Section Four
Compiling and Documenting the Information
When you have completed your field survey of a townland, draw up an outline
map of the townland using the OS 6 inch map as a base and transfer all the
information you have recorded to this copy. You now have a map of the heritage
features of the townland as they appear on the landscape today.
Your next step is to write an account of the features of heritage interest in the
townland. This account should refer to the features indicated on the
accompanying map. Relevant sketches, photographs and recordings should also
be included.
If each townland is surveyed and the information compiled in this manner, you
will obtain a very comprehensive collection of information on the local heritage.
If possible this information should be stored electronically using a database
system.
From this collection of data it will become obvious what the unique heritage
aspects of your local area are.
When the audit is completed for the area which you have selected (recorded in
your strategy document) you will be able to zone in on special aspects of the local
heritage. Possibilities for further in-depth research and/or practical projects
should then emerge.
After that it’s a case of ‘how long is a piece of string?’
You are now equipped with a database which
should direct your interest and research
for a very long time.
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Rámhrá
An aidhm atá le Iniúchadh na hOidhreachta ná chun scrúdú agus taifead a
dhéanamh ar ghnéithe oidhreachta ceantar áitiúil mar atá siad le feiceáil sa
tírdhreach. Ionas gur féidir é seo a dhéanamh moltar suirbhé allamuigh
córasach a dhéanamh agus na torthaí a dhoiciméadú i bhfoirm mapaí agus
cuntais.
Beidh bunachar sonraí cuimsitheach ar oidhreacht áitiúil mar thoradh ar seo
ar féidir a úsáid ar mhaithe le cuspóirí taighde, oideachais agus pleanála.
Ba cheart an t-eolas atá bailithe a fhorlíonadh le sonraí faisnéise agus/nó
sonraí ó bhéal maidir le stair an ghné. Baineann staidéar tánaisteach ar
dhoiciméid agus taighde príomhúil leis seo agus labhairt le muintir na háite,
staraithe agus saineolaithe san áireamh.
I measc na tairbhí atá le fáil ag Grúpa Pobal Áitiúil faoin Oidhreacht a
dhéanann an cineál seo iniúchadh tá:
• taifead cuimsitheach ar ghnéithe oidhreachta an tírdhreach áitiúil;
• fócas do thionscadail sa todchaí agus forbairt a dhéanamh ar phlean
straitéiseach;
• eolas agus meabhraíocht den timpeallacht áitiúil a chruthú i measc
na ndaoine a dhéanann an suirbhé;
• scileanna bhreathnadóireachta agus léirmhínithe baill an ghrúpa a
fheabhsú.
Tá an leabhrán seo roinnte ina dhá chuid –
1. Staitéis a phleanáil
2. An tIniúchadh a dhéanamh
3. Gnéithe le Nótáil
4. An tEolas a Dhoiciméadú agus a thiomsú

Rámhrá

Tá eolas phraiticiúil i ngach roinn ar theicníc iniúchadh na hoidhreachta. Tá cuid
de na samplaí curtha ar fáil ó threoirthionscadal phraiticiúil a rinne an údar leis an
nGrúpa um Stiúradh Oidhreachta Dún an Úchta agus District Development Co.
Ltd. i 2005 faoi choimirce Fóram Oidhreachta Chontae na Gaillimhe agus Comhairle
Chontae na Gaillimhe.

