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Sracfhéachaint ar 
Luimneach
Agus é suite go straitéiseach ar 
imeall an Atlantaigh, is é Luimneach 
an tríú cathair is mó in Éirinn. Ina shuí 
ar bhruacha Shionainn mhaorga na 
hÉireann, tá daonra beagnach 95,000 
duine i Luimneach agus clúdaíonn sé 
achar 59 km². 

An fáth ar bhuaigh Luimneach
Bhuaigh Luimneach an Gradam don Duilleog Ghlas 
Eorpach 2020 as a rannpháirtíocht leanúnach i 
roinnt tionscadail ghlasa a bhfuil tionchar acu, 
amhail Cathair an Iompair níos Cliste nó as bheith 
mar an gcéad Chathair Tí Solais ‘Dearfach ó Taobh 
Fuinnimh de’ in Éirinn. Soláthraíonn Luimneach raon 
gníomhaíochtaí áitiúla agus réigiúnacha chomh 
maith, rud a chinntíonn rannpháirtíocht fhorleathan 
na saoránach. Áirítear orthu sin tionscnaimh 
Luimnigh amhail an “Plean Uile-Éireann um 
Pailneoirí’; nó cláir an gheilleagair chiorclaigh amhail 
an tEolaire Deisigh agus Athúsáid agus an feachtais 
‘Refill’ le haghaidh buidéal a bhfuil an-tóir air.

Athrú Aeráide agus Éifeachtúlacht 
Fuinnimh
Ba í Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an 
chéad chomhlacht poiblí in Éirinn a shuiteáil painéil 
fhótavoltachais ar a foirgnimh. Inniu tá painéil 
fhótavoltachais 40 kW i gceithre cinn d’fhoirgnimh 
na cathrach ar an iomlán, a bhfuil feabhas 20% 
ar an éifeachtúlacht fuinnimh mar thoradh air go 
dtí seo. Tá an céatadán is airde d’uasghráduithe 
ar éifeachtúlacht fuinnimh tí in Éirinn i Luimneach, 
agus 25% de na tithe ar fad á n-uasghrádú faoin 
gclár náisiúnta inslithe do Thithe um Fhuinneamh 
níos Fearr, ó 2009.

Beidh Luimneach ar an gcéad Chathair Cliste Tí 
Solais de chuid AE faoin Malartú um Chathair 
Dearfach ó Thaobh Fuinnimh de, tionscadal de chuid 
Fhís 2020 AE dar luach €20m. Déanann cathracha 
tí solais réitigh nuálacha chomhtháite a fhorbairt 
agus a thástáil ar scála ceantair. Comhoibreoidh 
Cathair Luimnigh le cathracha Eorpacha eile chun 
sraith tionscadal taispeánta a fhorbairt maidir le 
conas cathair atá dearfach ó thaobh fuinnimh de a 
dhéanamh de chathracha. 

Croí stairiúil Chathair 
Luimnigh 

Cathair Ghlas 
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Fíricí Glasa 
• Cruthófar 2.1 GWh fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite mar thoradh ar Bhloc Dearfach ó Thaobh 

Fuinnimh de Luimnigh (PEB). Le PEB Luimnigh chomh maith bunófar chéad Eangach Leictreachais 
Pobail na hÉireann agus margadh fuinnimh áitiúil

• Rinneadh 25% de na tithe i Luimneach a uasghrádú faoi chlár inslithe Thithe um Fhuinneamh níos 
Fearr na hÉireann a bhfuil coigilteas 78 GWh in aghaidh na bliana mar thoradh air

• Tá 40 kW d’fhótavoltachas suiteáilte ar fhoirgnimh Chomhairle Luimnigh ó bhí 2008 ann agus tá 
feabhas 20% tagtha ar an éifeachtúlacht fuinnimh mar thoradh air sin

