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Ráiteas Misin 

A chinntiú go gcaomhnaítear acmhainní nádúrtha luachmhara na n-iascach intíre 
agus na slatiascaireachta farraige, go bhforbraítear agus go gcuirtear chun cinn ar a 
mbonn féin iad chun toradh dearfach don phobal agus don chomhshaol a ghiniúint. 

 

 

Príomhfheidhmeanna 

Is í Iascaigh Intíre Éireann an ghníomhaireacht reachtúil do na hiascaigh intíre in 
Éirinn. Feidhmíonn sí faoi choimirce na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha. 

 

Is í príomhfheidhm Iascaigh Intíre Éireann cosaint, bainistiú agus caomhnú na 

hacmhainne iascach intíre agus chun: 

 

 caomhnú, cosaint, bainistiú, margaíocht, forbairt agus feabhsú na n-iascach 

intíre, lena n-áirítear an tslatiascaireacht farraige, a chur chun cinn agus a 
éascú, chun tacú leo agus chun comhairle a thabhairt don Aire ina leith;  

 

 beartas agus straitéisí náisiúnta i ndáil le hiascaigh intíre lena n-áirítear an 
tslatiascaireacht farraige, a fhorbairt agus chun comhairle a thabhairt don Aire 

ina leith, agus 

 

 an beartas agus na straitéisí arna bhforbairt agus arna gcomhaontú leis an 
Aire; chun a bhforfheidhmiú a chinntiú.  
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Iascaigh Intíre Éireann, Baill Bhoird 

An tUas. Brendan O‟Mahony (Cathaoirleach) arna cheapadh le héifeacht ó 1 Iúil 2010 

An tUas. John Carroll arna cheapadh mí na Samhna 2010 

An tUas. Andrew Duncan arna cheapadh le héifeacht ó 1 Iúil 2010 

An tUas. Lal Faherty arna cheapadh le héifeacht ó 1 Iúil 2010 

An tUas. John Geary arna cheapadh mí na Samhna 2010 

An Dr. Frances Lucy arna cheapadh le héifeacht ó 1 Iúil 2010 

An tUas. Marcus Mac Mahon arna cheapadh mí na Samhna 2010 

An tUas. Michael McGreal arna cheapadh mí na Samhna 2010 

Iníon Muireann O‟Neill arna ceapadh mí na Samhna 2010 

 

 

Freastal ar chruinnithe Boird idir 1 Iúil agus 31 Nollaig 

2010 

Bhí sé chruinniú Boird ag an mBord i rith na tréimhse idir 1 Iúil agus 31 Nollaig 2010. 

D'fhreastail an Cathaoirleach agus na trí bhall boird arna gceapadh ag an Aire Conor Lenihan 

an 1 Iúil orthu siúd. D'fhreastail an tUas. Liam Berney ó Chomhdháil na gCeardchumann 

(ICTU) ar chruinnithe Boird mar an t-ionadaí foirne gníomhach i gcaitheamh na tréimhse idir 

1 Iúil agus 26 Deireadh Fómhair nó gur ceapadh fuílleach an Bhoird.  

D'fhreastail gach ball Boird ar gach cruinniú Boird a reáchtáladh ó ceapadh iad. 

 

 

An Fhoireann Bainistíochta 

An Dr. Ciaran Byrne Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

An tUas. Pat Doherty Ceann Airgeadais agus TFC   

An tUas. Kieran Murphy Ceann Acmhainní Daonna  

An Dr. Greg Forde Ceann Oibríochtaí  

An Dr. Cathal Gallagher Ceann Taighde & Forbartha  

An tUas. Brian Sheerin Ceann Lóistíochta 

Iníon Suzanne Campion  Ceann Forbartha Gnó. 

 

 

 

 



 

 4 

Ráiteas an Chathaoirligh 

Is cúis áthais dom an chéad Tuarascáil Bhliantúil d'Iascaigh Intíre Éireann (IFI) a chur in 

bhur láthair. Bunaíodh an IFI go foirmiúil an 1 Iúil 2010 tar éis chumasc an Phríomh-Bhoird 

Iascaigh agus na mBord Iascaigh Réigiúnach. Leagtar amach príomhfheidhmeanna an IFI i 

gCuid 7 den Acht um Iascaigh Intíre 2010 agus is ionnan iad agus caomhnú, cosaint, 

bainistiú, margaíocht, forbairt agus feabhsú ár n-acmhainní iascach intíre agus 

slatiascaireachta farraige.  Soláthraítear sa tuarascáil seo mionsonraí den saothar agus de 

na seirbhísí a fhónann an IFI le linn na tréimhse idir 1 Iúil 2010 agus 31 Nollaig 2010. 

 

Tar éis comhráite leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste i ndáil leis an idirthréimhse idir 

an Príomh-Bhord Iascaigh agus na Boird Iascaigh Réigiúnacha agus an IFI; aontaíodh gurbh 

é an cur chuige ba stuama tacar cuntas ocht mí dhéag a ullmhú don tréimhse idir Eanáir 

2009 agus Meitheamh 2010 agus tacar cuntas sé mhí don tréimhse idir Iúil 2010 agus 

Nollaig 2010, tar éis bunú an IFI.  Táthar ag iniúchadh na gcuntas sin, agus tugtar i 

ndréachtfhormáid neamh-iniúchta sa chuid airgeadais den tuarascáil seo iad.  

 

Bhí na sé mhí tar éis bunú an IFI mar an t-achar ba dhúshlánaí a chonacthas san earnáil 

phoiblí agus ó bunaíodh an Stát seo go deimhin. Bhí laghduithe nach beag dá bhuiséad agus 

na héifeachtaí leanúnacha drámatúla a bhain leis an Toirmeasc ar Earcaíocht san Earnáil 

Phoiblí os comhair an IFI, cosúil le gach Gníomhaireacht Leath-Stáit Neamh-Thráchtála 

(NCSSA) eile, go díreach ar a bhunú agus sula raibh aon deis ag an eagraíocht forbairt a 

dhéanamh. Dá ainneoin sin, d'éirigh le gach ball foirne clár oibríochtaí cuimsitheach agus a 

bhí dírithe ar an ngnó sna croí-limistéir den chaomhnú, cosaint, bainistiú, margaíocht agus 

forbairt. 

 

Chloígh an IFI leis na ceangaltais rialachais chorparáidigh arna leagan amach in eagrán na 

bliana 2009 den Chód Cleachtais do Rialachas na gComhlachtaí Stáit. Aithníodh éiteas 

''luach ar airgead'' an IFI i ngach ceann de na seirbhísí a seachadadh le linn tréimhse na 

tuarascála seo. Tháinig coigilteas agus éifeachtúlachtaí nach beag gan aon amhras ó bhunú 

gníomhaireachta iascach intíre aonair sa chaoi ina bhfeidhmítear agus a mbainistítear an 

earnáil, agus sa chaoi ina soláthraítear seirbhísí i ngach aon cheann de na limistéir 

oibriúcháin. B'éigean díriú ní ba ghéire ar chaiteachas de bharr na laghduithe nach beag sa 

chistiú ón státchiste, agus ba chóir go dtabharfaí moladh don fhoireann go léir ina leith sin 

as béascna luach ar airgead a fhorfheidhmiú síos tríd an eagras.  

 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo chomhbhaill Bhoird as ucht a dtacaíochta le linn 

na tréimhse ríthábhachtaí seo. In ainneoin nach í seo ach an chéad bhliain dóibh, d'fhág 

siad lorg rídhearfach trína gcuid saothair chrua agus a ndíograis, agus níl aon amhras orm 

go gcuideoidh siad thar shaolré an Bhoird chun earnáil na n-iascach intíre a athrú ó bhonn. 

Cé go raibh na chéad sé mhí den IFI deacair do chách, ba mhaith liom moladh a thabhairt 

go sonrach don fhoireann agus don lucht bainistíochta as bealach a gcuid freagraí ar an 

iliomad dúshlán a bhí os a comhair.   

 

Níl aon amhras orm ach go mbeidh 2011 mar dhúshlán níos mó fós d'earnáil na n-iascach 

intíre. Is gníomhaireacht amháin nua a rachaidh i ngleic leis na dúshláin, ámh, den chéad 

uair ó bhunú an Phríomh-Bhoird Iascaigh agus na mBord Iascaigh Réigiúnach thiar sa 
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bhliain 1980, ar gníomhaireacht í a bheidh inniúil, dinimiciúil agus suite níos fearr chun 

freagairt do na dúshláin a thiocfaidh aníos.  

Ar deireadh ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh 

agus Acmhainní Nádúrtha agus leis na feidhmeannaigh óna Roinn as ucht a gcuid tacaíochta 

láidre gan staonadh.  

 

 

Brendan O‟Mahony 

Cathaoirleach 

Aibreán 2011 
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Ráiteas an Chathaoirligh um Rialáil Airgeadais Inmheánach 

Agus an ráiteas seo a ullmhú agam is amhlaidh a bhrath mé ar aighneachtaí ó lucht 

bainistíochta Iascaigh Intíre Éireann. Bhí Bord IFI freagrach i gcaitheamh na tréimhse idir 1 Iúil 

2010 agus 31 Nollaig 2010 as a chinntiú go mbíonn córas rialála airgeadais inmheánaigh 

iomchuí i bhfeidhm. 

 
Níorbh fhéidir leis na córais a bhí ag an mBord ach ráthaíocht réasúnta seachas ráthaíocht 

absalóideach a sholáthar go dtabharfaí cosaint do shócmhainní, go n-údaraítear idirbhearta agus 

go dtaifeadtar go cuí iad agus go gcosctar nó go mbraitear earráidí nó mírialtachtaí ábhartha ar 

bhealach tráthúil. 

 

Bhí an córas rialála airgeadais inmheánaigh bunaithe ar chreatlach faisnéise bainistíochta rialta, 

nósanna imeachta riaracháin lena n-áirítear leithdheighilt dualgas, agus córas tarmligin agus 

cuntasaíochta.   

 

Bhuail Coiste Iniúchta le triúr ball Boird ar a laghad faoi dhó sa tréimhse 6 mhí chuig 31 Nollaig 

2010.  Áirítear leis dualgais an Choiste: 

 

a) athbhreithniú na ráiteas airgeadais bhliantúil sula gcuirtear faoi bhráid an Bhoird iad. 

b) comhphlé de réir mar is cuí le hOifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste. 

c) comhphlé d'aon fhadhb agus agús ag éirí as iniúchadh inmheánach agus seachtrach agus 

aon ábhar ar mian le hiniúchóirí a phlé leis an gcoiste (in éagmais an lucht bainistíochta de 

réir mar is gá). 

d) athbhreithniú ar litir bainistíochta an iniúchóra sheachtraigh agus ar fhreagra an lucht 

bainistíochta. 

e) athbhreithniú ar chórais rialála inmheánaí na mBord le tagairt ar leith do chistí an AE. 

f) cinntí móra na bhfiosrúchán inmheánach agus freagra an lucht bainistíochta a bhreithniú. 

g) ábhair ábhartha eile a bhreithniú, arna sainmhíniú ag an mBord. 

 

Tuairiscíonn Cathaoirleach an Choiste Iniúchta don Bhord.  

 

Glacann an Bord cinntí straitéiseacha móra agus buaileann sé le chéile ag eatraimh rialta chun 

monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht agus pleananna.  Ní fheidhmíonn an lucht 

bainistíochta feidhmiúcháin ach amháin laistigh den sainchúram a tharmligtear dóibh ag an 

mBord chun beartas agus cinntí an Bhoird a chur i bhfeidhm.  Bíonn comhairleoirí gairmiúla an 

Bhoird ar fáil don Bhord faoi chomhair comhairliúcháin de réir mar is gá. 

 

D'fhaomh an Bord don bheartas priacail faoi réir athbhreithniú scóráil an phriacail. 

 

Ní raibh aon athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialála airgeadais inmheánaigh maidir leis 

an tréimhse dar críoch 31 Nollaig 2010, arna dhéanamh go foirmiúil ag an mBord de bharr staid 

nuaghinte na gníomhaireachta.  Cuireadh é sin ar chlár na n-iniúchóirí inmheánacha mar ábhar 

práinne don bhliain 2011. 

 

Brendan O‟Mahony 

Cathaoirleach 
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Moladh an Phríomhoifigigh Fheidhmiúcháin,  

An Dr. Ciarán Byrne 

Leagtar amach ag leibhéal ard sa tuarascáil seo an méid a bhí ar bun ag Iascaigh Intíre Éireann 

(IFI) i gcaitheamh na sé mhí idir 1 Iúil agus 31 Nollaig 2010. Bhí na chéad sé mhí tar éis bunú 

an IFI ar na cinn ba dhúshlánaí riamh os comhair an Stáit. Ba é croí-fhócas an IFI i gcaitheamh 

na tréimhse sin plean gnó cuimsitheach a sheachadadh chun caomhnú, cosaint, bainistiú, 

margaíocht, forbairt agus feabhsú ár n-iascach intíre agus ár n-acmhainne slatiascaireachta 

farraige a chuimsiú, agus an t-iar-Phríomh-Bhord Iascaigh agus na hiar-Bhoird Iascaigh 

Réigiúnacha a chumascadh mar chéim thábhachtach ina ngníomhaireacht aonair nua le béascna 

comhroinnte aici.   

 

Ghlac an IFI leis an gCód Cleachtais Leasaithe do Rialachas na gComhlachtaí Stáit, arna fhoilsiú i 

mí an Mheithimh 2009, agus d'fheidhmigh laistigh da chomhthéacs. Fuair an IFI deontas iomlán 

ón Státchiste arbh fhiú €13,603 milliún é thar thréimhse na tuarascála seo, dár leithdháileadh 

€8,818 millliún nó 64.8% den deontas iomlán a fuarthas i dtreo costas pá.    

