmhithe eile
a tugadh faoi ndeara.
Cuireadh ceamaraí  conaire  i  bhfearas chun tuilleadh eolais  a  bhailiú  ar speicis  mhamacha, mar
shampla an dobharchú (madra uisce) agus an broc sa pharóiste. 
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3. Torthaí  an tSuirbhé

3.1 Gnéithe den Bhithéagsúlacht
Tá speictream leathan d’eilimintí agus de ghnéithe i bparóiste Dhún Chaoin a chuireann leis an
mbithéagsúlacht  foriomlán  atá  ann.  Cuireann  geolaíocht  agus  topagrafacht  an  cheantair  raon
gnáthóg i  bhfeidhm ó mhóintigh  uachtaracha  go failltreacha  mara  carraigeacha.  Cuireann gach
ceann de na cineálacha gnáthóige seo nideoga ar fáil do uilíochta éagsúla  speicis bláthanna agus
ainmhithe agus bíonn bagairtí agus brúnna éagsúla ar gach aon cheann acu.  Deineadh cuid mhaith
speicis atá faoi chosaint faoin Treoir maidir le Gnáthóga AE agus faoin Treoir um Éin AE a áireamh
le linn na suirbhéireachta. 

Liosta Gnáthóg (Fossitt
l Fraochmhá Thirim Shiliciúil (HH1)
l Dlúthraithneach (HD1)
l Féarach Feabhsaithe (GA1)
l Bán Áise  (GA2)
l Bán Aigéadach Bogthais Tirim(GS3)
l Bán Fliuch (GS4)
l Scrobarnach (WS1)
l Toir Ornáideacha/Toir Ghallda (WS3)
l Muiraillte Carraigeacha  (CS1)
l Muiraillte Dríodair (CS3)
l Fallaí Cloch agus obair chloiche eile (BL1) 
l Scileach Siliciúil agus Carraig Scaoilte (ER3)
l Abhainn Chreimneach agus Abhainn Shléibhe  (FW1)

3.1.1 Gnáthóga Sléibhe
Sa  chás  seo,  den  chuid  is  mó,  is  Fraochmhá  Thirim Shiliciúil  (HH1),  mar  aon  le  paistí  den
Dlúthraithneach (HD1), Bán Aigéadach Bogthais Tirim (GS3) agus Scileach Siliciúil (ER3) is ea na
gnáthóga sléibhe. Bíonn caoire  ar féarach ar na gnáthóga sin in áiteanna áirithe, rud a chuireann
cosc ar fhásra comharbais gabháil lastuas dóibh agus teacht chun cinn mar scrobarnach. In áiteanna
airithe  grádaíonn  Fraochmhá  Thirim Siliciúil  díreach  isteach  i  ngnáthóga  Féaraigh  Feabhsaithe
(GA1) ach mar sin féin is mósáic a fhormhór atá ina Bhán Aigéadach Bogthais tTrim (GS3). 
Chun na gnáthóga sin a choimeád, ní foláir iad a bheith ina dtailte féaraigh agus toisc go bhfuil
cleachtais feirmeoireachta sa cheantar ag dul ar gcúl, mar thoradh ar chúinsí  éagsúla, d’fhéadfadh
sé go mbeadh na gnáthóga sin faoi bhagairt mar gheall ar thréigean talún agus fásra comharbais.
Laghdaíonn sé seo tairbhe fhiadhúlra na gnáthóige,  go háirithe i  gcás  éanlaithe a neadaíonn ar
thailte sléibhe ar nós an Lon Creige (Turdus torquatus) agus an Chearc Fhraoigh (Lagopus lagopus
scotica), go mbíonn go leor fásra ag teastáil uathu chun iad a chosaint ar chreachadóirí ach gan an
iomad den gclúdach a bheith ann ionas ná beadh ar a gcumas na creachadóirí  a bhrath nuair a
bhíonn siad ag gabháil chucu. Tá an dá speiceas seo áirithe sa cheantar san am atá caite ach níl siad
ann i láthair na huaire áfach.

Is artrapóid, go háirithe ciaróga talún, iad formhór na dtacsón atá le fáil i dtimpeallachtaí sléibhe.
Tá fianaise ann a thugann le fios go bhfuil na ciaróga talún a mhaireann i dtimpeallachtaí sléibhe ag
brath go mór ar gan an féar a bheith ite ró-íseal orthu agus go mbíonn tionchar diúltach  ar na
ciaróga seo ag féarach atá ite ró dhian  nó ag tréigean talún (Anderson).
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Fraochmhá Thirim Shiliciúil (HH1)

Fraochmhá thirim shiliciúil a bhí sa chuid is mó den ngnáthóg sléibhe sa cheantar. Bhí cuid den
bhfásra ite ag ainmhithe agus mósáic déanta le Bán aigéadach bogthais tirim (GS3) agus in áiteanna
eile é iompaithe isteach ina Fhéarach feabhsaithe (GA1).  Ba iad an  Fhraoch Clog (Erica cinerea)
agus an t-Aiteann Gallda (Ulex galli) is mó a bhí sa bhfásra seo. Bhí an Raithneach iomadúil ann
chomh  maith  ach  rangaíodh  snáithe  nó  toir  raithní   a  bhí  níos  mó  ná  50m  X  50m   mar
Dhlúthraithneach  (HD1).  Bhí  Duán  na  gCaorach  (Jasione  montana),  Néalfartach  (Potentilla
anglica), Lus mhic rí Breatan (Thymus drucei), Na Deirfiúiríní (Polygala serpyllifolia) agus Lus an
Ghiolla (Pedicularis sylvatica) le feiscint ó am go chéile, gnéithe a bhíonn aitheanta  le Gnáthóga
Fraochmhá Thirim Shiliciúil. (Fossitt.

Dlúthraithnach (HD1)

Rangaíodh snáithe nó toir raithní a bhí níos mó ná 50m X 50m  mar Dhlúthraithneach (HD1) agus
scaradh iad ó ghnáthóga fraochmhá nó bánta. Ní ligeann na snáithe nó toir raithní seo do mhórán
fásra bheith  thíos fúthu agus is féidir leo forleathnú go tapaidh go dtí na gnáthóga máguaird. .  Ní
fiú mórán mar ghnáthóg í an dlúthraithneach, ós rud é go laghdaíonn sí ilchineálacht na speicis i
gcás na mbláthanna fiáine agus go laghdaítear an cothú a bhíonn ar fáil do phailneoirí. Fuarthas an
chuid is mó de na snáithe tiubha raithní seo i mbaill sléibhte agus í ag gabhail os cionn fraochmhá
thirime nó bánta aigéadacha;  chomh maith leis sin do bhí sí ar fáil ar thalamh féaraigh a raibh
feabhas curtha air  tamall roimhe seo  ach a raibh sé de chuma air go raibh sé imithe ar gcúl toisc é a
bheith tréigthe. Fuarthas a leithéid de thalamh tréigthe i gceantair Bhaile na hAbha agus an Ghlinn
Mhóir.  

FIGIÚR 3: CLAMPA DE RAITHNEACH THIUBH I GCOM DHÍNEOIL THEAS

Scileach Siliciúil agus Carraig Scaoilte (ER3) 

Bhí  Fraochmhá  Thirim  Shiliciúil  in  áiteanna  idir  na  cairn  carraigeacha  scaoilte  agus  an
bhuncharraig nochtaithe ar bharr Shliabh an Fhiolair agus ar na fánaí is airde agus cláraíodh mar
scileach siliciúil agus carraig scaoilte iad. 
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3.1.2 Gnáthóga Féaraigh
Bíonn tionchar nach beag ar ghnáthóga féaraigh i bparóiste Dún Chaoin ag caoire agus beithígh a
bhíonn ar féarach orthu agus tá comharthaí léire i bhformhór na háite go bhfuil feabhas tagtha ar
chúrsaí  talmhaíochta  toisc  go  bhfuil  speicis  áirithe  tugtha  isteach  iontu  ar  nós  an  Seagalach
Ilbhliantúil (Lolium perennae) agus an Seamair Bhán (Trifolium repens). I mbaill íochtaracha den
bParóiste, is é an Féarach Feabhsaithe (GA1) an saghas gnáthóige is ceannasaí  agus de ghnáth
bíonn teirce speicis ina leithéid. Bíonn dídean sna  línte fál sna baill seo ag an bhfiadhúlra agus tá an
ceannas  ag  an  Fiúise  (Fuchsia  magellanica)  agus  ag  an  Feileastram  Dearg (Crocosmia  x
crocosmiflora)  iontu seo. 

Taispeántar fásra idir chriosach i roinnt limistéar idir cineálacha de ghnáthóga féaraigh feabhsaithe

agus cineálacha de ghnáthóga éagsúla ard luacha dúlra ar nós bánta aigéadacha bogthais tirim(GS3).
Tá éagsúlacht i bhfad níos mó de speicis plandaí ag tailte féaraigh aigéadacha agus dá bhrí sin
beathaíonn  éagsúlacht níos mó de  inveirteabraigh ar nós ciaróga, féileacáin (peidhileacáin)  agus
leamhain. 
Tá goirt a bhfuil clathacha cloch seanda  timpeall orthu follasach go maith fós i mórán áiteanna sa
pharóiste  ach  go  háirithe  i  gceantar  Cheann  Sléibhe.  Cé  ná  fuil  clathacha  cloch  chomh  h-
ilchineálach le fálta sceach, tá sé ar a gcumas dídean a chur ar fáil do mhamaigh bheaga agus tá
luach  bithéagsúlachta  níos  mó  acu  ná  clathacha  nua-aimseartha.  Is  léir  go  bhfuil  formhór  na
gclathacha   a  bhí  ann tráth  de  réir  dealraimh leagtha  anois  chun slí  a  dhéanamh do ghoirt  nó
páirceanna  níos  mó,  chun  freastal  ar  innealra  feirme  nua-aimseartha  agus  ar  chleachtais
feirmeoireachta. 

