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Goldfinch at feeder. Bird feeders attract a variety of
wild birds to the garden. Photo Tom Cuffe
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Lesser Horseshoe bats in cave. Photo Conor Kelleher.

Brollach
Is í bithéagsúlacht an téarma a úsáidtear chun cur síos ar éagsúlacht
na beatha ar domhan. Áirítear leis na plandaí, ainmhithe agus na
miocrorgánaigh uile atá ann chomh maith lena ngnáthóga agus áirítear
leis freisin na bealaí uile ina mbíonn neacha beo ag idirghníomhú lena
chéile agus leis an domhan atá mórthimpeall orthu. Is iad an
bhithéagsúlacht agus an comhshaol fisiciúil ár n-oidhreacht nádúrtha.

Bithéagsúlacht
Is í bithéagsúlacht an téarma a úsáidtear chun
cur síos ar éagsúlacht na beatha ar domhan. Áirítear leis
na plandaí, ainmhithe agus na miocrorgánaigh uile atá
ann chomh maith lena ngnáthóga agus áirítear leis freisin
na bealaí uile ina mbíonn neacha beo ag idirghníomhú
lena chéile agus leis an domhan atá mórthimpeall orthu.
Bíonn timpeallacht shláintiúil fheidhmiúil den
riachtanas chun tacú leis an mbeatha. Is cuid den
bhithéagsúlacht daoine freisin agus bíonn siad ag brath
ar réimse ollmhór plandaí, ainmhithe, miocrób agus
próisis éiceachórais chun maireachtáil. Bíonn teagmháil
againn le táirgí na bithéagsúlachta gach lá inár mbia,
éadaí, breosla, leigheas, ámhábhar agus fiú an t-aer féin
a bhíonn muid ag análú.
Is féidir éifeacht shuntasach a bheith againn ar
bhithéagsúlacht agus ar leas neach beo eile tríd na
hidirghníomhaíochtaí a bhíonn againn leis an timpeallacht

agus tríd an úsáid a bhainimid as acmhainní nádurtha. Is
féidir torthaí forleathana a bheith ag ár ngníomhartha ar
bhithéagsúlacht go háitiúil agus ar áiteanna i bhfad i
gcéin. Tá bithéagsúlacht ag meath go tapaidh ar fud an
domhain agus ní mór dúinn gníomhú go mear agus ar
bhealach freagrach d’fhonn todhchaí ár n-oidhreacht
nádúrtha a chinntiú do na glúnta atá ag teacht.
Contae mór é Gaillimh agus tá flúirse
bithéagsúlachta ann. Tá réimse gnáthóg tearc agus
spéisiúil aige mar thoradh ar éagsúlacht a gheolaíochta,
a aeráide agus a úsáid talún stairiúil, agus i measc na
ngnáthóg seo tá tailte féaraigh ar mhórán speiceas,
turlaigh, eascracha agus portaigh ardaithe agus
bratphortaigh. Tacaíonn na gnáthóga seo le héagsúlacht
mhór flóra agus fána. Bhí an-tionchar ag daoine ar an
tírdhreach ón gcianaimsir agus bhí tionchar ag an
tírdhreach féin ar ár gcultúr agus ár n-oidhreacht. Tá
oidhreacht nádúrtha Chontae na Gaillimhe ina acmhainn
iontach dúinn i gcónaí agus ar an ábhar sin, tá mian láidir
ann sa phobal trí chéile í a chaomhnú agus cinntiú go
mbainfi úsáid inbhuanaithe as ár dtimpeallacht áitiúil.

Treoirlínte
Bithéagsúlachta
Is í an aidhm atá ag na treoirlínte seo comhairle a chur
ar fáil do shealbhóirí tí agus do ghrúpaí pobail faoin gcaoi
bithéagsúlacht a chaomhnú agus a chur chun cinn ina gcuid
féin de Chontae na Gaillimhe.
Tá acmhainn bithéagsúlachta ar-líne ar fáil ag
www.galway.ie/biodiversityguidelines atá ina thaca do na
treoirlínte seo. Tá mionsonraí ar an láithreán gréasáin seo
maidir le reachtaíocht bithéagsúlachta, gnáthóga agus speicis
atá cosanta mar aon le heolas úsáideach. Murar féidir leat
an láithreán gréasáin seo a úsáid, beidh áthas ar Bhainisteoir
an Tionscadail Bithéagsúlachta i gComhairle Contae na
Gaillimhe cabhrú leat.

Bithéagsúlacht i
gContae na Gaillimhe
Tá cur síos anseo ar roinnt de na príomhghnáthóga atá ina nábhar spéise i gContae na Gaillimhe.

Gnáthóga Cósta
Cuimsíonn cósta na Gaillimhe teorainn iartharach Chontae na
Gailllimhe ina hiomán (thart ar 2000cm san iomlán). Síneann
sé ó Chuan Eachinis go dtí an Caoláire Rua, agus áirítear leis
freisin Oileáin Árainn, Inis Bó Finne agus roinnt oileán beag ar
fud an chósta nach bhfuil éinne ina gcónaí orthu. Tá go leor
cineálacha gnáthóg cósta ann agus ina measc áirítear na cinn
seo a leanas:
• gnáthóga atá faoi bhun an líne ardtaoide: trá - réileáin
láibe, réileáin gainimh, agus tránna gairbhéil agus
scaineagáin;
• gnáthóga a bhíonn faoi uisce sáile ó am go chéile, lena
n-áirítear riasca goirt agus murlaigh;
gnáthóga cósta ar an talamh: aillte farraige, dumhcha,
machair. Tá tábhacht idirnáisiúnta ag go leor de na gnáthóga
seo ó thaobh caomhnú an nádúir de agus tacaíonn roinnt acu
le cóilíneachtaí tábhachtacha éin agus le láithreacha sceithe
d'éisc feadh chósta na Gaillimhe.

Limestone pavement habitat.
Photo Micheline Sheehy
Skeffington

Pábháil aolchloiche
Gnáthóg a bhfuil tábhacht idirnáisiúnta ag baint leis é pábháil
aolchloiche agus ar éigean a bhfuil sé le fáil in aon áit eile
seachas Contaetha na Gaillimhe, an Chláir agus Mhaigh Eo.
Limistéir nochta de bhuncharraig aolchloiche atá ann atá scoilte,
briste nó caite ag an aimsir agus a bhfuil na gnéithe tréithiúla
‘klint agus gríog’ mar thoradh air. Ligeann geadáin ithreach tánaí
timpeall ar na carraigeacha do raithní, bláthanna agus toir ísle
fás. Tá sé le fáil i réigiún na Boirne i nDeisceart na Gaillimhe, ar
Oileáin Árann agus i ngeadáin iargúlta idir Cill Cholgáin agus
Tuaim agus ar chladaí Loch na Coiribe.

Coillearnach Leathnádúrtha
Crainn dhúchasacha leathanduilleacha nó buaircínigh
dúchasacha (Iúr, Péine Albanach, Aiteal) a bhíonn i gcoillearnaigh
leathnádúrtha den chuid is mó. Áirítear leis coillearnach
scrobarnaigh a bhfuil coll nó scrobarnach eile in uachtar ann;
coillearnach bruachánach i ngaireacht d'uiscebhealaí;
coillearnach fliuch i limistéir bogach agus roinnt coillearnach
diméine. Tá limistéir shuntasacha coillearnach ina bhfuil dair,
beith agus cuileann le fáil timpeall ar an nGráig. Tá limistéar
fairsing coillearnaí ina bhfuil dair, fuiseog agus iúr le fáil i gCúil
agus i nGairealán. Tá coillearnaigh mhóra diméine i bPáirc
Foraoise Phort Omna agus ag Coillte Chill Chornáin i nDroichead
an Chláirín. Tá Doire an Chláir agus Baile na hInse ina
suíomhanna tábhachtacha do choillearnaigh dhúchasacha i
gConamara. Gnáthóg neamhchoitianta é coillearnach dúchasach
i gContae na Gaillimhe. Gnáthóg an-tábhachtach d’fhiadhúlra é
mar go mbíonn go leor éan, mamach beag agus inveirteabrach
ina gcónaí iontu, mar aon le an-éagsúlacht speiceas planda.

