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Tá an tAthrú Aeráide agus an Gníomhú ar son na 
hAeráide tar éis tagtha chun tosaigh sa díospóireacht 
sochaíoch le déanaí. Bagairt thromchúiseach don 
chine daonna agus dár dtimpeallacht atá i gceist leis an 
tionchar atá ag an athrú aeráide. Is iomaí agus is éagsúil 
na dúshláin a bhaineann leis an athrú aeráide. Tá rioscaí 
aeráide ann againn cheana féin, agus ina measc siúd 
samhraí níos teo, méadú sa mhéid báistí agus tuilte atá 
ann, leibhéil farraige ag ardú agus stoirmeacha níos 
déine ann sa gheimhreadh.

Tá na baoil sin chun a bheith i dul i méid, seachas ag 
laghdú, agus beidh tionchair mhóra acu ar phobail, 
ar ghnólachtaí agus ar chumas an údaráis áitiúil chun 
leanúint leis seirbhísí a chur ar fáil don phobal.

Tá an t-athrú aeráide ar cheann de na baoil is mó atá 
le tabhairt ag pobail, agus a bheidh le tabhairt maidir 
leis an mbonneagar fisiceach, an bhithéagsúlacht 
agus inneach an tsaoil shóisialta i Luimneach, agus 
beidh tionchar aige ar an mbealach a mbeimid ag 
maireachtáil agus ag obair i Luimneach.

Ní rud é nach bhfuil le tarlú le tamall beag amach 
anseo, sa todhchaí, tá sé ar siúl faoi láthair, cheana féin. 
Cheana féin, tá éileamh méadaithe ar acmhainní na 
Comhairle mar gheall air seo, agus teastaíonn athrú 
ar an gcaoi a ndéanaimid an phleanáil le haghaidh na 
haimsire eisceachtúla amach anseo, dá bharr. Tá ról 
lárnach le himirt ag Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh chun cur le hathléimneacht na haeráide, 
laistigh dár gcuid bhfeidhmeanna agus oibríochtaí féin, 
agus i bhfeidhmeanna na bpobal atá lonnaithe ar fud 
Luimnigh chomh maith.

Gabhaimid fáilte roimh Straitéis Oiriúnaithe um an 
Athrú Aeráide Chomhairle Cathair agus Contae 
Luimnigh 2019-2024.

Leis an straitéis seo, atá ar aon dul le Creat Náisiúnta 
Oiriúnaithe agus Plean Corparáideach Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh 2019-2024, 
cruthaítear treochlár gníomhaíochtaí agus cuspóirí le 
seachadadh ar fud sé réimse théamacha a dtabharfaidh 

an t-údarás áitiúil faoi chun an chaoi a mbímid ag 
feidhmiú a oiriúnú de réir éifeachtaí an athraithe 
aeráide agus an tslí bheatha atá againn a chosaint.

Tríd an ngníomh réamhghníomhach seo a dhéanamh 
chun choigeartú agus ullmhú le domhan atá ag athrú, 
déanfaimid an athléimneacht a leagadh síos inár 
ngeilleagar agus inár dtimpeallacht, agus laistigh dár 
bpobail chomh maith.

Táimid go huile is go hiomlán tiomanta do chur i 
bhfeidhm Chomhaontú Pháras 2015 ar an Athrú 
Aeráide. Is prótacal é

Comhaontú Pháras atá daingnithe ag Éirinn an 4 
Samhain, 2016, agus tá sé dírithe go príomha ar an 
téamh domhanda a theorannú go dtí níos lú ná 2.0°C 
os cionn na leibhéil réamhthionsclaíocha, ar chur leis 
an athléimneacht agus ar an gcumas chun tionchair an 
athraithe aeráide a mhaolú.

Tá an Chomhairle tiomanta oibriú leis an Oifig 
Réigiúnach um an nGníomhú ar son na hAeráide 
(CARO), a thabharfaidh treoir agus tacaíocht maidir le 
conas is féidir bearta Oiriúnaithe agus Maolaithe um an 
Athrú Aeráide a chur i bhfeidhm.

Is obair ollmhór atá i gceist leis sin nár cheart beag a 
dhéanamh de. Beidh cinntí deacra le déanamh againn 
fad an bhealaigh. Mar sin féin, ní mór dúinn glacadh 
leis na deiseanna a ghabhann leis an dúshlán oiriúnú 
don athrú aeráide. Ní mór dúinn leas a bhaint as na 
deiseanna sin agus an buntáiste a ghabhann leo a 
bhaint amach ach iad a thiontú chun ár leasa agus 
leanúint ar aghaidh ag déanamh Luimneach a fhorbairt 
ar bhealach inbhuanaithe ar mhaithe leis na glúnta atá 
le teacht.

Réamhrá

An Clr. Michael Sheahan
Méara
Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh

Pat Daly
POF
Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh

An Clr. Michael Sheahan
Méara
Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh

Pat Daly POF
Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh
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1. An tAthrú Aeráide in Éirinn

De réir tuarascála a choimisiúnaigh an Ghníomhaireacht 

um Chaomhnú Comhshaoil le déanaí, tá an fhianaise 

atá ann ar an athrú aeráide in Éirinn “níos soiléire agus 

níos láidre” ná mar a bhí go dtí sin, agus ardú tagtha ar 

na teochtaí, chomh maith le méadú ar an méid báistí atá 

ann agus leibhéal na farraige ag ardú go leanúnach.

Deir an príomh-údar na tuarascála, an Dr Margaret 

Desmond - A Summary of the State of Knowledge on 

Climate Change Impacts for Ireland [nó Achoimre ar 

Staid an Eolais faoin Tionchair atá ag an Athrú Aeráide 

ar Éirinn], - go bhfuil na hathruithe sin chun leanúint 

ar aghaidh sa treocht céanna, de réir na réamh-

mheastachán, ach nach raibh “cinnteacht” ann maidir leis 

an tionchar a mbeidh aige sin ar Éirinn.

Níos mó ná aon uair riamh go dtí seo, tá sé léirithe go 

soiléir agus go láidir san fhianaise atá ann go bhfuil 

tionchar ag an athrú aeráide domhanda ar Éirinn 

agus tá sé curtha in iúl sna réamh-mheastacháin atá 

déanta ar theochtaí amach anseo, i ngach aon chás, 

go leanfar ar aghaidh leis na hathruithe atá ag tarlú, 

ach tá éiginnteacht ann go deo maidir leis an tionchar 

a bheidh acu siúd ar thíortha cosúil le hÉirinn. Tá 

neamhchinnteachtaí ann freisin maidir le héifeachtúlacht 

an gníomhaithe dhomhanda chun aghaidh a thabhairt ar 

athrú aeráide. “

Seo a leanas roinnt de phríomhthorthaí a rinneadh sa 

tuarascáil:

•  Tá ardú tagtha ar an meánteocht de 0.8C ó bhí 1900 

ann

•  agus táthar ag súil go n-ardóidh siad faoi idir 1C agus 

1.6C faoi lár an chéid seo. Is san oirthear a bheidh na 

méaduithe is airde. Tá gach uile shéasúr níos teo ná 

an meán don tréimhse 1961-1990 agus táthar ag súil 

go mbeidh siad “go suntasach níos teo” faoin mbliain 

2050. Tá sé léirithe i dTábla 1.1 gur sa tréimhse fiche 

bhliain is deireanaí a tharla gach aon cheann de na 

blianta is teo.

•  Tháinig méadú 5% - nó 60mm - ar an meánmhéid 

báistí idir 1981 agus 2010, agus ba san iarthar a bhí na 

méaduithe is airde. Is dóchúil go mbeidh sé níos teo 

sa samhradh.

•  Beidh méadú ag teacht ar líon na stoirmeacha agus 

beidh siad níos déine. Tá méadú tagtha ar an méid 

tuilte sa gheimhreadh sa tréimhse 1954-2008. Tá idir 

350-600 km cr de cheantair chósta agus tuilemhánna 

atá i mbaol tuilte mara freisin;

•  Tá leibhéal na farraige ag ardú i gcónaí, faoi 3.5cm 

in aghaidh gach uile thréimhse deich mbliana ó thús 

na 1990idí, i gcomparáid le hardú 1-2cm in aghaidh 

gach tréimhse deich mbliana roimh 1990. De réir na 

réamhaisnéise, tá méaduithe suas le 60cm beartaithe, 

rud a chuirfidh méadú faoin méid borradh stoirme 

agus creimeadh tonnta a bheidh ar na cóstaí.

Áirítear an tuarascáil seo i measc go leor cinn eile 

ina gcuirtear in iúl go mbeidh níos mó báistí ann sa 

gheimhreadh chomh maith le teochtaí níos airde 

agus stoirmeacha níos minice agus níos achrannaí. I 

gcomhthéacs Luimnigh, is é an toradh a bhí air seo ná go 

raibh níos mó teagmhais stoirme, baol tuilte níos airde 

agus anuraidh (2018) triomach fada. Fágadh dá bharr gur 

cuireadh amach ar an soláthar uisce agus, sa tréimhse 

cúig bliana anuas, gur tharla teagmhais tuilte a raibh 

tionchar acu ar an gCathair agus ar an gContae araon. 

Beifear ag féachaint orthu siúd le súil níos géire i gCaibidil 

3, nuair a dhéanfar scrúdú ar shamplaí de theagmhais 

aimsire agus aeráide d’fhonn measúnú a dhéanamh ar 

riosca agus freagairtí aeráide a d’fhéadfadh tarlú amach 

anseo i gContae Luimnigh.
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1.2 An Straitéis Oiriúnaithe

Seo straitéis oiriúnaithe don aeráid. Ciallaíonn sé sin 

go bhfuil sé dírithe ar conas aghaidh a thabhairt ar 

thionchair an athraithe aeráide, an tuile, mar shampla, 

agus stoirmeacha nó teochtaí méadaithe. Os a choinne 

sin, más an maolú atá i gceist, is ar cad is cúiseanna an 

athraithe aeráide a mbíonn an aird dírithe. I measc na 

mbeart a bheadh i gceist leis, d’fhéadfadh go mbeadh 

bearta chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú san 

áireamh.

Is í an Straitéis Oiriúnaithe um Athrú Aeráide an chéad 

cheann dá cineál do Chathair agus do Chontae Luimnigh 

agus is cáipéis ardleibhéil í atá deartha chun saincheist 

an athraithe aeráide a chur i gcroílár gnáth-phleananna, 

beartais agus oibríochtaí an údaráis áitiúil.

Is ionann an tOiriúnú agus an Maolú, mar a chéile iad 

agus tá tús curtha ag CCCL leis an bpróiseas chun bearta 

maolaithe a chur i bhfeidhm. Tá sonraí faoi na bearta 

maolaithe le fáil i gCuid 4.4.

1.3 Cúlra Beartais na Straitéise

1.3.1 Ag leibhéal an AE, foilsíodh páipéar bán ar an 

oiriúnú don athrú aeráide in 2009. Ina dhiaidh sin, 

foilsíodh Straitéis Oiriúnaithe Aeráide an AE i mí Aibreáin 

2013. Tá trí phríomhchuspóir aige:

•  Ballstát a spreagadh chun gníomhú - tá an Coimisiún 

ag spreagadh na Ballstáit uile chun straitéisí oiriúnaithe 

cuimsitheacha a ghlacadh, agus ag cur maoiniú ar fáil 

dóibh le tacú leo chun an cumas atá acu chun oiriúnú 

agus chun gníomhú a neartú.

•  An gníomhú “cosanta aeráide” ar leibhéal an AE 
- tá comhtháthú an oiriúnú aeráide curtha chun 

cinn i mbeartais an AE - in earnálacha príomhacha 

leochaileacha amhail an talmhaíocht, an t-iascach 

agus an beartas comhtháthaithe atá gaolmhar leo - 

chun a bheith cinnte de go ndéantar infreastruchtúr 

na hEorpa níos athléimní. Tá sé i gceist leis an 

gcomhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta - mar atá 

sainmhínithe san Acht Eorpach Aonair, 1986 - go 

laghdófar difríochtaí idir na réigiúin éagsúla’. I gcás 

an oiriúnaithe aeráide, ciallaíonn sé comhtháthú na 

haeráide i ngníomhaíochtaí uile an AE.

•  Cinnteoireacht níos eolasaí - tá an Coimisiún ag 

déanamh iarrachta aghaidh a thabhairt ar bhearnaí atá 

san eolas faoin oiriúnú agus tá ardán Eorpach um an 

oiriúnú aeráide forbartha aige (Climate-ADAPT) mar 

‘ionad ilfhreastail’ le haghaidh na faisnéise oiriúnaithe 

san Eoraip. 

1.3.2 Ag an leibhéal náisiúnta, sa Staid-Bheartas Náisiúnta 

ar an nGníomhú ar son na hAeráide agus ar Fhorbairt an 

Ísealcharbóin (2014) tá sé leagtha amach mar chuspóir 

náisiúnta go n-aistreofar go geilleagar ísealcharbóin . 

Tá éifeacht reachtaíochta tugtha leis an gcuspóir sin 

leis an Acht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt 

Ísealcharbóin, 2015. Rinneadh foráil san Acht seo 

d’fhorbairt Creata Náisiúnta Oiriúnaithe (CNO), a foilsíodh 

i mí na Nollag 2017. Teastaíonn straitéisí oiriúnaithe 

earnála agus áitiúla araon ón CNO..

Tábla 1.1 Na Deich mBliana Is Teo (1880-2017)
Foinse: National Ocean and Atmospheric Administration (2018)

Rangú Bliain Difríocht ˚C

1 2016 0.94

2 2015 0.90

3 2017 0.84

4 2014 0.74

5 2010 0.70

6 2013 0.66

7 2005 0.65

8 2009 0.64

9 1998 0.63

10 2012 0.62
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1.3.3 Tá 12 earnáil phríomhacha sainaitheanta sa CNO 

i seacht roinn Rialtais, agus ní mór Straitéisí Oiriúnaithe 

a bheith ullmhaithe sna hearnálacha siúd. Tá na 

hearnálacha éagsúla léirithe i dTábla 1.2 ag seo thíos.

1.3.4 Tá dualgais ar gach uile údarás áitiúil Straitéis 

Oiriúnaithe Aeráide a fhorbairt don tréimhse 2019-2024. 

Ag seo, is í an straitéis seo freagra Chomhairle Cathrach 

agus Contae Luimnigh ar an gceangaltas sin.

Bainfear úsáid as straitéisí áitiúla “chun treoir a thabhair 

do phleananna forbartha agus le pleananna agus 

beartais reachtúla eile de chuid an Údaráis Áitiúil.” (Roinn 

Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Comhshaoil 2018, lch.7).

Is é an 30 Meán Fómhair, 2019 an spriocdháta reachtúil 

nach mór do gach aon straitéis oiriúnaithe, na cinn áitiúla 

agus earnála araon, a bheith curtha faoi bhráid an Rialtais 

faoi.

1.4 Modheolaíocht

Réitíonn struchtúr na Straitéise Oiriúnaithe seo chomh 

maith leis an ábhar atá ann, go dlúth leis na moltaí atá le 

fáil sna Treoirlínte maidir le Forbairt Straitéis Oiriúnaithe 

do na hÚdarás Áitiúil (RCGAC, 2018) go háirithe Tábla 1.2 

ar leathanach 16 den cháipéis sin.

Ba é an chéad chéim den phróiseas ná Foireann 

Oiriúnaithe Intí agus Tras-Stiúrthóireachta a chur i mbun. 

San Fhoireann seo bhí ionadaithe ó rannóga éagsúla 

den Údarás Áitiúil, agus cuireadh faisnéis chúlra ar fáil ar 

ghnéithe ábhartha amhail an tithíocht, bóithre, seirbhísí 

éigeandála agus bonneagar riachtanach sa chathair agus 

sa chontae. Chuir siad faisnéis ar fáil maidir le himeachtaí 

aeráide chomh maith, de réir mar a bhí tionchar acu 

ar a réimsí freagrachta faoi seach. Ansin, úsáideadh an 

fhaisnéis sin chun an measúnú bonnlíne a fhorbairt, 

(féach Caibidil 3) measúnú ina bhfuil achoimre ar na 

guaiseacha aeráide de réir mar a bhaineann siad le 

Luimneach le fáil ann. Bhí an chomhairle a fuarthas ón 

fhoireann seo, chomh maith leis an obair a rinne siad, 

ríthábhachtach agus an dréacht-Straitéis Oiriúnaithe á 

hullmhú. D’úsáideadh an fhaisnéis sin uile agus rioscaí 

sonracha á sainaithint de réir mar a bhaineann siad le 

réimsí oibriúcháin de chuid an Údaráis Áitiúil.