Bán Aigéadach Bogthais Tirim (GS3)

Thángthas  go  minic  ar  Bhán Aigéadach  Bogthais  Tirim i  mósáic  le  féarach  feabhsaithe  nó  le
fraochmhá thirim shiliciuil. Úsáidtear na háiteanna  sin chun caoire agus beithígh a chur ar féarach
orthu agus tá éagsúlacht speiceas féir go mór chun cinn iontu, mar shampla Féar An Chinn Bháin
(Holcus  lanatus),  Feorainn  (Agrostis  stolonifera)  agus   Feisciú  Caorach  (Festuca  ovina).  Bhí
plandaí bláthacha i láthair leis, mar shampla  Hocas Tae (Odontites vernus), Duán na gCaorach
(Jasiona  montana),  Luibh  na  nDaitheacha  (Achillea  millefolium)  agus  Glanrosc  (Euphrasia
officinalis). 
Tá Bán Aigéadach Bogthais Tirim níos saibhre ó thaobh na mbláthanna fiáine seachas chineálacha
eile gnáthóga féaraigh agus is acmhainn thábhachtach é do fheithidí pailnitheacha ar nós bumbóga.
D’fhéadfadh tailte  féaraigh  aigéadacha  a  bhfuil  saibhreas  speicis  iontu  gnáthóga a  chur  ar  fáil
chomh maith do speicis plandaí neamhchoitianta ar nós magairlíní  agus sa chás seo an Múchóg
dhearg  (Orobanche alba).  Níl  scaipeadh ró-mhór in  Éirinn  ag  an Múchóg dhearg  agus is  í  an
Bhoirinn an ceantar is gaire dúinn a bhfuil an Mhúchóg dhearg tugtha faoi ndeara inti le déanaí. 

FIGIÚR 4: BÁN AIGÉADACH BOGTHAIS TIRIM (GS3)
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Bán Fliuch (GS4)

Ní raibh bánta fliucha ró-chomónta timpeall an pharóiste ach bhí stráice maith ag béal an tsrutháin i
nGleann Loic.  Tá sé ar dhá thaobh na habhann agus tá  éagsúlacht  speicis  annso nach bhfuil  i
ngnáthóga  féaraigh  eile  sa  cheantar.  Bhi  Feileastram  (Iris  pseudacorus)  agus  Eireaball
Caitín/Créachtach (Lythrum salicaria) ann, ní bhfuaireadh na speicis seo in aon tsaghas gnáthóg
eile.  Cuireadh  Giolcach  (Phragmites  australis)  agus  Duileasc  Abhann  Móna  (Potamogenton
polygonifolius) ar phár.
Is  gnáthóg ana  thábhachtach  an  bán fliuch  do lapairí  goir  ar  nós  pilibíní  agus  naoscacha agus
soláthraíonn sé nideoga do inveirteabraigh éagsúla. Go minic bíonn saibhreas bláthanna fiáine ar
fhéarach fliuch rud a dheineann luachmhar é ó thaobh feithidí pailníochta de. Cuireann feabhsú
isteach ar bhánta fliucha, gearrtar luachair agus draenáiltear an talamh rud a laghdaíonn a oiriúnacht
do éin ghora, bláthanna fiáine agus inveirteabraigh.

Féarach Feabhsaithe (GA1)

Tá féarach feabhsaithe bocht ó thaobh speicis de agus tá athshíolú déanta air agus leasú curtha air
chun go mbeadh breis féaraigh agus breis féir agus sadhlas air. Féara talmhaíochta ar nós Coirce
Préacháin/Seagalach ilbhliantúil (Lolium perennae) is súntasaí atá i ngnáthóga féaraigh feabhsaithe
i nDún Chaoin, ar a shon san, tá formhór na mbánta níos saibhre ó thaobh speicis de ná iad san ar
dhian fheirmeacha in áiteanna eile ar fud na hÉireann. Feictear Seamair Dhearg (Trifolium pratense)
agus Mínscoth (Centaurea nigra) i measc speicis eile nach gnáth luibheanna talmhaíochta iad. In
áiteanna grádaíonn féarach feabhsaithe go féarach aigéadach agus fraochmhá ar na fánaí is géire ach
‘sé an saghas gnáthóige is coitianta é ar thalamh íseal na mbailte fearann i mBaile Mhic Fhinn,
Baile an Ghleanna, Baile na Rátha Thuaidh agus Baile na hAbha.
Féachann  sé  go  bhfuil  roinnt  láithreacha  bainte  chun  féir  nó  foráiste  de  shaghas  éigin  eile
d’ainmhithe, ar a shon san ní tharlaíonn sé ach sna goirt is lú fánaigh agus ar an leibhéal is airde
feabhais.  Níl sna bánta seo ach féara talmhaíochta agus luibheanna ar nós Briosclán (Potentilla
anserina),  Seamair  Bhán  (Trifolium  repens)  agus  Cluas  Liath/Cluas  Luchóige  Choiteann
(Cerastium fontanum ssp. triviale).
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FIGIÚR 6: FÉARACH FEABHSAITHE (GA1)

BÁN ÁISE (FEABHSAITHE) (GA2)
Baineann bánta áise le tithe agus foirgnimh poiblí ar nós Ionad an Bhlascaoid. Tá siad bocht ó
thaobh speicis de, ceannsaithe ag féara agus speicis ar nós nóinín (Bellis perennis),  caisearbhán
(Taraxacum spp.) agus seamair (Trifolium spp.).

Scrobarnach (WS1)

I gcomhthéacs Dhún Chaoin is áiteanna atá ceannsaithe ag aiteann tiubh an scrobarnach don gcuid
is mó. Is beag solais a thagann ar an sraith mheánach agus bíonn na dlúthmhothair seo bocht ó
thaobh  speicis  de.  Tá  roinnt  scrobarnach  dúchasach  taobh  le  sruthchúrsaí  na  dúthaí,
saileacháin/saileacha agus coll a fhormhór. Níl na gnáthóga seo forleathan agus tá siad teoranta ag
an méid Fiúise (Fuchsia magellanica) atá timpeall agus cois abhann.
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3.1.3 Gnáthóga Fionnuisce
Aibhneacha Creimneacha/Sléibhe (FW1)

Tá trí shruthchúrsa suaithinseacha i bparóiste Dhún Chaoin le gnéithe bithéagsúlachta súntasacha.
Tá dhá shruthán beag leis ann a ritheann isteach sna sruthchúrsaí móra,  ar a shon san, níl  aon
cheann des na gnéithe uisce seo níos mó ná an 2ú ord. Bhí cúrsa an tsrutháin i gCeann Sléibhe tirim
nuair a deineadh an suirbhé de bharr na haimsire, ar a shon san is soiléir gur sruthán creimneach
sléibhe í ar fhána ghéar ar nós na gnéithe uisce eile go léir sa timpeallacht. Ní raibh aon locháin,
locha ná uisce marbh le feiscint le linn an tsuirbhé.  Féarach feabhsaithe is mó a bhí sna gnáthóga
taobh leis  an sruthán le roinnt féaraigh fliuch aigéadach agus fraochmhá thirim shiliciúil  ag an
bhfoinse.

FIGIÚR 7: GRINNEALL SRUTHÁIN TRIOMAITHE GAR DE CHEANN SLÉIBHE

Bhí brífít  agus speicis  ar  nós Cabáiste  an Mhada Rua (Saxifraga spathularis)  ar  an bhflóra ba
cheannasaí a fuaireadh ar leaba an tsrutháin agus sa chlais trína ritheann an t-uisce. An fásra a bhí ar
an mbruach ná féara, luachair agus aiteann.  Ní raibh aon chlathacha bruachánacha taobh leis an
sruthán  i  gCeann  Sléibhe,  ar  a  shon  san  bhí  clathacha  bruachánacha  taobh  le  srutháin  eile
ceannsaithe ag Fiúise (Fuchsia magellanica). Tá na sruthchúrsaí teanntaithe le fiúisé in áiteanna
agus níl aon radharc ar aon fhásra dúchasach ar an mbruach.

Is cuid ana thábhachtach an fhionnuisce do shaolré móran des na inveirteabraigh agus soláthraíonn
sé gnáthóg bídh do speicis ar nós an Madra Uisce (Lutra lutra), an t-Éan Beannaithe/Glasóg Liath
(Motacilla cinerea), An Gabha Dubh (Cinclus cinclus) agus mórán eile éanlaithe agus speicis bás
dorcha/sciathán leathair. Deineadh taifead ar an éan beannaithe/glasóg liath agus ar an ngabha dubh
agus iad ag baint tairbhe as thimpeallacht an fhionnuisce le linn staidéir  sa ghort  taobh le béal
srutháin Ghleann Loic cóngarach do Ionad an Bhlascaoid.