Fálta Sceach
Gnáthóga líneacha crann, tor agus flóra talún iad fálta sceach,
agus baineann siad den chuid is mó le teoirainneacha páirce
agus le taobh an bhóthair. Tá líonra thart ar 23,000cm fálta
sceach i gContae na Gaillimhe agus tá an chuid is mó acu seo
in oirthear an chontae. Gnáthóga an-tábhachtach d’fhiadhúlra
iad fálta sceach. Bíonn roinnt éan, mamach beag agus
inveirteabrach ina gcónaí iontu mar aon le héagsúlacht mhór
speicis planda. Feidhmíonn sceacha mar chonairí éiceolaíocha
freisin chun gluaiseacht plandaí agus ainmhithe tríd an
tírdhreach a éascú.
Galway coastline.
Photo Caitriona Carlin.
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Raised bog habitat. Photo Elaine O’ Riordan

When turloughs partially flood, they provide water for
stock. Garryland turlough SE Galway.
Photo Micheline Sheehy Skeffington

Tailte Portaigh

Turlaigh

Bogaigh iad tailte portaigh a bhfuil foshraith móna den chuid is
mó ann, lena n-áirítear portaigh atá fothaithe ag an mbáisteach
agus eanaigh atá fothaithe ag screamhuisce nó ag uisce
dromchla. Gnáthóg thar a bheith tearc é portach ardaithe atá i
mbun fáis agus slán. Tá tábhacht idirnáisiúnta ag portaigh
ardaithe na hÉireann agus is ionann iad agus 50% de na portaigh
ardaithe atá fágtha san Eoraip ar fiú iad a chaomhnú. Tá
damáiste déanta don chuid is mó acu de bharr baint móna nó
talmhaíocht. Tá bratphortaigh ardtailte le fáil i gContae na
Gaillimhe sna réigiúin shléibhteacha agus tá bratphortaigh
Ísealchríche/Atlantaigh le fáil in ísealchríocha Chonamara agus
sna limistéir chósta. Tá portaigh ardaithe le fáil sna
hísealchríocha i dtuaisceart agus in oirthear Chontae na
Gaillimhe.

Lochanna séasúracha i réigiúin aolchloiche iad turlaigh.
Fothaíonn screamhuisce iad trí shúmairí agus bíonn pobail
plandaí agus ainmhithe ina gcónaí iontu a réitíonn go maith lena
gcóras tuile. Gnáthóga atá tábhachtach i dtéarmaí idirnáisiúnta
iad turlaigh agus ar éigean go bhfuil siad ar fáil in aon áit eile
seachas in iarthar na hÉireann i gContaetha an Chláir, na
Gaillimhe, Mhaigh Eo agus Ros Comáin. Is i réigiún na Boirne i
nDeisceart na Gaillimhe is mó a bhfuil turlaigh i nGaillimh, mar
aon le hísealchríocha thoir-thuaidh Chontae na Gaillimhe. Tá antábhacht ag baint le go leor turlach do phlandaí agus ainmhithe
tearca, lena n-áirítear éin a chaitheann an geimhreadh iontu
cosúil leis an Eala Glórach agus inveirteabraigh thearca nach
mbíonn le fáil ach amháin i dturlaigh, cosúil leis an Fairy Shrimp
(Tanymastix Stagnalis).

Gnáthóga Fionnuisce

Gnáthóga Tailte Féaraigh

Tá éagsúlacht gnáthóga fionnuisce le fáil ar fud Chontae na
Gaillimhe, lena n-áirítear lochanna, linnte, turlaigh, srutháin,
aibhneacha, canálacha agus toibreacha. Tá gnáthóga fionnuisce
thar a bheith tábhachtach do na pobail plandaí agus ainmhithe
atá ina gcónaí iontu. Tá an chuid is mó dár ngnáthóga fionnuisce
ar chaighdeán maith agus saor ó thruailliú, rud atá tábhachtach
do go leor speiceas tearc agus tábhachtach cosúil le Pollán,
Gualán, Bradán an Atlantaigh, Loimpre Mhara, Loimpre
Shrutháin, Gliomach Fionnuisce, Diúilicín Péarla Fionnuisce agus
Dobharchú, a bhfuil caighdeán uisce an-ard ag teastáil uathu ar
fad.

Tá gnáthóga tailte féaraigh leathnádúrtha nach bhfuil athraithe
nó feabhsaithe go mór ar mhaithe le talmhaíocht ag éirí níos
teirce i dtírdhreach na hÉireann sa lá atá inniu ann. Is iad na
tréithe atá acu éagsúlacht speicis féir agus seisce mar aon le
luachra i limistéir fhliucha a bhfuil go leor luibheanna
leathanduilleacha (bláthanna fiáine) ann.

Foirgnimh agus Droichid
Is féidir le struchtúir atá tógtha ag an duine sa timpeallacht
uirbeach nó tuaithe (m.sh., tithe, foirgnimh feirme, droichid,
ballaí, fothracha agus reiligí) a bheith ina ngnáthóga
tábhachtacha do réimse leathan pobal plandaí agus ainmnithe.
Tá tithe agus foirgnimh eile tábhachtach mar gur suíomhanna
iad d’éin nó d’ialtóga a bheith i mbun neadaireachta nó ar an
bhfara. Tá deich speicis ialtóg le fáil in Éirinn agus tá gach ceann
acu cosanta. Bíonn go leor acu ar an bhfara in áiléir tithe nó
foirgneamh eile i rith míosa an tsamhraidh. Bíonn scréachóga
reilige ag neadú i bhfoirgnimh feirme agus i seanchaisleáin nó i
dtithe tréigthe. Bíonn go leor caonach, léicean agus plandaí eile
ag fás ar dhromchlaí tógtha.

Tá tailte féaraigh cailcreacha le fáil i réigiún na Boirne i
ndeisceart na Gaillimhe ach go háirithe, mar aon le hOileáin
Árann agus timpeall Loch na Coirbe agus ar iomairí eascracha in
oirthear agus i dtuaisceart an chontae. Tá tailte féaraigh fliucha
ar fud an chontae, i gConamara go speisialta, ach i measc na
suíomhanna tábhachtacha atá ann, áirítear tuilemhánna (calaí)
aibhneacha na Sionainne agus an tSuca. Bíonn gnáthóga féir le
fáil in go leor ciumhaiseanna bóthair agus reiligí freisin a mbíonn
go leor bláthanna iontu agus atá ar nós móinéar féir.

Esker grassland.
Photo Elaine O’Riordan

Bithéagsúlacht sa
mbaile agus sa phobal
Sula dtabhar faidh tú faoi aon thionscadal bithéagsúlachta,
moltar duit go leanfaidh tú na céimeanna seo a leanas nuair
atá tú ag déanamh breithnithe ar an gcaoi a d’fhéadfá leas a
dhéanamh do do bhithéagsúlacht áitiúil:
• Limistéir bithéagsúlachta atá ann faoi láthair nó a bhfuil
an acmhainn sin acu a aithint
• Bealaí a aimsiú chun limistéir nádúir a fheabhsú,
a chruthú agus a bhainistiú
• Feasacht a chothú agus páirt a ghlacadh
• Imscrúdú a dhéanamh ar na hacmhainní agus an
tacaíocht atá ar fáil

Pleananna
Bainistíochta do
Bhithéagsúlacht
Is féidir pleananna bainistíochta do bhithéagsúlacht a bheith
san áireamh le go leor tionscadal pobail agus tá tairbhe ar
leith ag baint leo do ghrúpaí atá páirteach i scéimeanna cosúil
leis na Bailte Slachtmhara, Mórtas Ceantair nó Duaiseanna
don Timpeallacht Áitiúil

Even very small areas can be used to create habitats for
birds and insects. Photo Kay Synnott

Céimeanna Tosaigh
Seo roinnt céimeanna simplí ar féidir leat a dhéanamh sa
mbaile, ag an obair, ar scoil agus sa phobal áitiuil a
chabhróidh le bithéagsúlacht i do limistéar áitiúil agus sa
domhan mór. Mar a deirtear anois, ‘Smaoinigh i dtéarmaí
Domhanda ach Gníomhaigh go hÁitiúil’.

Déan freastal ar an nádúr
• Maolaigh na soilse – Laghdaigh an méid soilsithe atá agat
taobh amuigh mura bhfuil sé riachtanach mar go
gcuireann sé isteach ar ainmhithe oíche cosúil le hialtóga,
ulchabháin agus mamaigh eile.

Ba cheart do na pleananna gníomhartha réadúla a leagan
amach do gach bliain a bhainfidh le cruthú, feabhsú agus le
bainistiú bithéagsúlachta, de réir mar is cuí.