Roinn 1
S t ra i t é i s a P h l e a n á i l
Ba chóir gurb í an chéad céim a bheadh agat ná an cur chuige a bheidh agat
a phleanáil. Cuimhnigh nach bhfuil ort gach gné de d’oidhreacht áitiúil a
thaifead d’aon iarracht amháin. Is fearr an cur chuige a bheidh agat a
phleanáil de réir tréimhsí indéanta.
(a) Cuspóirí
Plé agus déan cinneadh maidir le do chuid cuspóirí lastigh de do ghrúpa. Cuir
na ceisteanna seo a leanas oraibh féin agus déan na freagraí a thaifead i
scríbhinn:
• Cén fáth go bhfuil uainn an iniúchadh seo a dhéanamh?
• Cén mhéid a bheidh sa limistéar atá uainn a chlúdach?
• Céard atá muid ag iarraidh a bhaint amach ag an deireadh?
Tá sé tábhachtach go ndéantar na freagraí agus na cuspóirí a thaifead i
scríbhinn i rith an tréimhe pleanála nuair go gcruthaíonn sé seo bunús do
dhoiciméad straitéiseach ar féidir leis an ngrúpa tagairt dhó de réir mar a
théann an suirbhé chun cinn. Tá an staidéar ar oidhreacht áitiúil spéisiúil,
ilchineálach agus thar a bheith suimiúil, rud a éascaíonn ár ábaltacht chun
imeacht glán ón gceist. Is minic nach n-éiríonn le grúpaí pobail áitiúil inúchadh
a chur i gcrích de bharr an cathú seo chun fuaidreamh. Iad meallta ón
mbunfócas a bhí acu, bíonn an tasc treascrach agus bíonn sé deacair acu
iad féin a spreagadh. An cuspóir atá le doiciméad straitéiseach a fhorbairt ná
chun do bhunfócas a chur i gcuimhne dhuit i gcónaí. Féadfaidh tú dul ar
fuaidreamh níos déanaí!
Treoróidh na freagraí a thabharfaidh tú ar na ceisteanna lastuas an cur chuige
a bheidh agat i dtaobh an iniúchadh. Mar shampla má bheartaíonn an grúpa
go bhfuil siad ag iarraidh taifead a bheith acu ar na reiligí ar fad atá sa
gceantar ina bhfuil siad ag deireadh na hiniúchadh, ba cheart gurb é an ghné
oidhreachta seo an fócas gur cheart a bheith acu don iniúchadh ó thús. Nuair
atá siad ag tabhairt faoi thréimhse ‘an Reilig’ ar dtús, is mó seans go dtiocfaidh
siad trasna ar ghnéithe eile a bhaineann lena n-acmhainní oidhreachta áitiúil
i rith an saothar allamuigh agus is cinnte go gcuirfidh na fionnachtana go mór
le pé suim a chuirfear i dtréimhse sa todchaí.
(b) An Ceantar atá le hIniúchadh
Go ginearálta iontamhlaíonn grúpaí pobail lena bparóiste áitiúil go héasca.
Áfach tá cineálacha difriúil paróistí ann m.sh. an Paróiste Sibhialta, Paróiste
Eaglais na hÉireann agus an Paróiste Caitliceach Rómhánach agus tá siad
éagsúlach i méid agus i mbunús.
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Is iad na paróistí Sibhialta an roinn paróisteach is aosta dá bhfuil ann agus
meastar gur de thionscnamh an líonra paróiste meánaoiseach é. Úsáideadh
iad mar ranna sibhialta teorann i suirbhéanna talún an 17ú haois agus sna
daonáirimh, sna mapaí agus sna cláir luachála sa 19ú haois. Tá córas
paróisteach Eaglais na hÉireann bunaithe ar an gcóras méanaoiseach chomh
maith. Sa 19th haois a cuireadh formhór de líonra paróisteach Caitliceach an
lae inniu le chéile bunaithe ar bhailte agus ar shráidbhailte.
Má bheartaíonn an grúpa gurb é an paróiste an t-aonad a bheidh acu don
iniúchadh, ní leor dóibh a bheartú cén paróiste a bheidh siad ag tagairt dhe
agus é seo a thaifead mar an t-aonad laistigh dá ndoiciméad straitéiseach.
Dá bhrí sin ní bhíonn sé inmhianaithe i gconaí do cheantar áitiúil a líniú i
dtéarmaí an pharóiste. D’fhéadfá, mar shampla, limistéar atá dhá mhíle ar ga
timpeall an tsráidbhaile lárnach a roghnú.
Cibé ceantar a roghnóidh tú chun suirbhé a dhéanamh air is mó an seans go
mbeidh sé comhdhéanta de bhailte fearainn faoi leith. Is é an baile fearainn
an t-aonad riaracháin is lú in Éirinn agus is bailiúcháin bailte fearainn iad na
ranna teorann eile ar fad. D’fhéadfadh bunús an baile fearainn a bheith
bainteach le ‘bally betagh’ Éire mheánaoiseach na Gaeilge nó le ranna talún
ársa eile. Bhí sé caighdeánaithe mar roinn teorainn bhunúsach sa 17ú haois.
Cuireann mapaí 6 orlach bailte fearainn an tSuirbhé Ordanáis an taifead is
fearr d’ainmneacha, cruthanna agus méid na mbailte fearann mar a bhí siad
le fáil ag tús an 19ú haois ar fáil. Is aonad bhunúsach den scoth é an baile
fearainn chun suirbhé a dhéanamh air.
I gcás Treoirthionscadal Dhún an Úchta,
clúdaíonn trí Pharóiste Sibhialta an limistéar
inspéise. Bheartaigh an grúpa díriú ar an
bParóiste Sibhialta is lú i.e. Míleac.
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(c) Ag cruthú Tréimhsí ama
Ná cuir in iomara brú oraibh féin. Roghnaigh ceantar ar feidir suirbhé a
dhéanamh air laistigh den tréimhse ama atá agaibh. Is féidir limistéar mór a
bhriseadh síos i limistéir níos lú do thréimhsí dhifriúil den suirbhé – agus
tréimhse ama curtha le gach céim.
Tábla 1: Tréimhse ama do Suirbhé Pharóiste Míleac. Céim 1. Aibreán go Meitheamh
Bailte Fearann
An Riasc Mór
Tulaigh
Ceathramhadh na Fionóig
Lios Maí Fada
Doire
Magh Odhar