Ina dhiaidh sin, rinneadh measúnú ar na hiarmhairtí 

agus na rioscaí a bhain leis na himeachtaí sin, maidir 

leis na freagairtí seirbhíse agus an briseadh seirbhíse. 

Tháinig céim thábhachtach in ullmhúchán na Straitéise 

Oiriúnaithe ag an bpointe sin nuair a rinneadh na Bearta 

Oiriúnaithe a sainaithint, a mheasúnú agus a chur in ord 

tosaíochta.

Is í an chéim dheiridh in ullmhúchán na dréacht-

Straitéise Oiriúnaithe ná an Chaibidil faoin Fheidhmiú, 

Monatóireacht agus Meastóireacht, ina bhfuil cuir 

síos déanta ar na bearta a rinneadh chun an Straitéis 

Oiriúnaithe a fheidhmiú agus chun monatóireacht a 

dhéanamh ar thorthaí na mbeart sin.

Ba chóir a thabhairt faoi deara gur ullmhaíodh an dréacht 

seo i gcomhthráth le hullmhúchán straitéisí oiriúnaithe 

sna hearnálacha eile (Féach Tábla 1.2 thuas). Tá sé 

dóchúil go maith go bhféadfadh tionchar a bheith ag 

roinnt den ábhar a bheadh i roinnt de na straitéisí earnála, 

nó iontu go léir fiú, ar an ábhar a bheidh i dréachtaí den 

cháipéis seo amach anseo. Féachfaidh an Chomhairle 

chuig na bearta atá sna straitéisí earnála agus oibreoidh 

sí leis na gníomhaireachtaí eile chun bearta oiriúnaithe 

ábhartha a thagann faoi shainchúram an Údaráis Áitiúil a 

chur i bhfeidhm.

Earnáil Máthair-Roinn

An Bia Mara

An Talmhaíocht

An Fhoraoiseacht

An 
Bhithéagsúlacht

An Oidhreacht 
Thógtha agus 
Seandálaíochta

An Bonneagar 
Iompair

Líonraí 
Leictreachais agus 
Gáis

Líonraí 
cumarsáide

An Bhainistíocht 
Riosca i gCás 
Tuilte

Cáilíocht Uisce

Bonneagar 
Seirbhísí Uisce

An tSláinte

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus 
Spóirt

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar 
son na hAeráide agus Comhshaoil

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar 
son na hAeráide agus Comhshaoil

Oifig na nOibreacha Poiblí

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil

An Roinn Sláinte

Table 1.2: Sectoral Adaptation Strategies – Sectors and Parent 
Departments
Source: DCCAE December 2018, p. 8
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2.1 An Comhthéacs Réigiúnach

Táthar tar éis an tír a roinnt ina ceithre réigiún le haghaidh 

ullmhúchán na Straitéisí Oiriúnaithe don Athrú Aeráide. 

Tá Luimneach lonnaithe i Réigiún Chósta an Atlantaigh 

Theas. Tá sé seo bunaithe ar réigiúin a bhfuil rioscaí don 

chineál céanna ón athrú aeráide os a gcoinne, agus ina 

measc áirítear ceantair Údaráis Áitiúil Chontae Chorcaí, 

Chathair Chorcaí, Chontae Chiarraí agus Chontae an 

Chláir. Tá rioscaí den chineál céanna roimh gach aon 

cheann de na Comhairlí sin mar gheall ar ardú ar leibhéal 

na farraige, na tuilte ar an gcósta, stoirmeacha, tuilte 

screamhuisce agus tuilte báistí.

Tá Oifig Réigiúnach um an nGníomhú ar son na hAeráide 

(CARO) ann a thugann tacaíocht do na réigiúin go léir 

agus i ngach aon réigiún ainmnítear aon údarás áitiúil 

mar an t-údarás ceannasach. I gcás Réigiún Chósta 

an Atlantaigh Theas, is í Comhairle Contae Chorcaí 

a ghlacann an ról sin. Is é an fheidhm atá ag CARO 

ná cuidiú le hullmhúchán na straitéisí oiriúnaithe ar 

leibhéal contae, agus iad a chomhordú. Is mór againn an 

tacaíocht atá faighte ón gCARO agus an Straitéis seo á 

hullmhú.

2.2 Comhthéacs Luimnigh:

Tagann 194,899 duine faoi chúram Chomhairle Cathrach 

agus Contae Luimnigh, de réir figiúirí Dhaonáireamh 

2016 (Daonáireamh 2016), agus clúdaíonn an 

Chomhairle achar geografach de 2,790 méadar 

cearnach. Is í Cathair Luimnigh an ceantar uirbeach is 

mó sa Mheán-Iarthar agus is í an cúinse is mó thábhacht 

taobh thiar den fhás geilleagrach sa réigiún. Tá 80 

lonnaíocht eile sainaitheanta i bPlean Forbartha Contae 

Luimnigh 2010-2016 (arna leathnú) lena n-áirítear bailte 

agus sráidbhailte.

 Is é Plean Forbartha Chathair Luimnigh 2010-2016 

(arna leathnú) an cháipéis bheartais pleanála reatha a 

chlúdaíonn Cathair Luimnigh.

Téann teorainn thuaidh an Chontae ar fad Abhann 

na Sionainne agus inbhear na Sionainne. Síneann an 

t-inbhear amach ó Luimneach i dtreo na farraige agus 

tá sé beagnach 100km ar fad (Creatphlean Comhtháite 

na Sionainne sifp.ie, fuarthas an 27 Samhain 2018) Is 

iad abhantracha na Sionainne, na Mágua agus na Féile 

den chuid is mó a dhraenálann Luimneach. Téann an 

dá abhainn dheireanacha seo ó thuaidh agus isteach in 

inbhear na Sionainne. Tá an scéim hidreachumhachta 

is mó sa tír curtha i bhfeidhm ag an BSL ar Abhainn na 

Sionainne, ag Ard na Croise i gContae an Chláir, tamall 

beag suas an abhainn ó Chathair Luimnigh (BSL 2017).

Figiúr 1: Ina bhfuil na hOifigí Réigiúnacha um an nGníomhú ar son na hAeráide léirithe, chomh maith leis na réigiúin 
éagsúla pleanála aeráide éagsúla.
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Déanann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 

bainistiú ar thart ar 5,200 aonad tithíochta poiblí 

(CCCL 2018). Tá raon d’fhoirgnimh bhardasacha ag an 

gComhairle, agus freastalaítear ar gach uile ghné den 

soláthar seirbhíse údaráis áitiúil iontu, idir Oifigí Ceantair, 

Leabharlanna agus Láithreáin Fóntas Sibhialta dóibhsean 

a bhfuil saoráidí fóillíochta á dtairiscint acu.

Tá an líonra de Bhóithre Náisiúnta ann, atá á bhainistiú ag 

Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ), 5,306km ar fad, agus 

tá 192.5km de bhóithre náisiúnta i limistéar riaracháin 

na Comhairle (BIÉ, 2018). Tá Comhairle Cathrach agus 

Contae Luimnigh freagrach as na bóithre réigiúnacha 

agus áitiúla ina limistéar riaracháin. Tá cuid acu sin 

ainmnithe mar bhóithre réigiúnacha straitéiseacha, mar 

tá ról tábhachtach sannta dóibh i mbonneagar iompair 

an chontae freisin.

Is cuid thábhachtach den bhonneagar iompair iad na 

droichid agus in 2014 rinneadh meastachán go mbeadh 

gá le deisiúcháin agus feabhsúcháin a chur le suas le 250 

droichead (CCCL). Tharla roinnt mhaith den damáiste 

seo mar gheall ar theagmhais tuilte agus sreafaí uisce 

méadaithe inar tolladh faoi thacaíochtaí droichid agus 

ar chúis le damáiste do struchtúir dhroichid de bharr 

an chreimthe. Go deimhin, rinneadh damáiste mór do 

dhroichid ar theorainn Luimnigh / Thiobraid Árann in 

2014 a tharla nuair a bhí báisteach ard agus sruthanna 

méadaithe ann. Tá sé dóchúil go maith go mbeidh an 

cheist níos tábhachtaí mar gheall ar an méadú ar an méid 

báistí a bheidh ann mar gheall ar an athrú aeráide.

Tá an gnáthleibhéal de leithdháileadh a gcuirtear leis an 

gcothabháil droichead in 2018 agus 2019 léirithe i dTábla 

2.1 agus i dTábla 2.2, ach bheadh i bhfad níos mó ná sin 

i gceist sa chás go raibh damáiste déanta agus gá ann le 

deisiúcháin éigeandála tar éis tarluithe teagmhas aeráide. 

Caitheadh beagnach €1 milliún ar dhroichid in oirthear 

an chontae in 2014 tar éis teagmhas tuile a bhí ann. 

Pléitear é seo níos mine i gCaibidil 4.

Oibreacha Athshlánúcháin Droichid ar Bhóithre Réigiúnacha agus Áitiúla, 2018

An tÚdarás Áitiúil Uimhir an Bhóthair Láithreán Leithdháileadh leis an ÚÁ

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh Iomlán

L1131

L1303

R523

R512

L1401

R513

L6150

Láithreán

Droichead Mhainistir Uaithne

Droichead Ard Draighin

Droichead Áth an tSléibhe Uachtarach

Droichead Bhaile Chaimpion

Droichead Thorpe

Droichead an Bhaile Nua

Droichead Bhaile an Gharraí

€92,483

€42,584

€48,070

€59,043

€48,593

€63,223

€73,150

€427,146

Tábla 2.1 Leithdháiltí maoiniúcháin do dhroichid, 2018. Foinse: RTTAS 2018.

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh Iomlán

L1131

L6150

R521

L1222

R525

R857

L8504

LP1122

R516

L1324

R463 7 R857

Droichead Mhainistir Uaithne

Baile an Gharraí

Tóchar Sráidbhaile Sheanghualann

Baile Uí Fhloinn

Droichead Dhoire Loiscthe

Droichead Thuamhan, Cathair Luimnigh

Droichead Bhaile Sheácais

Droichead an Eanaigh

Droichead Thulach Ó bhFinn

Droichead Meenheala, Mainistir na Féile

Droichead Matthew, Droichead an 
tSáirséalaigh, Droichead Áth Longfoirt

€45,000

€85,000

€30,000

€35,000

€30,000

€102,000

€10,000

€20,000

€35,000

€25,000

€10,000

€427,000

Tábla 2.2 Leithdháiltí maoiniúcháin do dhroichid, 2019. Foinse: RTTAS 2019.

Oibreacha Athshlánúcháin Droichid ar Bhóithre Réigiúnacha agus Áitiúla, 2019

An tÚdarás Áitiúil Uimhir an Bhóthair Láithreán Leithdháileadh leis an ÚÁ
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3.0 Réamhrá

Ar mhaithe le tuiscint a fháil ar na ceisteanna a bhaineann 

leis na guaiseacha aeráide a dtarlóidh amach anseo, 

caithfimid teagmhais aimsire a tharla roimhe seo a 

mheas. Ní mór an cineál teagmhais aimsire a chur 

san áireamh, chomh maith lena déine agus leis an 

gcur isteach ar sheirbhísí a tharla dá bharr. Ba chóir 

an raon de theagmhais aimsire a mheas ar bhonn ar 

leith i gcomhthéacs an réigiúin ina bhfuil Luimneach 

lonnaithe ó thaobh aeráide de agus i gcomhthéacs na 

rioscaí aeráide atá ann sa réigiún (Féach Cuid 2.1 thuas). 

Beidh an cineál de theagmhais aimsire a bheidh ann 

mar bhonn leis na bearta oiriúnaithe atá leagtha amach 

i dTábla 4.2 níos faide anonn sa doiciméad seo. Ní féidir 

gach uile theagmhas aimsire a thaifeadadh ach tá go 

leor díobh doiciméadaithe sa chuid seo a leanas chun 

an raon de theagmhais aeráide a bhfuil aghaidh tugtha 

againn orthu roimhe seo, agus a d’fhéadfadh a tharlú 

amach anseo. Úsáidfear iad sin chun cruth a chur leis 

na bearta oiriúnaithe oiriúnacha a bheidh le beartú. Ba 

chóir a thabhairt faoi deara go bhféadfadh rioscaí nua 

a tharlaíonn mar gheall ar theagmhais chumaisc, mar 

shampla meascán de theagmhas gaoithe, taoide agus 

abhann, cur leis na rioscaí a bheidh ann amach anseo.

Rinneadh athbhreithniú ar theagmhais aimsire 

foircneacha i limistéar na straitéise sa tréimhse 1945 go 

2018, ag baint úsáide as sonraí foilsithe de chuid Met 

Éireann. Ní liostáil iomlán atá ann ach níl i gceist leis ach 

tuairim a thabhairt ar an gcineál teagmhas aimsire a raibh 

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag déileáil 

leo go dtí seo agus a gcaithfí déileáil leo sna blianta atá 

amach romhainn. Tá siad liostaithe i dTábla 3.1 thíos.

Is í an phríomhchatagóir de theagmhais drochaimsire 

a bhfuil tuairisc déanta di ná tuilte (tuilte ar an gcósta, 

tuilte abhann agus tuilte báistí), agus is é an tuile abhann 

an chatagóir is coitianta díobh. Ina dhiaidh sin, tá 

stoirmeacha gaoithe agus stoirmeacha cósta. Is minic a 

chuir tionchar na dtaoidí leis an tionchar atá ag tuilte ar 

an gcósta. Teagmhais chumaisc a thugtar ar a leithéid de 

tharluithe (RCGAC 2018, lch. 23), nuair atá meascán de 

theagmhais aeráide ag teacht le chéile mar aon. Sampla 

eile de tharlú dá leithéid is é an tuile tharla sa Chaisleán 

Nua in 2008, tráth a raibh tromchúiseach báistí agus 

tuilte abhann chomh maith le tuilte báistí mar thoradh air 

sin.

Tábla 3.1 Teagmhais Aimsire Foircní i Luimneach 1945-2018 Foinse: Met Éireann

Teagmhas Aimsire Foircní Dáta ar Tharla an Teagmhas Suíomh

Tuilte ar an gCósta

Stoirm chósta

An teas foircneach

An bháisteach foircneach

Tuilte Abhann

Aimsir sheacha

Tuilte screamhuisce

Titim Sneachta Trom

Tuilte Báistí

Gaotha fórsa stoirme/ 
stoirmeacha gaotha

Eanáir-Feabhra 2014
Deireadh Fómhair 2017 agus Eanáir 2018
Samhain 2004, Feabhra 2014, Feabhra 2015, Nollaig 2015

Eanáir 1945, Feabhra 2015, 
Deireadh Fómhair 2017

Samhradh 1976: triomach faidréiseach
Samhradh 1995: an aimsir is teo riamh ó bhí 1955 ann
Samhradh 2006: an aimsir is fuaire riamh ó bhí 1995 ann
Samhradh 2018: an aimsir is teo le 42 bhliain anuas, 
triomach faidréiseach

Lúnasa 2008
Nollaig 2015
Márta 2018

Samhain 2009
Iúil 2014
Márta 2018

Eanáir-Márta 1947, Eanáir 1963, Eanáir-Feabhra 2009
Samhain 2010

Eanáir 2018

Eanáir 1982

Lúnasa 2008, Meitheamh 2018

Eanáir 1945 gaotha 137km san uair
Lúnasa 1986 Hairicín Charley
Feabhra 1988 Gaotha fórsa stoirme
Deireadh Fómhair 2017: Hairicín Ophelia
Feabhra 2014 Stoirm Darwin

Faing
Eas, Géitine
Cathair Luimnigh

Cathair Luimnigh, Faing agus 
ceantar an Inbhir i gcoitinne

Ar fud an Chontae

An Caisleán Nua
Cathair Luimnigh 
Cathair Luimnigh

Caisleán Uí Chonaill
Dún Bleisce 
Luimneach

Ar fud an Chontae.