13



OAKWIN LTD        PLEAN BITHÉAGSÚLACHTA POBAIL DO DHUN CHAOIN              MEÁN FÓMHAIR 2021

FIGIÚR 8: AN CHUID IS ÍSLE DE GHRINNEALL SRUTHÁIN TRIOMAITHE TGAR DE CHEANN SLÉIBHE

3.1.4 Gnáthóga Cósta
Tá gnáthóga cósta  na háite seo cosanta mar chuid de Limistéar faoi  Chosaint Speisialta  (LCS)
Leithinis  Chorca  Dhuibhne  (Cód  Suíomh  004153).  Tá  an  LCS  áirithe  seo  ainmnithe  chun  an
Préachán  Cosdearg  (Pyrrhocorax  pyrrhocorax),  an  Seabhac  Seilge  (Falco  peregrinus)  agus  an
Chánóg Bhán (Fulmarus glacialis) a chosaint (Aguisín 4). Le linn an tsuirbhé tugadh Cánóga Bána
fé  ndeara  cóngarach  do  Ché  Dhún  Chaoin  agus  bhí  Préacháin  Cosdearga  (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) le feiscint ann chomh maith. Cothaíonn na failltreacha cnuasach fásra nach bhfuil ar
fáil  in  aon  áit  eile  scata  Greidhric  (Crithmum  maritimum)  san  áireamh  agus  tá  siad  breac  le
pluaiseanna a sholáthraíonn gnáthóg nideoige ar leith.
Ní féidir neamhshuim a dhéanamh d’ainmhithe an Atlantaigh i bparóiste chomh neamhghnách le
Dún Chaoin go háirithe na speicis a thugann cuairt ana mhinic ar Bhealach an Bhlascaoid. Tugann
barr na bhfailltreacha deiseanna iontacha fairtheoireachta míolta móra agus deilfeanna, go háirithe
speicis  ar  nós  míolta  móra  dronnacha  (Megaptera  novaeangliae),  míolta  móra  eiteacha
(Balaenoptera  physalus),  droimeiteacha  beaga  (Balaenoptera  acutorostrata)  and  deilfeanna
coiteanna (Delphinus delphis) a fheictear go rialta san áit. Feictear rónta glasa agus rónta coiteanna
a úsáideann tránna na mBlascaodaí  sa Bhealach chomh maith agus ag ligint a scíth  ag bun na
bhfailltreacha.

Muiraillte Carraigeacha (CS1)

Is cuid lárnach do LCS Leithinis an Daingin na muiraillte carraigeacha atá mórthimpeall pharóiste
Dhún Chaoin  ar  chósta  an  Atlantaigh.  Is  gnáthóg neadaithe  é  don gCánóg Bhán,  an  Préachán
Cosdearg agus an Seabhac Seilge chomh maith le scata speicis eile éanlaithe nach bhfuil luaite ar
Aguisín 1 (Treoir maidir le hÉin). Ina theannta san beathaíonn na failltreacha seo cnuasach fásra
cósta.
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FIGIÚR 9: MUIRAILLTE CARRAIGEACHA AG CÉ DHÚN CHAOIN

Muiraillte Dríodair

‘Siad na muiraillte dríodair an córas faille bog is mó atá i mbaol creimeadh cósta. Is coilíneachtaí
fásra  is  mó a  bhíonn ortha  de  bharr  a  n-éagobhsaíochta  agus  is  gnáthóg ana  thábhachtach  do
inveirteabraigh iad (Barro. Is beag áit ina bhfuil failltreacha boga ar an gcósta thiar de dheasca
nádúir an chórais chreimnigh agus níl siad ach in áit amháin ana bheag ar chósta Dhún Chaoin.
Tugadh gabhláin gainimhe a neadaíonn i bpoill sna failltreacha boga fé ndeara le linn an tsuirbhé.
Níl go leor failltreacha ann le bheith áirithe ar mhapa na ngnáthóg.

FIGIÚR10: MUIRAILLTE DRÍODAIR CHEATHRÚ AN FHEIRTÉARAIGH
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4. Gnéithe Bithéagsúlachta Dearfacha

4.1 Speiceas Príomha

4.1.1 An Mhúchóg Dhearg (Orobanche alba)

Is speiceas seadánach an Mhúchóg dhearg nach bhfuil aon chlóraifill aici féin agus a chuireann péac
isteach i bpréamh an óstaigh chun teacht ar bhia, Tím Creige (Thymus drucei) sa chás seo. Tá sí an-
ghann agus níor aithníodh aon suíomh eile ar leithinis an Chorca Dhuibhne ina raibh sí seachas
Ceann Sléibhe agus An Dún Mór. ‘Sí an Bhoirinn i gContae an Chláir an suíomh is cóngaraí go
ndeineadh taifead uirthi le déanaí. Iníor is mó a laghdaíonn a scaipeadh. Is breá le féaránaigh í go
mórmhór coiníní agus i gcásanna áirithe ithtear í sara gcuireann si amach síolta agus is fadhb í seo
dá scaipeadh fadtéarmach, (Oroba.

4.1.3 Na Mamaigh Bheaga

Is comhpháirt ana thábhachtach do éiceachórais féaraigh iad na mamaigh bheaga. Is ábhar bídh an
luch  fhéir  (Apodemus  sylvaticus),  an  vól  bruaigh  (Clethrionomys  glareolus)  agus  an  luch
chodlamáin airde (Sorex minutus) dos na héanlaithe creiche ar nós an scréachóg reilige (Tyto alba),
an clamhán (Buteo buteo) agus a thuilleadh a tugtar fé ndeara sna gnáthóga seo.  Tugadh pocaire
gaoithe  (Falco  tinnunculus)  fé  ndeara  le  linn  an  tsuirbhé  ag  eitilt  os  cionn  fraochmhá  thirim
shiliciúil Cheathrú an Fheirtéaraigh agus is ar mhamaigh bheaga is mó a mhaireann siad seo.

4.1.4 An Broc (Meles meles)

Ce nár tugadh aon bhrocach fé ndeara le linn an tsuirbhé allamuigh, thóg an ceamara dúlra físeán do
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cheann. Bhí poll le feiscint ach ní raibh aon dealramh aige le brocach. Agus ina theannta san, ní
fhacthas an broc ach ag siúl ar an gcosán taobh leis an bpoll agus ní raibh aon fhianaise ar an
gceamara  dó ag  féachaint  i  dtreo  an  phoill.  ‘Siad  na  broic  na  hainmhithe  is  mó ar  an  ngrúpa
feoiliteoirí in Éirinn agus cónaíonn siad i dteaghlaigh mhóra i bpluais ar a nglaotar brocach, ina
bhfuil príomhsheomra neadaireachta agus scata tolláin agus bealaigh éalaithe. Níl broic cosanta in
Éirinn; is gné shainiúil do thírdhreach na tuaithe iad in Eirinn mar sin féin. 
Ní fhacthas aon rian do aon mhamaigh eile sa dúthaigh le linn an tsuirbhé.

4.1.5 An Madra Uisce (Lutra lutra)

Is buaic chreachadóirí iad na madraí uisce speiceas atá cosanta in Eirinn. Tá siad cosanta faoin Acht
um Fhiadhúlra ó 1976 agus iad ar liosta Aguisín II agus Aguisín IV den dTreoir maidir le Gnáthóga.
Cosnaíonn an reachtaíocht seo an madra uisce ar an bhfiach, an ghabháil agus an chorraíl agus
bíonn gá aon láthair ina mbíonn siad a ainmniú mar Limistéir Speisialta Caomhanta. Cosnaíonn
Aguisín IV madraí uisce taobh amuigh de na limisteirí seo chomh maith.
Tá fána géar  le  sruthán Chinn Sléibhe agus bhí  sé  tirim nuair  a deineadh an suirbhé.  Is  córas
creimneach sléibhe  é  le  grinneall  carraigeach.  Bhí  amhras  gur  le  madra  uisce an  poll  a  bhí  ar
bhruach an tsrutha ón mboladh, an déanamh agus an láthair ina raibh sé.  Deineadh an grinneall
agus an áit mórthimpeall air a sciúradh ach níor thángthas ar aon chac madra uisce. Baineadh úsáid
as cheamaraí fiabheatha chun a fháil amach an raibh an poll in úsaid ag an am. Níor tugadh aon
mhadra uisce fé ndeara; ach deineadh broc a thaifead. Ní ceapadh gur leis an mbroc an poll mar ná
raibh aon líon slite isteach ná aon charn carta ar leith ann. Ina theannta san, ní fhacthas an broc ag
dul isteach sa pholl agus níor deineadh scannánaíocht air ach amháin leis an gceamara conaire ar an
gcosán taobh leis. Bhí an grinneall tirim; fós ní raibh poll an mhadra uisce ach 580m óna bhéal ag
Bealach  an  Bhlascaoid,  láthair  atá  ana  oiriúnach  do  mhadraí  uisce  a  bhaineann  earraíocht  as
thimpeallacht na mara agus gá acu le teacht ar fhionnuisce le n-ól agus chun níochána (Reid et. al,
2013).
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FIGIÚR 13: POLL AN MHADRA UISCE, B'FHÉIDIR

4.1.6 Éanlaithe

Tá  na  failltreacha  i  nDún  Chaoin  timpeall  Cósta  an  Atlantaigh  ainmnithe  mar  chuid  de  LCS
Leithinis Chorca Dhuibhne. Cosnaíonn an LCS seo an seabhac seilge (Falco peregrinis),  an cág
cosdearg  (Pyrrhocorax  pyrrhocorax)  agus  an  chánóg  bhán (Fulmarus  glacialis).  Bhí  an  cág
cosdearg agus an chánóg bhán le feiscint go flúirseach le linn an tsuirbhé agus tá go leor gnáthóga
pórúcháin sa LCS a oireann don dá speiceas.
Chonacthas scata cánóga bána timpeall an chósta. Neadaíonn siad ar fhailltreacha ach, éagsúil leis
na cága cosdearga, itheann siad éisc aischurtha as trálaeir agus crústaigh. Úsáideann idir aosaigh
neadaireachta agus gearrcaigh urlacan teilgthe mar mheicníocht chosanta.
Tugadh roinnt pasairigh fé ndeara le linn an tsuirbhé chomh maith. Ní chloíonn na héanlaithe seo
leis an gcósta agus bhíodar le feiscint ar fheirmeacha an pharóiste. Chonacthas an Caislín Cloch
(Saxicola torquata), an Rí Rua (Fringilla coelebs) agus an Meantán Gorm (Parus caeruleus).
Ina theannta san,  tá gnáthóga sléibhe sa cheantar a fhéadfadh a bheith oiriúnach do speicis éin
ardtailte ar nós an chearc fhraoigh (Lagopus lagopus) go ndeineadh taifead sa dúthaigh seo air i
2011. Áit phóraithe ab ea an Blascaod riamh ag an dtraonach (Crex crex) agus tá taifead déanta de
choiligh glaoiteacha ar an leithinis le blianta beaga anuas, ar a shon san níor deineadh aon taifead ar
aon phéire pórúcháin i gCiarraí ó 2010. Tá traonaigh cloiste ag glaoch sa dúthaigh le roinnt blianta
anuas, ach ar a shon san ní fhacthas iad.