• Ná déan an iomarca torainn Tá inneallra, fearais tí,
feithiclí agus ainmhithe tí in ann roinnt mhaith torainn a
dhéanamh, rud a d’fhéadfadh cur isteach ar ainmhithe
fiáine, go speisialta san oíche agus i limistéir tuaithe.

Bithéagsúlacht in
aice leat

• Faigh réidh leis an sprae do na feithidí agus leis an
bfiailnimh - seachain úsáid luibhicídí, lotnaidicídí agus
leasacháin. Murar féidir iad a sheachaint, úsáid luibhicidí
córasacha in-bhithmhillte agus ná húsáid iad ach amháin
ar na spotaí a bhfuil sé ag teastáil uathu

Aithin an Bhithéagsúlacht atá timpeall ar do
theach nó i do cheantar
• Aithin na cineálacha gnáthóg atá ann i do limistéar áitiúil.
Tabhair aire faoi leith do na crainn agus fálta sceach atá
ann mar aon le haon uiscebhealach nó bogach atá ar an
suíomh nó in aice leis. I measc na ngnéithe tábhachtacha
eile a d’fhéadfadh a bheith ann, tá seanfhoirgnimh,
droichid agus pábháil aolchloiche nó pluaiseanna.

Tabhair faoi deara an bhfuil aon ainmniúchán
nádúir ann
• An bhfuil an limistéar ina bhfuil tú i do chónaí ina chuid de
shuíomh atá ainmnithe do chaomhnú nádúir, cosúil le SAC,
SPA nó NHA?
An bhfuil aon phlanda nó ainmhí speisialta i do limistéar
áitiúil?
Is féidir tuilleadh eolais a fháil maidir leis seo ag
www.NPWS.ie nó ag www.galway.ie/biodiversityguidelines
nó trí theagmháil a dhéanamh le do mhaoirseoir
caomhnaithe áitiúil (NPWS) nó an bainisteoir tionscadail
bithéagsúlachta (sonraí le fáil ar chúl na dtreoirlínte).

• Maireann cait go leor éan sa ngairdín gach bliain. Is féidir
leat é seo a chosc má choinníonn tú an cat sa teach le
linn séasúr ghoir na n-éan nó cuir clog timpeall ar a
mhuinéal chun na héin sa ngairdín a chur ar an airdeall go
bhfuil siad i gcontúirt.
• Fág roinnt limistéar díreach mar atá siad, más féidir.
Tabhair cead a chinn ag an nádúr agus fan ar an toradh!
• Guaiseanna fiadhúlra – Aithin na rudaí i do theach nó i do
ghairdín a d’fhéadfadh a bheith ina bhagairt don
fhiadhúlra agus déan iarracht leigheas a fháil air.
Mar shampla
• Faigh planc adhmaid agus déan rampa amach as an
linn sa ghairdín nó an gráta eallaigh chun cosc a chur
ar ainmhithe cosúil le gráinneoga nó froganna titim
isteach agus báthadh
• Cuir greamáin ar na fuinneoga má tá an seans ann
nach bhfeicfidh éin iad agus go mbuailfidh siad ina naghaidh
• Cuir clúdaigh ar na potaí simléir chun cosc a chur ar
éin a bheith ag neadú iontu.
Anois– bí ag fógairt an scéil agus tabhair spreagadh do do
theaghlach agus don phobal a bheith páirteach!
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Wildflower seed mixes can be used in school or home
gardens, but not in the wild. Photo Corina Colleran

Cumhacht Ceannaigh
Nuair atáthar i mbun taighde faoin áit is fearr chun táirgí
agus amhábhair a cheannacht, bíodh eolas agat ar na
tionchair éiceolaíocha níos leithne a d’fhéadfadh a bheith
acu agus roghnaigh:
• ábhair nádúrtha inbhuanaithe m.sh. an caighdeán FSC
d'adhmad, muirín saor ó mhóin, stroighin/coincréit atá
báúil don timpeallacht
• Táirgí a rinneadh in Éirinn
• Táirgí áitiúila, bia ach go háirithe
• Ábhair agus táirgí athchúrsáilte
• Táirgí atá báúil don timpeallacht
• Táirgí a bhfuil níos lú pacáistithe orthu
• Táirgí agus pacáistiú ar féidir iad a athchúrsáil go háitiúil
• Táirgí marthanacha a mhairfidh níos faide agus nach
mbeidh ort cinn nua a fháil ró-mhinic.

Ag cur feabhais leis
an nádúr sa mbaile nó
i do limistéar áitiúil
Is féidir limistéir nádúir a fheabhsú ar bhealaí éagsúla, cosúil
le crainn, toir nó bláthanna a chur nó trí ghnáthóga nua a
chruthú don fhiadhúlra.

Traditional low intensity farming maintains wildflowerrich grasslands. Photo David Bourke
fhoscadh, caora, síolta nó neachtar a sholáthar. Féach ar
www.galway.ie/biodiversityguidelines chun tuilleadh
eolais a fháil
• Bíodh méideanna agus dlúis éagsúla ann nuair atáthar ag
cur crainn, toir agus bláthanna chun roinnt éagsúlachta
struchtúrtha a chruthú, rud a mheallfaidh réimse éan,
feithidí agus ainmhithe eile.
• Cuir cineálacha tor agus bláthanna le chéile i gclampaí
(m.sh roinnt fraoch nó sceach geal le chéile in áit iad a
bheith scaipthe amach nó measctha le plandaí aonair de
chineálacha eile
• Cinntigh go bhfuil dóthain spáis ag crainn mhóra ó
fhoirgnimh, cosáin srl. chun foráil a dhéanamh d’fhás
fréamhacha agus géaga
• Úsáid speicis dhúchasacha nuair atáthar ag cur fálta nua
• Úsáid plandaí a bhíonn ag dreapadóireacht chun ballaí
agus sconsaí loma a chlúdach.

Móinéir Bláthanna Fiáine
Is mian le go leor daoine gairdíní nó móinéir bláthanna
fiáine a fhorbairt. Tá siad seo in ann a bheith ina chúnamh
mór don bhithéagsúlacht ach cuimhnigh nach iontu ach
díreach limistéir a fhágtar le bheith ag fás leo féin agus go
bhfuil roinnt bainistíochta ag teastáil uathu. Is féidir fás
bláthanna fiáine a spreagadh trí bheith ar an eolas faoi na
nithe seo a leanas:

Crainn agus Scéimeanna Plandála
• Bí cinnte go mbeidh an tírdhreachadh ag réiteach leis an
éiceolaíocht áitiúil. Bíodh sé mar aidhm agat é a bheith
chomh nádúrtha agus is féidir, agus a bheith ag teacht
leis na gnáthóga atá sa cheantar máguaird.
• Nuair is féidir, coinnigh na gnáthóga atá ann cheana féin,
crainn, toir, linnte, agus bogaigh go speisialta
• Úsáid crainn agus toir dhúchasacha atá feiliúnach do na
coinníollacha áitiúla féach tábla lgh xx (úsáid speicis
dhúchasacha amháin i limistéir tuaithe)
• Is féidir cineálacha bláthanna nó plandaí níos ornáidí nó
andúchasaí a úsáid i scéimeanna plandála uirbeacha ach
déan iarracht speicis a úsáid a mheallfaidh fiadhúlra trí
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A ‘bug hotel’ to encourage insects and other small
animals in the garden. Photo Kay Synnott

• Is mian le go leor daoine gairdíní nó móinéir bláthanna
fiáine a fhorbairt. Tá siad seo in ann a bheith ina
chúnamh mór don bhithéagsúlacht ach cuimhnigh nach
iontu ach díreach limistéir a fhágtar le bheith ag fás leo
féin agus go bhfuil roinnt bainistíochta ag teastáil uathu.
Is féidir fás bláthanna fiáine a spreagadh trí bheith ar an
eolas faoi na nithe seo a leanas:
• Bíonn coinníollacha ithreach bochta caola ag teastáil ó
mhóinéir bláthanna fiáine, agus mar sin is fearr an
bharrithir a bhaint as agus gan leasachán a chur air.
• Is é an cleachtas is fearr é i limistéir tuaithe ach go
háirithe síolta a úsáid ó na bláthanna fiáine atá ag fás
cheana féin sna tírdhreacha máguaird, agus is féidir féar
úr as móinéar áitiúil a chaitheamh ar an talamh chun
cabhrú leis seo. Bealach an-éifeachtach é seo chun
móinéar bláthanna fiáine a shíoladh.
• Níl meascáin síolta tráchtála feiliúnach ach amháin i
limistéir uirbeacha/leathuirbeacha cosúil le gáirdíní. Ná
húsáid aon síol ACH AMHÁIN é sin a fásadh in Éirinn agus
bain úsáid as speicis atá feiliúnach don limistéar áitiúil
(tá liosta soláthróirí ar fáil ar
www.galway.ie/biodiversityguidelines).
• Bíodh córas bainistíochta cuí agat chun na bláthanna
fiáine a chothabháil (.i. i gcás móinéir féir): gearr an féar
tar éis do na bláthanna a bheith síolta (mí Iúil/Lúnasa go
hiondúil). Lig don fhéar atá bainte luí ar an talamh ar
feadh roinnt laethanta go dtí go dtitfidh na síolta amach,
agus ansin bain as an féar.