An Portán Ard, An Cheapach Mhór

Ar fud an Chontae

An Caisleán Nua, An Brú

Ar fud an Chontae



Straitéis Oiriúnaithe Athraithe Aeráide 2019-2024 | Chomhairle Cathair agus Contae Luimnigh 17

3.1 An Riosca Aeráide a Aithint

Agus an riosca aeráide á aithint, tá sé tábhachtach 

tuiscint a bheith ann go bhfuil an riosca bunaithe ar 

réamh-mheastacháin agus go dteastaíonn nuashonrú a 

dhéanamh air sin go rialta, dá bharr. Tá na príomhrioscaí 

a bhaineann leis an aeráid leagtha amach thíos agus is 

cuntas iad seo a leanas ar na héifeachtaí a d’fhéadfadh 

a bheith ar “phríomhréimsí oibríochta an Údaráis 

Áitiúil” (RCGAC, 2018, lch. 16). Maidir leis an measúnú 

a dhéanfar ar an gcaoi a dtéann teagmhais dá leithéid i 

bhfeidhm ar réimsí oibriúcháin na Comhairle, tá roinnt 

samplaí curtha ar fáil.

3.2 Athróga Aeráide agus an Riosca 
Aeráide

I bhfianaise na bhfoinsí atá ar fáil, rinneadh imscrúdú ar 

athruithe breathnaithe agus réamh-mheasta i dtaca le 

seacht n-athróg aeráide. Ag seo thíos, achoimre de na 

hathruithe siúd agus ar rioscaí aeráide amach anseo atá 

aitheanta:

Bhreathnaithe

Réamh-
mheasta

Achoimre ar
 an Athrú

Rioscaí Aeráide 
Atá Aitheanta

Tá an anailís ar shruthanna aibhneacha casta, agus tagann sí faoi réir inathraitheachta móra, rud a fhágann go bhfuil 
sé deacair dá bharr an tionchar atá ag an athrú aeráide a mheas. In Éirinn, sa tréimhse ó 1954 go 2008, bhí treochtaí 
laghdaitheacha ann go príomhúil ag dul i bhfeidhm ar mheánsruthanna an tsamhraidh, agus sa gheimhreadh tá 
claonadh ann go méadófaí na meánsruthanna. Tá sé seo gaolmhar le teagmhais bháistí agus d’fhéadfadh gnéithe de 
phatrúin báistí amach anseo, mar shampla samhraí níos tirime, tionchar a bheith acu ar bhunsreafaí aibhneacha agus 
athlíonadh uiscíoch le linn an tsamhraidh i Luimneach. Tá impleachtaí aige seo maidir leis an soláthar uisce óil, fadhb 
a bhí ann in oirdheisceart an chontae in 2018. Tar éis triomach an tsamhraidh, ní raibh an soláthar iomlán ar ais go dtí 
Eanáir 2019.

Beidh tionchar ag athruithe sna teochtaí agus sa mhéid báistí ar an fhreagairt hidreolaíoch. Mar gheall ar na 
cineálacha éagsúla den éiginnteacht a bhaineann leis na hathruithe atá réamh-mheasta ó thaobh na frasaíochta 
de, tá an-éiginnteacht fós ann maidir leis na hathruithe atá réamh-mheasta sa fhreagairt hidreolaíoch. Déanfar 
cinneadh maidir leis an fhreagairt ar leith a dtabharfar i dtaca le dobharcheantar aonair ar leith de réir tréithe na 
ndobharcheantar faoi chaibidil (m.sh. abhantracha screamhuisce, i gcomparáid le huisce dromchla agus an cineál 
d’úsáid a bhaintear as an talamh laistigh de na dobharcheantair). Mar shampla, níl na laghduithe samhraidh chomh 
géar sin i gcás dhobharcheantair i limistéir screamhuisce is atá i gcás dobharcheantair uisce dromchla, de réir na 
réamh-mheastachán (Gray, 2016). Ag baint úsáide as samhlaí tionchair rith chun srutha, is léir go bhfuil séasúracht 
mhéadaitheach i réimeanna hidreolaíocha, agus méaduithe ann sa gheimhreadh chomh maith le sreabhadh na 
srutha san, earraigh agus laghdú ann ar an sruth sa samhradh. Táthar ag súil le méadú 20% ar an méid uisce a 
shreabhann trí na haibhneacha le haghaidh an chuid is mó den dobharcheantar le linn an gheimhridh faoi lár-
deireadh an chéid, agus i rith an tsamhraidh, tá ionsamhlú a thaispeánann laghduithe os cionn 40% (iad siúd nach 
bhfuil ach beagán stórála screamhuisce iontu) faoi dheireadh an chéid (Murphy agus Charlton 2007, Steele-Dunne et 
al 2014). Tá sé dóchúil go maith go mbeidh baol tuilte méadaithe ann mar thoradh ar na méaduithe ar an sreabhadh 
sa gheimhreadh atá réámh-mheasta, mar aon le méaduithe atá beartaithe i dteagmhais bháistí foircní. Mar sin féin, 
beidh am freagartha dobharcheantair tábhachtach chun nádúr athraitheach na bhfíor-dhálaí a chinneadh, agus 
is dócha gurb iad abhantracha le hamanna freagartha gasta an baol is mó. I gcomhthéacs Luimnigh, meastar gur 
dobharcheantair iad aibhneacha leithéidí an abhainn Allaughan a bhfuil am freagartha tapúla i bhfeidhm iontu. Tá an 
t-am freagartha níos moille sa tSionainn, ach is mó an tionchar atá aici mar gheall ar cé chomh mór is atá sé agus 
toisc go dtéann sí trí lárionaid daonra móra cosúil le Cathair Luimnigh agus an ceantar máguaird uirthi, nó in aice le 
lárionaid dá leithéidí.

Tá sé beartaithe go mbeidh an tséasúracht i gceist de réir a chéile i gcórais hidreolaíocha agus é dóchúil go leor go 
mbeidh sreafaí laghdaithe ann sa samhradh agus sreafaí méadaithe sa gheimhreadh. Tiocfaidh méadú ar an mbaol 
go mbeidh tuilte ann mar gheall ar mheascán de shruthanna abhann ardaithe agus méadaithe sa líon teagmhas báistí 
foircní a bheidh ann.
Is dócha go mbeidh ról níos mó ag baint le “teagmhais cumaisc” as seo amach. Sampla amháin de seo is ea nuair a 
bhíonn taoidí arda ann ag an am céanna le teagmhais abhann agus bháistí araon, go háirithe i gcríocha íochtaracha 
inbhear na Sionainne. Bheadh tionchar sonrach aige seo ar lonnaíochtaí dála Eas Géitine agus Chathair Luimnigh.

Na tuilte screamhuisce, is é sin a rá an screamhuisce a tharlaíonn ar an talamh i bhfad ó chainéil abhann agus 
sruthchúrsaí, faoi choinníollacha ina sáraítear na ‘leibhéil’ screamhuisce. Mar atá luaite in áiteanna eile, tá sé dóchúil 
go mbeidh sé seo ag éirí níos measa in áiteanna ar fad an inbhir a bhfuil tionchar ag an taoide ar an screamhuisce. 
Tarlaíonn sé seo in áiteanna áirithe, in Áth Dara mar shampla. Tharla sé i gceantair eile sa chontae chomh maith, sa 
Cheapach Mhór, mar shampla, in 2018. Is dócha gur seo feiniméan a bheidh ag tarlú níos mó is níos mó de réir a 
chéile, go háirithe i gceantair ina bhfuil an maoschlár gar don dromchla.
Na tuilte báistí, nó na tuilte uisce dromchla, a tharlaíonn mar gheall ar sreafaí thar dhromchla bháisteach arna gineadh 
iad leis an mbáisteach, a d’fhéadfadh tarlú le linn teagmhas báistí déine nó díreach ina ndiaidh agus roimh don rith 
chun cúrsa dul isteach i sruthchúrsa nó i gcóras draenála.
Na tuilte abhann, a tharlaíonn nuair a bhíonn sáraíonn acmhainneacht an abhann uisce a choinneáil mar gheall ar 
bháisteach iomarcach a bheith tar éis titim. Tharla sé seo i gcás Abhainn Ara sa Chaisleán Nua in 2008,
i gcás na Maoilchearna in Áth an Choite agus i gcás Abhainn na Sionainne i gCaisleán Uí Chonaill in 2009.

3.2.1 An Hidreolaíocht
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Breathnaithe

Réamh-
mheasta

Achoimre ar 
an Athrú

Rioscaí Aeráide 
Atá Aitheanta

Tá méadú faoi thimpeall 5% tagtha i ngach cearn den tír ar an meánmhéid báistí bliantúil a bhíonn ann i 
gcoinne na tréimhse bonnlíne 1961-1990, agus tá an méadú sin le feiceáil sna séasúir uile. Mar sin féin, tá 
éagsúlacht ann ó thaobh na spásúlachta de maidir le déine agus méid na báistí agus níltear in ann aon treocht 
shoiléir a nochtadh faoi sin go deo. Tá teagmhais thromchúiseacha báistí tar éis dul i bhfeidhm go mór ar 
chúrsaí sa cheantar á, mar a tharla a tharla le linn na tuilte sa Chaisleán Nua i mí Lúnasa 2008.

Réamh- mheasta Níl na réamh-mheastacháin bháistí chomh cinnte agus mar atá na cinn le haghaidh 
teochtaí agus nuair a scrúdaítear iad ar bhonn aonair léirítear patrúin teamparálta agus spásúla éagsúla sna na 
samhlaí aeráide. Seo cúis amháin atá leis na réigiúin éagsúla CARO atá léirithe i bhFigiúr 1 a bheith ann. Tá sé 
léirithe sna réamh-mheastacháin go bhfuil séasúracht mhéadaithe ann, agus tá sé dóchúil anois go mbeidh 
an geimhreadh níos fliche agus na samhraí níos tirime (McGrath et al 2005, Sweeney et al 2003, Nolan et al 
2013, Nolan 2015). I gcás spásathruithe, tá leibhéal áirithe d’easaontas ann idir samhlaí aeráide aonair agus, 
mar thoradh air sin, ní mheastar sonraí spáis a bheith iontaofa (Nolan 2015). De réir mar a théann teochtaí 
domhanda in airde, tá sé beartaithe go mbeidh an timthriall hidreolaíoch níos déine agus go mbeidh níos mó 
teagmhais thrombháistí níos déine ann dá bharr. Maidir le hÉirinn, tá sé léirithe in athruithe réamh-mheasta sa 
mhinicíocht laethanta an-fhliucha (> 20mm báistí) go bhfuil méadú suntasach ann sa gheimhreadh de thart ar 
20%.

Is féidir a bheith ag súil leis an tséasúracht mhéadaithe sa mhéid báistí a bheidh ann agus tá sé dóchúil go 
mbeidh an samhradh níos tirime chomh maith.
Tá sé dóchúil chomh maith go dtiocfaidh méadú ar mhinicíocht agus ar líon na dteagmhas báistí.

Tuilte screamhuisce
Tuilte báistí 
Tuilte abhann

3.2.2 An Bháisteach.

Breathnaithe

Réamh-
mheasta

Achoimre ar 
an Athrú

Rioscaí Aeráide 
Atá Aitheanta

Tá breathnuithe déanta ina bhfuil tugtha le fios go bhfuil méadú de thart ar 3.5cm tagtha ar leibhéal na farraige 
timpeall na hÉireann i ngach tréimhse deich bliana ó na 1990í luatha i leith, is é sin a rá go bhfuil méadú de suas 
le 7cm tagtha air idir 1990 agus 2015.

Is cosúil go dtiocfaidh dlús leis an treocht sin sna blianta atá amach romhainn agus méaduithe réamh-mheasta 
de 55 cm faoi dheireadh an chéid. Agus 40% den daonra ina gcnaí laistigh de 5km ón gcósta, tá Éire an-
leochaileach go deo. I gcomhthéacs Luimnigh, beidh impleachtaí aige seo don chathair agus do lonnaíochtaí 
éagsúla, amhail Eas Géitine agus Faing. Beidh gá ann an méadú faoi bhorrtha stoirme agus taoidí níos airde a 
bhreithniú freisin.

Meastar go dtiocfaidh méadú ar leibhéil na farraige i ngach aon limistéar cósta in Éirinn. Ar bhonn náisiúnta, 
is é an treocht fhoriomlán atá ann ná go bhfuiltear ag dul i dtreo ardaithe ar leibhéil na farraige; ach beidh 
éagsúlachtaí réigiúnacha ann fós féin. (Foras na Mara 2009).

Tuilte ar an gcósta, a tharlaíonn nuair a bhíonn tuilte i dtailte ísle a bhíonn tirim de ghnáth, agus iad sáite faoi 
uisce na farraige.

Creimeadh ar an gcósta, a tharlaíonn nuair atá ábhar á bhaint as an gcósta mar gheall ar éagothroime i líonadh 
ábhair agus leagan ábhair ag limistéir áirithe ar an gcósta. Tarlaíonn sé mar gheall ar sciúradh ag bun na 
n-aillte nó na ndumhcha agus bíonn cúlú an chósta mar thoradh air. Tá sé “dóchúil go fágfaidh na hathruithe 
atá tuartha maidir leis an méid stoirmeacha a bheidh san Atlantach Thuaidh mar gheall ar an téamh aeráide 
go mbeidh bogaigh chósta na hÉireann agus córais dríodair bhoga eile i measc na céad chinn san Eoraip a 
mbeidh freagairt á thabhairt ina leith d’ardú leibhéal na farraige de thoradh stoirmeacha” (Devoy 2008). Bheadh 
Inbhear na Sionainne i mbaol ar leith i dtaca leis sin mar gheall ar na réileáin láibe atá ann. Cuireadh isteach ar 
an mbonneagar cósta; bhí gá ann deisiúcháin a dhéanamh ar bhalla cosanta na farraige ar fad bhealach N69 in 
2016.

3.2.3 An tArdú ar Leibhéal na Farraige
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Tá taifid ann “de theocht dhromchla na farraige timpeall na hÉireann ina léirítear treocht mheánach téamh 
thíos faoin meán dhomhanda idir 1850 agus 2008 de 0.3°C. Mar sin féin, tá luas na téamh tar éis tarlú ó 1994 
(0.6°C in aghaidh na tréimhse deich mbliana) gan fasach i rith na tréimhse breathnóireachta iomlán 150 bliain, 
agus ba iad na blianta ba theo ar taifeadeadh riamh ná 2005, 2006 agus 2007. Is féidir thart ar leathchuid den 
mhéadú reatha i dteochtaí dhromchla na hÉireann a mhíniú leis an céim te de Luascadh Il-Deichbhliantúil 
an Atlantaigh atá ann faoi láthair, agus tionchar cosúil leis sin á imirt ag Luascadh an Atlantaigh Thuaidh agus 
Patrún an Atlantaigh Thoir chomh maith. Mar sin féin, deirtear gurbh í is cúis leis an gcuid eile den méadú 
an treocht bhunúsach faoin téamh domhanda” (Foras na Mara 2009). Tá an téamh seo le feiceáil in uiscí na 
hÉireann i rith na bliana ar fad agus tá sé an-láidir in oirdheisceart na hÉireann.

Ar aon dul leis na hathruithe domhanda atá ann, meastar go leanfaidh na farraigí timpeall na hÉireann ag 
téamh sna blianta atá amach romhainn. Tá sé seo ag réiteach leis an timthriall nádúrtha ach tá sé beartaithe go 
mbeidh méadú níos airde ann ná mar a bhí. Mar sin féin, mar gheall ar an líon teoranta réamh-mheastacháin 
ar shamhlaí aeráide atá ann, níltear cinnte faoi na hathruithe réamh-mheasta go deo. Tá “treocht mheáite ar an 
téamh” léirithe ag Foras na Mara (2009).