4.1.7 An Préachán Cosdearg (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Cé go  neadaíonn  an  Préachán cosdearg  i  gcuasa  ar  aghaidh  na  haille  agus  i  bpluaiseanna,  ní
speisialtóirí iad ar bhia iasc-bhunaithe  (Holyoa. Tá a gcuid goba oiriúnach chun inveirteabraigh a
thochailt agus mar thoradh ar sin ní mór gnáthóg neadaithe a bheith aice le gnáthóga a bhfuil líon
ard inveirteabraigh iontu.  Talamh feirme le dúlra saibhir  nach bhfuil  innilt  déine air  agus nach
bhfuil feabhsaithe go suntasach agus treisithe go minic a úsáidtear. I gceantar Dhún Chaoin, go
háirithe díreach in aice leis na haillte, tá an cineál gnáthóige seo forleathan. Tá feabhas le feiscint sa
chuid is mó des na mínligh ach caorigh is mó a bhíonn ag innilt go héadrom orthu. 
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4.4 Inveirteabraigh

Taifead éagsúlacht inveirteabraigh le linn na suirbhéireachta, féileacáin den chuid is mó, leamhain
agus  ciaróga.  Rinneadh  féileacáin  donnóg  fhéir  (Maniola  jurtina)  a  thaifead  go  rialta  sa
bhfraochmhá thirim chailcreach agus sa bhán aigéadach. Taifeadadh buirnéad sébhallach (Zygaena
filipendulae) agus leamhan flanndearg  (Callimorpha jacobaeae)  chomh maith. Tógadh grianghraf
de sé bhuirnéad sébhallach (Zygaena filipendulae subsp. anglicola) a tháinig as a gcrisalid i mbán
aigéadach bothais tirim in aice le failltreacha ar Choimín Bhaile Icín. 
Tá inveirteabraigh i bhfad níos coitianta i ngnáthóga neamhfheabhsaithe ina bhfuil éagsúlacht níos
mó maidir le soláthar bia agus éagsúlacht na gcineálacha agus na hairde báinsí. Ní deineadh aon
obair shuirbhéarachta ar leith ar na hinveirteabraigh, ach tugadh faoi deara go raibh leamhain agus
féileacáin  i  bhfad  níos  flúirsí  sa  bhán,  sa  bhán  fliuch  agus  sa  bhán  aigéadach  ná  ar  an  mbán
feabhsaithe.
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5. Bacanna agus Bagairtí don Bhithéagsúlacht
Aithnítear go forleathan go bhfuil 5 phríomhchúis le cailliúint na bithéagsúlachta:

l Speicis coimhthíocha Ionracha
l Athrú Aeráide
l Luchtú agus Truailliú Cothaitheach
l Caillteanas Gnáthóga
l Róshaothrú

Tá tionchar ag na bagairtí  sin ar bhithéagsúlacht an domhain,  agus ní haon eisceacht i leithinis
Chorca  Dhuibhne.  D’aithin  an  paróiste  cheana féin  an  gá  atá  le  rialú  na  speiceas  coimhthíoch
ionrach sa cheantar agus tá laghdú 95 % tagtha ar chlúdach an Ghlúineach Bhiorach agus Gunnaire,
áfach, ach tá níos mó oibre le déanamh chun deireadh a chur leis an mbagairt seo ar bhithéagsúlacht
an pharóiste. 
Is dócha go mbeidh an t-athrú aeráide, go háirithe an teocht dhomhanda atá ag dul in airde, ina
bhagairt shuntasach sna blianta amach romhainn de réir mar a éiríonn an tír níos teo agus níos fliche
(Dwyer and C.
Eascraíonn luchtú agus truailliú cothaitheach go príomha ó dhianchleachtas feirmeoireachta agus ó
dhiúscairt  mhícheart  dramhaíola  amhail  séarachas  amh.  Cuireann  leibhéil  arda  cothaitheach  i
sruthchúrsaí  le  heotrófú,  is  é  sin  fás  iomarcach  algaí  agus  fiailí.  Laghdaíonn  sé  seo  ocsaigin
tuaslagtha agus leibhéil solais san uisce ar féidir leo cur le maruithe éisc.
Is  ionann  caillteanas  gnáthóg  agus  scrios  gnáthóg  i  bhfabhar  “feabhsú”  talún  le  haghaidh
talmhaíochta,  táirgeadh bia  agus tógáil.  Tá an chuid is  mó de ghnáthóga an-leochailleach agus
neamhchoitianta  i  mbaol  agus  cé  go  bhfuil  clúdach  suntasach  d’fhéarach  feabhsaithe  i  nDún
Chaoin, ní mheastar gur fadhb é sin.
Tá róshaothrú speiceas sonrach ina phríomhbhagairt freisin maidir le cailliúint na bithéagsúlachta ar
fud an domhain. Is féidir díriú ar speicis ar chúiseanna éagsúla ach is é an phríomh-shaincheist in
Éirinn ná bailiú bláthanna fiáine agus go mórmhór fungais. Féadfaidh foragóirí a fhilleann bliain i
ndiaidh  bliana  ar  na  suíomhanna  céanna  tionchar  díobhálach  a  bheith  acu  ar  réimse  speicis.
D’fhéadfadh sé seo a  bheith ina  shaincheist  i  gcomhthéacs  na speiceas  atá  i  nDún Chaoin  má
cheadaítear ró-innilt ar na suíomhanna ina bhfuil múchóg dhearg (Orobanche alba) ag fás.  

5.1 Tionchar speiceas coimhthíoch ionrach (SCI)
Rinneadh dhá speiceas den Tríú Sceideal (S.I. 477/2011) a thaifeadadh i nDún Chaoin, Glúineach
Bhiorach (Fallopia japonica) agus Gunnaire (Gunnera tinctoria). Tá Fiúise (Fuschia magellanica)
agus  Feileastram dearg  (Crocosmia  Crocosmiflora)  ag  fás  sa  cheantar  freisin  agus  tá  tionchar
diúltach acu ar ghnáthóga agus speicis dhúchasacha. Níl na speicis seo ar an liosta Tríú Sceideal
(S.I. 477/2011) agus dá bhrí sin níl aon riachtanas dlíthiúil maidir lena rialú nó a leathadh a chosc.
Mar sin féin, clúdaíonn na speicis seo ceantar suntasach sa pharóiste agus is eol iad a bheith ag
scaipeadh go hionrach. Is fiúise an planda is comónta ins na fáil sceach agus bruacha sa pharóiste. 
Ní liostaítear aon cheann de na gnáthóga a fhaightear i nDún Chaoin mar ghnáthóga tosaíochta atá
faoi bhagairt dhíreach ó speicis ionracha ar leith. Is féidir  le gnáthóga fraochmhá a bheith faoi
bhagairt ag ródaideandrón fiáin (Rhododendron ponticum) ach níl ródaideanrón fiáin sa pharóiste. 
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5.1.1 An Ghlúineach Bhiorach (Fallopia japonica)

Is eol go bhfolaíonn an Ghlúineach Bhiorach an solas ar na plandaí dúchasacha thíos fé agus fásann
sí go fuinniúil in Éirinn áit nach bhfuil aon chreachadóirí, feithidí ná fungais nádúrtha ann chun a
fás a rialú. Scaipeann sé freisin go fíor thapaidh  agus is féidir é a athghiniúint ó bhlúirí beaga de
ríosóm a tharraingítear ar bhruach abhann le linn tréimhsí tuilte. Níl ach plandaí baineanna i láthair
in Éirinn agus dá bhrí  sin ní féidir  é a scaipeadh trí shíol. Is féidir  é a scaipeadh go héasca le
gluaiseacht barrithreach truaillithe. Is féidir le fás mór an phlanda cur isteach ar shláine bruaiche
agus fadhbanna le tuilte áitiúla a chruthú. Is féidir le bruacha abhann a bheith doshroichte agus
d’fhéadfadh creimeadh a bheith i gceist leo mar gheall ar chóras fréimhe fairsing an phlanda.
Is féidir le Glúineach Bhiorach cur isteach freisin ar bhunshraith tógála, fallaí agus bóithre mar a
fhásann an  ríosóm go fuinniúil  agus  go forleathan.  Gan bainistíocht  chuí  d’fhéadfadh tionchar
díobhálach a bheith aige ar an gcomhshaol áitiúil.