• Tá 2.5 heicteár de limistéir phoiblí ghlasa bainteach i dtionscadal um athbhunú speicis san fhiántas 
chun an bhithéagsúlacht a spreagadh agus gnáthóga breise a chruthú laistigh den chathair do 
phailneoirí

• Le níos mó ná 1,000 íoslódáil, tá aip Speicis Ionracha Luimnigh ag cuidiú linn le cosc a chur ar 
thuilleadh scriosta ar an bhflóra agus ar an bhfána dúchasach

• Le 215 rothar agus 23 stáisiún rothar, tá scéim Comhroinnte Rothar Luimnigh ina rogha iompair 
phoiblí a bhfuil tóir air anois

• Atreoraíodh 864 tona gloine, canna alúmanam agus canna stáin ar shiúl ó líonadh talún in 2018 trí 
17 bpointe athchúrsála le haghaidh athchúrsáil tí i gCathair Luimnigh

• Bailíodh 72 tona teicstílí ó naoi bpointe athchúrsála saor in aisce na cathrach in 2018

• Gach bliain, glacann os cionn 20,000 saorálaí páirt i nGlanadh Fhoireann Luimnigh (TLC) – an 
glantachán bliantúil earraigh is mó in Éirinn!

• Bhí gach ceann den 59 scoil sa chathair páirteach i gClár Náisiúnta Scoileanna Glasa an Taisce

Soghluaisteacht Uirbeach 
Inbhuanaithe 
Déanann Luimneach modhanna níos inbhuanaithe 
taistil laistigh den chathair a spreagadh go 
gníomhach. Chuir sé feabhas ar an mbonneagar 
le haghaidh siúil, rothaíochta agus iompar poiblí. 
Spreagtar rothaíocht ar fud Chathair Luimnigh 
agus forbraíodh bealach comhroinnte siúil agus 
rothaíochta de níos mó ná 3 km a nascann lár na 
cathrach le hOllscoil Luimnigh, trí cheantar cónaithe 
a bhfuil tóir air feadh na habhann agus na canálach. 

Ar fud na cathrach, tá 23 stáisiún comhroinnte 
rothar i Luimneach, inar féidir 215 rothar a 
choinneáil. Tá locair shlána tiomanta rothar i dtrí 
charrchlós i lár na cathrach chomh maith. Cuirtear 
roinnt carranna chun cinn chomh maith trí ocht 
spás páirceála sráide tiomanta d’úsáideoirí ‘club 
carranna’. Tá ocht déag bpointe luchtaithe saor in 
aisce ann d’fheithiclí leictreacha (EV) agus is féidir 
le tiománaithe EV leas a bhaint as ceithre huaire 
páirceála saor in aisce laistigh den chathair.

An Dúlra, an Bhithéagsúlacht agus 
Talamhúsáid Inbhuanaithe
Aithníonn Luimneach an tábhacht a bhaineann leis 
an dúlra agus leis an mbithéagsúlacht agus tá sé 
tiomanta do na sócmhainní nádúrtha a chosaint 
agus a chaomhnú. Éiríonn leis an gcathair plean 
talamhúsáide, caomhnú an tírdhreacha agus na 
bithéagsúlachta a chomhtháthú ar roinnt leibhéal. 
Gabhann clár Living Limerick rannpháirtíocht 
na saoránach, agus is bealach straitéiseach é 
tionscnamh na Scoileanna Glasa chun oiliúint a chur 
ar pháistí maidir leis an gcomhshaol. 

In 2018, chuir Luimneach tús le treoirthionscadal 
uirbeach um athbhunú speicis san fhiántas chun 
bithéagsúlacht a spreagadh agus gnáthóga breise 
a chruthú do phailneoirí laistigh den chathair agus 
tá monatóireacht á déanamh anois ar speicis, chun 
speicis choimhthíocha ionracha a bhainistiú chomh 
maith.
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Caighdeán an Aeir agus Torann
Tá Luimneach tiomanta d’fheabhas a chur 
ar chaighdeán an aeir agus chur sé dlús lena 
mhonatóireacht. Rinneadh trí mhonatóir 
cháithníneacha leanúnacha a shuiteáil sa chathair i mí 
Eanáir 2017, a thaispeánann sonraí táscacha beo ar 
chaighdeán an aeir don phobal chomh maith. I mí na 
Bealtaine 2018, cuireadh tuilleadh monatóirí leis chun 
dé-ocsaíd nítrigine, dé-ocsaíd sulfair, an t-ózón agus 
aonocsaíd charbóin a thomhas. 