Ar aon dul leis na treochtaí domhanda atá ann, tá sé beartaithe go leanfar leis na farraigí timpeall ar Éirinn a 
théamh.

Tuilte ar an gCósta m.sh. Faing
Creimeadh ar an gcósta m.sh. leochaileacht an bhonneagair chósta m.sh. Bealach náisiúnta an N69
Tionchair ar an mbithéagsúlacht mhuirí

3.2.4 Teocht na Mara

Breathnaithe

Réamh-
mheasta

Achoimre ar 
an Athrú

Rioscaí Aeráide 
Atá Aitheanta

Tá breathnuithe ann ina léirítear go bhfuil méadú 0.8°C tagtha ar theocht dromchla na hÉireann ó 1900 i leith. 
Ina theannta sin, tá méadú tagtha ar líon na laethanta te agus tá laghdú tagtha ar líon na laethanta seacha. 
Bhí tonn teasa ina ghné shuntasach de shamhradh 2018. Is éard is tonn teasa ann ná teagmhas ina théann an 
t-uasteocht laethúil thar an mheánmhéid faoi 5°C cúig lá i ndiaidh a chéile, de réir an tsainmhínithe.

Meastar go méadóidh teochtaí meánacha aeir i ngach áit agus i gcás gach séasúir, i gcoibhneas leis an lá atá 
inniu ann. Agus na teochtaí aeir ag dul i méid, táthar ag súil le méadú ar dhéine agus ar fad na dtonnta teasa, 
agus tá sé dóchúil go mbeidh líon na laethanta seacha ag laghdú ag an am céanna (McGrath et al 2005).
Meastar go mbeidh na méaduithe séasúracha is mó le linn an tsamhraidh agus an fhómhair. Tá foinse amháin 
(Dunne et al 2009, lch.v.) ann ina bhfuiltear ag súíl le méaduithe dóchúla idir 3-4 céim Celsius a bheith ann. 
Féach Figiúr 3.1 thíos.

Meastar go méadóidh teochtaí aeir dromchla i ngach áit i gcomparáid leis an lá atá inniu ann
Táthar ag súil le méadú ar dhéine agus ar fhad na dtonnta teasa

Tonnta teasa. D’fhéadfadh go mbeadh triomach trom agus stoirmeacha toirní foréigneacha mar thoradh 
orthu seo a théann i bhfeidhm ar shláinte an duine, ar bhonneagar fisiciúil agus ar leibhéil uisce abhann, agus 
d’fhéadfadh go mbeadh dóiteáin foraoise ann mar thoradh orthu.
Aimsir Sheacha: táthar ag súil le níos lú laethanta seacha a bheith ann chomh maith le teochtaí oíche níos 
séimhe.
Buntáiste amháin a d’fhéadfadh a bheith ann ná go mbeadh tréimhse níos faide i gceist leis an séasúr fáis, rud a 
bheadh áisiúil don táirgeacht talmhaíochta.

3.2.5 Teocht Aeir Dromchla

Figiúr 3.1: An méadú sa teocht sa tréimhse idir 
1941 agus 2014. Sa deisceart, is é 0.5 céim Celsius 
an méadú atá i gceist. Foinse: O Dwyer B agus 
Alexander P (2016) Essential Climate Information 
Ireland.
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Tá méadú ar airde na dtonnta san Atlantach Thoir Thuaidh i gcoitinne léirithe in anailís atá déanta ar shonraí 
satailíte don tréimhse 1988 go 2002.

Tá sé léirithe i réamh-mheastacháin go bhfuil méadú tagtha ar an líon stoirmeacha ar an gar an líon borrtha 
san earrach agus sa gheimhreadh i ngach ceantar ar chósta na hÉireann, cé is moite den iardheisceart. I 
dtorthaí samhaltaithe, tá sé léirithe go bhfuil méadú tagtha ar mhinicíocht na dteagmhas borrtha stoirme, agus 
méaduithe ar airde na mborrtha idir 50 agus 100cm san iarthuaisceart (Foras na Mara 2009). Tá sé dóchúil go 
dtiocfaidh méadú ar “airde na dtonnta” i ngach uile réigiún (Dunne et al 2009).

Meastar go méadóidh méid agus déine airde na dtonnta stoirme san earrach agus sa gheimhreadh.

Tuilte ar an gCósta 
Creimeadh ar an gCósta
Tionchair ar an mbithéagsúlacht mhuirí

3.2.6 Tonnta agus Borrtha

Breathnaithe

Réamh-
mheasta

Achoimre ar 
an Athrú

Rioscaí Aeráide 
Atá Aitheanta

In Éirinn, tá sé curtha in iúl sna breathnaithe go mbíonn éagsúlacht mhór ann maidir le luas na gaoithe i rith 
na bliana agus, mar gheall ar easpa comhghaoil sna sonraí a bheith ar fáil, ní féidir anailís a dhéanamh ar 
threochtaí fadtéarmacha go hiontaofa go fóill.

De bharr an líon beag teoranta de réamh-mheastacháin ar shamhail aeráide do luas na gaoithe atá ar fáil , tá 
na réamh-mheasa fós neamhchinnte agus tá gá le tuilleadh oibre chun muinín a mhéadú ina gcuid aschur. 
Mar sin féin, léirítear sna réamh-mheastacháin atá ar fáil atá dírithe ar luasanna gaoithe ag ardú tagartha de 
60m go bhfuil méadú tagtha ar luas na gaoithe le linn an gheimhridh, agus laghdú air i rith an tsamhraidh 
(laghdú 3-15%). Tá laghdú foriomlán ar chumhacht na gaoithe don tréimhse 2041 go 2060 i gcomparáid leis an 
tréimhse 1981 go 2000 léirithe i roinnt réamh-mheastachán. (O Dwyer agus Alexander 2016).

Tá sé léirithe i réamh-mheastacháin go mbeidh laghdú ag teacht ar luas na gaoithe sa samhradh, agus 
méaduithe sa gheimhreadh. Tá sé beartaithe go mbeidh na stoirmeacha gaoithe foircneacha ag éirí níos déine.

Stoirmeacha gaoithe nó gaotha arda, a shainmhínítear iad mar theagmhas ina bhfuil luas na gaoithe níos airde 
ná 50km/u, is ionann é sin agus Fórsa 7 (28–33 muirmhíle) ar scála fórsa gaoithe Beaufort. D’fhéadfadh an 
damáiste stoirme a bheith mar thoradh ar theagmhas dá leithéid.

3.2.7 Luas na Gaoithe agus Stoirmeacha
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3.3 Tosaíocht Riosca an Athraithe 
Aeráide

Ionas go mbeifear in ann freagra ar rioscaí aeráide amach 

anseo, tá sé riachtanach measúnú a dhéanamh ar mhéid 

an riosca atá i gceist le teagmhais aeráide éagsúla de réir 

a minicíochta, a ndéine, an tréimhse ama a maireann 

siad agus an tionchar a d’fhéadfaí a bheith acu. Sa roinn 

roimhe seo, rinneadh scrúdú ar athróga aeráide agus 

ar rioscaí aeráide chun léargas leathan a thabhairt ar 

na rioscaí a bhfuil sé dóchúil go mbeidh ar Luimneach 

tabhairt fúthu. Is iomaí teagmhas mór aeráide a bhíonn 

mar thoradh ar theagmhais cumaisc ina dtagann 

cúiseanna éagsúla le chéile mar aon. Mar gheall air seo, 

tá sé deacair teagmhais aeráide a thuar agus meastar gur 

chóir go mbeadh aon tuar bunaithe ar teagmhais a tharla 

san am atá thart i Luimneach agus aird chuí tugtha ar 

dhálaí athraitheacha comhshaoil.

Is féidir riosca aeráide amach anseo a ríomh trí 

iontaofacht na réamh-mheastachán a chur le chéile 

(is é sin a rá an leibhéal iontaofachta atá sna réamh-

mheastacháin i leith an athraithe san athróg aeráide) 

leis an iarmhairt tionchair amach anseo (is é sin a rá an 

leibhéal cur isteach seirbhíse atá measta le tarlú amach 

anseo - féach tábla 4.1). Forbraítear scála barúlach 

do gach paraiméadar mar a thaispeántar i bhformáid 

mhaitrís i bhFig 3.2, agus ríomhtar an riosca aeráide don 

todhchaí ag baint úsáid as an chothromóid:

Riosca aeráide sa todhchaí = Iontaofacht na réamh-mheastachán X Iarmhairtí an 
Tionchair sa Todhchaí

Rangú ar Iarmhairtí Amach Sainmhíniú
Iontaofacht na Anseo
Réamh-Mheastachán

5

4

3

2

1

Géibheannach

Mórchúiseach

Measartha-
chúiseach

Mionchúiseach

Diomaibhseach

Ní mór nach nglacfar leis mar chuid de gnáthnósanna imeachta oibriúcháin (neamh-
oiriúnaithe); is éard a theastaíonn ná aird phráinneach ar an leibhéal is sinsearaí; ní mór 
bearta oiriúnaithe fheidhmíonn chun an riosca chun riosca a laghdú a bheith molta agus 
caithfear gníomhú láithreach ball chun na bearta sin a chur i gcrích.

Is féidir glacadh leis mar chuid de gnáthnósanna imeachta oibriúcháin sa chás go bhfuil 
bearta oiriúnaithe agus sainaitheanta agus go bhfuil siad indéanta láithreach, sa chás 
gur gnáthamh atá i gceist leis an monatóireacht / réamhrabhadh ar an riosca agus go 
dtuigtear go maith an cineál riosca; ní mór an lucht ardbhainistíochta a chur ar an eolas 
faoi staid agus fhorbairt an riosca le himeacht ama.

Is féidir glacadh leis mar chuid de gnáthnósanna imeachta oibriúcháin, ach mar sin féin 
ba chóir sceideal le haghaidh an oiriúnaithe don todhcaí a bheith curtha i bhfeidhm, agus 
himscrúdú críochnúil déanta ar aon fráma ama agus / nó céimeanna tosaigh a bheadh ag 
teastáil roimh na bearta oiriúnaithe a bheith déanta roimh ré.

Tá sé dóchúil go leanfaidh sé a bheith mar chuid de na gnáthnósanna imeachta 
oibriúcháin; ba cheart prótacal monatóireachta agus breathnóireachta a shannadh dó; is 
leor na rialuithe atá ann cheana agus ní bheidh beart breise de dhíth ach amháin más rud 
é go n-athraíonn cúrsaí ar bhealach suntasach.

Ní bheidh gá le haon bheart bhreise sa ghearrthéarma mura dtarlaíonn athrú suntasach 
san athróg aeráide nó sa timpeallacht ghlactha atá i gceist.

Tábla 3.3 Sainmhínithe ar an Riosca Aeráide sa Todhchaí

Tábla 3.2 Maitrís Riosca Aeráide

Mar gheall ar an riosca aeráide amach anseo do gach 

athróg a bheith ríofa, ceadaítear rangú agus tosaíocht 

rioscaí a bheith déanta mar atá léirithe i dTábla 3.4. 

Tugtar luachanna scála leis na sainmhínithe seo a leanas 

ar thosaíochtaí riosca na todhchaí:

   Íseal Íseal/Meán   Meán Meán/Ard  Ard

      1         2        3         4     5

IARMHAIRTÍ AMACH ANSEO

1

1

2

3

4

1

1

2

3

4

IONTAOFACHT NA RÉAMH-MHEASTACHÁN

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

5

DIOMAIBHSEACH

MIONCHÚISEACH

GO MEASARTHA

MÓRCHÚISEACH

GÉIBHEANNACH
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5

4

4

3

4

2

3

2

Riosca Aeráide Amach Anseo Iontaofacht na Iarmhairtí Amach Anseo Tosaíochtaí maidir le  
 Réamh-Mheastachán  rioscaí amach anseo

Tuilte Abhann

Tonnta Teasa

Tuilte ar an gCósta

Tuilte Báistí

Stoirmeacha Gaoithe

Tuilte Screamhuisce

An Creimeadh ar an gCósta

Aimsir Sheacha

4

4

4

3

4

2

4*

2

5

4

4

3

4

3

3

3

Nóta: * Tá an inbhear i mbaol ar leith, mar gheall ar na réileáin láibe atá ann - féach leathanach 17 thuas.
Tábla 3.4: Tosaíocht a thabhairt do rioscaí athraithe aeráide amach anseo do Chontae Luimnigh.
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4.0 Réamhrá

Tagann bearta oiriúnaithe sna sála ar na rioscaí aeráide 

a aithníodh sa chaibidil dheireanach. Ní mór a rá go 

bhfuil taithí nach beag ag an Údarás Áitiúil ar a leithéid 

de theagmhais. Tá bonn áisiúil curtha i mbun leis an 

taithí seo agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm ar 

féidir na bearta oiriúnaithe a chur ina mbun. Tá foireann 

measúnaithe aimsire foircní ag Comhairle Cathrach 

agus Contae Luimnigh ar aon dul le riachtanais an 

Chreata Náisiúnta um Bainistíocht Éigeandála. Oibríonn 

an fhoireann seo go dlúth i gcomhar leis an ngrúpa 

Náisiúnta Comhordaithe Éigeandála. Cinntíonn baill na 

foirne seo go dtabharann an Chomhairle freagairt chuí 

do theagmhais drochaimsire. Treoraíonn sé oibriúcháin 

dála an leathadh grin agus na foirne oibre, chomh maith 

leis na Seirbhísí Dóiteáin agus an Chosaint Shibhialta.

 

4.1 Roinnt Impleachtaí Le Bheith 
Curtha San Áireamh

Bhí éifeachtaí díreacha ar oibríochtaí an Údaráis Áitiúil 

agus iad ag freagairt do theagmhais aeráide a tharla go 

dtí seo. Leathnaíonn siad seo ar fud na Comhairle agus tá 

impleachtaí acu do phearsanra ag gach leibhéal a bhíonn 

ag tabhairt freagairt don theagmhais, agus tá iarmhairtí 

don sholáthar seirbhíse agus iarmhairtí buiséadacha 

i gceist leis sin. Dóibhsean atá ag obair go díreach i 

dtaca leis an bhfreagairt éigeandála, tá saincheisteanna 

a bhaineann leo maidir leis an uainíocht foirne, leas na 

foirne, an soláthar agus athnuachan trealaimh chuí, agus 

ath-imscaradh leanúnach na foirne de réir mar a thagann 

athrú ar chúrsaí.

Ar leibhéal nach bhfuil chomh furasta sin, bíonn gá don 

fhoireann teacht ar an oiliúint agus ar an saineolas nua 

mar gheall ar na teagmhais aeráide, agus mar gheall 

ar an athrú aeráide i gcoitinne, chomh maith. Féadfar 

go mbeidh gá ann le trealamh iomlán nua a fháil nó le 

trealamh nua a thabhairt isteach in ionad sheantrealaimh. 

Ba chóir a choimeád in aigne go n-oibríonn foirne na 

Comhairle go dlúth i gcomhar le gníomhaireachtaí 

eile chun freagairt a thabhairt ar theagmhais aeráide. I 

dtréimhsí stoirmeacha, d’fhéadfadh tionchar a bheith 

ag cailleadh cumhachta ar sheirbhísí na Comhairle agus 

tá comhoibriú leis an mBord Soláthair Leictreachais 

riachtanach i gcásanna dá leithéid. Thuairiscigh 

an Rannóg Seirbhísí Uisce gur tháinig deireadh le 

hoibríochtaí i Stáisiúin Cóireála Fuíolluisce mar thoradh 

ar an gcailliúint cumhachta i dteagmhais aeráide roimhe 

seo. Tá impleachtaí soiléire aige seo do shláinte an duine 

agus leagtar béim dá bharr ar an tábhacht a bhaineann le 

comhtháthú ár Straitéise Oiriúnaithe le codanna ábhartha 

de Straitéis Oiriúnaithe Uisce Éireann agus Leictreachas 

Éireann.