5.1.2 Gunnaire (Gunnera tinctoria)

Is planda mór luibheach Gunnaire (Gunnera spp.) atá dúchasach do Mheiriceá Theas. Ní bhaineann
sé le rúbarb ach faigheann sé a ainm as a dhuilleoga móra, a fhásann suas le 1.5m trasna, atá cosúil
le rúbarb. Fásann sé go tapaidh agus go fairsing agus folaíonn sé an solas ar na plandaí duchasacha
thíos fé. Is féidir le Gunnaire fadhbanna a chruthú i sruthchúrsaí agus bealaí draenála agus cuireann
sé leis an mbaol tuilte san áit ina bhfuil sé bunaithe go maith.  

5.1.3 Reachtaíocht maidir le Speicis Ionracha

Tá Glúineach Bhiorach agus Gunnaire aitheanta mar chuid de na speicis coimhthíocha ionracha is
ardriosca in Éirinn. Tá siad araon liostaithe ar an Tríú Sceideal d’Ionstraim Reachtúil na hÉireann
477/2011 agus de na hAchtanna um Fhiadhúlra (1976-2000).
Ionstraim Reachtúil na hÉireann 477/2011 
Thug Rialacháin an AE um Éin agus Gnáthóga Nádúrtha reachtaíocht thábhachtach isteach maidir
le speicis ionracha i bPoblacht na hÉireann.  Tá an Ghlúineach Bhiorach agus Gunnaire liostaithe i
bPáirt  1  den  Triú  Sceideal.   Coiscítear  in  Airteagal  49  tabhairt  isteach,  pórú,  scaoileadh  nó
scaipeadh speiceas áirithe; Agus coiscítear in Airteagal 50 déileáil i speicis áirithe agus coimeád
speiceas áirithe.

Airteagal 49 (2) “Ach amháin de réir ceadúnais arna dheonú faoi mhír (7), aon duine a dhéanfaidh
aon phlanda a fhásfaidh, a scaipfidh nó a chuirfidh faoi deara é a scaipeadh, a leathadh nó a chur
faoi deara dó fás in aon áit a shonraítear i ndáil leis an ngléasra sin sa tríú colún de Chuid 1 den Tríú
Sceideal, beidh sé ciontach i gcion.” 
Deir Airteagal 49 (3) gur féidir leat cosaint a dhéanamh in aghaidh líomhaintí go ndearna tú cion
faoi Airteagal 49 (1) nó (2) trína chruthú gur ghlac tú gach beart réasúnach agus go ndearna tú gach
dícheall cuí chun nach ndéanfadh tú an cion: 
Airteagal 49 (3) “Faoi réir mhír (4), is cosaint é ar chúiseamh as cion a dhéanamh faoi mhír (1) nó
(2) a chruthú gur ghlac an cúisí gach beart réasúnach agus gur fheidhmigh sé nó sí gach dícheall cuí
chun nach ndéanfadh sé nó sí an cion. 
Airteagal 50 (2) “Ach amháin de réir ceadúnais arna dheonú faoi mhír (7), beidh duine ciontach i
gcion má allmhairíonn sé nó sí nó má iompraíonn sé nó sí — 
(a) ainmhí nó planda a liostaítear i gCuid 1 nó i gCuid 2 den Tríú Sceideal 
(b) aon ní as ar féidir ainmhí nó planda dá dtagraítear i gCuid 2 den Tríú Sceideal a atáirgeadh nó a
iomadú, nó 
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(c) ábhar veicteora a liostaítear i gCuid 3 den Tríú Sceideal, 
isteach in aon áit, nó ann, nó chuig aon áit sa Stát a shonraítear i ndáil le hábhar ainmhí nó planda
nó veicteora den sórt sin i ndáil leis an ábhar ainmhí nó planda nó veicteora sin sa tríú colún den
Tríú Sceideal.” 
Ba chion é an tAcht um Fhiadhúlra (Leasú) (2000) den Acht um Fhiadhúlra (1976)  a chur faoi
deara do speiceas coimhthíocha flora fás san fhiántas in áit ar bith sa stát: 
“Aon duine a phlandóidh nó a chuirfidh faoi deara ar shlí eile aon speiceas (coimhthíocha) flora, nó
bláthanna, fréamhacha, síolta nó spóir flora a fhás i staid fhiáine in aon áit sa Stát, ar shlí seachas
faoi réim agus de réir ceadúnais arna dheonú chuige sin ag an Aire, beidh sé ciontach i gcion.” 

5.2 Bainistiú ar Speicis Coimhthíocha Ionracha
Tá méadú suntasach tagtha ar eolas ar na speicis coimhthíocha ionrach sa cheantar mar gheall ar an
gclár bainistíochta a thóg an pobal air féin in 2017-2020. D’éirigh leis an bpobal laghdú 95 % ar
chlúdach Glúineach Bhiorach sa cheantar a chomhordú i gcomhar le comhairleoireacht comhshaoil
Envirico. Tá a tionchar ar an dtimpeallacht áitiúil laghdaithe go suntasach agus tá monatóireacht
leanúnach ar na speicis á dhéanamh ag an bpobal.

5.3 Turasóireacht
Níl an turasóireacht chomh tabhachtach i nDún Chaoin agus atá in áiteanna eile i gCorca Dhuibhne,
bíonn formhór na gcuairteoirí díreach ag taisteal tríd. Meallann cé Dhún Chaoin lucht féachana don
bhád farantóireachta chuig an mBlascaod Mór agus ina theannta sin don chosán géar agus casta síos
chuige. Chomh maith leis sin, tarraingítear cuairteoirí chuig Ionad an Bhlascaoid, ionad mhínithe
agus músaem d’Oileáin  an Bhlascaoid.  Téann Slí  Chorca Dubhine  tríd  an gceantar  agus  ar  na
failltreacha atá ag féachaint amach ar an iarthar agus tarraingíonn sé líon réasúnta siúlóirí le linn
mhíonna an tsamhraidh. 
Is beag tionchar atá ag na gníomhaíochtaí sin ar an gcomhshaol áitiúil agus ar an mbithéagsúlacht.
Tá talamh satailte le feiscint ar bharr na haille in aice le cé Dhún Chaoin; is é sin an t-aon áit ina
bhfuil sé, áfach, agus is ceist don áit sin amháin í. 

5.4 Aimsir/Aeráid Áitiúil
Tá cnuasach plandaí sa pharóiste teoranta ag an salandacht ard agus coinníollacha aimsire 
Atlantach. Tá éagsúlacht speiceas teoranta do speicis muirfhulangach agus crua. Is beag crann atá 
ann agus na crainn sin atá i láthair den chuid is mó ná an saileach,  an sceach gheal, an droighean 
agus an coll i suíomhanna ina bhfuil fothain nádúrtha iontu ón aimsir atá i réim. 

5.5 Athrú Aeráide
Déanann an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) agus Met Éireann monatóireacht
ar  athrú  aeráide  in  Éirinn.  D’eisigh  an  EPA agus  Met  Éireann,  i  gcomhar  le  Foras  na  Mara,
tuarascáil  le  déanaí  dar  teideal  “Tuarascáil  Stádais  Aeráide  d’Éirinn  2020”.  I  mbeagán  focal,
cuireann an tuarascáil seo in iúl go bhfuil Éire tar éis éirí níos teo agus ag éirí níos teo agus níos
fliche  i  gcónaí  thar  gach  séasúr  den  bhliain  (Dwyer  and  C.  Tá  Ciarraí  ina  chuid  de  réigiún
Gníomhaíochta Aeráide an Atlantaigh, atá ar cheann de 4 réigiún in Éirinn atá ag gníomhú ar son na
haeráide agus an réigiún is so-ghabhálaí d’athrú aeráide mar gheall ar an áit ina bhfuil sé lonnaithe i
dtaca le réimse na haimsire Atlantacha. (Forde et al.
Fágann  an  t-athrú  aeráide  gur  féidir  tionchar  méadaitheach  a  imirt  ar  dháileadh  gnáthóg  agus
speiceas agus ar shláinte agus feidhmiú an éiceachórais ar an iomlán. (Berry et al. Is minic a bhíonn
tionchair  ag  an  aeráid  ar  speiceas  faoi  leith,  mar  sin,  bíonn  tionchar  carnach  ag  athruithe  ar
dháileadh  agus  ar  shaolré  an  bhuntáirgeora  ar  fud  an  ghréasáin  bhia  agus  an  éiceachórais  ina
iomláine. Cuireann ardú teochta isteach ar chodladh an gheimhridh de speicis ar nós broic atá i
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láthair sa pharóiste, laghdaíonn sé seo an seans go mairfidh siad na míonna níos fuaire nuair a
bhíonn soláthar teoranta bia ann. Ina theannta sin, caillfear gnáthóga cósta cosúil le failltreacha
dríodar nó failltreacha boga de bharr ardú leibhéal na farraige.  D’fhéadfadh tionchar diúltach a
bheith ag leibhéil  níos airde báistí  ar ghnáthóga ceantar sléibhe go háirithe,  mar go méadaíonn
leibhéil  an  uisce  dromchla  agus  méadaíonn  creimeadh  ithreach  dá  bharr.  Ina  theannta  sin,
laghdaíonn ithreacha níos fliche an oiriúint do ainmhithe féaraigh, agus mar a luadh roimhe seo,
léiríodh go bhfuil níos mó éagsúlacht inveirteabrach ag gnáthóga sléibhe atá in-innilte go héadrom
ná na gnáthóga sin nach bhfuil innilte (Anderson, 2.
Chuir stoirmeacha suntasacha Cé Dhún Chaoin i mbaol san am atá caite mar gheall ar mhinicíocht
mhéadaitheach na  stoirmeacha.  Sa bhliain  2014 rinneadh damáiste  suntasach ar  an  gcé  le  linn
stoirme Darwin agus bhí imní mhór ann faoi theacht ar an suíomh stairiúil agus ar na Bhlascaoidí.
Tá stoirmeacha den sort seo ag méadú ó thaobh minicíochta de agus tá baol tromchúiseach ag baint
leo don ché agus don chósta.
Is dócha go mbeidh tionchar ag ardú na farraige ar chósta an limistéir, go háirithe ar aon chuid do
fhaill mhara dhríodair. Tá failltreacha mara dríodair i mbaol creimthe agus tá siad neamhchoitianta
ar  chósta  Atlantach na  hÉireann mar gheall  air  sin.  Is  gnáthóg luachmhar  iad d’éanlaithe,  mar
shampla  Gabhláin  Gainimh  (Riparia  riparia)  agus  inveirteabraigh  speisialaithe  éagsúil.  Tá
scéimeanna  cosanta  riachtanach  nuair  a  bhíonn  fairsinge  móra  aillte  dríodair  i  láthair  chun
caillteanas talún a chosc, agus i gcásanna áirithe cailliúint foirgneamh agus tithe ag briseadh isteach
na farraige. Níl na failltreacha dríodair i gceantar Dhún Chaoin suntasach go leor ná ní chuireann
siad gnáthóg atá suntasach ó thaobh na héiceolaíochta de i mbaol, mar sin ní dócha go mbeidh gá
leis an gcineál seo scéime. 
Tá fianaise ann go bhfuil gá le straitéisí oiriúnaithe agus maolaithe aeráide ar fud an chontae chun
teorainn a chur leis an dochar a dhéanfaidh an t-athrú aeráide dár dtimpeallachtaí nádúrtha agus
saorga (DCHG, 2017). Bíonn tionchair dhiúltacha éagsúla ar an gcomhshaol nádúrtha mar gheall ar
rátaí reatha a bheith ag méadú i sruthchúrsaí agus ar mhinicíocht mhéadaithe na n-imeachtaí fíor-
dhrochaimsire. I dteannta le minicíocht mhéadaithe an triomaigh, cuireann sé sin strus ar speicis
agus gnáthóga dúchasacha sa mhéid is go laghdaíonn sé an líon agus scaipeadh dóibh.