Tairgeann an Chathair deontais chomh maith chun 
uasghrádú teirmeach tí a dhéanamh agus spreagann 
sí saoránaigh lena gcarranna a fhágáil sa bhaile 
trí bhonneagar iompair phoiblí níos fearr a chur ar 
fáil. Cuidíonn an Tionscnamh Taisteal níos Cliste le 
feabhas a chur ar fheasacht an phobail.

I gcomhréir le treoirlínte um Threoir AE maidir le 
Torann Timpeallachta, tá léarscáileanna torainn 
agus pleananna gníomhaíochta bunaithe ag 
Luimneach chomh maith mar iarracht monatóireacht 
agus measúnú a dhéanamh ar éifeachtúlacht na 
ngníomhaíochtaí a rinneadh chun dul i ngleic leis 
an torann timpeallachta. Tá líonra aige faoi láthair 
de cheithre mhéadar leibhéil fuaime ‘Cineál 2’, a 
thaifeadann buaicleibhéil torainn ar bhonn leanúnach 
agus a sholáthraíonn sonraí fíor-ama. 

Dramhaíl agus an Geilleagar Ciorclach
Is é Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an 
príomhúdarás a sholáthraíonn Plean Bainistíochta 
Dramhaíola Réigiún an Deiscirt 2015-2021 maidir 
le cosc, bainistíocht agus pleanáil dramhaíola. 
Feidhmíonn an chathair córas trí araid lena mbaineann 
bailiúcháin deighilte d’earraí in-athchúrsáilte, dramhaíl 
orgánach agus dramhaíl iarmharach. Tá an córas um 
bailiú cois cosáin tacaithe ag saoráidí athchúrsála 
eile sa chathair, lena n-áirítear líonra 17 bpointe 
athchúrsála d’athchúrsáil tí i gCathair Luimnigh. 

Saoráid úrscothach is ea Ionad Taitneamhachtaí 
Poiblí Mhungairit, a sholáthraíonn an chathair, 
chun éascaíocht a dhéanamh ar athúsáid agus 
athchúrsáil réimse leathan ábhar lena n-áirítear 
miotal, bolgáin solais, rothair, leabhair, péinteanna, 
Styrofoam, scannán plaisteach, agus tochtanna. 
Glactar le dramhaíl ghlas lena múiríniú; agus bailítear 
dramhaíl leictreach agus leictreonach agus roinnt 
dramhaíl ghuaiseach tí chomh maith lena diúscairt go 
sábháilte. Cuirtear earraí atá oiriúnach lena n-úsáid ar 
leataobh don phobal chun iad a thabhairt leo. 

Tá Oifigeach Feasachta Timpeallachta fostaithe 
chun tionscnaimh a chomhordú mar go dtugtar tús 
áite do rannpháirtíocht saoránach maidir le dramhaíl 
a laghdú agus Luimneach a choinneáil glan. Tá 
feachtais éagsúla um athrú iompair á ndéanamh chun 
páirt a thabhairt do shaoránaigh agus do pháirtithe 
leasmhara áitiúla maidir le bainistíocht dramhaíola 
agus acmhainní, amhail #RunReuseRefill agus an clár 
‘Limerick Going for Gold’. 

Bíonn Glanadh Fhoireann Luimnigh ar siúl gach Cáisc 
agus is é an glanadh lae is mó in Éirinn. Ina chéad 
bliain, 2015, ghlac os cionn 10,000 duine páirt ann; 
agus in 2019 ghlac beagnach 21,000 saorálaí páirt 

ann ó 646 grúpa ar leith.