Limistéir nua a chruthú
d’fhiadhúlra:
• D’fhéadfadh áit a bheith i ngáirdín an bhaile nó i bplean
tírdhreachta an phobail do bheathóirí éan, folcadáin éan,
boscaí neadaireachta d’éin agus d’ialtóga agus do
bhoscaí geimhriúcháin do ghráinneoga, froganna, feithidí
agus eile. (féach ar www.galway.ie/biodiversityguidelines
chun comhairle a fháil maidir le suíomhanna agus cúram
cuí)
• D’fhéadfadh carn logán nó duilleoga dreoite i gcoirnéal
ciúin bia agus foscadh a sholáthar do go leor créatúr
beag, ná fiú áit geimhrithe do ghráinneoga.

Dead hedges make effective barriers and wind breaks as
well as habitats for insects, hedgehogs and other
animals, plants and fungi. Photo Kay Synnott
fhorbairt ina mbeadh glasraí áitiúla nó d’fhéadfaidís tionscadal
úlloird oidhreachta a fhorbairt trí chrainn torthaí ar an seanstíl
a chur. Beidh Cumann Lucht Sábhála Shíolta na hÉireann
(www.irishseedsavers.ie) agus Iontaobhas Caomhnaithe
Acmhainní Géiniteacha na hÉireann
(www.tcd.ie/Botany/GHI/igrct.html) in ann tuilleadh eolais a
sholáthar.

Limistéir Nádúir a Bhainistiú
Tá daoine i mbun athraithe agus i mbun bainistíochta ar
thírdhreach na hÉireann ar feadh na mílte bliain agus mar sin
gnáthóga leathnádúrtha atá in go leor dár ngnáthóga
tábhachtacha agus teastaíonn bainistíocht chuí uathu chun iad
a chothabháil agus a chaomhnú. Má tá tú ag cruthú nó ag cur

• Nuair atáthar i mbun dearadh foirgnimh, bíodh gnéithe
ann a thacóidh le bithéagsúlacht cosúil le pointí rochtana
d’ialtóga nó d’éin m.sh. gabhláin gaoithe nó gabhláin
binne
• Tabhair spreagadh d’éagsúlacht gnáthóige. Cruthaigh raon
gnáthóga nuair is féidir, cosúil le linnte, scrobarnach,
fálta, féarach, ballaí cloiche srl.
• Cruthaigh boird éan beo nó paistí d’fhéileacáin nó do
bheacha trí úsáid shonrach a bhaint as plandaí a
sholáthróidh bia nó foscadh do na hainmhithe sin.

Pórtha, cineálacha traidisiúnta
Is féidir leat cabhrú le caomhnú ár n-oidhreacht
feirmeoireachta agus géinití trí chineálacha barr traidisiúnta,
áitiúil nó tearc a shaothrú, cosúil le torthaí nó glasraí nó trí
phórtha traidisiúnta nó tearca ainmhithe feirme a bheathú,
cosúil le heallaigh, caora, capaill, éanlaith chlóis ná fiú
beacha meala. D’fhéadfadh grúpaí pobail gáirdín orgánach a

Roadside hedges and verges can be maintained to be
safe and attractive to road users and still beneficial for
wildlife. Photo Elaine O’Riordan

leathanach
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Table 2. Séasúir íogaireacha do ghrúpaí áirithe ainmhithe
Ean

Fea

Mar

Aib

Beal

Mei

Iúil

Lún

MF

DF

Sam

Nol

Séasúr neadaireachta
na n-éan
Fia-Éin Gheimhrithe
(bogaigh)
Sceitheadh agus imirce
iasc in aibhneacha bradáin agus eascanna
go speisialta
Ialtóga ar fara máithreachais
Ialtóga ar fara cúplála
Ialtóga ag geimhriú
Amfaibiaigh ag sceitheadh
Amfaibiaigh ag geimhriú
Nóta: is féidir eolas faoi mhamaigh eile a fháil ar www.galway.ie/biodiversityguidelines.

feabhais le gnáthóga, cinntigh go bhfuil córas bainistíochta
cuí i bhfeidhm agat. Mar shampla, maidir le córas gearrtha,
ba cheart fálta a dhiogáil go héadrom ar uainíocht gach
cúpla bliain chun a bhfuinneamh a chothabháil. Is fearr é
seo a dhéanamh ag deireadh an gheimhridh nó ag tús an
earraigh.
• Tabhair aird ar an dlí – Ná gearr fálta le linn séasúr
neadaireachta na n–éan (1 Márta – 31 Lúnasa iniata)
• Déan athnuachan ar sheanfhálta trí chinn nua a chur chun
bearnaí a líonadh, trí bharrscoitheadh nó trí leagan.
• Baint féir: Ba cheart tailte féaraigh agus móinéir
bláthanna fiáine a bhaint uair amháin nó faoi dhó sa
bhliain de réir treoracha.
• Amanna plandála: San fhómhar nó san earrach na
hamanna plandála is fearr don chuid is mó de chrainn. Is
féidir crainn i bpotaí a chur ag am ar bith den bhliain.
• D’fhéadfadh dreidireacht nó baint fásra ar bhonn
tréimhsiúil a bheith ag teastáil ó chainéil, draenacha nó
srutháin. Ba cheart é seo a dhéanamh ina bpíosaí, ar
uainíocht 3-4 bliain. Faigh sainchomhairle i gcónaí ó na
hÚdaráis Iascaigh/NPWS i gcónaí sula dtabharfaidh tú
faoi aon obair in aice le sruthchúrsaí.

Cruthú Feasachta
Má tá tionscadal nó plean bithéagsúlachta pobail le bheith
rathúil, tá sé fíorthábhachtach go mbeidh tuiscint
fhorleathan ar an obair atá ar bun ag do ghrúpa.
D’fhéadfadh do phaiste neantóga a bheith ina láthair
síolraithe do bhratóga, ach mura bhfuil siad ar an eolas faoi
do phleananna bithéagsúlachta, seans go gceapfaidh
daoine áitiúla nó breithiúna na mBailte Slachtmhara go
bhfuil faillí déanta ar an suíomh agus nár mhór na fiailí a
bhaint amach!
Bain úsáid as nuachtlitreacha agus nuachtáin áitiúla chun
eolas faoin obair bithéagsúlachta i do cheantar a
scaipeadh. Is féidir cláir fógraí, painéil léirmhínitheacha nó
póstaeir agus fógráin a úsáid freisin chun muintir na háite
agus cuairteoirí a chur ar an eolas maidir leis an nádúr
speisialta atá i do cheantar. Bealach iontach eile chun
tacaíocht daoine a ghnóthú agus chun do chuid oibre a chur
ar taispeáint é eachtraí a eagrú, cosúil le cainteanna,
siúlóidí nó ceardlanna.

• Cinntigh go gcoinneofaí beathóirí éan glan d'fhonn
leathadh galair nó nimhiú bia a sheachaint.
• Seachain úsáid mhíchuí nó iomarcach leasacháin,
lotnaidicídí, srl
(féach ar www.galway.ie/biodiversityguidelines chun
tuilleadh eolais níos mionsonraithe a fháil)
Nuair atáthar i mbun d’obair feabhsucháin agus
bainistíochta ar bhithéagsúlacht, ná déan dearmad go bhfuil
tionchair fhéideartha ag na hoibreacha tionscadail má
dhéantar iad i rith na tréimhsí seo a leanas.
Bird boxes can provide a home for birds
in the garden and are fascinating to
watch. Photo Tom Cuffe.