5.6 Bainistíocht Talún
Tá  úsáid  agus  bainistiú  talún  ina  bpríomhchúinsí  maidir  le  gnáthóga  agus  speicis  nádúrtha  a
chosaint.  I  gceantair  áirithe  den pharóiste,  go háirithe  ceantair  faoi  choimín,  feictear  gur  chuir
dumpáil dramhaíola gairdín go mór le scaipeadh speiceas ionrach sa cheantar, go háirithe isteach i
ngnáthóga talún nach ann do shlite  eile  do scaipeadh speiceas  coimhthíoch ionrach iontu.  Mar
gheall ar an bhfeachtas a bhí ann roimhe seo chun SCInna a dhíothú sa cheantar, tá méadú tagtha ar
eolas  an  phobail  ar  an  gceist.  Ba  cheart,  áfach,  an  tsaincheist  seo  a  athrá,  go  háirithe  do
chónaitheoirí neamhbhuana a d’fhéadfadh a bheith níos lú rannpháirteach sa tionscadal agus, dá
bhrí sin, níos lú eolais a bheith acu ar na contúirtí a bhaineann le Speicis coimhthíocha Ionracha
agus a leathadh.
Saincheist  thábhachtach  eile  is  ea  tréigean talún  a  bhíonn ag  gnáthóga atá  ag  brath  ar  innilt  i
gceantar  Dhún  Chaoin.  Tá  cáil  go  forleathan  ar  fheirmeoireacht  caorach  sléibhe  in  iarthar  na
hÉireann mar bhóthar atá deacair, neamhbhrabúsmhar agus uaigneach (O’Rourke, 2. Tá meánaois
na bhfeirmeoirí  sin ag dul  i  méid agus i  mórán cásanna níl  aon fheirmeoirí  níos óige le  dul i
gceannas ar an talamh nuair a rachaidh siad ar scor. Cosnaíonn ainmhithe féaraigh féarach agus
gnáthóga fraocháin  agus rachaidh siad go fás  scrobarnach mura ndéanfar  leibhéil  ísle  innilte  a
bhuanú. 
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6. Moltaí

6.1 Comhairliúchán
Imeachtaí faisnéise agus oiliúna a chur ar fáil do bhaill an phobail trí na bearta seo a leanas;

1. Ceardlann phoiblí: 
2. Torthaí na nithe thuas maidir le torthaí na suirbhéanna, eilimintí dearfacha bithéagsúlachta

agus bacanna agus bagairtí don bhithéagsúlacht a mhíniú sa pharóiste;
3. Faisnéis a bhailiú maidir le gnáthóga agus fiadhúlra ó áitritheoirí áitiúla;
4. Comhairle a thabhairt ar gharraíodóireacht le haghaidh bithéagsúlachta agus pailniú;
5. Smaointe a lorg maidir le tionscadail chomhshaoil sa mheántéarma agus san fhadtéarma;
6. Lá poiblí plandú a eagrú;
7. Ócáid nó ceardlann foghlama a eagrú do leanaí scoile chun tús a chur lena dtionscadail féin.

6.1 Gníomhaíochtaí
Moltar na gníomhartha seo a leanas.

6.1.1 Siúlóidí Treoraithe

Is féidir le siúlóidí treoraithe a bheith an-úsáideach chun daoine a chur ar an eolas ar an gceantar
áitiúil agus ar an mbithéagsúlacht. Má bhíonn treoraí eolasach ann, ní hamháin gur féidir grúpa a
chur ar an eolas faoi na gnáthóga agus an fiadhúlra tábhachtach atá i láthair ach is féidir leo taithí
tharraingteach thaitneamhach a chothú. Tugann sé sin tuiscint do chuairteoirí go bhfuil fáilte rompu
sa phobal áitiúil a bhíonn ag tabhairt aire dá dtimpeallacht áitiúil.
Téann Slí an Daingin trí fhad an pharóiste, siúlóid dea-fhógraithe a chlúdaionn an leithinis.   Is
minic a chítear rothaithe a thugann a rothair féin leo nó a thógann ar cíos iad ón nDaingean sa
samhradh. Tá turasanna siúil ar nós Celtic Nature Tours Kerry a bhfuil turais threoraithe acu sa
cheantar, a mheallann lucht féachana ginearálta ar mian leo foghlaim faoin oidhreacht áitiúil, faoin
dúlra agus faoin radharc.
Is siúlóid oifigiúil Náisiúnta é Lúb na Cille (Trailhead 133). Is i gcarrchlós Ionad an Bhlascaoid a
thosaíonn sí ó thuaidh go dtí an Mionnán Mór, téann i dtreo na farraige agus leanann sí an cósta ó
dheas go Béal Átha, sula dtéann sí ar ais chuig Ionad an Bhlascaoid. Chuirfeadh sé seo deis iontach
ar fáil chun an oidhreacht áitiúil a thaispeáint chomh maith le béim a chur ar bhithéagsúlacht ar  nós
an iliomad speiceas féileacán agus leamhan, gnáthóg fraochmhá thirim, na failltreacha dríodair go
dtugann Gabhláin Gainimh baile orthu agus ar speicis chósta amhail an phréacháin coise deirge a
bheathaíonn  ar  an  bhféarach  leathfheabhasaithe.  Bheadh  comharthaíocht,  ábhar  léirmhínitheach
agus fógraíocht ar an Lúb úsáideach mar uaireanta ní bhíonn a fhios ag daoine an lúb shiúlóid a
bheith ann.

Moltaí
l  Teagmháil a dhéanamh le hoibreoirí tráchtála ionas gur gné í an bhithéagsúlacht a gcuirtear béim

uirthi ina dturas
l  Oibrithe deonacha a lorg a bhfuil tuiscint mhaith acu ar an gceantar chun tús a chur le turas

treoraithe atá dírithe ar an mbithéagsúlacht
l Na  siúlóidí  atá  ann  a  thabhairt  chun  solais  le  comharthaíocht  sheasmhach  agus  ábhar

léirmhínitheach a dhéanann iniúchadh ar an bhfiadhúlra agus ar na gnáthóga sa cheantar.
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6.1.2 Monatóireacht agus comhroinnt eolais