Tréimhse Ama don Suirbhé
Aibreán
Aibreán
Bealtaine
Bealtaine
Meitheamh
Meitheamh

Leag spriocanna fadtéarmach agus gearrthéarmach amach daoibh féin. Sa
sampla atá leagtha amach is í an sprioc gearrthéarmach atá ag Pharóiste
Míleac ná suirbhe a dhéanamh ar 6 bhaile fearainn idir Aibreán agus
Meitheamh. Is í an sprioc fadtéarmach ná suirbhé a dhéanamh ar 12 baile
fearainn taobh istigh de thréimshe 6 mhí agus 24 taobh istigh den chéad
bhliain.
Bí réalaíoch agus do chuid tréimhsí ama á leagan amach agat. Bíodh méid na
mbailte fearainn ar eolas agat nuair go mbíonn cuid acu 40 heicteáir agus
bíonn cuid eile suas le 400 heicteáir agus beidh difíocht tír-raoin eatarthu agus
chomh éasca agus a bheidh sé do bhealach a dhéanamh timpeall. De bharr
na tosca seo tógfaidh sé níos faide suirbhé a dhéanamh ar chuid de na bailte
fearainn ná mar a thófgaidh le cuid eile. Ar ndóigh cuimhnigh ar an toisc
dhaonna – an dtógann an grúpa briseadh samhraidh? Mar shampla an bhfuil
sé inmholta sceideal oibre a leagan amach do mhí Lúnasa?
Tá sé tábhachtach spriocanna a leagan amach atá indéanta, nó rachaidh
daoine amú ar an dtionscadal agus beidh siad domheanmnaithe agus tá sé
thar a bheith deacair tionscadal a rinneadh iarracht air cheana féin agus nar
éirigh leis a spriocanna a bhaint amach a athbheochan.
(d) Ag baint Úsáid as na Scileanna laistigh den Ghrúp
Tá scileanna againn ar fad nach n-aithníonn muid féin fiú. Scileanna ar nós
a bheith ábalta:
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