Hedge laying is a traditional method of rejuvenating
hedges. Photo Elaine O’Riordan

Glacadh Páirte

Community efforts to eradicate the invasive alien weed
Gunnera from Leenane. Photo John Holmes

Tabhair spreagadh do gach earnáil den phobal áitiúil a
bheith páirteach, lena n–áirítear daltaí scoile, seandaoine,
gnóthaí beaga, feirmeoirí agus cumainn spóirt agus
eagraíochtaí eile. Tá go leor bealaí ann inar féidir le grúpaí
éagsúla páirt a ghlacadh m.sh plandaí a chur agus
garraíodóireacht, rialú bruscair, suirbhéanna ar ainmhithe
agus ar phlandaí, beathú éan ná fiú eolas a bhailiú ar
oidhreacht na háite, cosúil le húsáid talún, leigheasanna
traidisiúnta agus logainmneacha.

reachtúla eile tábhachtach freisin, lena n–áirítear CreatTreoir Uisce an AE, Treoir Dliteanas Comhshaoil an AE, an
tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 mar aon lena
leasuithe, na hAchtanna Iascaigh agus an tAcht
Foraoiseachta 1946. Tá liosta cuimsitheach den
reachtaíocht ábhartha mar aon le heolas ar na codanna a
bhaineann le hábhar le fáil ag
www.galway.ie/biodiversityguidelines.
Tá eolas faoi ghnáthóga agus speicis atá cosanta i gCo.
na Gaillimhe ar fáil ar an suíomh seo freisin.

Tá roinnt gníomhaíochtaí ann a d’fhéadfá a bheith páirteach
iontu, leat féin nó in éineacht le do chairde nó do
chomharsana, mar shampla:

Polasaí na Gaillimhe

• Comórtas na mBailte Slachtmhara, Duaiseanna don
Timpeallacht Áitiúil nó Duaiseanna an Mhíle Órga.
• Suirbhéanna náisiúnta a eagraíonn eagraíochtaí cosúil le
Caomhnú Ialtóga na hÉireann, Cairde Éanlaith Éireann
agus Iontaobhas Fiadhúlra na hÉireann cosúil leis an
Suirbhé ar Ialtóg Daubenton, Suirbhé ar Éin sa Ghairdín,
an suirbhé Náisiúnta ar Fhéileacáin, Suirbhéanna ar
Speicis Choimhthíocha, Féilire an Nádúir agus go leor eile
(féach ar www.biology.ie
nó ar www.biodiversityireland.ie)
• Is féidir leat cabhrú le do scoil náisiúnta lena n-iarrachtaí i
ndáil leis an mBrat Glas.
• Is féidir leat dul isteach i gcraobh áitiúil de ghrúpa nádúir
cosúil le Cairde Éanlaith Éireann no Grúpa Ialtóga na
nGaillimhe.

Breithnithe Speisialta
Bithéagsúlacht agus
an Dlí
Sula dtabharfaidh tú faoi aon tionscadal nó gníomhaíocht a
d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar an nádúr, tá sé
inmholta cinntiú go bhfeidhmíonn tú laistigh den dlí! Is iad
na príomhdhlíthe a dhéileáileann le bithéagsúlacht in Éirinn
an Treoir maidir le hÉin an AE agus an Treoir maidir le
Gnáthóga an AE chomh maith leis an Acht Fiadhúlra, 1976
agus an tAcht Fiadhúlra (Leasú), 2000. Tá roinnt ionstraimí

Anuas ar an méid atá thuas, tá líon pleananna agus cáipéisí
polasaí foilsithe ag Comhairle Contae na Gaillimhe. Tá
forálacha ginearálta agus sonracha ag go leor acu seo don
chomhshaol agus d’oidhreacht nádúrtha. Áirítear leo seo
Plean Forbartha Chontae na Gaillimhe (2009 – 2015), Plean
Oidhreachta Chontae na Gaillimhe (2010 – 2016) agus
Plean Gnímh Bithéagsúlachta Chontae na Gaillimhe (20082013).

Na cúinsí a mbeidh
sainchomhairle ag teastáil uait
Má tá tú ag tabhairt faoi obair bithéagsúlachta nó ag
pleanáil tionscadal bithéagsúlachta i do cheantar, tá sé
tábhachtach a bheith ar an eolas faoi aon ghnáthóg nó
speiceas atá íogaireach nó cosanta i do cheantar a
d’fhéadfadh tionchar a bheith ag do thionscadal air.
D’fhéadfadh comhairle a bheith de dhíth ort ach go háirithe
ón mBainisteoir Tionscadail Bithéagsúlachta, ón Oifigeach
Oidhreachta nó ó do mhaoirseoir caomhnaithe áitiúil, go
háirithe má chomhlíonann do thionscadal aon cheann de na
coinníollacha seo a leanas:
• Tá sé suite, nó i ngaireacht de (100-300m), i limistéar
atá ainmnithe do chaomhnú an nádúir .i. SAC, SPA, NHA
nó suíomhanna a bhfuil tábhacht orthu i dtéarmaí
oidhreachta nádúrtha áitiúla i bPleananna Limistéar Áitiúíl
(m.sh. suíomhanna froganna i Maigh Cuilinn).
• Tá sé suite i limistéar atá íogaireach i dtéarmaí
hidreolaíochta .i. i ngaireacht do shruthchúrsaí, portaigh
nó bogaigh nó i limistéir ina bhfuil córais fairsinge
screamhuisce, limistéir carst (pábháil aolchloiche).

leathanach

Care should be taken to avoid damage to aquatic
habitats during development work. Photo Janice Fuller

Ditches and streams can provide excellent habitat
for a variety of wildlife. Photo Caroline Sullivan

• Tá ceadúnas nó cead speisialta ag teastáil m.sh. ceadúnas
leagtha ón tSeirbhís Foraoiseachta nó ceadúnas imeall trá
ón Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.

Useful Reading:

• Aithnítear é mar áit ina bhfuil gnáthóga cosanta, nó áit ina
d’fhéadfaidis a bheith, go háirithe bogaigh, tuilemhánna,
coillearnacha, seanfhoirgnimh, limistéir chósta, pábháil
aolchloiche.
• Aithnítear é mar áit ina bhfuil plandaí nó ainmhithe cosanta,
nó áit ina d’féadfaidis a bheith:
Tá plandaí i gceist ann atá liostáilte sa Treoir maidir le
Gnáthóga, san Ord Cosanta do Flóra nó atá ar an Liosta Dearg.
Is iondúil go mbeadh éiceolaí nó luibheolaí cleachta ag teastail
chun speicis planda thearca nó cosanta a aithint ar shuíomh.
Tá níos mó seans ag gnáthóga áirithe go mbeidh speicis
thearca ina gcónaí iontu cosúil le:
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• Galway County Council, 2008. Galway County Biodiversity
Action Plan.
• Fuller, J. 2009. Hedgerows of County Galway. Galway County
Council.
• Meyen, S. 2004. ABC of Planting Trees. Crann.
• Fuller, J. 2005. ABC of Trees, Hedgerows and Development.
Crann.
The following publications by the Heritage Council may be
downloaded from:
www.heritagecouncil.ie/wildlife/publications/
• Working with biodiversity - The law and you
• Birds, Bats, Buildings and You

• Tailte féaraigh leathnádúrtha, go speisialta ar phábháil
aolchloiche nó i limistéir chósta (dumhcha).