Tá sé tábhachtach go bhfuil iarracht leanúnach ar siúl chun staid na bithéagsúlachta i nDún Chaoin
a choimeád ós comhair mhuintir na háite. Go minic spreagann tuiscint ar an gcaoi a bhfuil ag éirí
leis an nádúr i do phaiste féin obair dheonach agus tiomantas chun é a fheabhsú. Chun an spreagadh
sin a chothú, bheadh taifead leanúnach na speiceas ar fud Dún Chaoin fuirist le tosú, agus is scil é is
féidir a fhorbairt le himeacht ama. Is bealach iontach é oiliúint a chur ar bhaill an phobail chun
bithéagsúlacht a thaifead leis an Lárionad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta do theaghlaigh agus do
dhaoine aonair chun a bhfuil  i  ngairdíní cúil,  i  bpáirceanna, i bhfálta sceach agus sa tírdhreach
máguaird a fhoghlaim.  Cuireann an LNSB imeachtaí oiliúna ar fáil chun a mbunachar sonraí a
úsáid chomh maith le cúrsaí aitheantais le haghaidh féileacáin, mar shampla.
Is acmhainn í an stór faisnéise faoin timpeallacht áitiúil a fhaigheann baill den phobal rud ná tugtar
faoi ndeara. Féadfaidh muintir na háite, go háirithe iad siúd a bhí ina gcónaí i nDún Chaoin ar feadh
na mblianta, cuimhneamh ar phlandaí, ainmhithe, gnáthóga nó imirce a bhí ann uair amháin ach atá
imithe anois, nó a mhalairt. Is féidir le fíricí agus staitisticí go leor a rá faoi oidhreacht nádúrtha
ceantair,  ach is  féidir  le scéalta na bithéagsúlachta ó fhinnéithe súl uaireanta dul i  bhfeidhm ar
mhuintir na háite agus cuairteoirí an lae inniu i slí ná déanfar dearmad air. Ba cheart a  chinntiú
nach gcailltear scéalta den tsórt sin, mar d’fhéadfadh sé go mbeadh go leor le foghlaim faoi conas a
d’athraigh gnéithe éagsúla na bithéagsúlachta suas go dtí an lá atá inniu ann, agus chun cuimhní
cinn na ndaoine a d'inis na scéalta a choimeád beo. Má cuirtear na cuntais seo ar fáil in Ionad an
Bhlascaoid, i gcló nó ar líne, is féidir leis an bparóiste foghlaim le chéile faoi stair oidhreachta
nádúrtha an cheantair.
Moltaí

l Oiliúint a chur ar bhaill phobail chun an bhithéagsúlacht a thaifead ar na huirlisí mapála ar
líne ón Lárionad Náisiúnta Sonraí um Bithéagsúlacht;

l Eolas  áitiúil  ar  bhithéagsúlacht  a  thaifead,  go  háirithe  ó  chónaitheoirí  níos  sine  chun
bainistíocht  talún níos eolaí,  bearta  bithéagsúlachta agus an fhaisnéis seo a fhoilsiú  don
phobal.

6.1.3 Scoileanna

Is  iad páistí  scoile caomhnóirí  na todhchaí ó thaobh an dúlra,  na bithéagsúlachta agus staid an
phláinéid de. Tá seans níos mó go lorgóidh leanaí bealaí agus réitigh níos dírithe ar an gcomhshaol
ar a lán gníomhaíochtaí agus ar na saincheisteanna a bhíonn acu sa tsaol mar gheall ar na hiontais
agus na tairbhí laethiúla a bhaineann le bithéagsúlacht a chothabháil agus a athbhunú ina gceantar
féin.  Dá  bhrí  sin,  tugann  scoileanna  deis  coincheaptha  agus  gníomhaíochtaí  luachmhara  a
mhúineadh don chéad ghlúin eile. Idir an dá linn, is féidir le scoileanna ról gníomhach a ghlacadh
chun bithéagsúlacht a fheabhsú ina láthair áitiúil.
Chun tuiscint a fháil ar an dtimpeallacht áitiúil, is féidir le scoileanna turas siúil fiadhúlra a reachtáil
nó ceardlann le teagascóirí amuigh faoin aer do dhaltaí de gach aois, ag taispeáint samplaí i nDún
Chaoin de choincheaptha éiceolaíochta ag obair. Ba cheart imeachtaí mar seo a reachtáil a mhéid is
féidir, ach ba cheart iad a dhéanamh uair sa bhliain ar a laghad, agus b’fhearr iad a dhéanamh faoi
dhó  sa  bhliain  nó  níos  mó  más  féidir.  Tá  roghanna  ag  leanaí  freisin  maidir  leis  an  gcaoi  a
bhfoghlaimíonn siad agus a choimeádann siad eolas, mar ní oireann an seomra ranga istigh do gach
dalta. Ba cheart foghlaim amuigh faoin aer a mheas do ábhair eile chomh maith le bithéagsúlacht
dóibh siúd is fearr a fhoghlaimíonn sa tslí sin. Is féidir le daltaí comharthaíocht a chruthú i ranganna
ealaíne a léiríonn gnáthóga éagsúla ar thailte scoile.
Cuireann clós na scoile a lán deiseanna ar fáil chun bithéagsúlacht a spreagadh go gníomhach sa
cheantar chomh maith.  Ciallaíonn tógáil  óstáin feithidí don scoil  agus freisin d’áiteanna eile sa
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pharóiste  gur  féidir  le  daltaí  agus  an  pobal  níos  leithne  araon  na  hiarrachtaí  a  deineadh  chun
inveirteabraigh agus pailneoirí a spreagadh a fheiscint. Is féidir le gairdín glasraí a thaispeáint cad
as a dtagann ár mbia, conas a chabhraíonn pailneoirí ina leith sin agus bealaí inar féidir bia a fhás
gan úsáid a bhaint as luibhicídí nó lotnaidicídí.
Níl a lán spás ag teastáil do ghairdíní fiadhúlra, níl gá ach le cúpla tobán agus boscaí bláthanna.
D’fhéadfadh daltaí scoile boscaí éan agus beathadáin a phéinteáil agus a shuiteáil sa chlós nó in aice
láimhe. Má tá spás ar fáil, is féidir móinéar bláthanna fiáine nó lochán a ullmhú. Solátharóidh aon
fhoinse uisce, fiú chomh beag le buicéad áis do inveirteabraigh agus éanlaithe. Is féidir boscaí do
Ghabhlán Gaoithe a chur ar an bhfoirgneamh chun iad a neadú sa cheantar. Agus tá an chomhairle
contae ar fáil chun comhairle nó cúnamh a thabhairt le tionscadail bhithéagsúlachta áitiúla.
Tá go leor acmhainní ann do mhúinteoirí agus do dhaltaí chun cabhrú le rannpháirtíocht scoile chun
an bhithéagsúlacht a fheabhsú, agus tá cuid acu liostaithe thíos: 
l www.pollinators.ie/resources   
l https://pollinators.ie/schools/  
l https://greenschoolsireland.org/biodiveristy/  
l http://www.heritageinschools.ie/teachers-resources/strand/living-things-science/p3?q=&c=   
l http://www.ipcc.ie/discover-and-learn/resources/  
l http://www.askaboutireland.ie/enfo/  

Moltaí
l Eagraigh turas siúil/ceardlann i bhfiadhúlra do dhaltaí scoile ar bhonn bliantúil ar a laghad chun

foghlaim faoin bhfiadhúlra sa cheantar
l Díriú ar fheabhsuithe praiticiúla bithéagsúlachta timpeall chlós na scoile, mar shampla móinéar

bláthanna fiáine, lochán, gairdín glasraí,  agus deis a thabhairt do na daltaí óstáin feithidí nó
boscaí éan a thógáil nó a phéinteáil lena suiteáil timpeall an pharóiste.

l Úsáid a bhaint as na hacmhainní teagaisc atá ar fáil ar líne chun eolas a thabhairt do leanaí faoi
choincheaptha éiceolaíochta agus conas a bheith níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol

6.1.4 Pailneoirí

Tá 99 speiceas beach in Éirinn, a bhfuil aon trian díobh faoi bhagairt díothaithe. (LNSB, 2020) Is
príomhghné den bhuntháirgeadh é an pailiniú toisc go soláthraíonn a gcuid seirbhísí síolta, cnónna
agus torthaí d’éanlaithe, agus tá siad ríthábhachtach in atáirgeadh plandaí. Is minic nach ndeintear
na seirbhísí éiceachórais a chuireann pailneoirí ar fáil a mheas faoina luach agus is é a bpríomháit sa
bhiashlabhra ná gur féidir le bearta caomhnaithe dul chun tairbhe tacsóin eile. 
Plean gníomhaíochta is ea Plean Pailiniú Uile-Éireann (LNSB, 2020) chun straitéisí caomhnaithe
pailneoirí a chur i bhfeidhm ar fud oileán na hÉireann. Leagann sé amach gníomhartha agus bearta
gu féidir le daoine aonair, grúpaí pobail, scoileanna, gnólachtaí agus comhairlí a chuir i bhfeidhm ar
a  dtailte  chun  iad  a  bhainistiú  ar  bhealach  atá  neamhdhíobhálach  don  phailneoir  agus  an
bhithéagsúlacht a fheabhsú ina gceantar féin. 
D'fhéadfadh pailneoirí an cheantair leas a bhaint as an gclár seo agus d’fhéadfaí é a nascadh le clár
oideachais bithéagsúlachta laistigh den bhunscoil áitiúil.  Tá acmhainní fairsinge ar fáil freisin, i
gcomhar leis an bplean seo maidir le garraíodóireacht agus talamh feirme atá neamhdhíobhálach do
phailneoirí.
Moltaí

l Glac páirt i bPlean Pailiniú Uile-Éireann mar phobal.
l Lean treoir ó Phlean Pailiniú maidir le spásanna poiblí a bhainistiú le speicis oiriúnacha.
l Ceardlanna faisnéise agus cainteanna a reáchtáil  chun a thaispeáint do bhaill  an phobail

conas teacht ar eolas faoin áit agus conas gur féidir leo cur leis an dtionscnamh.