 

Airgeadas & TFC 

Tréimhse iontach gnóthach a bhí ann idir mí Iúil agus mí na Nollag 2010 don Rannán Airgeadais 

& TFC, óir roinnt mhaith spriocdhátaí reachtúla agus rialachais bheith le sásamh inti, agus go 

leor acu a bhain go sonrach le bunú an IFI agus le díscaoileadh an Phríomh-Bhoird Iascaigh 

agus na mBord Iascaigh Réigiúnach. Bhí an Rannán Airgeadais & TFC i gceann an phlé freisin le 

laghduithe sna buiséid agus le soláthar toirteanna méadaitheacha faisnéise don Roinn 

Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádhúrtha (DCENR) agus don Roinn Airgeadais (DOF). 

Mar chuid den trasdul chuig an IFI ab amhlaidh a cumascadh ocht Rannóg airgeadais i ngach 

aon cheann de na hiar-Bhoird Iascaigh Réigiúnacha agus den iar-Phríomh-Bhord Iascaigh ina 

bhfeidhm amháin, athraíodh an príomhphacáiste cuntas chuig ceann a d'fheil ní b'fhearr 

d'fheidhm na gníomhaireachta úire agus athstruchtúraíodh an bonneagar cumarsáide agus 

faisnéise ó bhonn, chun freagairt do cjrealtach struchtúrtha an eagrais úir.  

 

Oibríochtaí  

Cruthaíodh an Rannán Oibríochtaí go díreach mar thoradh ar bhunú an IFI. Dírítear an Rannán 

seo ar an mbeart a sheachadadh don tseirbhís iascach ar an talamh, agus tacaíocht aige ina 

rólsan ó gach aon cheann de na Rannáin eile. Is ar bhonn na nDúichí Abhantraí (RBD) a 

bhainistítear an Rannán Oibríochtaí. Ba é croí-fhócas an Rannáin thar thréimhse na tuarascála 

seo an plean gnó comhaontaithe do 2010 a sheachadadh agus cur chuige comhsheasmhach a 

fhorbairt do bhainistiú na n-iascach, trí na dea-chleachtais a aithint agus a fhorfheidhmiú sna 

Dúichí Abhantraí go léir.  

 

Taighde & Forbairt  

Sheachaid na heolaithe sa Rannán Taighde & Forbartha clár saindírithe taighde agus forbartha, 

arna leagan amach sa phlean gnó don bhliain 2010. Chlúdaigh an clár sin réimse tionscadal idir 

oibleagáidí reachtúla na hÉireann a shásamh faoin gCreat-Treoir Uisce agus an Treoir maidir le 

Gnáthóga chun comhairle eolaíochta a sholáthar don Aire maidir le stoic bhradán. Ba thréimhse 

fhíor-rathúil freisin í don chomhoibriú eolaíochta le comhghníomhaireachtaí, lena n-áirítear Oifig 

na nOibreacha Poiblí, Uiscebhealaí Éireann, an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus 

Foras na Mara. Níorbh fhéidir go leor de na hinseachadtaí eochair-thaighde agus eochair-

fhorbartha tarlú thar an tréimhse sin ach amháin mar thoradh ar na comhoibrithe rathúla úd.  
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Ina theannta sin a sholáthraigh na heolaithe sa Rannán seirbhís chomhairleach agus tacaíochta 

chuimsitheach don Aire agus don DCENR.  

 

Acmhainní Daonna 

Is é an príomh-dhúshlán atá os comhair an Rannáin Acmhainní Daonna thar thréimhse na 

tuarascála seo ná saothrú chun béascna eagrúcháin nua a fhorbairt don IFI, agus na tacaíochtaí 

agus seirbhísí HR/IR don phobal agus do Rannáin eile laistigh den IFI agus an líon foirne á 

bhainistiú síos chuig na leibhéil a cheadaíonn an Roinn Airgeadais faoin gCreatlach Rialála 

Fostaíochta (ECF). Mar chuid den trasdul chuig an IFIR ón bPríomh-Bhord Iascaigh agus na 

Boird Iascaigh Réigiúnacha ab amhlaidh a chuathas i mbun cláir chuimsithigh de rannpháirtíocht 

foirne. Trasdul fíor-rathúil isteach san IFI a bhí ann, agus cothabháladh caidreamh tionsclaíoch 

cobhsaí i rith na tréimhse sin. D'oibrigh an fhoireann ón Rannán go fíor-dhlúth le comhleacaithe 

ón DCENR um sholáthar réimse faisnéise HR ar baineadh leas aisti chun cúnamh le bainistiú na 

hearnála poiblí.  

 

Forbairt Gnó  

Tugadh deis den scoth le bunú an IFI chun an chaoi a rabhthas ag forbairt, ag margaíocht agus 

ag cur chun cinn na n-iascach in Éirinn a bhreithniú agus díriú in athuair air; agus ba ón 

bpróiseas sin a cruthaíodh an Rannán Forbartha Gnó. Ba é croí-thasc an Rannáin thar an 

tréimhse sin comhdhlúthú mhargaíocht agus chur chun cinn na hacmhainne iascach, ag giniúint 

éifeachtúlachtaí suntasacha dá réir, agus ag tógáil na hinniúlachta forbartha gnó laistigh den 

Rannán. Bhain glacadh róil ní b'onnghníomhaí san earnáil, saothrú le páirtithe leasmhara, agus 

tógáil na hinniúlachta laistigh den IFI leis an gceann deiridh, d'fhonn cruthú deiseanna gnó 

inbhuanaithe a éascú ón acmhainn iascach. Cuireadh chun cinn forbairt aonaid shaindírithe um 

oideachas agus for-rochtain iascach freisin le linn na tréimhse sin.  

 

Lóistíocht 

Mar chuid den trasdul chuig an IFI ab amhlaidh a athfhorbraíodh iar-Rannán Seirbhísí Allamuigh 

an Phríomh-Bhoird Iascaigh ina Rannán Lóistíochta, arbh í a príomhfheidhm cabhlach, trealamh 

agus gnóthaí saoráidí an IFI a bhainistiú. Gineadh éifeachtúlachtaí suntasacha ar fud fad na 

heagraíochtaí um cheannach agus leas an trealaimh i rith na tréimhse a clúdaíodh leis an 

tuarascáil seo; agus laghdaíodh méid na cahbhlaí go mór. Tionscnaíodh próiseas aitheanta agus 

measúnaithe um stádas agus caighdeán gach maoin an IFI ó thaobh bhainistiú na saoráidí de. Is 

é an Rannán freisin a sholáthraíonn seirbhís sláinte agus sábháilteachta don eagras, agus a 

bhainistigh an scéim chlibeála bradán agus logleabhair, ag obair go dlúth leis an Rannán 

Oibríochtaí.   

 

Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo Chathaoirleachsa, Brendan O'Mahony, le 

mo chomhbhaill Bhoird, le lucht bainistíochta agus foireann an IFI, nárbh fhéidir an saothar ar ar 

tuairiscíodh sa cháipéis seo a dhéanamh gan iad, agus le feidhmeannaigh ón Roinn Cumarsáide, 

Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.  Thug siad go léir treoir agus tacaíocht don IFI i rith na 

tréimhse sa tuarascáil seo. Ba mhaith liom moladh a thabhairt d'fhoireann an IFI freisin a 

choinníonn orthu ag soláthair feabhais agus díograise do shaothar an Bhoird.  Ag súil leis na 

dúshláin tromchúiseacha atá romhainn, táim muiníneach agus soirbhíoch go gcuideoidh díocas, 

tiomantas agus saineolas na foirne ar fud na seirbhíse iascach linn aon bhacainn inár mbealach 

a shárú. 
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An Dr. Ciarán Byrne 

CEO 

Iascaigh Intíre Éireann 
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Oibríochtaí 
 

Oibríochtaí - Réamhrá 

Tháinig Iascaigh Intíre Éireann (IFI) ar an saol an 1 Iúil 2010. Scoir gach Bord Iascaigh 

Réigiúnach agus an Príomh-Bhord Iascaigh de bheith ann an 30 Meitehamh, agus aistríodh gach 

freagrach chuig an ngníomhaireacht nua amháin in Iascaigh Intíre Éireann. Tharla aistriú gan 

uaim na n-oibríochtaí isteach sa ghníomhaireacht nua agus thug gach ball foirne ar fud na tíre 

cúnamh chun a chinntiú gur tharla an t-aistriú gan aon fhadhbanna riaracháin ná bainistíochta. 

Ina theannta sin ab amhlaidh a bhí pearsanra riaracháin, forbartha agus margaíochta fíor-

ghníomhach sa phróiseas athbhrandála don ghníomhaireacht stáit nua. 

Tuairiscíonn an IFI ar ghníomhaíochtaí ar bhonn na nDúichí Abhantraí (RBD) cosúil leis na 

rannáin a bhí i bhfeidhm faoin gCreat-Treoir Uisce. Tá eisceacht amháin ann ina gcomhroinntear 

Dúiche Abhantraí an Iarthair idir Béal an Átha agus Gaillimh. Féach Figiúr 1 thíos. 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figiúr 1. Léarscáil Dúichí Abhantraí 

 
B'éard ba bhrí leis an gceangaltas tuairiscithe sin gur theastaigh roinnt athailínithe bainistíochta 

chun éascú don fhoireann tuairisciú ar bhonn na nDúichí Abhantraí. Tharla comhráite thar an 

tréimhse lena chinntiú go tugadh tabhairt ar láimh na limistéar tuairiscithe chun críche ar 

bhealach réidh éifeachtúil.  
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Díothú na gCumann Forbartha Iascach (Comharchumainn) 

Cuireadh deireadh le gach Comharchuman Forbartha Iascach ó 1 Iúil freisin mar chuid de 

chumascadh na mBord Iascach.  Thug foireann IFI cúnamh d'fhoirceannadh na n-eagras úd 

agus d'aistriú aon chistí iarmharacha ó na Comharchumainn chuig ciste imfhálaithe san IFI mar 

a mbainfear leas amach anseo as na cistí sin d'fhorbairt iascaireachta géim agus 

garbhiascaireachta sa chuid sin den tír inar bailíodh na cistí an chéad lá riamh. 

 

Bainistiú Iascach  

Clár Áiritheoirí Éisc 

Tá an IFI tar éis líon agus éifeachtúlacht na n-áiritheoirí éisc a mhéadú ar fud na tíre.  B'éigean 

uasghrádú na n-áiritheoirí éisc reatha agus oibreacha feabhsaithe ar chinn dá bharr sin. D'aithin 

an fhoireann suímh bhreise ar aibhneacha bradán agus breac geal tábhachtacha eile mar a 

bhfeabhsóidh suiteáil na n-áiritheoirí an fhaisnéis um rití bradán agus breac geal chuige an 

bhfionnuisce. 

Níl aon áiritheoirí bradán agus breac geal ar roinnt aibhneacha éagsúla ar fud na tíre. Táthar ag 

dúil sa bhliain 2011 áfach go gcisteofar roinnt áiritheoirí éisc trí mheán an Chiste Stampa um 

Chaomhnú Bradán.  

Bíonn an fhoireann ag cothabháil agus ag deisiú na n-áiritheoirí éisc gan staonadh, agus táthar 

tar éis roinnt áiritheoirí nua a chur leo gach aon bhliain leis an líon áiritheoirí náisiúnta. 

Tá IFI na Gaillimhe tar éis saineolas cuimsitheach a fhorbairt i réimse thógáil, oibriú, chothabháil 

agus dheisiú na n-áiritheoirí éisc.  

Tugtar i dTábla 1 sceideal na n-áiritheoirí éisc arna mbainistiú ag an IFI ar fud na tíre:  

 

Tábla 1. Sceideal Áiritheoirí Éisc suite ar fud na hÉireann agus a stádas oibriúcháin reatha 

Abhainn Dúiche  Cineál Stádas 

Abhainn Átha Féan ERBD Logie I bhFeidhm 

An Níth ERBD - Páirteach  VAKI I bhFeidhm 

An Bhóinn ERBD - Páirteach  VAKI &Logie I bhFeidhm 

An tSláine SERBD - Páirteach   Logie I bhFeidhm 

An Dubhabhainn 

(Mumha) 

SWRBD - Páirteach Pit tag I bhFeidhm 

An Dubhabhainn 

(Mumha) 

SWRBD - Páirteach Logie I bhFeidhm 

Abhainn na Bandan SWRBD - Páirteach VAKI As fearas 

An Dóinn SWRBD Logie I bhFeidhm 

Abhainn Pholl an 

Mhóintigh 

SWRBD Didson Á thástáil 

An Coireán SWRBD Logie I bhFeidhm 

An Mhaing SWRBD Logie I bhFeidhm 

An Fhéil ShRBD Logie I bhFeidhm 

An Mháigh ShRBD Logie I bhFeidhm 

An Mhaoilchearn ShRBD Logie I bpáirtfheidhm 

Abhainn Dhún 

Coillín 

WRBD - Gaillimh Logie I bhFeidhm 

Abhainn na 

Gaillimhe 

WRBD - Gaillimh - 

Páirteach 

Logie I bhFeidhm 
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Abhainn Chasla WRBD - Gaillimh Logie I bhFeidhm 

An Abhainn Mhór 

(Baile na hInse) 

WRBD - Gaillimh 

Baile na hInse 

Logie I bhFeidhm 

An Abhainn Mhór 

(Baile na hInse) 

WRBD - Gaillimh - 

Abhainn Eidhneach 

Logie I bhFeidhm 

Abhainn Ghlinne WRBD - Gaillimh - 

An Clochán 

VAKI I bhFeidhm 

Damhros WRBD - Gaillimh - 

Leitir Fraic 

Logie I bhFeidhm 

Abhainn Chúil Finn WRBD - Gaillimh - 

Leitir Geis 

Logie I bhFeidhm 

Abhainn Oirimh WRBD - Gaillimh - 

An Líonán 

VAKI I bhFeidhm 

Abhainn Bhun 

Abhann 

WRBD - Gaillimh 

Cluain Cearbán 

Logie I bhFeidhm 

An Abhainn Dubh WRBD - Béal an 

Átha - Baile 

Chruaich 

Logie I bhFeidhm 

An Abhainn Mhór  WRBD - Béal an 

Átha - Baingear 

Logie I bhFeidhm 

An Mhuinchinn 

(córas na hAbhann 

Móire) 

WRBD - Béal an 

Átha- Eisreabhadh - 

Loch na Ceathrún 

Móire  

Logie I bhFeidhm 

An Mhuaidh WRBD - Béal an 

Átha- Béal an Átha 

- Páirteach 

VAKI &Logie Idirthréimhse ar 

bun 

Baile Easa Dara WRBD - Béal an 

Átha - Baile Easa 

Dara 

VAKI I bhFeidhm 

An Iascaigh NWRBD  Logie  I bhFeidhm 

An Eidhnigh NWRBD  Logie  I bhFeidhm 

 

Áiritheoir éisc an Fhorghais, Co. an Chláir 

Thug an t-údarás áitiúil cead pleanála d'áiritheoir éisc atá pleanáilte don Fhorghas ag Inis, ach 

thug an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) achomharc in aghaidh an cheada, 

agus táthar ag feitheamh le cinneadh an údaráis phleanála.. 