Uisce
Tagann an soláthar uisce do Chathair Luimnigh as an 
tSionainn agus déantar é a chóireáil ag Oibreacha 
Uisce Bhaile Chláir. Rinneadh uasghrádú ar an ionad 
cóireála uisce go leor uaireanta. Déantar 48,000-
50,000 m³/lá a chóireáil agus a sheachadadh san 
ionad cóireála. Is é sin thart ar dhá thrian d’acmhainn 
iomlán an ionaid. Úsáideann cónaitheoirí na cathrach 
60% den uisce ón ionad, agus soláthraíonn an chuid 
eile uisce do chodanna de Chontaetha máguaird 
Luimnigh agus an Chláir. 

Déantar fuíolluisce ó chathair iomlán Luimnigh a 
bhailiú agus a chóireáil sula ndéantar é a dhiúscairt 
sa tSionainn. Tá sé sin an-tábhachtach ar fad don 
fhiadhúlra áitiúil amhail an Bradán Atlantach agus an 
madra uisce Eorpach, toisc gur láithreán ainmnithe 
Natura 2000 faoi chosaint é an tSionainn íochtarach1. 

Ealaí ar an 
tSionainn

1 https://natura2000.eea.europa.eu/
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Aip na Speiceas 
Ionrach

Móinéar an  
Chorrbhaile 

Duilleog Ghlas Eorpach 2020 
Beidh príomhról ag an mbithéagsúlacht sna himeachtaí agus sna 
gníomhaíochtaí do phlean Luimnigh don Dhuilleog Ghlas Eorpach 2020. Tá sé 
pleanáilte ag an gComhairle balla beo a chruthú ag a ceanncheathrú, Halla 
na Cathrach, chun fiadhúlra beoga a chur thar air. Le bláthanna fiáine ar na 
timpealláin agus athbhunú speicis san fhiántas ar siúl sna móinéir, beidh 
Luimneach ina eiseamláir de shiúlóidí dúlra. 

Agus monatóireacht á déanamh i gcónaí ar 
chaighdeán an aeir agus ar thorann, tá timpeallacht 
chiúin ar fáil i gceantair chiúine den chathair, 
agus is féidir leat teacht orthu go héasca ar aip 
mhóibíleach ‘Hush City’.

Beidh inbhuanaitheacht ina mórthoisc eile do 
Luimneach in 2020. Tionólfar imeachtaí agus 
ceardlanna uaschúrsála ar fud na bliana chun an 
tábhacht a bhaineann le geilleagar ciorclach a 
thabhairt chun suntais. Cuirfear raon leathan siopaí 
seanré agus athláimhe Luimnigh ar taispeáint 
chomh maith.

Tá sé mar aidhm ag an gComhairle chomh maith 
oibriú leis an bpobal ar fad agus le gnólachtaí chun 
méid na bplaisteach aonúsáide i Luimneach a laghdú.

Tabharfar tús áite d’uisce chomh maith, agus 
cuirfear scairdeáin uisce óil ar fáil ar fud na cathrach 
de réir a chéile, mar aon le fás leanúnach an 
tionscnaimh ‘Refill Ireland’2.

Áirítear leis na himeachtaí seimineár gréasáin um 
Sholáthar Glas d’údaráis áitiúla agus comhlachtaí 
poiblí i mí na Samhna 2020; Lá Fhéile bhliantúil 
Pádraig Luimnigh a ‘ghlasú’ trí iniúchadh a 
dhéanamh ar thionscnaimh timpeallachta ar bhealaí 
cruthaitheacha agus mealltacha; ‘Buzzing’ na 
hÉireann a óstáil, Comhdháil idirnáisiúnta Pailneoirí 
in 2021.