Mar thoradh ar fhreagraí ar theagmahis aeráide, déantar 

foireann agus acmhainní a ath-imscaradh ó sheirbhísí 

eile de chuid na Comhairle, rud a d’fhéadfadh an soláthar 

seirbhíse a chur ar fionraí i réimsí eile le linn tharlú an 

theagmhais, agus ar feadh tréimhse go gairid ina dhiaidh. 

Bheadh na héifeachtaí soiléire eile ag baint leis na buiséid, 

mar is minic a thabhaíonn údaráis áitiúla caiteachas 

chun freagairt a thabhairt do theagmhais drochaimsire. 

In 2009 mar shampla, rinneadh éileamh ar €108,300 

a thaisceadh leis an rialtas láir tar éis teagmhas tuilte a 

tharla i gCaisleán Uí Chonaill. In 2014, mar thoradh ar an 

damáiste atá déanta do dhroichid agus do bhóithre in 

oirthear an chontae, bhí costais deisiúcháin dhíreacha de 

€470,000 i gceist, chomh maith le costais eile sa bhreis 

air sin, lena n-áirítear táillí gairmiúla agus táillí dearaidh, 

agus fágadh dá bharr gurbh ionann an costas iomlán 

agus beagnach €1 milliún. In 2014, tabhaíodh costais de 

€2,382,690 chun freagairt a thabhairt do theagmhais 

tuilte sa chathair agus sa chontae araon. Tá na costais 

a bhaineann le freagairtí do theagmahis aeráide thar 

thréimhse cúig bliana leagtha amach i dTábla 4.1.
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Figiúr 4.1 - Struchtúr Eagrúcháin Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Chief Executive 
Department

Economic Development 
Directorate
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Directorate
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Shared Services 
Directorate

Trade & Investment - Strategic & Forward Planning -  
Local Enterprise Office - Innovate Limerick -  
Marketing & Communications - Limerick Twenty Thirty - Urban Innovation

Housing Support Services - Planning & Environmental Services - 
Operations & Maintenance Services - Veterinary Services

Finance Services - ICT Services - Human Resources - 
Corporate Services, Governance & Customer Services 
Department - Business Improvement

Housing Assistance Payments (HAP) Shared Services Centre -  
Southern Region Waste Management Office - Fire & Emergency Services -  
Digital Services 

Physical Development 
Directorate

Capital Investment 
Directorate

Community Development 
Directorate

Housing Development 
Directorate

Strateg
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s
Sh
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Services
Su
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Travel & Transportation Strategy - Environment Strategy - Water Services 
 - Mid West Road Design Office

Design & Delivery

Urban & Rural Community Development - Tourism, Culture & Arts - 
Libraries, Gallery & Museum - Limerick Sports Partnership -  
Property & Community Facilities

Limerick Regeneration - Strategic Housing Development

Support Services 
Directorate

Bliain  Líon na dTeagmhas Drochaimseartha Costas €

2014 

2015

2016

2017

2018

Naoi gcinn (9)

Seacht gcinn (7)

Dhá cheann déag (12)

Ocht gcinn (8)

Ocht gcinn (8)

Costas Iomlán €

2,382,690.54

780,683.07

5,239,405.20

423, 579.92

634,836.81

9,461,195.54

Tábla 4.1 Costálacha I Leith Theagmhais Aeráide 2014-2018.
Foinse: An Stiúrthóireacht um an Fhorbairt Fhisiciúil, Márta 2019.

Ag Figiúr 4.1 thuas, tá struchtúr eagrúcháin reatha 

Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh leagtha 

amach. Tabharfar freagairt leis na nithe uile sin do 

theagmhais aeráide éagsúla trí shraith de bhearta 

oiriúnaithe a chur i gcrích.

D’fhéadfadh dhá stiúrthóireacht nó níos mó a bheith 

freagrach as cuid de na bearta oiriúnaithe aeráide. Nuair 

is mar sin atá sé, tá sé sin léirithe i dTábla 4.2 thíos.
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4.3 Climate Change Objectives 

Sa Staidpháipéar Náisiúnta Beartais ar Ghníomhú ar son 

na hAeráide agus Forbairt Ísealcharbóin (2014)

agus san Acht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt 

Ísealcharbóin, 2015, cuireadh an bhunchuspóir náisiúnta 

i mbun go n-aistreofar “go geilleagar iomaíoch, 

ísealcharbóin, atá seasmhach ó thaobh na haeráide agus 

inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil araon, faoi 2050” 

(RCGAC, 2019). Seo an bonn atá ann leis na cuspóirí atá 

á leagadh amach ina dhiaidh. Is é an príomhchuspóir 

atá ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus 

an Straitéis Oiriúnaithe don Athrú Aeráide 2019-2024 á 

hullmhú aici, ná an t-oiriúnú aeráide a phríomhshruthú 
isteach i bhfeidhmeanna agus i ngníomhaíochtaí uile an 
údaráis áitiúil.

Ag teacht sna sála ar an bpríomhchuspóir tá sraith de 

théamaí oiriúnaithe aeráide le brath i dTábla 4.2 thíos. Tá 

roinnt cuspóirí curtha faoi gach uile théama ann, agus 

roinnt gníomhaíochtaí nasctha le gach aon cheann acu 

chomh maith. Tá sé théama san iomlán liostaithe ag seo 

thíos: 

1. Freagra ar Theagmhas Aimsire Foircní

2. Úsáid na Talún agus an Chórais Phleanála

3. An Bonneagar, an Timpeallacht Thógtha agus an 

Soláthar Seirbhíse

4. An Comhshaol

5. Gníomhaíochtaí Forbartha Eacnamaíochta

6. Ceisteanna atá ag Teacht Chun Cinn

Tá trí fhráma ama a bhaineann leis na bearta, bearta 

gearrthéarmach laistigh de thrí bliana, bearta 

meántéarma, idir trí agus cúig bliana, agus bearta 

fadtéarmach, idir cúig agus deich mbliana.
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Seirbhísí 
Comhroinnte 
Náisiúnta & 
Réigiúnacha`
(Seirbhísí 
Dóiteáin agus 
Éigeandála)

Seirbhísí 
Comhroinnte 
Náisiúnta & 
Réigiúnacha 
(Seirbhísí 
Dóiteáin agus 
Éigeandála)

Stiúrthóireacht 
na nOibriúchán 
Seirbhíse

Stiúrthóireacht 
na nOibriúchán 
Seirbhíse

Stiúrthóireacht 
na Seirbhísí 
Tacaíochta 
(An Bainistiú 
Saoráidí)

Stiúrthóireacht 
na 
nOibriúchán 
Seirbhíse

Stiúrthóireacht 
na 
nOibriúchán 
Seirbhíse

Gach 
Stiúrthóireacht 
Eile

Tábla 4.2 Téamaí, Cuspóirí agus Bearta Oiriúnaithe

Tuilte abhann; 
Tonnta teasa; Tuilte 
ar an gcósta; Tuile 
báistí; Stoirmeacha 
gaoithe; Tuilte 
screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
sheacha

Tuilte

Tuilte abhann; 
Tonnta teasa; Tuilte 
ar an gcósta; Tuile 
báistí; Stoirmeacha 
gaoithe; Tuilte 
screamhuisce;
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
sheacha

Tuilte abhann; 
Tonnta teasa; Tuilte 
ar an gcósta; Tuile 
báistí; Stoirmeacha 
gaoithe; Tuilte 
screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
sheacha

Tuilte abhann; 
Tonnta teasa; Tuilte 
ar an gcósta; Tuile 
báistí; Stoirmeacha 
gaoithe; Tuilte 
screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
sheacha

An 
Stiúrthóireacht 
Cheannasaithe

Stiúrthóireachtaí 
Comhlaigh

Rioscaí 
Athraithe 
Aeráide

Tionchar Rioscaí 
Athraithe Aeráide

Uimhir 
an Bhirt

Bearta 
Oiriúnaithe

Amscála Buiséad

Téama 1 - An Fhreagairt ar Theagmhais Foircneacha

Cuspóir 1: A chinntiú go dtugann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an fhreagairt is 
éifeachtaí ar an riosca aeráide agus ar theagmhais aeráide araon

Bagairt ar 
shábháilteacht 
nó ar shláinte an 
daonra
Damáiste do 
mhaoin agus / nó 
do bhonneagar.

Tionchar mór 
sóisialta agus / nó 
geilleagrach

Damáiste do
mhaoin agus / nó
do bhonneagar

Cur isteach ar 
sheirbhís na 
Comhairle.
Cur isteach ar 
sheirbhís na 
Comhairle.

Doiciméad freagartha 
caighdeánach a ullmhú, 
chun a chinntiú go 
dtaifeadfar na sonraí ó 
theagmhais drochaimsire 
agus go ndéanfar freagraí a 
thaifeadadh chun freagairtí 
leordhóthanacha áitiúla 
agus ar fud an chontae 
a chinntiú ar eachtraí 
drochaimsire. Cuideoidh na 
sonraí seo chun na nósanna 
imeachta oibriúcháin 
amach anseo a threorú
.
Athbhreithniú a dhéanamh 
ar an bplean um fhreagra 
ar thuilte chun deimhniú 
go bhfuil na ceachtanna a 
foghlaimíodh cuimsithe le 
haghaidh an fhreagairt a 
dtabharfar amach anseo.

Athbhreithniú a dhéanamh 
ar fhaisnéis faoi chórais 
réamhrabhaidh atá ann 
cheana féin agus iad a 
chomhordú (m.sh. córais 
luathrabhaidh tuilte, córas 
borrtha cósta, taoidí agus 
réamhaisnéis aimsire 
cothrom le dáta srl.) chun 
teagmhais a tharlóidh 
amach anseo a thuar níos 
fearr.

Fiosrú a dhéanamh ar 
ath-imlonnú na gcóras 
luathrabhaidh m.sh. 
b’fhéidir go mbeidh gá ann 
le braiteoir rabhaidh tuilte 
na Sionainne a bheith níos 
faide suas an abhainn chun 
rabhadh leordhóthanach 
a chur ar fáil do Chathair 
Luimnigh.

Tacú leis an soláthar 
malartach cumhachta 
(gineadóirí) agus stóráil 
ceallraí d’oifigí chun a 
bheith cinnte go mbeidh 
leanúnachas ann ó thaobh 
cumarsáide agus seirbhísí 
riachtanacha de

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Le leanúint 
thar 
thréimhse 
an phlean
Gearrt-
héarma

Níl

Tá

Níl

Níl

Maoinithe 
go 
páirteach

Cuspóir 2: A chinntiú go gcuirtear bonn ceart le freagraí ar theagmhais aeráide agus go bhforbrófar 
iad le himeacht ama chun freagairt a thabhairt do chúinsí a bheidh ag athrú
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Seirbhísí 
Comhroinnte 
Náisiúnta & 
Réigiúnacha 
(Seirbhísí 
Dóiteáin agus 
Éigeandála)

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Gheilleagrach

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Gheilleagrach

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Fhisiciúil

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Fhisiciúil

Stiúrthóireacht 
na 
nOibriúchán 
Seirbhíse
Gach
Stiúrthóireacht 
Eile

An 
Stiúrthóireacht 
um Fhorbairt 
an Gheilleagair

Tuilte abhann; 
Tonnta teasa; Tuilte 
ar an gcósta; Tuile 
báistí; Stoirmeacha 
gaoithe; Tuilte 
screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
sheacha

Tuilte abhann; 
Tonnta teasa; Tuilte 
ar an gcósta; Tuile 
báistí; Stoirmeacha 
gaoithe; Tuilte 
screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
sheacha

Tuilte abhann; 
Tonnta teasa; Tuilte 
ar an gcósta; Tuile 
báistí; Stoirmeacha 
gaoithe; Tuilte 
screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
sheacha

Tuilte

Cuspóir 2: A chinntiú go gcuirtear bonn ceart le freagraí ar theagmhais aeráide agus go bhforbrófar 
iad le himeacht ama chun freagairt a thabhairt do chúinsí a bheidh ag athrú

Cur isteach ar 
sheirbhís na 
Comhairle.

Damáiste don 
bhonneagar, don 
mhaoin agus do 
ghnólachtaí

Damáiste don 
bhonneagar, don 
mhaoin agus do 
ghnólachtaí

Tuilte

A chinntiú go bhforbraítear 
an Plean Leanúnachais Gnó 
sa chaoi is go ndéanfar 
tionchair féideartha uile an 
Athraithe Aeráide a chur san 
áireamh.

Réamh-mheastacháin ar 
an athrú aeráide atá ann 
agus atá ar fáil a mhapáil 
chun réimsí a aithint a 
d’fhéadfadh a bheith so-
ghabhálach i leith rioscaí 
athraithe aeráide aitheanta.
Cuir rioscaí aeráide éagsula 
san áireamh (S 3.2) agus 
déan soláthar oiriúnach don 
athrú aeráide ann chomh 
maith. Féach beart 7, thíos.

Athbhreithniú a dhéanamh 
ar bheartais bhainistíochta
um an riosca tuile chun a 
bheith chinntiú go bhfuil 
siad éifeachtach chun 
cosc a chur ar an fhorbairt 
mhíchuí i gceantair 
atá i mbaol tuilte, nó a 
d’fhéadfadh an baol sin a 
bheith ann, agus na beartais 
sin a nuashonrú de réir mar 
is cuí.

Measúnú Riosca Tuilte 
a ullmhú don cheantar 
Cathrach agus do na 
lonnaíochtaí criosaithe 
leochaileacha sa Chontae 
chun polasaí an Phlean 
Forbartha a threorú.

2.2

3.1

3.2

3.3

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Tá

Níl
 

Tá

Maoiniú 
suntasach 
de dhíth.

An 
Stiúrthóireacht 
Cheannasaithe

Stiúrthóireachtaí 
Comhlaigh

Rioscaí 
Athraithe 
Aeráide

Tionchar Rioscaí 
Athraithe Aeráide

Uimhir 
an Bhirt

Bearta 
Oiriúnaithe

Amscála Buiséad

Téama 2 - Úsáid Talún agus an Phleanáil

Cuspóir 3: A chinntiú go ndéantar an riosca i gcás tuilte agus tionchar na dtuilte 
a chomhtháthú go leordhóthanach sa Bheartas Pleanála

An 
Stiúrthóireacht 
Cheannasaithe

Stiúrthóireachtaí 
Comhlaigh

Rioscaí 
Athraithe 
Aeráide

Tionchar Rioscaí 
Athraithe Aeráide

Uimhir 
an Bhirt

Bearta 
Oiriúnaithe

Amscála Buiséad
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Cuspóir 4: A chinntiú go ndéantar an t-oiriúnú aeráide agus an maolú aeráide a chomhtháthú 
isteach sa Pholasaí Úsáide Talún agus Pleanála

An Phleanáil Oiriúnaithe 
um an Athrú Aeráide a 
chomhtháthú i ngach 
uile phlean, straitéis agus 
beartas a ullmhaíonn 
an Chomhairle, lena 
n-áirítear Pleananna 
Forbartha, Pleananna 
Ceantair Áitiúla, 
Máistirphleananna, 
Pleananna Iompair agus 
Pleananna Turasóireachta 
agus Eacnamaíochta.

An t-ábhar sa bheartas 
a nuashonrú chun a 
chinntiú gurb iad na 
caighdeáin agus na 
treoirlíne maidir le 
dearadh na draenála atá 
á n-úsáid ar na cinn is 
cothroime ó thaobh na 
teicneolaíochta de agus 
go bhfuil liúntais iontu 
atá oiriúnach don athrú 
aeráide.

Oiliúint agus treoir maidir 
le teicnící draenála uirbí 
inbhuanaithe a chur ar fáil.