 

Áiritheoir éisc Chluain Dalláin, An Dubhabhainn, Co. Chorcaí 

Tuairiscíodh líon mór bradán ag deireadh na bliana ag gabháil tríd an áiritheoir éisc ag cora 

Chluain Dalláin. Logáladh ceithre mhíle bradán tríd an áiritheoir thar thréimhse trí lá i mí na 

Samhna. Suiteáladh léitheoir clibeanna PIT (Trasfhreagróir Éighníomhach Comhtháite) ag an 

áiritheoir chun éifeachtúlacht áiritheora a mheasúnú.  

 

Áiritheoir éisc na Maoilchearna, Co. Luimnigh 

Is páirt-chomhaireamh a sholáthraítear ag áiritheoir éisc na Maoilchearna (ní chlúdaíonn an t-

áiritheoir leithead iomlán na habhann agus féadann roinnt iasc dul in aghaidh srutha gan 

taifeadadh ag an áiritheoir). Is amhlaidh dá réir ar mó i bhfad líon na n-iasc os cionn an tsuímh 

ná na 7,323 a taifeadadh ag gabháil tríd an áiritheoir.  Bainfear leas as modhanna eolaíochta 

chun an líon sin a eachtarshuí don chomhaireamh abhann iomlán, agus is féidir leas a bhaint as 
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na sonraí sin chun cúnamh le ríomh na mbradán agus na mbreac geal san abhainn. Teastaíonn 

oibreacha chun an t-áiritheoir a uasghrádú le háireamh abhann iomlán a sholáthar.   

Áiritheoir éis  Abhainn na Gaillimhe, Gaillimh 

D'fheidhmigh an t-áiritheoir sa bhealach éisc ag Gaillimh go rí-mhaith sa bhliain 2010, agus 

deimhniú ó fhíorúchán físeáin gur ghabh os cionn 10,000 bradán tríd an áiritheoir i gcaitheamh 

na bliana. Taifeadadh 714 bradán an 16 Iúil ag gabháil tríd an áiritheoir in aon lá amháin. 

D'fheidhmigh áiritheoirí eile sa Dúiche Abhantraí ag Casla, Baile na hInse, Eidhneach, an 

Clochán, Damhros, Cúil Finn, Oireamh agus Cluain Cearbán go rí-mhaith go léir, agus faisnéis 

chruinn á soláthar do mheasúnú na rití bradán agus breac geal sa limistéar. 

 

Áiritheoirí éisc i gceantar Bhéal an Átha 

Is é IFI Bhéal an Átha a bhainistíonn áiritheoirí éisc ar an nGarbhóg agus ar Abhainn Bhaile Easa 

Dara i nDúiche Shligigh, agus fuarthas comhaireamh fíoraithe iomlán do chóras Bhaile Easa 

Dara. Ní thugtar ach comhaireamh páirteach ar an nGarbhóg. Fuarthas comhairimh fhíoraithe i 

ndúiche Bhaingear don Abhainn Mhór agus don Mhuinchinn, arb é eisreabhadh Loch na Ceathrún 

Móire é. Fuarthas comhaireamh fíoraithe freisin ó áiritheoir atá suite ar an Abhainn Dubh faoi 

chomhbhainistiú an IFI agus úinéirí an iascaigh. Éascóidh infhaighteacht sonraí láidre áiritheora 

do shaothar an Bhuan-Choiste Eolaíochta (SSC) i ndáil le breithniú barrchas agus dúshaothrú 

inbhuanaithe na hacmhainne ag slatiascairí agus ag iascairí tráchtála lín tharraingthe. 

Fuarthas páirt-chomhaireamh freisin don Mhuaidh go fíorluath sa bhliain 2010 sular baineadh na 

háiritheoirí chun éascú d'athchóiriú mór na cora. Áireofar leis na hoibreacha athchóirithe foráil 

do theicneolaíochtaí comhairimh éisc fheabhsaithe. Soláthraítear tuairisc níos mionsonraithe den 

tionscadal sin níos déanaí sa tuarascáil seo. 

 

Áiritheoirí Aibhneacha na hIascaí agus na hEidhní 

Choinnigh an fhoireann orthu ag seirbhísiú agus ag cothabháil na n-áiritheoirí éisc 'Logie' ar 

iascaigh na hIascaí agus na hEidhní araon. Íoslódáladh agus fíoraíodh na sonraí ar bhonn 

seachtainiúil i rith na tréimhse sin agus cuireadh ar aghaidh chuig an mbunachar sonraí 

náisiúnta iad. Tugadh obair dheisiúcháin do leictreoidí agus athchur leathán ar áiritheoir na 

hEidhní tar éis díobhála tuile a bhain dóibh le linn mhí Lúnasa. 

 

Figiúr 2. Deisiúcháin d'áiritheoir na hEidhní 

 

Tionscadail Chiste Stampa um Chaomhnú Bradán 

Tá dhá thionscadal Chiste Stampa um Chaomhnú Bradán eile fágtha san oirthear a faomhadh sa 

bhliain 2009 nach bhfuil iomlán go fóill. Is bealach éisc ar an Abhainn Bhán (Dúiche Dhún 

Dealgan) agus oibreacha feabhsúcháin do ghnáthóg bradán i nDúiche Loch Garman atá i gceist. 
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Chuir leibhéil uisce arda agus slánú comhaontuithe úinéirí talaimh bac ar an dá cheann acu siúd 

i gcaitheamh an dara sé mhí den bhliain 2010. Táthar ag dúil go gcuirfear na hoibreacha sin i 

gcrích sa bhliain 2011.  

Táthar tar éis dul i mbun réamhshaothair ar phlean slatiascaireachta d'Abhainn Choilligeáin. 

Cuireadh tús le saothar pleanála ar thionscadal chun gabháil na n-iasc thar an imchuach ar an 

bhFeoir uachtarach a fheabhsú. Táthar tar éis dul i mbun réamhshaothair freisin chun suíomh 

oiriúnach a aithint d'áiritheoir éisc don Fheoir. Braitheann an dul chun cinn ag áiritheoir na 

Feoire agus ag áiritheoir na Siúire araon ar thoradh na saincheisteanna pleanála ar an 

bhForghas.  

Tháinig feabhsúcháin mhaithe i líon na mbradán óg ar an Máigh de bharr oibreacha athchóirithe 

abhann arna gcistiú ag an Stampa um Chaomhnú Bradán. Deimhníodh é sin i rith na leictri-

iascaireachta ar fud an docharcheantiar mar a bhfuarthas líon maith bradán óg i bpríomhshruth 

na Máighe. Tá grúpa bainistíochta dobharcheantair tar éis bheith ar an bhfód le bliain anuas 

chun tógáil ar an toradh dearfach ó infheistíocht Chiste an Stampa do Chaomhnú Comhshaoil. 

Cuireadh tús le saothar ar Thionscadal Feabhsúcháin Abhainn Bhoth Loiscthe, Co. na Gaillimh i 

mí Mheán Fómhair 2010. Áirítear leis an tionscadal sin athchóiriú sruthanna éagsúla sceathraí 

agus iasclainne sna codanna uachtaracha de chóras Abhainn Bhoth Loiscthe. Baineann sé sin le 

tabhairt isteach gairbhéil sceathraí, cruthú lochán carraige, armúr carraige na mbruach creimthe 

agus tógáil coraí cloiche. Cistítear an tionscadal sin trí Chiste an Stampa do Chaomhnú Bradán.  

 

An Lamhraigh Mhór, Co. Dhún na nGall 

Tionscnaíodh tionscadal mór ar an Lamhraigh Mhór chun creimeadh bruaigh a chosc ar feadh 

2km den chraobh-abhainn thábhachtach seo den Iascaigh.  Suiteáladh armúr carraige agus 

bolláin randamacha chun atreisiú bruach a sholáthar agus chun an fhoshraith a chobhsú don 

sceitheadh. Ina theannta sin ab amhlaidh a cuireadh bolláin randamacha san abhainn chun 

linnte doimhne a chruthú leis na héisc a choinneáil le linn triomaigh. Cuireadh an saothar ar ceal 

ag deireadh mhí Mheán Fómhair d'fhonn gan baint den bhradán agus breac sceathraí.  Tá an 

tionscadal 70% críochnaithe agus tá na hoibreacha dá bhfuil fágtha sceidealaithe lena gcríochnú 

in earrach na bliana 2011. Is ionann costas iomlán an tionscadail sin agus €100,000.  

 

 

Figiúr 3. An Lamhraigh Mhór - Treisiú na mBruach 
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Figiúr 4. Suiteáil armúir charraige ar an Lamhraigh Mhór chun creimeadh a chosc 

 
An Leacach, An Craoslach, Co. Dhún na nGall 

Táthar tar éis cistí caipitiúla nach beag a leithdháileadh don Leacach faoi chomhair suiteáil 

áiritheoir éisc Logie ar an iascach tábhachtach seo don bhradán an earraigh agus don bhreac 

geal. Táthar tar éis dul i mbun suirbhéanna tosaigh agus measúnuithe innealtóireachta. 

Tiocfaidh suiteáil an áiritheora faoi réir ghnóthú comhaontaithe leis na bruachúinéirí ábhartha i 

gcomhair suiteáil, oibriú agus seirbhísiú an áiritheora.  

 

Abhainn Ghleann Ó gCanann, Co. Dhún na nGall 

Cuireadh tuairim 4km fálaithe chun pasáil (satailt) ag beostoc a chosc agus chun bruach-chrios 

a chruthú. Rinneadh 4km breise de réiteach stráicí na mbruach chun 'tollánú' a chosc agus chun 

táirgeacht nádúrtha na habhann a fheabhsú. B'ionann costas iomlán an tionscadail agus 

€11,500. 

 

Forbairtí Iascach 

Abhainn Ghaoth Beara, Co. Dhún na nGall 

Críochnaíodh droichead cosáin ar an abhainn íochtarach os cionn sráidbhaile na Dúchoraidh. 

Sholáthair an cumann áitiúil ábhair agus fruiliú gléasra don príomhstruchtúr, leis an IFI ag 

soláthar saothair agus ábhar breise. B'ionann costas iomlán an tionscadail agus €7,000. 

 

 
Figiúr 5. Droichead thar Abhainn Ghaoth Beara 
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Loch an tSeisígh, Dún Fionnachaidh, Co. Dhún na nGall 

Rinneadh obair i gcomhar le Cumann Dhún Fionnachaidh um sholáthar dreapaí agus cosán ag 

Loch an tSeisígh. Ba é an cumann áitiúil a sholáthair an saothar agus an IFI a sholáthair na 

hábhair. Táthar tar éis tuairim 2km de chosáin a chríochnú, ag tabhairt rochtana furasta do 

shlatiascairí áitiúla agus cuairte araon. 

 

 
 Figiúr 6. Oibreacha rochtana ag Loch an tSeisígh 

 

An Leacach, Co. Dhún na nGall 

Tugadh oibreacha feabhsaithe rochtana chun críche ag an Leacach, leis an gcumann áitiúil ag 

soláthar an tsaothair agus an IFI ag soláthar ábhar do dhreapaí agus do chosáin.  

 

 
Figiúr 7. Oibreacha rochtana ag an Leacach 

 

An Abhainn Gharbh, Co. Dhún na nGall 

Bhain an Bord Soláthair Leictreachais Idirnáisiúnta (ESBI) na dambaí sealadacha a tógadh tar 

éis sciorradh talún na bliana 2008 ag Droim Caorthainn. Cuireadh tús leis an obair ar ghlanadh 

agus athchóiriú na habhann ag baint leasa as an gcistiú €375,000 arna sholáthar ag an ESBI. 

Glanadh agus atógadh ina hiomláine 1,800 méadar den abhainn i rith na tréimhse mar abhainn 

le gnáthóg don bhreac.  Cuireadh tús leis an bhfálú agus an saothar feabhsaithe rochtana thar 

mhíonna an gheimhridh.  
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Abhainn Ghlinne, Co. Dhún na nGall 

Chuir foireann an IFI críoch le droichead cosáin bheag (atá mar chuid de shiúlóid lúibe) ar 

chraobh-abhainn Abhainn Ghlinne i gcomhar le hUdarás na Gaeltachta.   

 

 

Figiúr 8. Droichead cosáin tógtha ar an Abhainn Chróibh (Dobharcheantar Ghlinne) 

 

Abhainn Bhaile Séamais Dhuibh, Co. an Chabháin 

D'fhulaing an sruthán breac beag seo le roinnt deacrachtaí truaillithe a bhain den chuid ba mhó 

le rith chun srutha ó Bhaile Séamais Dhuibh.  Chuaigh an IFI i mbun tionscadail bhig 

athchóirithe ag slatiascairí áitiúla thar chodán 2km den abhainn os cionn Bhaile Séamais Dhuibh. 