Tá clár iomlán imeachtaí ar fáil a  

www.Limerick.ie/European-Green-Leaf-City

2 https://www.refill.ie/

Tá dúshláin gan choinne le sárú againn go léir mar gheall ar phaindéim dhomhanda COVID-19. Tá roinnt dúshlán le sárú ag 
Luimneach agus gach cathair eile ar fud an domhain chomh maith mar thoradh air. Cé go dtugaimid tús áite do bheathaí 
a shábháilte agus Eorpaigh a chosaint, tá Luimneach ag obair go crua lena chinntiú go gcoinneofar seirbhísí bunúsacha 
le linn na géarchéime seo, lena n-áirítear rialú uisce, seirbhísí uisce, agus monatóireacht ar chaighdeán an aeir agus ar 
thorann. In ainneoin na paindéime seo, mar Dhuilleog Ghlas Eorpach, tá Luimneach solúbtha agus tá sé beartaithe aige a 
mhéid dá chlár agus is féidir leis a dhéanamh agus imeachtaí áirithe curtha ar líne nó curtha siar go dtí 2021.
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•

Galway
Limerick

• Torres Vedras
Mollet del Vallès

European Green Leaf Award  
Winners

•

Cornellà de Llobregat 2019

•

Horst aan de Maas 2019

Mechelen 2020

Limerick 2020

•

Leuven 2018

•

Växjö 2018

•

Galway 2017

•

Torres Vedras 2015/2016

•

•

• Mollet del Vallès 2015/2016

• Leuven
Mechelen
• Horst aan de Maas

• Växjö

Cornellà de Llobregat

•
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European Green Leaf Award 
The European Green Leaf Award is a competition 

aimed at towns and cities across Europe, with a 

population of 20,000 to 100,000, which recognises 

a city’s commitment to improving the environment. 

It is the partner competition of the European Green 

Capital Award for cities over 100,000 inhabitants. 

Limerick in Ireland and Mechelen in Belgium are the 

joint European Green Leaf Award winners for 2020. 

Former winning cities include: Leuven (Belgium), 

Galway (Ireland), Horst aan de Maas (The 

Netherlands), Cornellà de Llobregat, and Mollet del 

Vallès (Spain). Torres Vedras (Portugal) and Växjö 

(Sweden).

The European Green Leaf and European Green 

Capital Awards are initiatives of the European 

Commission. For more information about the 

winners, how to apply for the Awards, how the 

winners are selected, and for any other questions, 

please visit our website below.

Comórtas is ea an Gradam don Dhuilleog Ghlas 

Eorpach a dhírítear ar bhailte agus ar chathracha 

ar fud na hEorpa, ina bhfuil idir 20,000 agus suas 

le 100,000 áitritheoir, lena n-aithnítear tiomantas 

cathrach don timpeallacht a fheabhsú. Is é 

comórtas comhpháirtíochta an Ghradaim don 

Dhuilleog Ghlas Eorpach le haghaidh cathracha ina 

bhfuil os cionn 100,000 áitritheoir. Is iad Luimneach 

in Éirinn agus Mechelen sa Bheilg comhbhuaiteoirí 

na Duilleoige Glaise Eorpaí do 2020.

I measc cathracha a bhuaigh roimhe seo tá: Leuven 

(an Bheilg), Gaillimh (Éire), Horst aan de Maas (an 

Ísiltíre), Cornellà de Llobregat, agus Mollet del Vallès 

(an Spáinn). Torres Vedras (an Phortaingéil) agus 

Växjö (an tSualainn).

Tionscnaimh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh is 

ea na Gradaim don Dhuilleog Ghlas Eorpach agus 

Phríomhchathair Ghlas na hEorpa. Chun tuilleadh 

eolais a fháil faoi na buaiteoirí, conas iarratas a 

dhéanamh ar na Gradaim, an dóigh a roghnaítear na 

buaiteoirí, agus faoi cheisteanna ar bith eile, tabhair 

cuairt ar ár suíomh gréasáin thíos.

https://ec.europa.eu/environment/europeangreenleaf/
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