• Conserving Hedgerows

• Portaigh, eanaigh agus fraochmhánna

• Conserving and Enhancing Wildlife in Towns and Villages:
A Guide for Local Community Groups

• Ar imeall lochanna, turlach, toibreacha nó bogach
• Coillearnacha leathnádúrtha
• Tá speicis ainmhithe thearca nó cosanta ann atá ina n-ábhar
spéise ó thaobh an chaomhnaithe de. D’fhéadfadh
breithniúchán speisialta a bheith ag teastáil ó na hainmhithe
seo má tá siad ar an suíomh. Áirítear leo na cinn seo a leanas:
• Éin: Na speicis atá liostáilte sa Treoir maidir le hÉin, sa
Liosta Dearg agus ar liosta na nÉan atá ina nÁbhar Imní
Caomhnaithe in Éirinn (BoCCI), go háirithe géanna agus
ealaí, Cromán na gCearc, an Traonach, Geabhróga, an
Scréachóg Reilige, an Cruidín
• Éisc: Go háirithe Bradán, Breac agus Laimpre, mar aon
le Pollán agus Ruabhreac.
• Inveirteabraigh: Diúilicín Péarla, Gliomach Fionnuisce
Bán-Ingneach, (uisceach) an Féileacán Fritileán Réisc, na
speicis Vertigo de Sheilidí Rothóga (talún)
• Amfaibiaigh: Froganna
• Mamaigh: Broic, Dobharchúnna, Cait Chrainn, Ioraí, gach
speicis ialtóg agus an Crú-Ialtóg Beag ach go háirithe
Tá liosta cuimsitheach de na plandaí, ainmhithe agus gnáthóga
uile atá cosanta i gContae na Gaillimhe le fáil sna hAgúisíní de
Phlean Gnímh Bithéagsúlachta Chontae na Gillimhe nó ar-líne
agwww.galway.ie/biodiversityguidelines

• Ni Lamhna, E. 2009. Wild Things at School
• Fossitt, J. 2000. A Guide to Habitats in Ireland
Extensive resource material relating to all aspects of
biodiversity is available at
www.galway.ie/biodiversityguidelines

Contact details
Oifigeach Oidhreachta,
Comhairle Chontae na Gaillimhe
Marie Mannion
Aras an Chontae,
Cnoc na Radharc, Gaillimh.
mannion@galwaycoco.ie
091 509198
Bainisteoir ar an Tionscnamh Bithéagsúlachta
Chontae na Gaillimh
Elaine O’Riordan
Aonad na hÉiceolaíochta Feidhmí,
Ionad Eolaíocht na Timpeallachtá,
ONÉ,
Gaillimh
elaine.oriordan@nuigalway.ie
091 493863

Crainn agus Toir Dhúcasacha
Curtha in oiriúint ó fhoinsí éagsúla:
Fuller, J. 2009. Hedgerows of County Galway. Comhairle Contae na Gaillimhe.
Heritage council. Conserving and Enhancing Wildlife in Towns and Villages. Leabhrán in aisce.
Foraoiseacha Mílaoise an Phobail, 2000. Our Trees – A guide to growing Ireland’s native trees in celebration of a new
millennium. Tionscadal Fhoraoiseacha Mílaoise an Phobail

Ainm
coitianta

Fearnóg
Alder
Alnus Glutinosa

Fuinseog
Ash
Fraxinus excelsior

Crann
creathach
Aspen

Oiriúnacht Suímh
Spásanna Sráideanna &
oscailte
spásanna
poiblí
Teoranta



Tobáin
coimeádáin
ceapacha





Toir Ràta
fàis



Is fearr leis talamh fhliuch agus bruacha sruthán. Tá sé in ann
glacadh le roinnt tuile. Ní maith leis suíomhanna tirime gainmheacha









Uasairde (m)

Féach ar www.galway.ie/biodiversityguidelines chun tuilleadh eolais a fháil.

20m







Gnéithe
Tarraingteacha

Bláthanna d’fheithidí.
Síolta d’éin.

Buaircíní

Tapaidh

28m
Meán

Is fearr leis ithreacha idir neodrach agus alcaileach atá draenáilte go
maith. Ní maith leis suíomhanna a bhíonn síorfhliuch.



Luach
Bithéagsúlachta

Go maith don iora rua ach
go háirithe. Leicín.
Tá a scáth éadrom go maith
do fhlóra ar an talamh.
Feithidí. Tá na síolta go
maith d’éin, mamaigh
bheaga, ioraí rua. Leicín.

Duilliúr

Go maith d’fheithidí.

Dathanna
san
Fhómhar

24m
Tapa-

Ithreacha taise neodracha (ní aigéadach).

Populus tremula

idh
Ná cuir i ngaireacht d’fhoirgnimh ná aon seirbhís é

Beith
chlúmhach
Birch Downy
Betula pubescens

Beith gheal
Birch, Silver
Betula pendula

Donnroisc
Bird Cherry
Prunus padus

Draighean
Blackthorn





Éagsúlacht leathan ithreacha. Is fearr leis ithir aigéadach ná
neodrach. Déanann sé go maith ar mhóin a bhfuil drochdhraenáil ann.
Tá sé in ann a bheith ionrach ina coinníollacha nádúrtha. Fásann sé
go tapaidh agus ní mhaireann sé i bhfad.





Is fearr léi ithreacha bochta éadroma, idir aigéadach agus neodrach.
Ní dhéanann sé go maith faoi scáth. Tá sé in ann a bheith ionrach
ina coinníollacha nádúrtha. Fásann sé go tapaidh agus ní mhaireann
sé i bhfad.









Flóra ar an talamh. Tá na
síolta go maith d’éin, ioraí
Meán/ rua. Tá a hadhmad marbh
Tapa- an-mhaith d’fheithidí agus
d’Fhungais.
idh

Caitíní,
coirt,
duilliúr,
dathanna
san
Fhómhar

Flóra ar an talamh. Tá na
síolta go maith d’éin, ioraí
Meán/ rua. Tá a hadhmad marbh
Tapa- an-mhaith d’fheithidí agus
d’Fhungais.
idh

Caitíní ,
coirt,
duilliúr ,
dathanna
san
Fhómhar

6m

Bíonn sé faoi bhláth go
luath, rud atá ina bhuntáiste
d’fheithidí. Tá na torthaí go
maith d’éin

Bláthanna,
caora,
dathanna
san
Fhómhar .

Feithidí, soláthraíonn sé
scáth d’éin le linn dóibh a
bheith ag neadú, mar aon le
caora..

Bláthanna,
caora

2m

An-mhaith d'fheithidí.

Tapa-

Torthaí agus scáth d’éin
agus do mhamaigh

Bláthanna,
caora

24m

18m

Meán

Is fearr léi ithreacha taise saibhre, idir aigéadach agus neodrach.
Ní maith leis suíomhanna atá neamhchosanta.





Tá sé in ann glacadh le réimse leathan ithreacha. Tá sé in ann fás i

4m
Meán

Prunus spinosa

limistéir neamhchosanta agus sceirdiúla. Tá sé in ann a bheith
ionrach.

Dris
Bramble




Tá sé in ann glacadh le réimse leatha ithreacha.

Rubus fruticosus

Tá sé in ann a bheith ionrach.

idh

Giolcach
shléibhe

2m

Feithidí.

Tapa-

Broom





Fásann sé is fearr in ithreacha éadroma, tirime, aigéadacha.

Cytisus scoparius

Bruacha grianmhara. Ní maith leis coinníollacha fluicha.

idh

Biaphlanda an fhéileacáin
an stiallach uaine



Bláthanna

leathanach

Draighean
fearna
Buckthorn,
Alder

Oiriúnacht Suímh
Spásanna Sráideanna &
oscailte
spásanna
Teoranta
poiblí



Tobáin
coimeádáin
ceapacha



Luach
Bithéagsúlachta

Gnéithe
Tarraingte
acha

Biaphlanda an fhéileacáin
an bhuíóg ruibheach

Bláthanna,
caora

Biaphlanda an fhéileacáin
an bhuíóg ruibheach

Caora

Bíonn sé faoi bhláth go
luath, rud atá ina bhuntáiste
d’fheithidí. Tá na torthaí go
maith d’fheithidí, mamaigh,
éin

Bláthanna
agus
torthaí.

Feithidí, éin, mamaigh
bheaga

Bláthanna,
torthaí

Feithidí agus éin.
Barr tábhachtach caora

Bláthanna,
caora

Feithidí. Soláthraíonn sé
scáth d’éin le linn dóibh a
bheith ag neadú.
Biaphlanda an fhéileacáin
an stiallach uaine

Bláthanna

Feithidí agus éin

Bláthanna,
caora,
dathanna
san
Fhómhar

Soláthar bia agus scátha
iontach d’fheithidí, éin.

Bláthanna,
caora

Tá na caora tábhachtach
d’éin, an smólach ach go
háirithe. Biaphlanda an
fhéileacáin an ghormán
cuilinn. Bíonn éin ar fara air
i rith an gheimhridh.

Síorghlas.
Caora
(baineann
amháin)

Féith

Tá na bláthanna an-mhaith
do leamhain mhóra. Caora
d'éin.

Bláthanna,
Caora

15m

Crann maith d’fheithidí.
Bíonn barr caora
tábhachtach air.

Duilliúr,
bláthanna,
caora

Uasairde (m)

Ainm
coitianta

Toir Ràta
fàis



6





5m





6m



2m



11

Meán

Fásann sé ar ithreacha fliucha móintigh.
Níl sé forleathan agus ní bhíonn sé ar fáil go hiondúil.