 

An Damhros - Craobhabhainn d'Abhainn an Chláir, Co. na Gaillimhe 

Chuaigh an IFI, Cónaidhm Slatiascaireachta Abhainn an Chláir agus Oifig na nOibreacha Poiblí i 

mbun comhthionscnaimh ar an Damhros - ar craobh-abhainn d'abhainn an Chláir i mBaile an 

Mhuilinn, Co. na Gaillimhe í.  Cuireadh sraith sraonairí insrutha leis an abhainn i dteannta le 

cruthú linnte, bolláin randamacha agus cur gairbhéil sceathraí léi. Uasghrádaíodh 700m de 

chainéal na habhann trí chéile. Tugadh an tionscadal sin chun críche an 18 Lúnasa ar chostas 

€9,104. Ba í Cónaidhm Slatiascaireachta Abhainn an Chláir agus duine áitiúil a chistigh costais 

an tionscadail. Sholáthair an OPW 2 bhall foirne ar feadh 20 daonlá don tionscadail sair in aisce. 

 

Dobharcheantar Loch Measca, Co. Mhaigh Eo 

Chuathas i mbun roinnt comhthionscadal mar chuid de chomhthionscnamh idir an cumann 

slatiascaireachta áitiúil agus cistiú ó Chumann Forbartha Iascach an Iarthair (sular díscaoileadh 

é) le linn na tréimhse ar shrutháin timpeall Lochanna Measca agus Ceara, go háirithe 

aibhneacha Bhéal Átha hÉin, Baile an Tobair, An Chloch Bhreac, Dún na Géige, An Róba, An 

Clochar agus Sraith na Long. Áiríodh leis na tionscadail sin go léir oibreacha insrutha le cur 

sraonairí agus gairbhéil chomh maith le bainistiú fhásra an bhruach-chreasa - trí bhaint an 

iomarca scáthaithe ó na craobhacha starrtha agus ó thollánú na gcrann.  
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Oibreacha d'Fheabhsú Gnáthóige 

Chuaigh scéim fostaíochta pobail FÁS i gcomhar le IFI Bhéal an Átha i mun 8km de réiteach na 

mbruach. Áiríodh leis na príomhchainéil agus lochanna ar a ndearnadh an obair sin Lochanna 

Con, Doire Cinn Locha, Abhainn Mhaigh Nulla, Cluanach Mór agus Cluanach Beag (Baile Phámar) 

i gCo. Mhaigh Eo. 

Áiríodh le hoibreacha feabhsaithe gnáthóige tabhairt isteach 228 tonna de ghairbhéil sceathraí 

agus roinnt sruthán sceathraí breac i  ndobharcheantair Lochanna Arbhach agus Con. Tugadh an 

obair ba shuntasaí chun críche ar an gCluanach Mór (Baile Phámar, Maigh Eo), mar ar tugadh 

isteach 180 tonna de ghairbhéil sceathraí ag ceithre shuíomh agus soláthraíodh 3510 m2 breise 

d'fhoshraith sceathraí don bhradán agus don bhreac. Bhain tábhacht ar leith leis an obair sin óir 

an Cluanach Mór bheith druidte don tslatiascaireacht agus í faoi bhun a teorann do chaomhnú 

bradán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figiúr 9. Gairbhéal sceathraí á thabhairt isteach agus á scaipeadh in Abhainn Chluanach Mór  (Baile 
Phámar, Maigh Eo) 

 

Feabhsúcháín Rochtana agus Iascaigh 

Tugadh na deisiúcháin chun críche ar roinnt struchtúr agus suiteáladh dhá dhreapa mhóra nua 

de chineál dréimire ar Abhainn Dhroim Chliabh agus droichead nua ar Iascach Bhéal Átha 

Bhearaigh. Glanadh tuairim 1.4km de rófhás scrobarnaí ar bhóthar rochtana chuig Doire Cinn 

Locha, Coillte Mach, Co. Mhaigh Eo d'fhonn forbairt an Locha mar gharbhiascach a éascú.  

 

Clár Bainistithe Abhantraí 

Soláthraítear creatlach do chuimsiú éagsúlacht páirtithe leasmhara (idir ghníomhaireachtaí agus 

eagrais neamhrialtais (NGO)) leis an bpróiseas Bainistithe Abhantaí um bainistiú comhordaithe 

na n-acmhainní áitiúla tábhachtacha.  Tá Grúpa Bainistíochta Abhantrach na Maoilchearna i 

Luimneach ar an bhfód le breis agus deich mbliana anuas, agus táthar tar éis teacht chun 

toraidh leis an gclár reatha LIFE+ na Maoilchearna, arna pháirtchistiú ag an AE.  Bhailigh 

próiseas bainistíochta dobharcheantair an IFI neart breise sa bhliain 2010 le tionscnamh an 

phróisis chomhairliúcháin le páirtithe leasmhara d'abhantracha na hEithne/Loch Síleann (An 

Cabhán), agus le forbairt plean Bainisithe Dobharcheantair (CM) don Mháigh i Luimneach. 

Reáchtáladh réamhchruinnithe do phróiseas CM na hEithne, chun rannpháirtithe féideartha a 

aithint agus chun éagsúlacht na ndúshlán os comhair na hacmhainne a aithint ó thaobh 
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chaomhnú agus bhainistiú iascach de.  Bainfidh dúshlán le plean CM na hEithne de bharr an 

cheantair mhór chomh maith leis an líon Údarás Áitiúil nach beag lena mbaineann.  Is amhlaidh 

áfach a sholáthraíonn sé sin deis chun saothrú le gníomhaíochtaí na n-údarás éagsúil a 

chomhchuibhiú agus leis an gcuir chuige bainistíochta éagsúil ag a mbíonn tionchar díreach ar 

an acmhainn iascach a mhúnlú. Táthar tar éis an chéad chruinniú CM a sceidealú do thús na 

bliana 2011 ar bhruacha Loch Síleann. 

Baineann teagmháil freisin le grúpa forbartha pobail áitiúla leis an bpróiseas Bainistíochta 

Dobharcheantair chun comhairle a sholáthar faoi fheabhsú na gconláistí áitiúla.  Forbraíodh 

pleananna ar mhodhanna chun an conláiste iascach a fheabhsú ag an Dún Beag, Co. an Chláir i 

gcomhar le Doonbeg Community Development ltd., féachaint le feabhsú an chonláiste 

slatiascaireachta/turasóireachta níos forleithne sa cheantar agus le feabhsú na gnáthóige do 

speicis dúchasacha.  Rinneadh aighneachtaí freisin d'fhorbairt Pháirc Pobail Chróich, Luimneach 

leis an gcuspóir an conláiste páirce áitiúil a fheabhsú ar bhealach neamhdhíobhálach don 

chomhshaol. D'fhéadfadh craobh-abhainn na Máighe ag Cróch gnáthóg sceathraí luachmhar do 

shalmainidí, ag feabhsú cumais táirgthe na Máighe i gcomhair speiceas dúchasach tábhachtach 

dá réir. 

Bhuail an Grúpa Bainistíochta Stiúrth d'Abhantrach na Bearú faoi dhó le linn na tréimhse 

tuairiscithe. Is fóram é an grúpa stiúrtha d'ionadaithe páirtithe leasmhara agus céadbhunaíodh é 

thiar sa bhliain 1998 faoi chlár náisiúnta do bhainistiú abhantraí. 

 

Staidéar Féidearthachta Abhainn Abhóca 

Chuir na comhairligh Camp, Dresser, McKee an 'Staidéar Féidearthachta Abhóca' ar fáil i mí 

Dheireadh Fómhair ar láithreán gréasáin Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann.  Bhuail 

ionadaithe ó IFI na Carraige Duibhe le Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (GSI) agus leis 

an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Daonna (DCENR) i mí na Samhna chun an 

tuarascáil um Mianaigh Abhóca a agus an chaoi a rachaidh tosaíochtaí na tuarascála i bhfeidhm 

ar Abhainn Abhóca a phlé.  Cé go bhfuil an-chuid den bhéim sa chéad ásc ar shlánú an tsuímh 

chontúirtigh, táthar ag súil go dtosóidh infheistíocht na todhchaí ag réiteach na bhfadhbanna san 

abhainn de bhunús an mhianaigh. Tháinig cruinniú poiblí do pháirtithe leasmhara sa 

dobharcheantar i mí na Samhna sna sála ar an seisiún faisnéise, ag ar pléadh an tuarascáil go 

mionsonraithe.  

 

Coraí 

Cora Ráth Droma – Dobharcheantar Abhóca 

Rinne an t-úinéir oibreacha ar chora ar an Abhainn Mór (ar craobh-abhainn de chuid Abhainn 

Abhóca í) ag Ráth Droma Co. Chill Mhantáin díreach coícís roimh dhúnadh na habhann 

d'oibreacha insrutha i mí Mheán Fómhair. B'éard ba thoradh leis na hoibreacha úd gur éirigh 

sean-chora leath-thréigthe ina bacainn do ghabháil an éisc thar bráid. Ba léir go fíorluath gur 

shaincheist thromchúiseach a bhí i mbealach an éisc do bhradáin agus loimpre (speicis 

Iarscríbhinn 2 araon faoin Treoir maidir le Gnáthóga) agus go raibh bac ar a ngluaiseacht. 

D'fhéadfaí bradáin a fheiceáil ag bualadh na cora agus iad ag iarraidh léim thar an mbacainn. 

Thug foireann an IFI comhairle d'úinéir na cora faoina fhreagracht chun bealach an éisc a 

chinntiú. Suiteáladh bealach sealadach de chineál fánach laistigh de chúpla lá mar réiteach 

eatramhach don tsaincheist, ag obair le chéile le hinnealtóir ón DCENR, le húinéir na cora, lena 

innealtóirí agus conraitheoirí. Choinnigh an fhoireann orthu ag monatóireacht ar an mbacainn i 

rith an tséasúir choiscthe agus tabharfaidh siad faoin tsaincheist sin in athuair sa bhliain 2011. 
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Figiúr 10. Bacainn Doghabhála: Bradáin ag iarraidh gabháil trasna na bacainne nuathógtha  

 

 

Figiúr 11. Réiteach Sealadach: Suiteáladh bealach éisc de chineál fánach mar bheart eatramhach 

 

Cora Mhainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí 

Bhuail foireann an IFI le hinnealtóirí comhairleacha an 25 Lúnasa arna gcoinneáil ag Oifig na 

nOibreacha Poiblí (OPW) chun ráitis mhodha a ullmhú do dheisiú bhealach éisc Mhainistir Fhear 

Maí lena n-áirítear trealamh monatóireachta éisc.   

D'fhógair Comhairle Baile Mhainistir Fhear Maí don Aire Conor Lenihan nach dtarlóidh na 

hoibreacha molta do Chora Mhainistir Fhear Maí anois, arna stiúradh ag an Aire, nó go dtí an 

bhliain 2011 mar chuid den Chéim II d'Oibreacha Faoisimh Thuilte Mhainistir Fhear Maí.  

 

Cora Bhaile Mhic Andáin, Co. Chill Chainnigh 

Chuaigh foireann IFI Chluain Meala i dteagmháil le hIontaobhas Abhainn Phobal Bhaile Mhic 

Andáin agus lena gcomhairligh JBA maidir le hathshuiteáil chora Bhaile Mhic Andáin ar an 

bhFeoir, a thit i dtoll a chéile le blianta beaga anuas. Tá sé molta go gcuirfear bealach éisc 

cheartfheidhmeach le fáil in aon struchtúr athchurtha. 
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Scéimeanna Hidrileictreacha 

Tá méadú iontach i líon na n-iarratas i gcomhair stáisiún cumhachta micri-hidrileictreach. 

Féadann tionchar suntasach bheith ag na stáisiúin úd ar iascaigh agus ar ghnáthóga iascach.   

D'athbhreithnigh IFI na Carraige Duibhe togra i gcaitheamh na tréimhse do hidriscéim ar an 

tSláine ag Áth Fhád, Co. Cheatharlach. Sainlimistéar Caomhantais is ea Abhainn na Sláine. 

D'fhógair an IFI a na hábhair is cúram dó faoi na hoibreacha molta i bhfianaise tábhacht na 

habhann mar chóras salmainidí. Táthar tar éis agóid a thaisceadh le Comhairle Contae 

Cheatharlach agus táthar ag fanacht ar thoradh an phróisis. 

Is ábhar cúraim iad na tograí chun dhá stáisiún cumhachta gás-adhainte nua a fhorbairt i 

nDúiche Idirnáisiúnta Abhantrach na Sionainne (IRBD) den chuid is mó de bharr bhaint agus 

dhoirteadh an uisce fhuaraithe. 

Uasghrádaíodh scéim hidreachumhachta abhann reatha le linn na bliana 2010 ar an Lamhraigh 

Mhór (An Iascaigh) i gContae Dhún na nGall.  Áiríodh leis na leasuithe iontógáil úr chuig an 

teach cumhachta agus bealach éisc fheabhsaithe do speicis imirceacha.  B'éigean iarratas agus 

measúnú iomlán pleanála a fháil, ónar theastaigh fiosruithe réamhphleanála agus cruinnithe 

suímh rialta. 

 

 

Figiúr 12. Saoráid Hidreachumhachta na Lamhraí Móire le linn oibreacha. (Bealach éisc ar clé) 

 

Figiúr 13. An Lamhraigh Mhór – críochnú iontógála modhnaithe hidreachumhachta agus bealach éisc 
fheabhsaithe 
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Figiúr 14. Saoráid hidreachumhachta ar scála beag ar Abhainn Bhéal Átha an tSratha, Cabhán, ina 
dtaispeántar saoráidí bealaigh éisc 

 

Cora Thearmann Bearaigh, Scéim Hidrileictreach 

Rinne an IFI teagmháil le hUiscebhealaí Éireann (WI) i ndáil le himirce éisc ag cora Thearmann 

Bearaigh. Ba de bhun ár n-ionadaíochtaí a d'ullmhaigh WI an bealach éisc shealadach ag Cora 

Thearmann Bearaigh. D'éirigh tábhacht an bhealaigh éisc ní ba shuntasaí nuair a fuair foireann 

an IFI bradáin faoi bhun na cora ag fanacht le gabháil tríthi chuig na codanna uachtaracha den 

tSionainn. 