6.1.5 Gairdín Pobail

D’fhéadfadh  gairdín  pobail  go  bhfuil  teacht  air  go  héasca  láthair  iontach  a  chur  ar  fáil  do
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rannpháirtíocht an phobail i gcaomhnú bithéagsúlachta agus oideachas. D'fhéadfadh gairdín pobail
spás lárnach a chur ar fáil le rannpháirtíocht i gcaomhnú bithéagsúlachta áitiúla agus d’fhéadfadh sé
cabhrú le hoideachas a chur ar an bpobal chun a gcuid spásanna amuigh faoin aer féin a bhainistiú
ar mhaithe leis an mbithéagsúlacht. Tá sé d’acmhainn ag an nGairdín Pobail rannpháirtíocht  agus
bród sa tionscadal bithéagsúlachta a chothú laistigh den phobal, rud a fhágfaidh go mbeidh daoine
aonair  ag  tabhairt  faoina  ngníomhaíochtaí  féin  chun  an  bhithéagsúlacht  a  chur  chun  cinn.
D’fhéadfadh paiste bláthanna fiáine agus paiste glasraí a bheith sa ghairdín seo chun rannpháirtíocht
an phobail  agus tairbhe a  uasmhéadú.  D’fhéadfadh bogach nó lochán tógtha de mhéid ar  bith,
acmhainn uisce a bhfuil seasamh iontach aige a chur ar fáil chun atáirgeadh agus bithéagsúlacht a
dhéanamh do inveirteabraigh lena n-áirítear amfaibiaigh agus éanlaithe.
Moltaí

l Aithin dáileacht talún atá oiriúnach do ghairdín pobail atá éasca le teacht air.
l Gnéithe  den  ghairdín  a  shainaithint  a  thabharfadh  an  tairbhe  is  mó don  bpobal  agus  a

mbeadh an leas is mó le baint astu.

6.1.6 Bainistiú Fiúise

Is é fiúise an speiceas ceannasach i bhformhór na bhfálta sceach i nDún Chaoin agus meastar é a
bheith ionrach. Scáthaíonn sé na speicis dhúchasacha agus faigheann sé an lámh in uachtar orthu
agus milleann sé na gnáthóga dúchasacha, rud a laghdaíonn a n-oiriúnacht do speicis dhúchasacha
agus don fhiadhúlra. Má bhaintear an Fiúise neamhdhúchasach agus má chuirtear speicis eile ina n-
ionad, m.sh., an sceach gheal agus an shaileach, feabhsófar nascacht gnáthóg d’inveirteabraigh agus
cuirfear leis an méid bia do speicis éan. Moltar crainn atá curtha ó stoc áitiúil nó ó thimpeallacht
chósta den chineál céanna.  Tá sé sin tábhachtach maidir le fad saoil na gcrann agus maidir leis an
seans atá acu teacht slán toisc gur dócha go mbeidh leibhéal ard salandachta san ithreach agus gur
dócha go gcuirfidh gaoth láidir an Atlantach isteach orthu.

Tá  fiúise  freisin  suntasach  sa  bhfásra  ar  bhruacha  abhann  sa  cheantar.  Cruthaíonn  sé  scáthú
suntasach thar  na sruthanna fionnuisce sa pharóiste  ag laghdú buntháirgeacht  trí  fhíteaplanctón
fótaisintéiseach  agus  dá  bhrí  sin  sláinte  éiceachórais.  D'fhéadfach  éifeachtaí  suntasacha  ar
bhuntháirgeoirí  amhail  fíteaplanctóin  tar  éis  formhéadú  a  dhéanamh  ar  an  slabhra  bia  a
sholáthraíonn siad agus dá thoradh san d’fhéadfadh tionchar diúltach a bheith aige sin ar an madra
uisce,  go  háirithe  ar  a  sholáthar  bia.  Dá  laghdófaí  clúdach  fiúise  ar  bhruach  na  habhann
d‘fheabhsódh  deiseanna  d’fhás  fásra  dúchais  ar  an  mbruach  agus  do  chúrsaí  solais  do
bhuntháirgeadh. 
Moltaí

l Díriú ar an bhfiúise a bhaint in aice le aibhneacha.
l Lean modhanna molta chun é a bhaint agus a smachtú cosúil le gearradh agus déileáil leis an

stumpa.
l Monatóireacht  a  dhéanamh  ar  athfhás  agus  ar  athchoilíniú  an  fhásra  dhúchasaigh  agus

machnamh  a  dhéanamh  ar  speicis  dhúchasacha  a  chur  ar  mhaithe  leis  an  mbruach  a
dhaingniú. 
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Aguisín 3:

Leithinis Chorca Dhuibhne - Limistéar Cosanta 
Speisialta  (004153) - Achoimriú ar an Suíomh
Is láithreán mór é Limistéar Cosanta Speisialta (LCS) Leithinis Chorca Dhuibhne atá suite ar chósta
thiar Chontae Chiarraí. Cuimsíonn sé an cósta agus na failltreacha mara den leithinis ó dheas de
Rinn Bhréanainn sa tuaisceart, timpeall go deireadh na leithinise ag Ceann Sléibhe, agus chomh
fada soir le hInse sa deisceart. Áirítear ar an suíomh na haillte mara, an talamh in aice le ciumhais
na faille,  limistéir  duimhche ghainimh ar Leithinis  na Machairí  agus gar do Mhuiríoch,  chomh
maith le roinnt limistéar talún níos faide intíre cosúil leis an mBaile Breac, Loch an Dúin, Loch
Abhainn an Scáil, Airghleann agus Baile Fhionáin. Is ionann marc an láin mhara agus teorainn na
farraige. Tá éagsúlacht na gcineálacha carraig dríodair ó réanna difriúla faoi bhun an cheantair, den
chuid  is  mó  Deavónach  agus  clocha  gainimh  Deavónach//Siolúrach,  comhchéirtleáin  agus
sioltachloch,  ach  freisin  tá  láibchloch,  sioltachloch  agus  breisia  Ódovíciach,  agus  sioltachloch
Shiolúrach. Tá limistéar de charraigeacha bolcánacha ó ré Shiolúrach le fáil faoi Ceann a' Droma,
Cloichear agus Dún Chaoin. Is LCS é an láthair faoin Treoir maidir le hÉin den Aontas Eorpach, a
bhfuil suim speisialta caomhnaithe ag na speicis seo a leanas ann: Préachán cosdearg, Seabhach
gorm agus Fulmaire. 'Sé ceann des na láithreacha phóraithe is dlúth in Éirinn é don bPréachán
cosdearg, speiceas de Leabhar Sonraí Dearg atá liostaithe in Iarscríbhinn I den Treoir maidir le hÉin
den Aontas  Eorpach.  Tugadh faoi  deara an raidhse de  Phreachán cosdearg  ar  Leithinis  Chorca
Dhuibhne  den  chéad  uair  sna  1800í.  Nuair  a  rinneadh  an  chéad  suirbhé  nua-aimseartha  de
Phreachán cosdearg i 1982 tugadh faoin ndeara go raibh an speiceas fós flúirseach ann. Ó shin i
leith, léiríodh tábhacht ard an tsuímh do Phreachán cosdearg le suirbhéanna a rinneadh in 1992 agus
in  2002/03  nuair  a  taifeadadh  107  agus  105  péire  pórúcháin  faoi  seach  laistigh  den  LCS.  Tá
tírdhreach Leithinis Chorca Dhuibhne, lena mósáic d’fhéaraigh leathfheabhsaithe agus fheabhsaithe
innilte,  talamh  sléibhte  mór  dea-dhraenáilte,  agus  córais  dhuimhche  ghainimh  atá  an-ghar  do
fhailltreacha pórúcháin an-oiriúnach do Phréachán cosdearg.  Tá ard-dlúis ar  leith  do Phréachán
cosdearg ag an Rinn Bheag ó dheas ón suíomh, ar  na Triúr Deirféar san iarthuaisceart agus ag
Ceann  Bhaile  Dháith  sa  tuaisceart.  Bailíonn  ealtaí  móra  iarphóraithe  le  chéile,  go  háirithe  sa
bhfómhar, ag na córais duimhche ag Caisleán Ghriaire agus Inse (atá san áireamh san LCS in aice
leis). Tá fianaise ó éanlaithe marcáilte go bhfuil éin óga ag bailiú le chéile ins na healtaí seo ón
leithinis ar fad agus is cosúil go bhfuil an Préachán cosdearg ag bailiú sna dumhcha anseo ó fiú níos
faide ó bhaile.  I measc na suíomhanna aithnidiúla laistigh den LCS tá láithreán ar Leithinis  na
Machairí agus roinnt láithreacha intíre ar nós na failltreacha ag Loch Abhainn an Scáil, Airghleann
agus Loch an Dúin. Bíonn suas le 80 éan ins na healtaí a bhailíonn sna sléibhte i rith an tsamhraidh.
Tá sé léirithe i staidéir go mbíonn an Préachán cosdearg ag foráiste taobh istigh de 300m d’achar
intíre de bharr failltreacha a úsáidtear le haghaidh pórúcháin agus go bhfuil na limistéir sin san
áireamh sa láithreán.  Tacaíonn an láithreán freisin le daonraí Seabhaic gorm go bhfuil  tábhacht
náisiúnta  leo  (5  péire  in  2002)  agus  Fulmaire  (1,016  péire),  chomh  maith  le  líonta  níos  lú
d’éanlaithe mhara pórúcháin eile: Crosán (3 péire), an Faoileán scadán (33 péire), an Droimneach
beag (2 phéire), Seaga (23 péire) agus an Droimneach mór (1 péire) – baineann na sonraí seo go léir
le héanlaithe mhara ó 1999-2000. Tá roinnt Forachain dhubha ar an suíomh freisin. Tá tábhacht le
héaneolaíocht  Leithinis  Chorca  Dhuibhne  toisc  go  dtacaíonn  sé  le  daonra  atá  tábhachtach  go
hidirnáisiúnta den Phréachán cosdearg.  Tacaíonn sé freisin le daonraí  Fulmire agus an Seabhac
gorm  go  bhfuil  tábhacht  náisiúnta  ag  baint  leo.  Tá  tábhacht  ar  leith  ag  baint  le  láithreacht
Phréacháin cosdearg agus Seabhac gorm, an dá speiceas atá liostaithe in Iarscríbhinn I den Treoir
maidir le hÉin. Is cuid de Tearmann Dúlra Reachtúil é LCS Leithinis Chorca Dhuibhne.
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