Frangula alnus

Buckthorn,
Purging
Rhamnus
catharticus

Crann fia-úll
Crab Apple
Malus sylvestris

Feirdhris
Dog Rose
Rosa canina

Trom
Elder
Sambucus nigra

Aiteann
Gorse
Ulex europaeus

Caor chon
Guelder Rose
Viburnum opulus

Sceach
gheal
Hawthorn
Crataegus
monogyna

Cuileann
Holly
Ilex aquifolium

Féithleann
Honeysuckle





Is fearr leis ithreacha taise, cailcreacha





Mall

Déanann sé go maith sa chuid is mó d’ithreacha saibhre.
Is fearr leis ithreach idir neodrach agus alcaileach.







Réimse leathan ithreacha. Is fearr leis ithir idir neodrach agus
alcaileach. Ní maith leis suíomhanna atá fliuch nó neamhchosanta.









Is fearr leis ithreacha atá ilchothaitheach. Crua







Tapaidh

6m
Tapaidh



3m
Meán

Is fearr leis ithreacha tirime neodracha. Tá sé in ann glacadh le
suíomhanna neamhchosanta ar an gcósta.









4.5m
Meán

Is fearr leis cré alcaileach shaibhir nó ithreacha neodracha fliucha.
Ní maith leis ithir aigéadach.









Tá sé in ann glacadh le réimse leathan ithreacha. An-chrua agus
inoiriúnaithe. Is é an speiceas toir is fearr é.

9m
Meán/
Tapaidha





Speiceas an-chrua. Tá sé in ann glacadh le suíomhanna

15m

neamhchosanta agus suíomhanna faoi scáth. Is fearr leis ithir
neodrach nó ithir aigéadach móintigh. Ní maith leis ithir fhliuch nach
bhfuil draenáil mhaith ann.

Meán









Lonicera
periclymenum

Is fearr leis ithreacha neodracha nó ithreacha éadroma aigéadacha.

Fionncholl
Gaelach





Is fearr leis ithreacha alcaileacha ach fásfaidh sé i réimse ithreacha.

Irish
Whitebeam

Tá sé in ann glacadh le neamhchosaint ar an gcósta, mar aon le
talamh charraigeach agus le suíomhanna atá sách tais. Ní ghlacann
sé le suíomhanna an-fhluich.

Sorbus hibernica

Meán

Mall/

Meán

Eidhneán
Ivy
Hedera helix

Aiteal
Juniper
Juniperus
communis

Dair ghallda
Pedunculate
Oak
Quercus robur

Caorthann
Rowan
Sorbus aucuparia

Oiriúnacht Suímh
Spásanna Sráideanna &
oscailte
spásanna
Teoranta
poiblí



Tobáin
coimeádáin
ceapacha



Toir Ràta
fàis

Féith

Bia agus clúdach d’fheithidí,
éin, ialtóga.

Bláthanna,
caora,
duilliúr





6m

Éin

Síorghlas

Bia agus clúdach d’éin,
ioraí, agus d’fheithidí, an
leamhan boilb go speisialta.
Léicin. Adhmad marbh.
Fungais

Duilliúr,
dathanna
san
Fhómhar.
Dearcáin

Crann maith d’fheithidí.
Bíonn barr caora
tábhachtach air.

Bláthanna
agus
caora.

Go maith d’éin chun
neadacha a dhéanamh agus
chun fara air i rith an
gheimhridh. Bíonn na
buaircíní iontach don iora
rua.

Buaircíní,
síorghlas

Bia agus clúdach d’éin,
ioraí, agus d’fheithidí, an
leamhan boilb go speisialta.
Léicin. Adhmad marbh.
Fungais

Duilliúr,
dathanna
san
Fhómhar.
Dearcáin

Go maith d’fheithidí

Bláthanna,
caora,
dathanna
san
Fhómhar

Meán

Bíonn sé faoi bhláth go
luath, rud atá go maith
d’fheithidí. Tá na torthaí go
maith d’éin

Bláthanna,
caora,
dathanna
san
Fhómhar.

6m

Éin, feithidí, léicin, fungais,
adhmad marbh.

Caitíní,
dathanna
san
Fhómhar

Bíonn sé faoi bhláth go
luath, rud atá go maith
d’fheithidí. Síolta d’ioraí rua.
Léicin. Adhmad marbh

Dathanna
san
Fhómhar

Bíonn na caora go maith
d’éin

Síorghlas.
Caora
(baineann
amháin)

Tá sé in ann glacadh le réimse ithreacha









Is fearr leis cré agus tailte ísle taise ach glacann sé le








Ithreacha bochta tanaí aigéadacha. An-chrua. Tá sé in ann glacadh le
suíomhanna neamhchosanta. Ní maith leis suíomhanna fliucha

Dair
Ghaelach





Tá sé in ann glacadh le hithreacha níos boichte agus níos éadroime.

Sessile Oak

Ní maith leis ithreacha bochta nach bhfuil draenáil mhaith iontu. Ní
fheileann sé ach do spásanna móra.

Euonymous
europaeus

Crann silíní
fiáin
Wild Cherry
Prunus avium

Willow
Willow
Salix spp.

Leamhán
sléibhe
Wych Elm
Ulmus glabra

Iúr
Yew
Taxus baccata

30m
Meán

gnáthchoinníollacha den chuid is mó. Ní maith leis ithreacha bochta
nach bhfuil draenáil mhaith ann. Níl sé feiliúnach ach do spásanna
móra

hithreacha aigéadacha móintigh. Ní maith leis ithreacha aolchloiche
nó suíomhanna neamhchosanta ar an gcósta.

Spindle

Meán

Fásann sé i limistéir charraigeacha agus ar fhraochmhá sléibhe.
Glacann sé go han-mhaith le heaspa foscaidh.

Scots Pine

Feoras

Gnéithe
Tarraingte
acha







Is fearr leis ithreacha tirime éadroma gainmheacha mar aon le

Quercus petraea

Luach
Bithéagsúlachta



Péine
Albanach
Pinus sylvestris

Uasairde (m)

Ainm
coitianta









9m
Tapaidh

24m
Meán

30m
Meán

7m
Meán

Is fearr leis ithreacha taise alcaileacha ach tá sé in ann glacdh le
hithreacha nach bhfuil aigéadach.
Nimhiúil do chapaill.









15m

Is fearr leis ithreacha saibhre coillearnaí (beagán aigéadach).
Glacann sé le cré. Glacann sé le roinnt scátha. Ní maith leis
suíomhanna fliucha.









Is fearr leis ithreacha taise/fliucha.
Tá roinnt acu in ann a bheith ionrach.





Tapaidh





30m
Meán

Níl aon rogha faoi leith aige maidir le hithreacha ach déanann sé anmhaith in ithir shaibhir shaorshilteach. Glacann sé le scáth.
Ní maith leis suíomhanna atá an-tirim.









Ithreacha alcaileacha a bhfuil draenáil mhaith iontu.
Glacann sé le scáth. Tá na síolta agus na duilleoga nimhiúil.

14m
Mall

leathanach

13

Aithint agus rialú speiceas
ionrach
Tá plandaí agus ainmhithe áirithe ann a tugadh isteach go
hÉirinn as tíortha eile, bíodh sé in aon turas nó trí thimpiste,
agus tá an cumas acu a bheith ina lotnaidí. Tá speicis
choimhthíocha in ann fás agus síolrú gan bhac in éagmais
comórtais agus rialuithe nádúrtha cosúil le creachadóirí nó
galair. Bíonn éifeacht dhíobhálach ag speicis choimhthíocha ar
an mbithéagsúlacht nádúrtha mar go dtéann siad i gcomórtas
le flóra agus fána dúchasacha agus faigheann siad an ceann is
fearr orthu. Athraíonn siad feidhmiú na n-éiceachóras nádúrtha
freisin. Tá go leor de na plandaí ionracha in ann cuma an
tírdhreacha a athrú m.sh. an Róslabhras, agus tá cinn eile ina
n-údar do chostais airgeadais shuntasacha mar go ndéanann
siad damáiste do thionsclaíocht nó d’infreastruchtúr m.sh.
Diúilicíní Riabhacha, Glúineach Bhiorach. Is iad seo a leanas na
moltaí a thugann na treoirlínte do dheachleachtas:

• Ba cheart suirbhé a dhéanamh ar gach suíomh chun fáil
amach an bhfuil speicis ionracha ann san uisce nó ar an
talamh
• Ná bain ithir as suíomhanna atá inmhíolaithe le speicis
planda ionracha mar go bhféadfadh bloghanna nó síolta na
lotnaide a bheith ann a scaipfeadh an t-inmhíolú go dtí
suíomhanna nua.
• Bí cinnte go ndiúscrófaí i gceart dramhaíl planda ó speicis
ionracha.
• Bí cinnte go gcoinneofaí glan feithiclí, inneallra agus uirlisí
d’fhonn cosc a chur le scaipeadh ainmhithe, uibheacha,
bloghanna planda nó síolta.
• Má aimsítear speicis ionracha ar shuíomh nó in aice
láimhe, cuir straitéis rialaithe i dtoll a chéile agus cuir i
bhfeidhm é.
• Má bhaintear úsáid as luibhicíd ach amháin Glyphosate, ba
cheart ábhar dramhaíola ó phlandaí a dhiúscairt ag saoráid
ceadúnaithe

Speiceas

Stádas

Bearta Rialaithe

Glúineach Bhiorach Fallopia japonica
• Forleathan i nGaillimh, in aice le bóithre,
aibhneacha, bóithre iarainn, agus
suíomhanna dearóile ach go háirithe
• Thar a bheith ionrach
• Scaipeann sé trí rhiosóm faoi thalamh
agus trí bhloghanna planda
• Cruthaíonn sé monachultúir mhóra
• Ruaigeann sé fásra dúchasacha,
déanann sé damáiste do bhallaí,
foirgnimh srl.

• Thar a bheith deacair é a dhíothú
• Is é an rogha is fearr cóireáil luibhicíde
(glyphosate) (lár-deireadh an
tsamhraidh) a úsáid air ar feadh roinnt
blianta.
• Tochailt dhomhain, imchochú le scannán
agus adhlacadh (faoi 5m ithreach ar a
laghad) nó diúscairt i líonadh talún
ceadúnaithe.
• Ná corraigh an ithir nó ná bí ag tochailt
laistigh de 7m den phlanda
• Ná gearr é le buainteoir súisteach

Gunnaire Gunnera tinctoria
• Forleathan in áiteanna i gConamara, in
ithreacha aigéadacha gainmheacha agus
suaite ach go háirithe in aice le bóithre,
aibhneacha, gairdíní, suíomhanna
dramhaíola.
• Scaiptear é trí shíolta (éin), riosóm agus
bloghanna planda, go háirithe de bharr
baint as ithreach.
• Cruthaíonn sé clampaí dlútha agus
ruaigeanna sé fásra dúchasach

• Cóireáil luibhicíde ag deireadh an
tsamhraidh (Glyphosate nó 2-4 D).
Spraeáil nó gearr agus péinteáil na
grágáin.
• Bain na cloigne blátha as sula
bhforbróidh na síolta.
• Bí ar airdeall: Bíonn síolta inmharthana
san ithir ar feadh tréimhse suas go dtí 6
bliana.
• Ná bain ithir as ar feadh sé bliana ar a
laghad i ndiaidh don phlanda deireanach
a bheith díothaithe ón suíomh.

Róslabhras Rhodedendron ponticum
• Is fearr leis ithreacha móintigh,
gainmheacha agus aigéadacha.
• Forleathan i gConamara.
• Scaiptear é trí shíolta agus meatháin.
• Cruthaíonn sé clampaí dlútha, faigheann
sé an ceann is fearr ar fhlóra dúchasach.
Iompraíonn sé an fungas atá ina údar do
‘bhás tobann darach’.
Mike Guiry, NUI Galway

• Ní bhíonn síolta ann go dtí go mbíonn sé
idir 10-12 bliain d’aois.

• An-deacair é a dhíothú
• Baint as ó na fréamhacha
• Gearr na grágáin agus péintéail díreach
ina dhiaidh sin iad le luibhicíd (2,4-D,
glyphosate, dicamba nó triclopyr)
• Insteall na gais le luibhicíd

Speiceas

Stádas

Bearta Rialaithe

Feabhrán Capaill Heracleum mantegazzianum
• Níl sé forleathan i gContae na Gaillimhe,
ach tá sé le fáil in aice le haibhneacha,
garbhlaigh agus bóithre i limistéar
Thuama.
• Scaipeann sé trí shíolta.
• Bíonn cloig dhiana phianmhara ann nuair
a theagmhaíonn sé le craiceann agus
nuair a nochtar an craiceann do sholas
na gréine. Tá na cloig in ann
maireachtáil ar feadh roinnt blianta.
Joe Caffrey, CFB

• Ba cheart éadach iomlán cosantach a
chaitheamh, maisc nó gloiní
sábháilteacha agus cochall san áireamh,
nuair atáthar i mbun aon chineál
rialaithe.
• Bain amach ó na fréamhacha.
• Ná bain le buainteoir é.
• Spraeáil (lár an earraigh) nó insteall le
luibhicíd (gyyphosate) é.
• Bí ar airdeall: Bíonn síolta inmharthana ar
feadh tréimhse suas go dtí 15 bliana. Ní
ceart ithir ó shuíomhanna inmhíolaithe a
bhaint as ar feadh tréimhse ar a laghad
chomh fada sin i ndiaidh don phlanda
deireanach a bheith díothaithe.

Balsam na Himiléithe Impatiens glandulifera
• Aimsítear ar fud Chontae na Gaillimhe é.
• Scaipeann sé go raidhsiúil trí shíolta.
• Cruthaíonn sé clampaí dlútha in aice le
huiscebealaí agus in áiteanna taise

• Gearr, bain nó strimeáil i mí an
Mheithimh sula mbláthann sé.
• Tarraing de láimh é.
• Luibhicíd (glyphosate nó 2-4-amine) ag
deireadh an earraigh.
• Bí ar airdeall do shíológa ar feadh 3
bliana.

Joe Caffrey, CFB

Diúilicín Riabhach Dreissena polymorpha
• Speiceas fionnuisce atá seanbhunaithe
in Abhainn na Sionainne agus anois in
áiteanna i Loch na Coiribe freisin.
• Bíonn sé ina údar d’athruithe
dochúlaithe éiceolaíocha i lochanna
• Tabhaítear costais mhóra de bharr
screabhú bád agus píopaí a bheith
blocáilte

Photo: CFB

• Cuir cosc ar leathadh trí:
An bád, an leantóir agus an t-inneall a
ghlanadh go maith le huisce te agus
ligint dó triomú i ndiaidh gach turais.
• Trealamh iascaireachta agus buataisí a
dífhabhtú nuair atáthar ag fágáil an
uiscebhealaí.

• Iompraíonn báid é, mar a dhéanann uisce
ruma, trealamh iascaireachta, plandaí,
sruthanna

Líobhógach Afracach Lagorasiphon major
• Planda ocsaiginithe a tháinig as linnte
ghairdín.
• Bagairt mhór d’éiceolaíocht agus d’úsáid
uiscebhealaí do chaithimh aimsire
• Cruthaíonn sé clampaí an-dlúth atá in
ann a bheith 6m ar doimhne i Loch na
Coiribe
• Scaiptear é trí bhloghadh a tharlaíonn
leis an ngaoth, gluaiseacht bád,
trealamh iascaireachta
Joe Caffrey, CFB

Notå: Treoir amháin maidir leis na cóireálacha atá ann do
speicis ionracha atá sa tábla seo. Moltar go láidir go bhfaighfear
tuilleadh eolais agus cúnaimh sula dtabhar far faoi aon
tionscadal
rialaithe
ar
scála
mór.
Féach
ar
www.galway.ie/biodiversityguidelines chun eolas teagmhála
agus tuilleadh eolais a fháil.

• Cuir cosc ar leathadh trí:
• An bád, an leantóir, an t-inneall,
trealamh iascaireachta agus buataisí a
ghlanadh go maith nuair atáthar ag
fágáil an uiscebhealaí.
• Ná tiomáin trí chlampaí den luifearnach.
• Ná dumpáil luifearnach in aon
sruthchúrsa no in aice leis.
• Diúscair plandaí trí iad a thriomú go
maith agus ansin iad a dhó.

Tá sé ráite san Acht um Fhiadhúlra (Leasú) 2000 go mbeidh aon
duine a chuireann nó atá freagrach as fás i staid fhiáin in áit ar
bith sa Stát aon speiceas flóra (andúchasach), nó bláthanna,
fréamhacha, síolta nó spóir flóra (andúchasach) ciontach as
cion.