Tá súil ag WI cuideachta nua a mhealladh chun infheistiú sa chora féachaint le críochnú scéime 

hidrileictrí agus forbairtí comhghaolmhara a bhfuil tús curtha leo cheana féin. Bhí comhráite ag 

an IFI maidir leis na riachtanais don bhealach éisc sa chás gur féidir forbróir nua a mhealladh 

chun an tsuímh. 

 

Maolú Tuile 

Sholáthair IFI na Carraige Duibhe comhairle agus cúnamh i ndáil le hoibreacha maolaithe tuile 

ar fud na dúiche i gcaitheamh na tréimhse. D'oibrigh an fhoireann le húdaráis áitiúla agus le 

conraitheoirí i dtaca le hoibreachta molta i mBealach Conglais, Co. Chill Mhantáin ar an 

Seangánach, an Dothair agus an Mhoiréil i gCo. Chill Dara.  

Cuireadh tús le Céim II de Scéim Faoisimh Thuilte Chluain Meala. Táthar ag leanúint ar aghaidh 

le hoibreacha ar Scéimeanna Faoisimh Thuilte Cheatharlach, Mhala agus Mhainistir Fhear Maí.  

Fuair Comhairle Contae Thiobraid Árann Theas maolú ón Aire chun dul i mbun oibreacha tuilte 

éigeandála ar an tSiúir ag Ard Fhíonáin. Chuir an IFI deireadh leis na hoibreacha sin i dtosach 

báire nó gur thángthas ar chomhaontú maidir le cineál agus méid na n-oibreacha molta.  

 

Baint Gairbhéil d'Abhainn na Bandan 

Chuir Comhairle Contae Chorcaí (CCC) tús leis an dreideáil ar Abhainn na Bandan i mBaile na 

Bandan agus máguaird Dé Máirt 28 Meán Fómhair roimh an gcomhaontú leis an IFI nó 

faomhadh uaidh faoi chineál agus méid na n-oibreacha molta.  Thángthas ar chomhaontú tar éis 

comhráite áfach trínar ceadaíodh na bearta éigeandála bainte gairbhéil do limistéar teoranta ar 

feadh tréimhse dhá lá go leith. Tháinig an obair dreideála chun críche an Déardaoin 30 Meán 

Fómhair.   
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Faoiseamh Tuile i gCoitinne 

Thug foireann comhshaoil agus forbartha an IFI cúnamh do dhearadh na hoibre faoisimh thuilte 

mar a dtéitear i bhfeidhm ar an gcomhshaol uisceach.   Áiríodh leis an obair tógáil fánáin 

charraige i Mainistir na Féile, Co. Luimnigh, deisiúcháin éigeandála droichid i gceantar an 

Longfoirt, oibreacha faoisimh thuilte agus oibreacha athchurtha lintéir i Ros Comáin agus 

oibreacha insrutha a mholadh ar an gClóideach mar a bhfuil bogadh gairbhéil nach beag ag cur 

droichead bóthair i mbaol i gCo Laoise.  

Reáchtáladh cruinniú idir IFI na Gaillimhe agus an OPW maidir leis na réamhoibreacha faoisimh 

thuilte i mBaile Chláir, Co. na Gaillimhe ar Abhainn an Chláir, ar craobh-abhainn de Loch Coirib 

í, mar a suiteálfar 'súil tuile' chun tuilte sa sráidbhaile amach anseo a mhaolú. Taiscfear Ráiteas 

Tionchair Chomhshaoil (EIS) faoi na hboireacha níos airde a tharlóidh in earrach na bliana 2011. 

 

Oibreacha Bonneagair 

Thug IFI na Carraige Duibhe comhairle agus cúnamh do thionscadail bhonneagair a tharla ar an 

N11, lintéar mhór-acomhal Chill Pheadair, obair chontartha phríomh-dhraenála na Seangánaí, 

tollánú faoin Deargail, scéim uisce Chill Mhantáin agus na droichid chosáin thar an Life i mBaile 

Átha Cliath.  

Imscrúdaíodh 16 áit thrasnaithe thar uiscí tábhachtacha sular osclaíodh an nasc deiridh den 

bhóthar nua idir Baile Átha Cliath agus Port Láirge, agus measadh gach droichead/lintéar bheith 

sásúil. Chonacthas an-chomhoibriú le foireann na n-iascach sa chomhfhiontar idir na 

conraitheoirí mótarbhealaigh Sisk agus Roadbridge. 

 

Bainistiú Iascach 

Bainistiú Stoic sna hIascaigh Ainmnithe don Bhreac Donn Fiáin 

Leanadh ar aghaidh le cláir bhainistithe stoic ar iascaigh ainmnithe don bhreac donn fiáin tríd an 

mbainistiú roghnaitheach, an leictri-iascach agus monatóireacht na gcomórtas slatiascaireachta 

liúis. Is timpeall sceitheadh an liúis a dhéantar an iarracht is mó i ndáil leis na cláir sin, agus is 

sa chuid luath den bhliain a dhéantar sin. 

 

Bainistiú agus Caomhnú Eascann  

I gcomhréir leis an reachtaíocht is amhlaidh nach raibh aon iascach tráchtála ná caithimh 

aimsire ann d'eascanna i gcaitheamh na bliana 2010, agus d'fhorghníomhaigh foireann an IFI an 

toirmeasc. Rinneadh patróil ghnáthrialta agus cuireadh aird ar leith ar Lochanna Con, Arbhach, 

Gile, Coirib, Measca, Rí agus Deirgeirt. 

In ainneoin dhúnadh an iascaigh thráchtála eascann thiar sa bhliain 2009 ab amhlaidh a 

caitheadh am agus acmhainní foirne nach beag arís ar chosaint leanúnach na hacmhainne agus 

ar mhonatóireacht na n-oibríochtaí "gaistigh agus babhtáil" ar an Éirne chun céimshrianadh na 

n-eascann geal imirceach chun na farraige timpeall na stáisiún hidrileictreach ag Béal Átha 

Seanaidh agus Béal Leice a chinntiú.  Gabhadh 16.3 tonna san iomlán ag cúig eochair-ionad ar 

fud an chórais agus iompraíodh chuig inbhear na hÉirne iad lena scaoileadh saor chun na 

farraige mar chuid d'oibleagáidí na hÉireann faoi Rialacháin Eascann an AE.  

Is léiriú é nochtadh cainníochta nach beag de líonta fonsaí d'eascanna i Loch Uachtair, An 

Cabhán (achar fada ó na láithreáin iascaigh fhaofa do chaomhnú na n-eascann geal) den 

éileamh leanúnach agus den ghá acmhainn na n-eascann fiáin a chosaint ó ghníomhaíocht 

mhídhleathach. 
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Maruithe Éisc 

Tharla marú éisc ar Abhainn Chill an Churraigh i nDúiche Dhún Dealgan, agus a fiosraíodh siar 

chuig cuid den abhainn i dTuaisceart Éireann. D'oibrigh an fhoireann go dlúth le Gníomhaireacht 

Comhshaoil Thuaisceart Éireann chun an tsaincheist a réiteach. Níor aithníodh foinse bheacht an 

truaillithe, ach bítear ag déanamh monatóireachta ar an gceantar go fóill. Tá stair maruithe éisc 

san abhainn seo, ach ba dheacair an bhagairt a dhíothú go huile is go hiomlán óir a bhfoinse 

bheith i dTuaisceart Éireann.  Fiosraíodh doirteadh ola ar an mBóinn, an Rí, Sruthán Silleachan 

ag Léim an Bhradáin (ar craobh-aibhneacha don Life araon iad) agus an Tulcha freisin.???  

Tharla marú éisc ag iascach lochanna na Ceapaí, i gCo. Phort Láirge. Measadh titim laethúil um 

ocsaigin thuaslagtha a cuireadh i leith meascáin de theocht ard san uisce agus blás algach 

bisiúil, bheith mar an chionsiocair ba dhóichí leis an marú.  Tharla marú éisc bheag eile i lochán 

éisc ag an nGraí Náisiúnta i gCill Dara arbh iad na comhathruithe ocsaigine laethúla a chreidtear 

bheith mar chúis le bás na n-iasc freisin. 

Tharla marú éisc i lochán ag Cé Giles, Port Láirge. Tá an IFI den tuairim gurbh é an truailliú 

orgánach ba chúis leis an marú éisc, agus táthar tar éis comhad a ullmhú d'ionchúiseamh. 

Tharla bás éisc nach beag sa Chanáil Mhór, Baile Átha Í an 4 agus an 5 Nollaig 2010.  Níor 

aithníodh sna fiosrúcháin, lenar áiríodh anailís uisce, an chúis chinnte do bhás na n-iasc. Tá 

fiosrúchán mionsonraithe leantach ar bun lena mbaineann Comhairle Contae Chill Dara, 

Comhairle Baile Átha Í, an IFI agus Uiscebhealaí Éireann leis an aidhm foinsí truaillithe 

féideartha a chosc.  

Tharla trí mharú éisc i mí Iúil i RBD na Sionainne de bharr eisiltigh thalmhaíochta.  Baineann 

tábhacht ghéar leis na leibhéil uisce nuair a théann an t-eisilteach isteach i sruthchúrsa éigin óir 

gurb é tionchar caolúchaín an uisce ina dtéann sé a chinnteoidh méid an dochair a dhéantar.  

Chruthaigh leibhéil uisce ísle i gcaitheamh dheireadh an tsamhraidh sa bhliain 2010 agus an seal 

fuachta fada i rith an gheimhridh brúnna breise go léir a d'fheidhmigh tionchar ar an iascach.  

Tharla astarraingt breise ag gach iontógáil údaráis áitiúil le linn na haimsire rí-fhuaire de bharr a 

thuilleadh brú ar na soláthairtí uisce.  Tharla briseadh sna píobáin ola téimh thí freisin mar 

gheall ar an aimsir rí-fhuar, agus truailliú ola ann dá bharr. 

Tharla marú éisc sa dréimire éisc ag an stáisiún cumhachta ag Béal Átha Seanaidh a tuairiscíodh 

don IFI an 19 Lúnasa le bás deimhnithe ar a laghad 131 bradán aibí fiáin agus feirme.  Tharla na 

básanna de réir dealraimh mar thoradh ar lomán mór adhmaid ag cur baic sa bhealach isteach 

fothoinn idir an dá linn ar barr an bhealaigh éisc. Tásctar ó na samplaí a tógadh nach raibh aon 

saincheist galair faoina bhun.  

Taifeadadh marú éisc amháin thar an tréimhse ar Abhainn Bhaile ???, Co. an Chabháin. 

Aithníodh baint bheith ag foinsí talmhaíochta leis, agus táthar ag tionscnamh ionchúisimh. 

Maraíodh tuairim 300 breac ar mhéid méire agus bliain amháin d'aois. 

Taifeadadh roinnt bradán agus breac geal drochmharcáilte agus díbheo le sruth ó phríomheas na 

Duibhe, Co. Liatroma i rith an tséasúir shlatiascaireachta. Rinne foireann an IFI 

dlúthmhonatóireacht ar chúrsaí i gcomhar leis na húinéirí iascaigh ábhartha. Cuireadh roinnt 

samplaí de na héisc i gceist le haghaidh scrúdú paiteolaíochta. Tógadh samplaí uisce freisin 

lenar deimhníodh dea-cháilíocht agus gan tásc ar bith d'aon ghreannaitheoir uisce-iompartha.  

Níor aithníodh aon bhunghalar ná bunphataigin ó na héisc a scrúdaíodh go nuige seo. Aithníodh 

an chúis ba dhóchúla mar ionfhabhtú fungach tánaisteach ar bhradáin ghortaithe ag éirí as an 

díobháil fhisiciúil a bhain dóibh le linn na dtréimhsí fada de shreabhadh íseal nuair nárbh fhéidir 

leis na héisc an t-eas a dhreapadh ag na codanna íochtaracha den abhainn. Tá idirbhearta ar 

bun leis na húinéirí bruachánacha faoi seach chun teacht ar chomhaontú do sholáthar bealaigh 
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éisc fheabhsaithe ag an ionad slatiascaireachta bradáin shonrach seo mar chuid d'iarracht an 

tsaincheist thromchúiseach seo a réiteach. 

 

 

Figiúr 15. Básmhaireacht Bradán ón Abhainn Dubh (Lúnasa 2010) 

 

Bainistiú Comhshaoil 

Rinne IFI na Carraige Duibhe fiosrúcháin i ndáil le saincheisteanna comhshaoil agus measúnú ar 

thionchair fhéideartha na bhforbairtí ar ghnáthóga iascaigh. Taisceadh ceithre chéad is cúig 

aighneacht déag leis na húdaráis áitiúla ábhartha i ndáil le hiarratais phleanála, a fhéadann dul i 

bhfeidhm ar na hiascaigh. Baineann na hiarratais sin le héagsúlacht tograí ó fhorbairtí 

cónaitheacha, talmhaíochta agus tráchtála agus cleachtas úsáide talún.  

Fuair IFI Mhaigh Chromtha 220 tuairisc de chineál comhshaoil i gcaitheamh na tréimhse. Bhain 

na tuairiscí sin le gearáin faoi dhoirteadh eisiltigh go díreach in uiscí ó fhoinsí talmhaíochta, 

tionsclaíochta agus údaráis áitiúil, trí neamh-chomhlíonadh le coinníollacha pleanála, dumpáil 

ábhar gar do shruthchúrsaí agus cur isteach ar aibhneacha tríd an draenáil agus trí bhaint an 

ghairbhéil.  