An 
Stiúrthóireacht 
um Fhorbairt 
an Gheilleagair

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Fhisiciúil

Tuilte

Mar atá thuas

Gach 
Stiúrthóireacht 
Eile

Stiúrthóireacht 
na 
nOibriúchán 
Seirbhíse
An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Gheilleagrach

Tuilte

Róluchtú an 
bhonneagair 
draenála, go 
háirithe an 
bonneagar sin 
a bhaineann le 
hatreorú an uisce 
stoirme agus an 
uisce ghlan

4.1

4.2

Gearrthéarma

Ag leanúint 
ar aghaidh

Tá

Tá

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Gheilleagrach

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Gheilleagrach

Mar atá thuas

Cuspóir 5: Chun athléimneacht an bhonneagair in aghaidh na haeráide 
a ionchorprú isteach sa Bheartas Pleanála

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Fhisiciúil

Comhoibriú 
a dhéanamh 
le Líonraí BSL, 
Uisce Éireann
An Phleanáil 
Straitéiseach 
agus an 
Phleanáil ar 
Aghaidh

Damáiste do 
Bhonneagar BSL 
/ Uisce Éireann / 
Cumarsáide

Damáiste do 
Bhonneagar BSL 
/ Uisce Éireann / 
Cumarsáide

A chinntiú go gcuireann 
polasaithe an Phlean 
Forbartha an cosaint 
aeráide san áireamh le 
haghaidh bonneagair 
leithéidí an leictreachais, 
na cumarsáide agus 
seirbhísí uisce.

An comhoibriú idir 
soláthraithe fóntais agus 
seirbhíse a ghríosú chun 
a chinntiú go bhfuil na 
líonraí acusan in ann 
seasamh in aghaidh 
thionchar an athraithe 
aeráide.

5.1

5.2

Gearrthéarma Tá

Níl

An 
Stiúrthóireacht 
Cheannasaithe

Stiúrthóireachtaí 
Comhlaigh

Rioscaí 
Athraithe 
Aeráide

Tionchar Rioscaí 
Athraithe Aeráide

Uimhir 
an Bhirt

Bearta 
Oiriúnaithe

Amscála Buiséad
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An Mhaoin

Stiúrthóireacht 
na 
nOibriúchán 
Seirbhíse (An 
Chothabháil 
Tithíochta)

Stiúrthóireacht 
na 
nOibriúchán 
Seirbhíse (An 
Chothabháil 
Tithíochta)

Stiúrthóireacht 
na 
nOibriúchán 
Seirbhíse.

Tonnta teasa, 
stoirmeacha 
gaoithe agus tuilte. 
Aimsir sheacha.

Tonnta teasa, 
stoirmeacha 
gaoithe agus tuilte. 
Aimsir sheacha.

Tonnta Teasa, 
Aimsir sheacha

Téama 3 - An Bonneagar, an Timpeallacht Thógtha agus an Soláthar Seirbhíse

Cuspóir 6: An athléimneacht aeráide i stoc foirgneamh 
Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a fheabhsú, nuair is cuí

Limerick 2030 
Innovate 
Limerick

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Tithíochta

Damáiste do 
stoc tógála na 
Comhairle

Damáiste do 
stoc tithíochta na 
Comhairle

Róthéamh agus 
míchompord 
na n-áitritheoraí 
i stoc tógála 
na Comhairle 
mar gheall 
ar theochtaí 
foircneacha.

Fardal de stoc tógála 
na Comhairle a ullmhú; 
measúnú a dhéanamh 
ar athléimneacht na 
stoc foirgneamh reatha 
in aghaidh na haeráide, 
d’fhonn na hoibreacha atá 
oiriúnach a chinneadh.

Fardal de thithíocht na 
Comhairle a ullmhú; 
measúnú a dhéanamh ar 
athléimneacht reatha an 
stoic tithíochta in aghaidh 
an athraithe aeráide.

Bunachar sonraí aonair 
den stoc tithíochta a 
thiomsú agus faisnéis 
ann ar an riocht atá ar na 
tithe, chomh maith leis na 
rátálacha BER.

Cinntigh go bhfuil na 
foirgnimh nua tógtha agus 
an t-athrú aeráide curtha 
san áireamh sa dearadh. 
Smaoinigh ar chlár 
iarfheistithe le haghaidh an 
stoic tithíochta. Cinntigh 
go bhfuil an t-iarfheistiú 
a dhéantar neodrach ó 
thaobh carbóin de, nuair 
is féidir.

6.1

6.2

6.3

6.4

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Fadtéarma

Níl

Níl

Níl

Níl

An 
Stiúrthóireacht 
Cheannasaithe

Stiúrthóireachtaí 
Comhlaigh

Rioscaí 
Athraithe 
Aeráide

Tionchar Rioscaí 
Athraithe Aeráide

Uimhir 
an Bhirt

Bearta 
Oiriúnaithe

Amscála Buiséad
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Stiúrthóireacht 
na nOibriúchán 
Seirbhíse

An 
Stiúrthóireacht 
um an Fhorbairt 
Fhisiciúil

An 
Stiúrthóireacht 
um an Fhorbairt 
Tithíochta

Tuilte abhann; 
Tonnta teasa; Tuilte 
ar an gcósta; Tuilte 
báistí; Stoirmeacha 
gaoithe; Tuilte 
screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
sheacha

Tuilte abhann, tuilte 
ar an gcósta agus 
tuilte báistí, nó aon 
meascán díobh

Tonnta teasa

Cuspóir 7: Athléimneacht an bhonneagair in aghaidh an athraithe aeráide a fheabhsú

Stiúrthóireacht 
na 
hInfheistíochta 
Caipitil

Stiúrthóireacht 
na 
nOibriúchán 
Seirbhíse (An 
Chothabháil 
Tithíochta)

Damáiste agus 
cur isteach ar an 
ngréasán bóithre 
mar gheall ar 
thionchair rioscaí 
athraithe aeráide.

An damáiste don 
bhonneagar agus 
don mhaoin agus 
an cur isteach ar 
an saol laethúil.

Samhraí níos 
teo agus níos 
grianmhaire

Na réimsí is mó atá i 
mbaol ó theagmhais 
aeráide a shainaithint, 
ag baint úsáide as sonraí 
cothabhála agus tuairiscí 
maidir le cothabháil ballaí 
agus droichid agus múr 
cathrach ó innealtóirí 
ceantair. Aithneoidh sé 
seo stráicí leochaileacha 
de líonra bóithre agus 
struchtúir ghaolmhara 
cosúil le droichid. Tús 
áite a thabhairt do na 
réimsí sin a bhaineann le 
hoibreacha leasúcháin.

A thacú le hOifig na 
nOibreacha Poiblí agus 
cabhrú leo i seachadadh 
scéimeanna um 
fhaoiseamh tuilte agus um 
chosaintí tuilte.

Tacú le bearta dearaidh 
chun an méadú sa mhéid 
solas na gréine atá ann 
a chur san áireamh 
agus stoc tithíochta na 
Comhairle á phleanáil 
chun a chinntiú go 
ndéantar breithniú 
ar fhoinsí fuinnimh 
malartacha ar nós na 
bpainéal gréine nó painéil 
fótavoltais.

7.1

7.2 

7.3

Meántéarma

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Tá

Níl

Níl

An 
Stiúrthóireacht 
Cheannasaithe

Stiúrthóireachtaí 
Comhlaigh

Rioscaí 
Athraithe 
Aeráide

Tionchar Rioscaí 
Athraithe Aeráide

Uimhir 
an Bhirt

Bearta 
Oiriúnaithe

Amscála Buiséad

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Fhisiciúil

Tuilte abhann; 
Tonnta teasa; Tuilte 
ar an gcósta; Tuilte 
báistí; Stoirmeacha 
gaoithe; Tuilte 
screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
sheacha

Téama 4 - An Comhshaol

Cuspóir 8: Obair i gcomhar le gníomhaireachtaí eile, nuair is féidir, 
chun freagra forleathan a thabhairt don athrú aeráide

Gach 
Stiúrthóireacht 
Eile

Tionchar ar an 
mbithéagsúlacht

Tabharfaidh an t-údarás 
áitiúil aird chuí ar ábhar 
na Straitéisí um Oiriúnú 
Aeráide Earnála nuair 
a bhaineann sé le 
feidhmeanna an údaráis 
áitiúil.

8.1 Meántéarma Níl

An 
Stiúrthóireacht 
Cheannasaithe

Stiúrthóireachtaí 
Comhlaigh

Rioscaí 
Athraithe 
Aeráide

Tionchar Rioscaí 
Athraithe Aeráide

Uimhir 
an Bhirt

Bearta 
Oiriúnaithe

Amscála Buiséad
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An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Fhisiciúil

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Fhisiciúil

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Fhisiciúil

An Fhorbairt 
Gheilleagrach

Gach Aon 
Stiúrthóireacht

Tuilte abhann; Tonnta 
teasa; Tuilte ar an 
gcósta; Tuilte báistí; 
Stoirmeacha gaoithe; 
Tuilte screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir sheacha

Tuilte abhann; Tonnta 
teasa; Tuilte ar an 
gcósta; Tuilte báistí; 
Stoirmeacha gaoithe; 
Tuilte screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir sheacha

Tuilte abhann; Tonnta 
teasa; Tuilte ar an 
gcósta; Tuile báistí
Tuilte screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta

Tuilte abhann; Tonnta 
teasa; Tuilte ar an 
gcósta; Tuile báistí; 
Stoirmeacha gaoithe; 
Tuilte screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
Sheacha

Tuilte abhann; Tonnta 
teasa; Tuilte ar an 
gcósta; Tuilte báistí; 
Stoirmeacha gaoithe; 
Tuilte screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir sheacha

Téama 4 - An Comhshaol

Cuspóir 9: Chun daoine a spreagadh le réitigh ghlasa
ar an athrú aeráide a ghlacadh

An 
Stiúrthóireacht
um Fhorbairt
an Gheilleagair

An 
Stiúrthóireacht 
um Fhorbairt 
an Gheilleagair

An 
Stiúrthóireacht 
um Fhorbairt 
an Gheilleagair

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Phobail

Tionchar ar an 
mbithéagsúlacht

Toradh amháin atá 
ar an athrú aeráide 
is é an laghdú sa 
chaighdeán uisce. 
Beidh ardú ag 
teacht ar theochtaí 
uisce i srutháin, 
i lochanna agus 
i dtaiscumair, go 
ginearálata, de 
réir mar a théann 
teocht an aeir in 
suas. Fágfar dá 
bharr go mbeidh 
leibhéil níos 
ísle ocsaigine 
tuaslagtha 
san uisce, go 
hiondúil, agus 
go mbeidh an 
beathra uisceach a 
bhraitheann ar an 
ocsaigin faoi níos 
mó brú mar gheall 
air sin.

Tionchar ar 
an oidhreacht 
thógtha agus 
chultúrtha.

Glacadh leis an Scéim 
Chomharsanachta agus
le Scéim na gCoillte 
Dúchasacha i suímh 
oiriúnacha a spreagadh.

Feidhmiú cur chuige 
éiceachórais agus 
dobharcheantair a 
spreagadh chun cosaint a 
thabhairt ar thionchair an 
athraithe aeráide. Beidh an 
bonneagar glas mar chuid 
lárnach den chur chuige 
seo.

Nuashonraigh an 
t-ábhar beartais maidir le 
Pleananna Bainistíochta 
Abhantraí i ndoiciméid 
bheartais na Comhairle.
Obair i gcomhar le 
pobail áitiúla agus leis an 
LAWCO, nuair is féidir, 
chun caighdeán uisce 
níos fearr a bhaint amach 
in aibhneacha roghnaithe.

Fardal a ullmhú de 
láithreáin oidhreachta na 
Comhairle, idir na cinn 
cultúrtha agus tógtha 
araon.

Measúnú a dhéanamh ar 
leochaileacht láithreán 
oidhreachta cultúrtha 
agus tógtha in aghaidh 
an Athraithe Aeráide, lena 
n-áirítear reiligí.

9.1

9.2

9.3

9.4 

9.5

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Meántéarma

Níl

Níl

Níl

Tá

Níl

An 
Stiúrthóireacht 
Cheannasaithe

Stiúrthóireachtaí 
Comhlaigh

Rioscaí 
Athraithe 
Aeráide

Tionchar Rioscaí 
Athraithe Aeráide

Uimhir 
an Bhirt

Bearta 
Oiriúnaithe

Amscála Buiséad
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An Fhorbairt 
Gheilleagrach

An Fhorbairt 
Gheilleagrach

An 
Stiúrthóireacht 
um Fhorbairt 
an Gheilleagair

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Fhisiciúil

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Fhisiciúil

Tuilte abhann; Tonnta 
teasa; Tuilte ar an 
gcósta; Tuilte báistí; 
Stoirmeacha gaoithe; 
Tuilte screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir sheacha

Téama 4 - An Comhshaol

Cuspóir 9: Chun daoine a spreagadh le réitigh ghlasa
ar an athrú aeráide a ghlacadh

Gach 
Stiúrthóireacht 
Eile

An Fhorbairt 
Fhisiciúil

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Fhisiciúil

Gach 
Stiúrthóireacht 
Eile

Tionchar ar an 
mbithéagsúlacht

Tionchar ar an 
mbithéagsúlacht

Tionchar ar an 
mbithéagsúlacht

Tionchar ar an 
mbithéagsúlacht

Idirchaidreamh a 
dhéanamh leis an 
bhfoireann Oidhreachta 
agus Cultúir intí chun 
obair a dhéanamh 
ar shaincheisteanna 
oiriúnaithe oidhreachta.

An t-ionchur bonneagair 
ghlais a ullmhú don 
Phlean Forbartha.

Ullmhaigh ábhar maidir 
leis an mbeartas um 
speiceas ionracha le 
haghaidh Pleananna 
Forbartha agus na 
Bhainistíochta Forbartha.

Prótacail rialaithe speiceas 
ionracha leordhóthanacha 
a chur chun cinn 
sna tionscadail agus 
oibriúcháin uile de chuid 
an Údaráis Áitiúil.

Tacaíocht a thabhairt, 
nuair is féidir, do bhearta 
rialaithe speiceas 
ionracha.

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Meántéarma

Meántéarma

Níl

Tá

Tá

Níl

Níl

An 
Stiúrthóireacht 
Cheannasaithe

Stiúrthóireachtaí 
Comhlaigh

Rioscaí 
Athraithe 
Aeráide

Tionchar Rioscaí 
Athraithe Aeráide

Uimhir 
an Bhirt

Bearta 
Oiriúnaithe

Amscála Buiséad

An tAonad 
Margaíochta 
agus 
Cumarsáide

An tAonad 
Margaíochta 
agus 
Cumarsáide

Tuilte abhann; 
Tonnta teasa; Tuilte 
ar an gcósta; Tuilte 
báistí; Stoirmeacha 
gaoithe; Tuilte 
screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
sheacha

Tuilte abhann; 
Tonnta teasa; Tuilte 
ar an gcósta; Tuilte 
báistí; Stoirmeacha 
gaoithe; Tuilte 
screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
sheacha

Téama 5 - Gníomhaíochtaí Forbartha Eacnamaíochta

Cuspóir 10: Imní atá ann maidir leis an athrú aeráide a bheith curtha
 isteach in earnáil eacnamaíoch Luimnigh

An Stiúrthóireacht 
um Fhorbairt an 
Gheilleagair
An Stiúrthóireacht 
um an Fhorbairt 
Phobail
An Stiúrthóireacht 
um an Fhorbairt 
Fhisiciúil

Gach
Stiúrthóireacht 
Eile

Cur isteach ar an 
ghnó agus ar an 
thionsclaíocht 
mar gheall ar 
thionchair an 
athraithe aeráide

Cur isteach ar an 
ghnó agus ar an 
thionsclaíocht 
mar gheall ar 
thionchair an 
athraithe aeráide

Na modhanna is fearr 
atá ar fáil chun an earnáil 
phríobháideach agus 
an pobal gcoitinne a 
chur ar an eolas faoi 
fhaisnéis a bhaineann le 
teagmhais drochaimsire a 
shainaithint.