Gearradh fíneáil €500 agus caiteachais teicniúla €2,800 ar Chomhairle Contae na Gaillimhe mar 

thoradh ar thruailliú Abhainn na hAbarta le clóirín ón ngléasra uisce ónar tháinig marú éisc. 

Gearradh fíneáil €3,000 ar shealgaire fia mar thoradh ar chás a éisteadh i gCúirt Chuarda an 

Chlocháin a achomarcadh chuig Cúirt Chuarda an Chlocháin dá éis, as dumpáil conablach fia gar 

do shruthán ???, ar craobh-abhainn de chuid ??? é in aice le hUachtar Ard, Co. na Gaillimhe. 

Tharla trí dhoirteadh ola i rith na tréimhse a tugadh chun conclúide go sásúil. Ba iad seo a 

leanas iad: 

 tionóisc lenar bhain tancaer ola i mBaile Átha an Rí 

 nasc fabhtach le humar ola baile ag Ballard, Bearna, Co. na Gaillimhe 

 creimeadh píobáin ola fothalún ag an gCaisleán Nua, Gaillimh a shil le linn na droch-

aimsire.  

Tá an IFI tar éis bheith ag obair le dhá údarás áitiúla ar shaincheisteanna forfheidhmiúcháin.  

D'eisigh an Chomhairle Contae i dTiobraid Árann ordú feidhmiúcháin i ndáil le forbairt 

neamhúdaraithe gar do Bhéal Átha Gabhann. Atreoraíodh sruthán agus tógadh rúidbhealach 

ardaithe ar thalamh a bhíonn i mbaol tuilte.  Tá an IFI tar éis na himpleachtaí iascach a imlíniú 

don údarás áitiúil agus tá sé tar éis bualadh leis an úinéir talún. Tá an IFI ag obair i bPort Omna 
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le Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh ar ordú feidhmiúcháin i ndáil le hoibríocht 

dreideála mhuirí mhídhleathach.  

 

Tá an IFI tar éis dul le Comhairle Contae Luimnigh os comhair na Cúirte Cuarda i ndáil le 

hatreorú suntasach d'Abhainn Ghleann Corbraí ag an nGleann, Contae Luimnigh. 

 

Rinneadh roinnt suirbhéanna ar dhobharcheantar na hEidhní i gContae Ros Comáin.  Tá 

saincheisteanna cáilíochta uisce agus caomhnaithe éisc sonracha sa cheantar seo.  Táthar tar éis 

stádas cáilíochta íseal na hEidhní a aibhsiú i dtuarascáil i ndiaidh a chéile de chuid an 

Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA).  Chuaigh IFI Luimnigh i mbun 897 imscrúdú 

agus fiosrúchán lenar áiríodh 71 iarratas pleanála, 11 san fhoraoiseacht, 8 n-iarratas ar chead 

dramhaíola, 1 ceadúnas doirte amháin agus 12 tuairisc de dhíghrádú uisceach féidreatha.          

 

Oibreacha Sibhialta agus Bonneagair 

Chuaigh foireann an IFI i dteagmháil go dlúth leis an OPW agus leis na húdaráis áitiúla ar 

oibreacha athchurtha droichid agus ar chothabháil ar fud na tíre. Bhain cruinnithe ar an láthair, 

moltaí agus imscrúduithe dá éis anuas go dtí críochnú na n-oibreacha.  Ba chleachtadh 

bunriachtanach an teagmháil sin in imeacht na mblianta chun a chinntiú nach bhfeidhmíonn na 

modhanna oibre éagsúla isteach ar an acmhainn iascach. 

Is í an OPW atá freagrach as go leo struchtúr trasnaithe abhann, agus tá clár leanúnach 

feabhsúchán acu ar a gcainéil draenála, lena n-áirítear Abhainn na hUinseann i nDún na nGall 

mar ar athchuireadh droichead fochaighdeáin ina iomláine. 

 

 

Figiúr 16. Droichead thar an Uinsinn (lena athchur).    Oibreacha críochnaithe do Dhroichead na 
hUinseann 

 

Rinneadh deisiúchán agus athchóiriú mór ar Dhroichead Westbrook i mBun Cranncha freisin.  

Chinntigh foireann an IFI gur chomhlíon gach obair a rinneadh le ceangaltas iascach óir go bhfuil 

an suíomh díreach in aghaidh srutha ó chuid thábhachtach slatiascaireachta d'Abhainn na 

Cranncha. 
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Figiúr 17. Droichead Westbrook ar Abhainn na Cranncha le linn athchóirithe agus Droichead 
Westbrook leis na hoibreacha foréise críochnaithe 

 

Tá an IFI tar éis bheith ag déanamh teagmhála le Comhairle Contae Ros Comáin chun na 

céimeanna is gá a léiriú d'fhonn stádas caomhnaithe oiriúnach a thabhairt ar ais don Eidhneach 

agus cuspóirí Chreat-Treoir Uisce an AE a shásamh.  Beidh an dá údarás ag obair go dlúth thar 

an gcéad cúpla bliain eile chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna pleanál agus ar na 

tionchair chomhshaoil a bhainenn leis an Eidhneach.  

 

Ionchúisimh Chomhshaoil 

Thángthas ar shocrú i gcás IFI v SIAC Wills JV, i ndáil le dhá theagmhas truaillithe ina rabhthas 

ag doirteadh soladach ar fuaidreamh gan cheadúnas amach in Abhainn Bhaile Uí Fhloinn agus i 

gcraobh-abhainn áitiúil. Tógadh na samplaí le linn teagmhais tuilte gach re 500 bliain.  Tugadh 

ranníocaíochtaí mar chuid den socrú d'athchóiriú agus do thionscnaimh oideachais iascach sa 

cheantar.  

 

Cosaint Cháilíocht an Uisce 

Cuireann an IFI tosaíocht fhíorard le cosaint leanúnach cháilíocht an uisce. Athbhreithnítear gach 

iarratas pleanál agus togra foraoiseachta a d'fhéadfadh dul i bhfeidhm ar an acmhainn iascach 

agus déantar aighneachtaí de mar a mheastar bheith cuí. Cuir i gcás IFI Bhéal an Átha mar a 

ndearnadh measúnú ar ocht n-iarratas pleanála is daichead agus a ndearnadh aighneachtaí i 

leith 37 díobh siúd.  Tugadh aird ar leith freisin do thograí foraoiseachta le hathbhreithniú 

déantar ar 38 acu i gcomhréir leis an mbeartas, chuir IFI Bhéal an Átha go rathúil i gcoinne 4 

thogra ar leasúchán anuas ón aer.  

Rinneadh aighneachtaí freisin tar éis athbhreithnithe ar mheasúnachtaí tionchair chomhshaoil 

agus iarratais ar cheadúnais doirte eisiltigh. Tugadh acmhainní nach beag d'imscrúduithe na 

ngléasraí cóireála dramhuisce, d'oibreacha bonneagair, d'imscrúduithe feirme agus 

d'imscrúduithe ginearálta ar shuímh ilghnéitheacha. Fiosraíodh tríocha seacht dtuairisc truaillithe 

agus eisíodh litreacha foláirimh i ndáil le hocht gcinn díobh siúd.  

Cuireadh tús le clár samplála freisin i mí Dheireadh Fómhair i ndobharcheantar Loch Arbhach, a 

bhí dírithe ar aithint fhoinsí saibhrithe ónar eascair bláis algacha dianseasmhacha chomh 

déanach le fómhar na bliana 2010. 
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Rinneadh monatóireacht leanúnach ar aibhneacha agus lochanna Dhúiche Abhantrach an 

Iarthuaiscirt (NWRBD) ar an Éirne Uachtair idir Iúil agus Nollaig le 219 sampla tógtha agus 

anailísithe. Tugadh monatóireacht breise ar Loch na Coirre Glaise i Lúnasa agus Meán Fómhair 

chun cúis an bhláis algaidh a fháil amach.  Deimhníodh leibhéil ardaithe fosfair, rud a thionscain 

clár saindírithe fiosrúcháin agus beart feabhsaithe in aghaidh srutha ón loch.  

Ina theannta sin is amhlaidh a scrúdaíodh 119 iarratas pleanál agus tugadh na breithniúcháin ar 

aghaidh chuig an údarás pleanála ábhartha. I measc na bhforbairtí móra ba chás leis an IFI bhí 

oibreacha bonneagair nach beag a bhaineann leis an N3, uasghráduithe nua agus molta do na 

gléasraí séaraigh reatha, athchóireáil mholta Chanáil Uladh ar Loch Éirne Uachtair chuig Cluain 

Eois agus go leor eile nach iad. 

Rinne foireann IFI Bhéal Átha Seanaidh ní ba mhó ná 3,367 imscrúdú ag ionaid éagsúla i 

ndobharcheantar na hÉirne Uachtair.  Déantar imscrúduithe rialta ar bhunús míosúil ag eochair-

ionaid ar fud an chórais chun bunachar sonraí fadtéarmach a sholáthar don réigiún. Déantar 

imscrúduithe forlíontacha mar gheall ar bhreithniúcháin bhreise nó ar thuairiscí ón bhfoireann nó 

ón bpobal.   

Glacadh beart tar éis na n-imscrúduithe úd do réiteach aon fhadhbanna a chonacthas. 

Tionscnaíodh dhá ionchúiseamh. Slánaíodh dhá ionchúiseamh idir Iúil agus Nollaig 2010, le dhá 

chás eile ar feitheamh ag ceann na bliana. Bhain ionchúiseamh amháin le cás i gcoinne 

Chomhairle Contae Liatroma maidir le gléasra cóireála séaraigh Charraig Álainn agus an ceann 

eile le teagmhas truaillithe talmhaíochta. Braitheadh cúig shárú freisin ó na himscrúduithe úd 

agus eisíodh litreacha foláirimh, rinneadh imscrúduithe leantacha chun fáil amach ar ceartaíodh 

an fhadhb. 

 

Bainistiú na Speiceas Coimhthíoch 

Bainistiú Lagarosiphon major  – Loch Coirib 

Leanadh ar aghaidh leis an saothar ar bhainistiú agus srianadh an fhiaile ionraigh, Lagarosiphon 

major i Loch Coirib. Fostaíodh an fhoireann ar an gclár trí leas a bhaint as cistiú ó fhoinsí 

éagsúla lena n-áirítear Comhairle Contae na Gaillimhe; Cumann Forbartha Iascaigh an Iarthair; 

an Chomhairle Oidhreachta; Oifig na nOibreacha Poiblí agus ó fhoinsí laistigh den IFI féin. 

Caitheadh 454 daonlá sa tréimhse idir Iúil agus Nollaig 2010 ar an tionscadal, baineadh 2,252 

méadar ciúbach d'fhiailí tríd an ngearradh meicniúil agus leagadh 2,367 méadar de mhatra 

siúite thar an bhfiaile ar ghrinneall an locha. Conarthaí thriúr foirne a fostaíodh go sonrach ar an 

tionscadal; chuaigh siad in éag an 30 Nollaig agus níorbh fhéidir iad a athnuachan de bhar an 

toirmisc fhostaíochta. Slánaíodh cistiú i mí na Nollag 2010 d'fhostú foirne don tionscadail i 

gcomhair na bliana 2011, áfach.  
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Figiúr 18. Leithdháíleadh Lagarosiphon major i Loch Coirib 

 

Thug an Dr. Joe Caffrey agus an Dr. Greg Forde léiriúcháin do Chomhairle Chathair na Gaillimhe 

agus Comhairle Chontae na Gaillimhe araon i leith éifeachtaí díobhálacha tromchúiseacha an 

fhiaile ionraigh, Lagarosiphon major ar Loch Coirib, féachaint le cistiú breise a fháil do shrianadh 

agus baint fiailí. Is amhlaidh dá éis sin a d'áirigh an dá údarás sreabhanna buiséid lena 

meastacháin don bhliain 2011 don chúnamh leis an oibríocht fiailí a bhaint sa bhliain 2011. 

 

 

Figiúr 19. Baill fhoirne ag gearradh agus ag bailiú Lagarosiphon agus baill fhoirne ag imlonnú matra 
siúite in-bhithmhillte súite solais 
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Diúilicíní Riabhacha 

Táthar tar éis diúilicíní riabhacha a bhrath i Loch Bhaile an Chorraigh (ar cuid de 

dhobharcheantar na Níthe é), Droim Conrach, Co. na Mí.  

 

Plean Bithshlándála Píolótach do Loch Measca 

Mar chuid den ghné oideachais agus for-rochtana den Phlean Bithshlándála Loch Measca ab 

amhlaidh a rinneadh cur i láthair ar an ábhar do Choiste Beartais Straitéisigh Chomhairle Contae 

Mhaigh Eo agus do Chomhairle Chathair na Gaillimhe. 

Bunaíodh stáisiúin ghlanta díghalrúcháin chun aon aistriú de speicis ionracha ó dhobharlaigh eile 

chuig Loch Measca a mhaolú, le linn do Chomórtas Chorn Domhanda na mBreac a reáchtáladh 

ar Loch Measca sa bhliain 2010. D'fhostaigh IFI na Gaillimhe stáisiúin seirbhíse áitiúla chun an 

tseirbhís a sholáthar. Samhlaítear go soláthrófar an tseirbhís sin ó cheann ceann na bliana. 

Cuireadh pacaí oideachais ar fáil do shlatiascairí mar chuid dá n-iontráil sa chomórtas 

slatiascaireachta agus chuir an Coiste Chorn Domhanda chun cinn úsáid na stáisiún glanta ar 

feadh an chomórtais.   

 

An Bhithshlándáil i gCoitinne 

Ag éirí as an mbagairt ó speicis ionracha, go háirithe an líobhógach Afracach (Lagarosiphon 

major), rinne foireann an IFI monatóireacht rialta ar lochanna móra do speiceas ionrach sin 

agus do speicis eile nach é. 

 

Cosaint, Ionchúisimh agus Urghabhálacha  

Bhuaigh IFI na Carraige Duibhe 6 chás cúirte i gcaitheamh na tréimhse, ar bhain 2 cheann acu 

le hiascach bradáin mhídhleachtach agus 4 cinn acu le garbhiascach mídhleathach sa Chabhán 

agus i Muineachán.  Gearradh fíneáil €2,000 ar an gcosantóir sa chás a bhain le hiascach 

bradáin mhídhleathach as roinnt ciontuithe, agus dámhadh €3,529 don IFI. Gearradh 

pianbhreith 6 mhí i bpríosún ar chosantóir i gcás amháin i Muineachán as garbhiascach 

mídhleathach ar Loch Ramhar agus gearradh fíneálacha €2,200 i gcás eile ar thriúr daoine as 

garbhiascach mídhleathach.  

Tharla eachtra eaglach nuair a nochtadh scian le linn urghabhála agus cuireadh bagairt ar roint 

foirne. Tá ionchúiseamh ar feitheamh maidir leis an eachtra sin san iardheisceart. 

 

 

Figiúr 20. Bradán gafa le líontán mídhleathach. 
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Tháinig an fhoireann ar scata iascairí ag baint leasa as líontáin ar an tSuca i ndobharcheantar na 

Sionainne, le cúnamh ón nGarda ó Bhéal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe. Ghabh foireann an 

IFI lear mór garbhéisc agus na líontáin. 

Chonacthas méadú nach beag sna rití bláthán sa tréimhse idir Iúil agus Nollaig chuig go leor 

d'Aibhneach Dhún na nGall thar an méid a taifeadadh le blianta beaga anuas. Tharla leibhéil 

arda gníomhaíochta mídhleathaí mar thoradh i bpáirt air sin, go háirithe i ndúiche Leitir 

Ceanainn. Chuaigh IFI Bhéal Átha Seanaidh i mbun 1 ionchúiseamh amháin agus ghabh 21 

líontán agus 2 bhád inséidteacha as iascach mídhleathach.  

Tharla méadú nach beag i ngníomhaíocht mhídhleathach ar aibhneacha sa dara leath den bhliain 

2010 i gceantar IFI Bhéal an Átha. Níltear ag gnóthú teorann caomhnaithe do bhradáin i roinnt 

de na haibhneacha mar ar tharla an ghníomhaíocht mhídhleathach mhéadaithe sin. Gabhadh 13 

duine tar éis béim ní ba mhó ar phatróil intíre ó 1 Iúil i ndáil le 9 dteagmhas agus tionscnaíodh 

imeachtaí i gcoinne iad seo go léir. Éisteadh 2 chás agus ionchúisíodh 3 daoine go rathúil faoi 

cheann na bliana. Éistfear le fuílleach na gcásanna le linn na bliana 2011. Tháinig dhá chás eile 

os comhair na gcúirteanna i rith na tréimhse a bhain le teagmhais a tharla sa bhliain 2009 agus 

go luath sa bhliain 2010, agus shlánaigh IFI Bhéal an Átha ciontuithe sa dá chás. 

Figiúr 21. Roinnt míreanna a gabhadh le linn patról; líontáin mhídhleathacha, slata, lampaí, trealamh 
tumadóireachta agus muiríní 

 

Tháinig fíneálacha agus costais mhóra á ngearradh mar thoradh ar ionchúiseamh a thóg IFI na 

Gaillimhe i gcoinne 3 daoine as oisrí a bhaint de láimh an 25 Samhain 2010 i gCúirt Dúiche an 

Chlocháin.  

Thóg IFI Luimnigh cás i gcoinne grúpa slatiascairí Francacha as baoite beo a allmhairiú. 

Gabhadh grúpa slatiascairí Francacha i mí Aibreáin na bliana 2009 ar Loch Deirgeirt ag iascach 

le carbán beo allmhairithe.  Thug an chúirt fíneálacha móra agus d'ordaigh forghéilleadh 

trealaimh. 

Gearradh pianbhreith 10 mí in IFI Chluain Meala ag Cúirt Dúiche Charraig na Siúire an 16 

Nollaig 2010 ar dhuine aonair a bhagair dochar a dhéanamh do ghluaisteáin fhoirne agus bailte 

na foirne a chur trí thine, chomh maith le hionsaí fisiciúil a dhéanamh ar an gCigir Iascach don 

cheantar. Gabhadh an té agus é ag iascach go mídhleathach ar Abhainn na Siúire.   

Thug té ar leis 'roinnt iascach' (is é sin gur leis an teideal ar na cearta iascaigh) achomharc ar 

chiontú i gcás ag Cúirt Dúiche na hInse; ciontú a fuair sé i gCúirt Dúiche Chill Rois faoi Alt 65 

agus Alt 96 den Acht Iascaigh. Bhain na muirir le líontán mídhleathach bheith ina sheilbh agus 

bheith á úsáid ar Abhainn an Dúin Bhig.  Sheas an Breitheamh leis an gciontú, ach an t-

achomharc a éisteacht, i gcoinne an duine faoi Alt 96 agus scrios sé amach an ciontú Alt 65. Ba 

chás suntasach a bhí anseo óir gur áitigh sé go raibh sé i dteideal gach iasc a bhaint, lena n-

áirítear an bradán, de na locháin charraige. 
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Urghabhálacha 

Rinneadh roinnt urghabhálacha i gcaitheamh na bliana agus mionsonraítear ina n-iomláine iad in 

Aguisín 11. 

 

Cosaint Iascach 

Leanann foireann an IFI orthu ag forbairt cur chuige nua do chosaint na n-iascach. Táthar ag 

foinsiú teicneolaíochtaí úra agus á dtabhairt isteach chun cur leis na modheolaíochtaí 

seanbhunaithe dá bhfuil ann. D'fheidhmigh tabhairt isteach Árthach Uisce Pearsanta (PWC) le 

linn na bliana go fíor-éifeachtach do chosaint iascach áirithe. Táthar ag leathnú na 

teicneolaíochta chuig limistéir bhreise agus chuir sí ar ár gcumas codanna i bhfad ní b'fhaide de 

na haibhneacha a phatrólú mar ar bhain fadhbanna rochtana agus siúil san am atá thar. 

 

 

Figiúr 22. Bád Crua Inséidthe (RIB) Iascach maille le Líontáin Urghafa 

 

Ghlac foireann an IFI le dul chun cinn nua eile le tabhairt isteach cadhcanna do phatrólú ciúin 

agus éifeachtach na n-aibhneacha níos lú chomh maith le tabhairt isteach an rothair in athuair 

do na patróil soghluaiste agus teicneolaíochtaí eile nach mionsonraítear sa tuarascáil seo iad. 

Is cás buairimh mhór go fóill í an líontóireacht mhídhleathach.  Táthar ag baint éisc sceathraí 

istoíche trí leas a bhaint as lampaí agus sleánna. Gabhadh roinnt grúpaí i mbun an ghnímh i 

gcaitheamh séasúir sceathraí na bliana 2010.  

Tháinig tuairisciú go leor teagmhas don fhoireann ar bhealach tráthúil éifeachtach mar thoradh 

ar chomhoibriú níos mó agus feasacht níos mó um chaomhnú i measc slatiascairí agus an 

phobail i gcoitinne. Ligeann na patróil ón aer ar farraige i gcomhar leis an Aerchór do phatrólú 

rialta ar achair mhóra den chósta.    

Gabhadh trealamh mídhleathach agus iasc a gabhadh go mídhleathach roinnt uaireanta. 

Tuairiscítear méadú trí chéile bheith tagtha ar líon an iascaigh mhídhleathaí ar fud na tíre. Is 

dúshlán fíormhór í an phóilíneacht anois de bharr na hacmhainne foirne bheith ídithe. 
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Figiúr 23. Iasc gafa mar léiriú ar an díobháil ó shleá mídhleathach an bhradáin agus an bhric 

 

Taispeántar sna grianghraif thuas bradáin agus bric a maraíodh trí leas a bhaint as sleánna agus 

gabhail mhodhnaithe le lampaí ardchumhachta ar an Eatharlach, ar craobh-abhainn de chuid na 

Siúire í. Léirítear sna pictiúir sin cleachtas cruálach mídhleathach a dhéanann fíordhíobháil do na 

stoic éisc, agus ar a dtagann foireann IFI Chluain Meala ó thráth go chéile le linn patról ar 

aibhneacha sceathraí. 

 

Fíneálacha ar an Toirt 

Tharla méadú nach beag i líon na bhFíneálacha ar an Toirt a eisíodh do mhionsáruithe um 

reachtaíocht na nIascach.   

 

Oisrí 

Táthar buartha mar gheall ar ainmniú na n-iascach oisrí fiáine mar ar ceadaíodh ceadúnais 

uisceshaothraithe d'iascaigh shaothraithe grinnill i limistéir a bhfuil ann do bheirtreacha oisrí 

fiáine cheana féin. Tá cúrsaí tar éis forbairt i Loch Súilí mar ar leagadh diúilicíní saothraithe 

grinnill anuas ar na beirtreacha d'oisrí dúchasacha. 

 

Eascanna 

Tá ceadúnú ag an mBord Soláthair Leictreachais (BSL) córas gaiste agus iompair a oibriú ar an 

iascach eascann is mó in Éirinn, an tSionainn féin, mar chuid den Phlean Náisiúnta um Bainistiú 

Eascann.  Tá iascairí eascanna fostaithe ar chonradh ag an BSL chun easccanna a ghabháil i 

ngaistí ag suímh i Rúscaigh, Fiodh an Átha, Áth Luain agus Cill Dalua trí leas a bhaint as líontáin 

Coghill idir mí Lúnasa agus mí an Mhárta.  Is é an IFI a dhéanann monatóireacht ar an oibríocht 

chun a chinntiú go mbaineann dea-cháilíocht leis na heascanna ag an suímh scaoilte saor faoi 

bhun chora an Phairtín, mar sheachshruth thar na tuirbíní ag Ard na Croise.  Tharla buaicphointe 

rith na n-eascann geal i mí na Samhna. 

Scaoileadh saor go rathúil díreach os cionn 22 tonna d'eascanna faoi bhun chora an Phairtín síos 

go dtí deireadh mhí na Samhna. Laghdaigh an rith go mór ina dhiaidh sin, agus ba líon 

fíorbheag eascann a gabhadh agus a athlonnaíodh i mí na Nollag go háirithe de bharr na leibhéal 

uisce íseal agus na dteochtaí rífhuara.  
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Cúrsaí Eile a bhaineann le hIascaigh 

Ar an drochuair, thriomaigh droimeiteach beag é in inbhear na Dóinne agus níorbh fhéidir é a 

chur ar athshnámh.  Maraíodh go daonnachtúil é mar thoradh air sin.  Táscadh in anailís ní ba 

dhéanaí gur dhóichí go raibh sé ag fulaingt le seadán inchinne. 

 

 

Figiúr 24. Droimeiteach beag a thriomaigh sa chuid thaoidmhear d'inbhear na Dóinne 
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Taighde agus Forbairt 
 

Taighde agus Forbairt - Réamhrá 

Tugtar an tasc do Rannán Taighde agus Forbartha de chuid Iascaigh Intíre Éireann (IFI) taighde 

feidhmeach a sheachadadh chun tacú le caomhnú agus forbairt acmhainn iascaigh intíre na 

hÉireann.  Is í sprioc lom na foirne taighde taighde ardcháilíochta, buiséadach agus teoranta ó 

thaobh an ama de a sheachadadh i gcomhpháirt le gníomhaireachtaí Stáit agus idirnáisiúnta eile 

lena n-áirítear na hOllscoileanna.   Dhírigh an Rannán a aird sa bhliain 2010 ar sholáthar 

comhairle saineolaí agus ar sheirbhísiú riachtanais na reachtaíochta náisiúnta, Eorpaí agus 

idirnáisiúnta.   Is bunriachtanas í an chomhairle eolaíochta chun tacú le cinntí um bainistiú 

iascaigh agus le forbairt straitéisí agus reachtaíochta chun cosaint agus caomhnú na speiceas 

iasc fionnuisce intíre agus cósta agus a gcuid gnáthóg a chumasú.     

Bhí dlúthbhaint ag foireann taighde an IFI i gcaitheamh na bliana 2010 i ní ba mhó ná 20 

tionscadal ar fud réimse leathan gníomhaíochtaí taighde agus monatóireachta iascach lena n-

áirítear ceimic an uisce, fásra uisceach, speicis uisceacha ionracha, garbhiasc, liús, speicis i 

mbaol a ndíothaithe (caomhnú), iasc fionnuisce dúchasach agus speicis éisc um chaitheamh 

aimsire muirí.   Cumasaíonn torthaí an taighde úd tairiscint na comhairle saineolaí chun tacú le 

cinntí um bainistiú iascaigh nó le forbairt beartais, cuir i gcás i leith chaomhnú an bhradáin nó 

chun aghaidh a thabhairt ar an mbagairt ó speicis ionracha nó ar chomhlíonadh cheangaltais na 

Treorach maidir le Gnáthóga agus na Creat-Treorach Uisce.  Seachadadh roinnt de na 

tionscadail sin trí chomhpháirtíochtaí straitéiseacha le gníomhaireachtaí náisiúnta ar nós Fhoras 

na Mara (MI), an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS), Uiscebhealaí Éireann 

(WI), Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW), comhpháirtithe acadúla in Ollscoil na Banríona, Béal 

Feirste (QUB), Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (UCD/COBÁC), Coláiste na hOllscoile, 

Corcaigh (UCC/COC) agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (TCD) agus na 

gníomhaireachtaí idirnáisiúnta seo a leanas; an Ghníomhaireacht Comhshaoil (An Ríocht 

Aontaithe), An tAontas Eorpach (AE), An tEagras um Chaomhnú Bradán san Aigéan Atlantach 

Thuaidh (NASCO) agus Comhairle Chomhairleach Iascach Intíre na hEorpa (EIFAC). 