Na naisc chumarsáide seo 
a chur i mbun feidhme de 
réir mar is gá

10.1 

10.2

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Tá

Tá

An 
Stiúrthóireacht 
Cheannasaithe

Stiúrthóireachtaí 
Comhlaigh

Rioscaí 
Athraithe 
Aeráide

Tionchar Rioscaí 
Athraithe Aeráide

Uimhir 
an Bhirt

Bearta 
Oiriúnaithe

Amscála Buiséad
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An 
Stiúrthóireacht 
um 
Fhorbairt an 
Gheilleagair/
OFA

Gach aon cheann 
atá luaite ag seo 
thuas

Téama 5 - Gníomhaíochtaí Forbartha Eacnamaíochta

Cuspóir 11: Na deiseanna eacnamaíocha a tharlaíonn mar gheall ar an athrú aeráide agus an oiriúnú 
aeráide a aithint agus a chur chun cinn

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Phobail

Deiseanna atá 
ann chun oibriú 
leis an earnáil 
phríobháideach 
chun réitigh ar 
thionchair an 
athraithe aeráide 
a chur chun cinn.

Déan teagmháil le 
gníomhaireachtaí eile ar 
nós an Údaráis Forbartha 
Tionscail, Bhord Bia, 
Bhord Fáilte, nó aon 
chinn eile chun táirgí nó 
seirbhísí nua a shainaithint 
a d’fhéadfadh a bheith 
ar éileamh mar gheall ar 
an athrú aeráide. Os a 
choinne sin, d’fhéadfadh 
roinnt gnólachtaí a bheith 
faoi bhagairt agus bheadh 
tacaíocht de dhíth orthu.

11.1 Meántéarma Níl

An 
Stiúrthóireacht 
Cheannasaithe

Stiúrthóireachtaí 
Comhlaigh

Rioscaí 
Athraithe 
Aeráide

Tionchar Rioscaí 
Athraithe Aeráide

Uimhir 
an Bhirt

Bearta 
Oiriúnaithe

Amscála Buiséad

An 
Stiúrthóireacht 
um Fhorbairt 
an Gheilleagair

Tuilte abhann; 
Tonnta teasa; Tuilte 
ar an gcósta; Tuilte 
báistí; Stoirmeacha 
gaoithe; Tuilte 
screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
sheacha

Téama 6 - Saincheisteanna atá ag Teacht Chun Cinn

Cuspóir 12: Tionscadail oiriúnaithe aeráide a spreagadh agus ceachtanna 
a foghlaimíodh a scaipeadh

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Fhisiciúil

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Shóisialta

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Tithíochta

Cur isteach ar 
an ngnó agus 
ar an tionscal 
mar gheall ar 
thionchair rioscaí 
athraithe aeráide

Tionscadal cúig bliana is 
é clár City X Change atá 
á reáchtáil i Luimneach, 
agus tá sé mar aidhm aige 
feidhmíocht fuinnimh 
na bhfoirgneamh a 
fheabhsú agus úsáid an 
fhuinnimh in-athnuaite 
a chur chun cinn i 
gcomhthéacs uirbeach. 
Is tionscadal taispeántais 
úsáideach é seo a bhfuil 
ceachtanna ann le 
foghlaim. Cinntigh go 
scaiptear na ceachtanna 
atá foghlamtha ionas 
go bhfaightear an leas is 
fearr as an bhfoghlaim 
chomhroinnte.

Sa tslí cheannann céanna, 
ba cheart na torthaí ó 
aon tionscadal oiriúnaithe 
aeráide eile a bheidh 
curtha i mbun a scaipeadh 
de réir mar a thagann na 
torthaí ar fáil.

12.1 Gearrthéarma Tá

An 
Stiúrthóireacht 
Cheannasaithe

Stiúrthóireachtaí 
Comhlaigh

Rioscaí 
Athraithe 
Aeráide

Tionchar Rioscaí 
Athraithe Aeráide

Uimhir 
an Bhirt

Bearta 
Oiriúnaithe

Amscála Buiséad
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Stiúrthóireacht 
na 
nOibriúchán 
Seirbhíse/ 
Seirbhísí 
Dóiteáin agus 
Éigeandála

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Fhisiciúil

Tuilte abhann; 
Tonnta teasa; Tuilte 
ar an gcósta; Tuilte 
báistí; Stoirmeacha 
gaoithe; Tuilte 
screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
sheacha

Tuilte abhann; 
Tonnta teasa; Tuilte 
ar an gcósta; Tuilte 
báistí; Stoirmeacha 
gaoithe; Tuilte 
screamhuisce; 
Creimeadh ar an 
gcósta; Aimsir 
sheacha

Téama 6 - Saincheisteanna atá ag Teacht Chun Cinn

Cuspóir 12: Tionscadail oiriúnaithe aeráide a spreagadh agus ceachtanna 
a foghlaimíodh a scaipeadh

An Fhoireann 
Bainistíochta 
Móréigeandála

Acmhainní 
Daonna 

An tSláinte 
agus 
Sábháilteacht

Gach 
Stiúrthóireacht 
Eile

Brú méadaithe 
ar na freagróirí 
céadlíne ar 
theagmhais 

athraithe aeráide.
Féadfar nach 
mbeifear in 
ann tionchar 
an athraithe 
aeráide amach 
anseo a thuar go 
leordhóthanach

Idirchaidreamh a 
dhéanamh leis an 
tSeirbhís Dóiteáin agus 
Éigeandála agus le foirne 
oibre lasmuigh maidir le 
cineál agus minicíocht 
na dteagmhas athraithe 
aeráide idir thinte fiáine 
agus tuilte. Measúnú 
a dhéanamh ar na 
riachtanais atá acu siúd 
ó thaobh trealamh, leas 
oiliúna agus leithdháileadh 
foirne de, agus moltaí cuí 
agus leithdháiltí acmhainní 
cuí a dhéanamh.

A chinntiú go leanfar 
den tacaíocht a bheith 
tugtha don Fhoireann 
Oiriúnaithe Aeráide tar éis 
don Straitéis Oiriúnaithe 
Aeráide a bheith foilsithe, 
chun monatóireacht 
a dhéanamh ar 
shaincheisteanna 
athraithe aeráide de 
réir mar a thagann siad 
chun cinn, agus chun 
leanúint ar aghaidh leis 
an measúnú a dhéanamh 
orthu chomh maith. 
Cuirfidh sé le straitéisí 
agus tionscadail aeráide 
amach anseo freisin.
Cuir béim ar an ngá atá 
ann leis an gceannach 
isteach ag gach uile 
leibhéal den Chomhairle 
maidir leis an oiriúnú 
aeráide.

12.2

12.3

Gearrthéarma

Fós ar siúl

Maoinithe 
go 
páirteach

Maoinithe 
go 
páirteach

An 
Stiúrthóireacht 
Cheannasaithe

Stiúrthóireachtaí 
Comhlaigh

Rioscaí 
Athraithe 
Aeráide

Tionchar Rioscaí 
Athraithe Aeráide

Uimhir 
an Bhirt

Bearta 
Oiriúnaithe

Amscála Buiséad
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Lead 
Directorate

An Stiúrthóireacht 
um an Fhorbairt 
Phobail

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Fhisiciúil

An Fhoireann 
um an Oiriúnú 
Aeráide

Gach uile 
striúirtheoireacht

Gach aon cheann 
atá luaite ag seo 
thuas

Gach aon cheann 
atá luaite ag seo 
thuas

Gach aon cheann 
atá luaite ag seo 
thuas

Associate 
Directorates

Climate 
Change Risks

Impact of 
Climate 
Change Risks

Action
Number

Adaptation 
Actions

Timescale Budget

Téama 6 - Saincheisteanna atá ag Teacht Chun Cinn

Cuspóir 13: Oibriú le hÚdaráis Áitiúla agus le Gníomhaireachtaí eile chun a chinntiú go dtabharfar 
freagairt réigiúnach ar an Athrú Aeráide

BFÁC

An 
Stiúrthóireacht 
um an 
Fhorbairt 
Gheilleagrach

Stiúrthóireacht 
na nOibriúchán 
Seirbhíse agus 
stiúrthóireachtaí 
oiriúnacha eile.

Feasacht agus 
saineolas a 
mhéadú i bpobail 
áitiúla maidir leis 
an oiriúnú aeráide

Tionchair 
réigiúnacha agus 
i ngach chearn 
den inbhear.

Tionchair 
réigiúnacha agus 
i ngach chearn 
den inbhear.

Obair i gcomhar le pobail 
áitiúla chun fógraíocht a 
dhéanamh maidir leis an 
oiriúnú don athrú aeráide 
agus iad a chuidiú chun 
feabhas a chur ar chumas 
an phobail chun oiriúnú 
i gCathair agus Contae 
Luimnigh trí imeachtaí 
agus cúrsaí oiliúna a chur 
ar fáil.

Obair i gcomhar le 
hÚdaráis Áitiúla a bhfuil 
teorainn acu le Luimneach 
chun freagairtí oiriúnaithe 
ar an athrú aeráide a 
fhorbairt don réigiún, mar 
is cuí.

Obair i gcomhar a chéile 
leis na comhlachtaí 
réigiúnacha agus na 
comhlachtaí earnálacha 
go léir gur comhlachaithe 
de chuid na Comhairle 
iad chun a chinntiú 
- i gcomhthéacs an 
oiriúnaithe aeráide - 
inbhuanaitheacht an chur 
chuige atá ann, agus chun 
déanamh amach cad 
é an tionchar a bhíonn 
ag straitéisí oiriúnaithe 
aeráide comhlachtaithe 
/ earnálacha eile ar na 
seirbhísí a chuireann an 
Chomhairle ar fáil.

Oibreoidh CCLÁC i 
gcomhar le húdaráis 
áitiúla agus le comhlachtaí 
reachtúla eile sa réigiún, 
ar bhonn réigiúnach, 
trí struchtúir ar nós 
Creatphlean Comhtháite 
na Sionainne agus fóraim 
eile, chun freagairtí 
oiriúnaithe agus maolaithe 
a fhorbairt don réigiún 
agus do limistéar an inbhir 
chun aghaidh a thabhairt 
ar an athrú aeráide.

13.1

13.2

13.3

13.4

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Gearrthéarma

Maoinithe 
go 
páirteach

Níl

Maoinithe 
go 
páirteach

Maoinithe 
go 
páirteach.
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4.4 Bearta Maolaithe atá Curtha i 
gCrích Cheanna

Mar atá luaite thuas, tá taithí ag an gComhairle ar 

fhreagairt a thabhairt ar theagmhais aeráide agus tá 

go leor nósanna imeachta i bhfeidhm aici cheana féin 

i dtaca leo. I go leor cásanna, ní bheidh i gceist ach 

leanúint ar aghaidh le cláir atá i bhfeidhm cheanna féin, 

nó gan ach amháin iad a oiriúnú - mar shampla an clár 

cothabhála bóithre agus droichead - atá tar éis feidhmiú 

go maith go dtí seo.

Ina measc siúd, áirítear moltaí chun stoc Soilsithe Poiblí 

na Comhairle a aistriú go soilsithe atá tíosach ar an 

fhuinneamh. Faoi láthair tá tuairim is 23,000 solas poiblí 

ag CCCL ar fud na cathrach agus an chontae. I gcomhar 

leis an Oifig um Bainistiú Bóithre (RMO), tá Comhairle 

Contae an Chláir, Comhairle Contae Chiarraí, Comhairle 

Contae Chorcaí agus Comhairle Cathrach agus Contae 

Phort Láirge, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 

tar éis teacht ar aontas chun conradh réigiúnach a 

dhéanamh chun an soilsiú poiblí a aistriú go soilsithe atá 

tíosach ar an fhuinneamh. Déanfaidh Comhairle Contae 

Chorcaí bainistíocht ar an gconradh seo mar an t-údarás 

ceannasaithe agus tá sé beartaithe go gcuirfear amach 

tairiscint ina leith níos déanaí i mbliana. Tá sé beartaithe 

go gceapfar conraitheoir i R1 2020 agus táthar ag súil go 

gcríochnófaí an conradh laistigh de thréimhse 2 bhliain 

ón dáta a sínítear an conradh sin. Tá CCCL chun €10m 

a chuir isteach sa tionscadal seo mar mhaoiniúchán. 

Táthar tar éis an soilsiú atá tíosach ar an fhuinneamh, de 

réir sonraíochta CCCL a úsáid le cúpla bliain anuas in 

aon tionscadail bhonneagair nua a thugann CCCL faoi 

agus le haon fhorbraíochtaí a rinneadh de bhun iarratais 

phleanála. Déanann an fhoireann Seirbhísí Lárnacha 

measúnacht ar mholtaí maidir le soilsithe poiblí.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh tar éis 

tabhairt faoi fhéarbhealaí uirbeacha agus tuaithe araon 

a fhorbairt. Cé go meastar gur áiseanna turasóireachta 

iad na féarbhealaí tuaithe, tá gréasán líonraí rothaíochta 

agus coisithe ann sa chontae mar gheall ar go bhfuil 

féarbhealaí uirbeacha tógtha, go háirithe in oirthear na 

cathrach agus idir an Ollscoil agus lár na cathrach, agus 

ní amháin go gcuirtear an t-iompar inbhuaine chun cinn 

leo, ach cuireann siad le cáilíocht na beatha sa chathair 

chomh maith. Táthar ag súil leis sa Chomhairle go 

gcruthófar bealaí nua amach anseo.

Tá tairiscint curtha amach ag Comhairle Cathrach agus 

Contae Luimnigh chun carr leictreach a cheannach don 

oifig Mhéara, agus táthar ag smaoineamh ar fheithiclí 



Straitéis Oiriúnaithe Athraithe Aeráide 2019-2024 | Chomhairle Cathair agus Contae Luimnigh 41

Tionscnaimh atá 
ann cheana féin

Imscrúdú agus 
athbhreithniú a 
dhéanamh, agus 
treoir a ullmhú

Fardail a ullmhú 
agus measúnuithe 
leochaileachta ar 
shócmhainní a 
thabhairt faoi

Deiseanna a aithint

Cur leis an 
bhfeasacht atá ann

Caidreamh a 
fhorbairt tuilleadh

Plean Móréigeandála agus Pleananna Aimsire Troma curtha i bhfeidhm.

Tá roinnt córas réamhrabhaidh agus grúpaí oibre i bhfeidhm, mar shampla:
• Córais Réamhrabhaidh Tuilte i bhfeidhm le haghaidh Luimneach, féach beart 3 (b) Tábla 2.
• Céim IV de Staidéar Straitéise Chosanta Cósta na hÉireann de chuid an OOP (Nollaig 2013)
• An Grúpa Oibre um Comhordú na nGhníomhaireachtaí Stáit maidir leis an Riosca i gcás Tuilte sa tSionainn i 

bhfeidhm.
• Córas Faisnéise Aimsire Bhóithre IceCast i bhfeidhm le haghaidh na Bóithre Náisiúnta.
Déantar tagairt sa Phlean Forbartha Contae 2010-2016 (arna leathnú), 2010 don athrú aeráide (cuid 7.4.4) agus 
don gá atá leis an Straitéis Luimnigh agus an Chláir um Ghníomhaireachtaí Fuinnimh agus an Athrú Aeráide a 
nuashonrú.
Ball foirne ceaptha go sonrach chun measúnú a dhéanamh ar an mbaol tuilte agus chun measúnú agus 
ullmhúchán a dhéanamh ar oibreacha tuilte na Comhairle.
Plean Oiriúnaithe Aeráide á ullmhú. Bunaíodh an Fhoireann um an Oiriúnú mar chuid d’ullmhúchán an Phlean 
Oiriúnaithe Aeráide. Leanfaidh an Fhoireann um an Oiriúnú ar aghaidh ag teacht le chéile tar éis don Straitéis 
Oiriúnaithe a bheith ullmhaithe agus cuideoidh sé le hullmhúchán aon Phlean Maolaithe a thagann ina dhiaidh sin.
Féach freisin na bearta maolaithe atá luaite i gCuid 4.4 thuas.

Forbairt Fhisiciúil chun faisnéis a ullmhú ar SUDS. LCEA chun cothromaíocht fuinnimh 2006 a nuashonrú.
Ábhar oiriúnaithe aeráide á ullmhú le haghaidh na Pleananna Ceantair Áitiúil.

Tá sonraí ag an Rannóg Réadmhaoine ar an réadmhaoin atá faoi úinéireacht na Comhairle.
Tá taifid ag an Stiúrthóireacht Oibriúcháin Seirbhíse ar dhroichid bhóithre Réigiúnacha agus Áitiúla, lena n-áirítear 
a riocht rátáilte agus an cineál damáiste.
Tá sonraí faoi WWTPanna agus soláthairtí uisce inólta ag na Seirbhísí Uisce.

Tá saineolas ag stiúrthóireacht na hOifige Fiontair Áitiúil agus na Forbartha Eacnamaíochta i bhforbairt tionscadal/
táirge i gcomhar leis an lucht gnó agus leis an lucht tionsclaíochta.

Is é an tAonad Margaíochta agus Cumarsáide an comhaltas is oiriúnaí chun cur leis an fheasacht atá ann maidir 
leis na saincheisteanna seo.
D’fhéadfaí é a ionchorprú freisin i gcáipéisí chéad cheisteanna um an bpleanáil amach m.sh. Pleananna Ceantar 
Áitiúil agus Pleananna Forbartha.

Áirítear leis na caidrimh thábhachtacha:
• páirtithe leasmhara leithéidí An Garda Síochána, FSS, Uisce Éireann, SEAI, EPA, BSL, OOP, NPWS. RTPRÁ, 

RCGAC, RITAS, BIÉ, ÚNI
• reoracha 3ú leibhéal a bhaineann an taighde leis an athrú aeráide.

Bearta Oiriúnaithe LuathchéimeCatagóirí de 
Bhearta Oiriúnaithe
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leictreacha eile a sholáthar chomh maith.

Tá painéil fhótavoltacha i bhfeidhm in oifigí na Comhairle 

i dTuar an Daill ó bhí ann 2008 agus tá siad seo fós ag 

cur le héilimh fuinnimh na bhfoirgneamh. Soláthraíonn 

siad 15% de riachtanais fuinnimh na bhfoirgneamh ag 

amanna áirithe.

D’oibrigh an Chomhairle i gcomhar le pobail áitiúla agus 

comhairle á tabhairt dóibh maidir le infheistiú foirgnimh 

ar nós ionaid phobail agus teicneolaíochtaí in-athnuaite a 

chur leo, freisin.
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AN CUR I BHFEIDHM, 
AN MHONATÓIREACHT 

AGUS AN 
MHEASTÓIREACHT

5caibidil
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5.1: An Cur i bhFeidhm, an 
Mhonatóireacht agus an 
Mheastóireacht 

This strategy has implications for the functions and 

operations of Limerick City and County Council, 

which makes it important that the Climate Adaptation 

Team brings together representatives from all key 

functional areas with various technical, operational 

and management expertise who can successfully carry 

out the necessary tasks and implement the actions 

contained within strategy. Climate Adaptation and its 

related mitigation actions will continue to evolve and it 

is for this reason that the Climate Adaptation Team will 

continue to function following the preparation of the 

adaptation strategy. It will meet quarterly. 

Seo a leanas cúraimí na foirne: 

• Gníomhaíochtaí a chur in ord tosaíochta laistigh 

de na tréimhsí ama seachadta gearrthéarmacha, 

meántéarmacha agus fadtéarmacha,

• Cur chuige a fhorbairt agus cur i bhfeidhm na mbeart 

a thionscnamh,

• Dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara agus 

earnálacha eile, go háitiúil agus go réigiúnda, mar is 

gá, chun na bearta a chur i bhfeidhm,

• Monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar 

chur i bhfeidhm na mbeart agus,

• Tuairisc maidir leis an Dul Chun Cinn a chur faoi 

bhráid na SPCanna ábhartha agus ina dhiaidh sin faoi 

bhráid na Comhairle iomláine.

• Freagairt a thabhairt don riachtanas oiriúnaithe agus 

maolaithe atá ag athrú agus a chinntiú go ndéantar 

beartais agus nósanna imeachta na Comhairle a 

nuashonrú más gá dá réir.

Leanfar ag lorg cúnamh ó Oifig Réigiúnach Oiriúnú 

Aeráide Réigiún an Atlantaigh Theas agus táthar 

fíorbhuíoch as a gcúnamh atá faighte uathusan go dtí 

seo i dtaca leis an iarracht sin. Leanfaidh Comhairle 

Cathrach agus Contae Luimnigh de bheith ag obair leis 

an CARO i rith shaolré na straitéise seo. Áireofar leis seo 

tuarascálacha ar an dul chun cinn a chur faoi bhráid an 

CARO, más gá.

5.2: Bearta a chur in ord tosaíochta
Tá sé ríthábhachtach tosaíocht a thabhairt do bhearta 

oiriúnaithe lena seachadadh laistigh de na hamlínte 

gearrthéarmacha, meántéarmacha agus fadtéarmacha 

mar a shainmhínítear iad sa doiciméad straitéise. Déanfar 

frámaí ama a shannadh do bhearta le haghaidh an 

chur i bhfeidhm agusdo na rannóga ábhartha uile sa 

Chomhairle.

5.3: An cur chuige a fhorbairt agus an 
tús a chur leis an fheidhmiú

Is é cuspóir an taisc seo ná an creat oiriúnaithe a 

mhiondealú maidir leis na bearta éagsúla atá le déanamh, 

maidir leis an tráth a ndéanfar iad agus an té a gcuirfear 

i gcrích iad, trí Phlean Forfheidhmithe a ullmhú ina leith. 

Ceapfaidh an grúpa stiúrtha modheolaíocht le cur i 

bhfeidhm, lena gcuimseofar: 

• Cé atá freagrach as na bearta oiriúnaithe a bheith 

curtha i bhfeidhm

• An maoiniú atá riachtanach do na bearta oiriúnaithe a 

shainaithint,

• Príomhchomharthaí agus spriocanna a bhunú/

aithint mar ghléasanna chun tomhas a dhéanamh ar 

thorthaí,

• Comhoibriú ag teastáil le páirtithe leasmhara eile,

• Impleachtaí buiséid na mbeart oiriúnaithe a 

shainaithint.

• Frámaí ama ina gcuirfear na bearta i bhfeidhm,

• Rioscaí a aithint a bhaineann le cur i bhfeidhm na 

mbearta. 

Tá go leor de na nithe thuasluaite luaite sa cháipéis ach 

is dócha go bhforbrófar iad seo de réir mar a théann an 

plean ar aghaidh agus go gcuirtear leis an taithí ar an 

oiriúnú aeráide atá againn i gComhairle Cathrach agus 

Contae Luimnigh. 

5.4: Teagmháil a dhéanamh le Páirtithe 
Leasmhara/Earnálacha eile

Mar a luadh i dTábla 4.2 agus go fairsing sa Straitéis 

Oiriúnaithe, beidh ar an Údarás Áitiúil, de réir mar 

a mheastar a bheith riachtanach, idirchaidreamh a 

dhéanamh le príomhpháirtithe leasmhara eile chun 

soláthar a dhéanamh do sheachadadh gníomhartha. 

Ar aon dul leis sin, déanfaidh na hearnálacha, mar a 

shainaithnítear iad sa Chreat Oiriúnaithe Náisiúnta, 

idirchaidreamh leis na hÚdaráis Áitiúla chun bearta 

oiriúnaithe earnála a chur i ngníomh a thagannn as a 

bpleananna oiriúnaithe faoi seach.
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5.5: Monatóireacht agus meastóireacht 
a dhéanamh ar an chur i bhfeidhm na 
mbeart

Monitoring and evaluating the implementation of Tá sé 

ríthábhachtach monatóireacht agus meastóireacht a 

dhéanamh ar chur chun feidhme na mbeart chun rath 

fadtéarmach na mbeart oiriúnaithe aeráide a áirithiú. Tá 

sé riachtanach maidir le feidhmíocht na ngníomhaíochtaí 

a rianú laistigh de shaolré na straitéise seo, agus cinneadh 

á dhéanamh ar baineadh amach torthaí pleanáilte ó 

bhearta oiriúnaithe agus cinneadh a dhéanamh ar chóir 

bearta oiriúnaithe nua a dhéanamh, nó na cinn atá ann 

cheana a mhodhnú.

Bainfidh an fhoireann oiriúnaithe aeráide tairbhe as 

torthaí an chláir mhonatóireachta agus mheastóireachta 

chun: 

• Athbhreithniú a dhéanamh ar mheasúnú 

leochaileachtaí agus rioscaí mar chuid de na bearta 

oiriúnaithe,

• Athruithe a dhéanamh nuair is cuí bunaithe ar 

thorthaí monatóireachta agus aiseolas ó fhoireann na 

Comhairle,

• Nuashonraigh an Straitéis Oiriúnaithe Aeráide nuair is 

gá,

• An eolaíocht nua a bhaineann leis an aeráid nua agus 

guaiseacha / teagmhais aeráide atá tar éis tarlú le 

déanaí a chur san áireamh,

• Athruithe ar an neamhchosaint ar rioscaí aeráide agus 

/ nó do chumas oiriúnaitheach a chur san áireamh, 

agus

• Meastóireacht a dhéanamh ar an rath nó ar thorthaí 

na mbeart críochnaithe.

Ciallaíonn sé sin go mbeidh na bearta oiriúnaithe is 

déanaí bunaithe ar shonraí agus ar réamh-mheastacháin 

um an athrú aeráide. Mar thoradh air sin, is féidir leis an 

monatóireacht agus an meastóireacht cabhrú le feabhas 

a chur ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht na n-iarrachtaí 

oiriúnaithe a dhéantar sa Chomhairle.

Is é a bheidh i gceist le cuid mhaith den mhonatóireacht, 

ar ndóigh, ná an mhonatóireacht a dhéanamh ar na 

teagmhais aeráide iad féin, rud a chuirfidh le beartais 

oiriúnaithe agus maolaithe amach anseo. Ag seo thíos, tá 

aon teimpléad molta amháin chun an mhonatóireacht a 

dhéanamh ar theagmhais dá leithéid léirithe:

Tábla 5.1 Monatóireacht ar Theagmhais Aeráide & ar Thionchair Aeráide

Riosca Aeráide Amach Táscaire Tomhas Minicíocht an Tomhais Foinse na sonraí Tionchar
Anseo

Tuilte Abhann

Tonnta Teasa

Tuilte ar an gCósta

Tuilte Báistí

Stoirmeacha Gaoithe

Tuilte Screamhuisce

An Creimeadh ar an 
gCósta

Aimsir Sheacha

Teagmhais 
Tuilte

Leibhéil na 
nAibhneacha

Toirt 
Shruth na 
nAibhneacha

Teocht an 
Aeir Chomh
-thimpeallaigh

De réir mar a 
tharlaíonn sé
Laethúil/
Seachtainiúil 
Laethúil/
Seachtainiúil 

Lá/Seachtain/Mí

mBeart Scála 
tomhais
M3 / dara

Céim Celsius

Sonraí dár 
gcuid féin
Oifig na 
nOibreacha 
Poiblí

Met Éireann

An t-éileamh ar sheirbhísí 
éigeandála a mhéadú, 
Talamh a chailleadh don 
talmhaíocht, Truailliú an 
Uisce Óil.

Éileamh ar an Uisce Inólta
Damáiste do Dhromchlaí 
Bóthair
An t-éileamh ar sheirbhísí 
éigeandála
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5.6: Tuairisc ar an dul chun cinn

Déanfaidh an Fhoireann um an Oiriúnú Aeráide frámaí 

ama agus meicníochtaí cuí a fhorbairt agus a aontú chun 

tuairisc ar an dul chun cinn maidir leis an fheidhmiú 

praiticiúil de bhearta na straitéise seo a chur faoi bhráid 

Bhainistíocht an Údaráis Áitiúil, na gCoistí Polasaí 

Speisialta ábhartha agus na Comhairle, mar is cuí.

Tuairisc maidir leis an dul chun cinn (i.e. Tuairisc Dul 

Chun Cinn an Oiriúnaithe um an Athrú Aeráide) a ullmhú 

ar bhonn bliantúil (bunaithe ar thúsdáta glacadh na 

straitéise), d’ionchur ón bhFoireann Bhainistíochta agus 

CSPanna, agus athbhreithniú na mBall Tofa.

Ba cheart foráil a dhéanamh sa tuarascáil ar an dul chun 

cinn, agus ina measc sin:

• An dul chun cinn atá bainte amach maidir leis na 

bearta atá déanta go dtí an pointe sin (lena n-áirítear 

príomhtháscairí mar atá siad leagtha amach)

• An oiread a bhfuil caidrimh nua le príomhpháirtithe 

leasmhara, le gníomhaireachtaí, le pobail cruthaithe 

mar gheall ar bhearta atá déanta, agus an méid 

deiseanna nua nó deiseanna atá ag teacht chun cinn 

atá cruthaithe dá bharr, chomh maith.

• Na foinsí maoiniúcháin a úsáidtear a shainaithint

• Rannpháirtíocht dhearfach an phobail a spreagadh

• Tuairiscí ar thorthaí na n-iarrachtaí chun an 

iompraíocht a athrú

Cuireann an méid seo a leanas leis an riachtanas chun 

tuairisciú ar an dul chun cinn a dhéanamh uair sa bhliain: 

Faoi Alt 15 den Acht um Ghníomhú Aeráide agus um 

Fhorbairt Ísealcharbóin, 2015, féadfar go n-éileofar ar 

na n-údaráis áitiúla tuairisc a thabhairt maidir leis an dul 

chun cinn atá déanta chun téarmaí an Chreata Náisiúnta 

Oiriúnaithe agus na Pleananna Oiriúnaithe Earnála a 

shásamh.

Tá na hÚdaráis Áitiúla aitheanta in go leor earnálacha 

náisiúnta faoin gCreat Oiriúnaithe Náisiúnta mar 

phríomh-gheallsealbhóir atá freagrach as bearta 

oiriúnaithe a bheith curtha i bhfeidhm ina gceantar 

áitiúil agus as comhordú agus comhleanúnachas a 

chinntiú leis na hearnálacha atá aitheanta sa NAF. 

Táthar go mór i bhfabhar an chomhoibrithe agus an 

chomhair idir na hÚdaráis Áitiúla agus na hearnálacha 

éagsúla. Faoi Alt 14 den Acht um Ghníomhú Aeráide 

agus um Fhorbairt Ísealcharbóin, 2015, féadfar go 

n-éileofar ar an Aire oiriúnach i ndáil leis an earnáil ar 

leith nó ar Aire an RCGAC tuairisc a dhéanamh ar an dul 

chun cinn a rinneadh maidir le bearta oiriúnaithe agus 

ráitis oiriúnaithe earnála bhliantúla a chur faoi bhráid 

cheachtar Teach de chuid an Oireachtais.

Tá ról buan ag an gCoiste Stiúrtha Oiriúnaithe Náisiúnta, 

faoi chathaoirleacht an RCGAC ról chun cur chuige 

comhordaithe agus comhleanúnach a chinntiú le 

bearta a bheith curtha i bhfeidhm faoin CNO. Tá ról ag 

an gcoiste stiúrtha seo le hionadaíocht ó Údaráis Áitiúla 

agus ó na CAROanna maidir le comhordú trasearnála a 

chur chun cinn.

Tá dualgas ag an gCoiste Stiúrtha um Ghníomhú ar 

son na hAeráide Ardleibhéil, faoi chathaoirleacht an 

Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Comhshaoil, i dtaca le monatóireacht a dhéanamh ar an 

dul chun cinn earnálacha agus dul chun cinn an údaráis 

áitiúil maidir le cur i ngníomh bearta oiriúnaithe um an 

athrú aeráide.

Faoi Alt 13 den Acht um Ghníomhú Aeráide agus 

um Fhorbairt Ísealcharbóin, 2015, tá dualgas ar an 

gComhairle Chomhairleach, ar iarratas ón Aire, 

athbhreithnithe tréimhsiúla a dhéanamh ar chur 

i bhfeidhm an Chreata Náisiúnta Oiriúnaithe, na 

bpleananna oiriúnaithe earnála agus tuairisc a dhéanamh 

ar a thorthaí agus moltaí.
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