Tairgtear an deis leis an eagras nua d'iascaigh intíre chun a chinntiú go nglactar cur chuige 

tosaíochta náisiúnta comhsheasmhach i leith gach tionscadal taighde.  Baineann tábhacht ar 

leith leis sin san aeráid eacnamúil dheacair reatha, agus mar a bhfuil go leor dúshlán os comhair 

ár gcomhshaoil uiscigh nádúrtha.   

 

Comhairle Eolaíochta 

Ceann de phríomhrólanna rannán taighde agus forbartha an IFI is ea comhairle eolaíochta a 

sholáthar chun tacú leis an bpróiseas cinnteoireachta um bainistiú na hacmhainne iascach intíre.  

Is minic a iarrtar an chomhairle ar bhonn bliantúil, amhail forbairt na reachtaíochta um bainistiú 

bliantúil an bhradáin; nó is ar bhunús ad hoc a iarrtar í.  Thug an fhoireann taighde agus 

forbartha 37 nóta comhairle fhoirmiúla uathu sa bhliain 2010. Ba chun ár máthair-roinne (An 

Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha (DCENR), lucht bainistíochta an IFI, 

páirtithe leasmhara agus gníomhaireachtaí stáit eile nach iad a seachadadh an chomhairle sin 

laistigh de na tráthscálaí a iarradh.   Bhunaigh an IFI dhá Bhuan-Choiste Eolaíochta (SSCí) de 

réir fhorálacha an tAcht um Iascaigh Intíre 2010, arb éard is cuspóir leo comhairle eolaíocht 

neamhspleách a thairiscint don IFI i leith Eascann agus Bradán.  Is eolaithe ó lasmuigh agus 

laistigh den IFI araon atá ar na Coistí úd.  Tairgeann na SSCí tuarascáil bhliantúil um stádas 

caomhnaithe gach speiceas chomh maith le comhairle shonrach pé uair a iarrtar amhlaidh.  
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Iasc Spóirt Mhuirí 

Forbhreathnú 

D'oibrigh an tseirbhís iascach an Clár Náisiúnta Clibeála Iasc Spóirt Mhuirí ar feadh isteach is 

amach ar 40 bliain. Aithnítear é sin mar cheann de na cláir chlibeála is mó agus is tábhachtaí 

san Eoraip, agus is ar elasmobranchii (siorcanna agus roic) a gabhadh in uiscí na hÉireann a 

dhírítear é den chuid is mó. Táthar tar éis tuairim is 40,000 iasc, an siorc gorm den chuid is mó, 

a chlibeáil sa tréimhse sin agus go nuige seo. Is speicis suntasacha slatiascaireachta iad an siorc 

agus an roc cé is moite de bhaith ina speicis tráchtála luachmhara, agus teastaíonn sonraí chun 

caomhnú agus cosaint na speiceas sin agus a gcuid gnáthóg a mheasúnú agus a bhainistiú, go 

hidirnáisiúnta (d'imircigh chianda) agus go háitiúil (d'imircigh áitiúla) araon.  

Stóráiltear an tacar sonraí náisiúnta ina iomláine i bhformáidí digiteacha measctha i láthair na 

huaire.  Thosaigh an IFI sa bhliain ag tiomsu agus ag eagrú na sonraí sin le tacaíocht ó Fhoras 

na Mara agus ó Choláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, ina bhunachar sonraí náisiúnta chun 

anailís iomlán ar an tacar sonraí a éascú.    

 

Inseachadtaí Tionscadail 

 Gach sonra éisc spóirt mhuirí de chuid an IFI a ullmhú lena n-áireamh i mbunachar 

sonraí nua-chruthaithe do chlibeáil éisc spóirt mhuirí agus chun anailísí a dhéanamh ar 

leithdháileadh agus gluaiseacht speiceas bunaithe ar na tacair shonraí úd  

 A chinntiú IFI go ndigitítear gach sonra agus go suiteáiltear bunachar sonraí san IFI.  

 Tuairiscí a ullmhú i leith gach speiceas ina sonraítear leithdháileadh, patrúin imirce agus 

sonraí bitheolaíochta lena n-áireamh le tuairiscí bainistíochta d'éagsúlacht leathan 

leasanna (cuspóirí caomhnaithe & bainistíochta an AE, cuspóirí ó choinbhinsiúin 

chaomhnaithe idirnáisiúnta agus ó bhainistiú náisiúnta stoc d'earnáil na slatiascaireachta 

muirí). 

 

Stádas 

Rinneadh gach sonra a bhain leis an tionscadal sin a dhigitiú sa bhliain 2010, agus an tuarascáil 

deiridh ar na bacáin faoi mhí an Mhártha 2011. 

 
Taighde ar Liús 

Forbhreathnú 

Ní foláir do bhainisteoirí iascaigh an IFI bun-bhitheolaíocht agus éiceolaíocht an liúis i ngnáthóga 

éagsúla a thuiscint toisc an t-iasc sin bheith ar cheann de na heochair-speicis slatiascaireachta 

in Éirinn.  Is beag taighde a rinneadh ar an liús in Éirinn le déanaí, agus cuideoidh an tionscadal 

trí bliana seo, a bhfuiltear á dhéanamh i gcomhoibriú le COBÁC, chun aghaidh a thabhairt ar an 

easnamh sin agus chun roinnt den aineolas i leith an speicis sin a thiontú ina eolas.  

 

Inseachadtaí Tionscadail 

Díreofar na heochair-chuspóirí ar na limistéir seo a leanas: 

 Staidéar ar ghéinitic líon stoic an liúis Éireannaigh trí leas a bhaint as micrea-shatailít 

(suaitheantais DNA) le staidéar a dhéanamh ar shamplaí liúis ó chearnaí éagsúla na 

hÉireann, na Breataine agus tíortha Eorpacha eile le féachaint ar bhunús féideartha na 

stoc/an stoic liúis Éireannach/Éireannaigh. 
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 Athbhreithniú ar shonraí stairiúla liúis go léir an IFI féachaint le faisnéis ar bhitheolaíocht 

an liúis Éireannaigh i ndáil le beathú, patrúin fháis difreálacha agus fad saoil an éisc 

fhirinn agus bhaininn a nuashonrú. 

 Soláthróidh staidéar "iseatóip chobhsaí" ar liús (ag baint leasa ag samplaí cnis) thar 

réimse gnáthóg éiceolaíochta éagsúil faisnéis um éagsúlacht i mbeathú an éisc, ar fud na 

n-aicmí aoise, le tagairt faoi leith do thrasdul na liús ó bheathú inveirteabrach chuig 

beathú iasc-iteach. 

 Cuideoidh staidéir ar athghabháil clibeanna Petersen thar thréimhsí gairide le measúnú ar 

éifeachtacht an chláir bhainistithe don liús óg i roinnt de na bánna i Loch Coirib. 

 Déanfar measúnú ar mharthain na liús a aistrítear chuig uiscí nua óna ngnáthóg bhreithe. 

 Scrúdófar na staidéir rianaithe gluaiseachtaí an liúis thar réimse méideanna iasc sna 

haibhneacha agus sna lochanna. 

 Déanfar marthain ghearrthéarmach agus fhadtéarmach an liúis arna ghabháil ag 

slatiascairí a fhiosrú. 

 

Stádas 

Cuireadh clár saothair mhionsonraithe i bhfeidhm sa bhliain 2010 le haghaidh an tionscadail trí 

bliana.  Tá staidéir shaotharlainne agus allamuigh tar éis bheith ar bun le hachar fada, agus dul 

chun cinn ar fheabhas gnóthaithe ar ghnéithe éiceolaíochta agus géiniteacha an tionscadail. 

 
Rialáil na Speiceas Ionrach Uisceach in Éirinn (CAISIE) 

Forbhreathnú 

Is éard is aidhm leis an tionscadal um Rialáil na Speiceas Ionrach Uisceach in Éirinn (CAISIE) 

rannchur le cosc chailliúint na bithéagsúlachta in Éirinn trí thionchair bhreise ag speicis 

uisceacha ionracha ar an mbithéagsúlacht dhúchasach a chosc, trí mhodhanna éifeachtacha 

srianta a fhorbairt agus a léiriú, trí chlár rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara, trí spreagadh 

na feasachta, agus trí fhorbairt agus scaipeadh beartais. Comhchistítear an tionscadal seo leis 

an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus leis an gComhaontas Eorpach (trí mheán 

an chláir EU LIFE+).  

 
Inseachadtaí Tionscadail 

 Bithéagsúlacht dhúchasach Loch Coirib a chosaint trí Lagarosiphon major a dhíothú. 

 Leathadh breise na speiceas uisceach ionrach ardtionchair a chosc trí bhearta srianta a 

fhorfheidhmiú in eochair-chonair scaipthe. 

 Sonraí a bhailiú i leith modhanna rialála éifeachtacha agus treoirlínte a fhorbairt do 

bhainistiú éifeachtach na speiceas uisceach ionrach. 

 Rannpháirtíocht a dhéanamh le páirtithe leasmhara i gclár oideachais agus feasachta atá 

dírithe ar chosc na n-ionraí nua, a thuilleadh leata agus athionradh ó na speicis 

ardtionchair dá bhfuil ann. 

 Eolas a mhalartú agus a scaipeadh i leith modhanna rialála agus dul chun cinn tríd na 

naisc le foirne rialála Eorpacha eile um speicis ionracha agus le lucht ceaptha beartais in 

Éirinn agus ar fud na hEorpa. 
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 Rannchur le cosaint na bithéagsúlachta in Éirinn agus leis an sprioc Eorpach deireadh a 

chur le cailliúint na bithéagsúlachta. 

 

Stádas 

Táthar tar éis an chéad bhliain a chur den tionscadal CAISIE dá shaolré trí bliana.  Táthar i 

mbun oibreacha díothaithe um Lagarosiphon major i Loch Coirib le comhchlár gearrtha fiailí, 

eisiata solais trí leas a bhaint as matra siúite agus as modhanna rialála ceimicí.  I mí na Samhna 

2010, i gcomhar le hUiscebhealaí Éireann, ab amhlaidh a chuir an Chomhairle Oidhreachta agus 

NPWS, CAISIE tús le tástálacha siúite agus tástálacha bacainne beantaí leis an gcrasal Nua-

Shéalannach (Crassula helmsii) agus Tím uisce chaol (Elodea nuttallii)) a shrianadh ó chodanna 

de chórais Loingseoireachta na Canála Móire agus na Bearú.     

 

Anailís ghéiniteach ar bhreac donn 

Forbhreathnú 

Táthar tar éis céimeanna móra a ghlacadh le blianta beaga anuas i ndáil le forbairt modhanna 

níos sofaisticiúla chun anailís ghéiniteach a dhéanamh ar gach ainmhí, lena n-áirítear na héisc.  

Tá an IFI tar éis glacadh go fonnmhar leis an dul chun cinn teicneolaíochta seo mar chuid dá 

chláir thaighde i ndáil le tuiscint níos fearr a fháil ar ár líon bradán agus breac araon.  Tá an IFI 

tar éis dul i gcomhpháirtíocht le bliain amháin anuas le COBÁC (UCD) um aonrú agus anailísiú 

líon breac donn ar uathúil go géiniteach iad i roinnt de dhochaircheantair mhór na hÉireann lena 

n-áirítear Loch Coirib agus Loch Measca. 

 

Inseachadtaí Tionscadail 

Is amhlaidh a sholáthróidh an anailís ghéiniteach ar líon breac donn sna docharcheantair 

comhairle ar fud réimse saincheisteanna bainistíochta, féach thíos: 

 Cuideoidh infhaighteacht na sonraí géiniteacha um shonraí breac le haimsiú táirgeacht 

ábhartha na bhfo-dhobharcheantar aonair, ag giniúint "ord tosaíochta" réasúnta dá réir 

d'oibreacha feabhsúcháin. 

 Aibhseofar sa taighde sin pé fo-dhobharcheantar ar chóir cosaint speisialta a thabhairt 

dóibh toisc go mbaineann tábhacht mhór leo mar limistéir sceathraí agus iasclainne.  

 Aibhseofar sa taighde sin na pórtha breac ar fíoruathúil ó thaobh cúrsaí géiniteacha de 

(breac fíochmhar) agus óna dteastaíonn aird ar leith ó thaobh an chaomhnaithe de dá 

réir.  

 Taispeánfar san anailís a mhéid agus a d'fhéadfadh an ghorlann stocála bheith imithe i 

bhfeidhm ar na pórtha géiniteacha nádúrtha sna stoic iasc fiáin. 

 Léireofar le seachadadh bunachair shonraí mhóir den eolas géiniteach ar stoic bhreac 

donn fiáin in Éirinn go mbaineann bainistiú na mbreac donn fiáin le clann iasc - ní le 

speiceas amháin. Tá impleachtaí tromchúiseacha ag an bhfíoras sin i ndáil le ceapadh an 

bheartais agus na reachtaíochta amach anseo i limistéar bhainistiú na n-iascach. 
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Figiúr 25. Anailís ghéiniteach ar an mBreac Donn i Loch Coirib 

 

Stádas 

Chuathas i mbun staidéir ghéinitigh phíolótaigh i ndobharcheantar Loch Coirib i dtaca leis na 

stoic bhreac.  Fuarthas spreagadh ó na torthaí agus léiríodh gurbh fhéidir na héisc a rugadh i 

ngach aon cheann de na fo-dhobharcheantair aonair a rangú ina "gcineálacha" ar bhonn 

géiniteach. Chiallaigh sé sin go bhféadfaí rannchur gach fo-dhobharcheantar leis an stoc aibí sa 

loch a bhunú.  Táthar tar éis an dara staidéar géiniteach a chomhlíonadh ar Dhobharcheantar 

Loch Measca agus bhí na torthaí chomh cinntitheach céanna ó thaobh sainiú na stoc ó na 

dobharcheantair aonair.  Táthar tar éis torthaí na staidéar géiniteach i Lochanna Coirib agus 

Measca araon a chomhthacaíonn le staidéar comhthreomhar lenar bhain clibeáil raidió na 

mbreac fíochmhar.  Thug an chlibeáil raidió agus na staidéir ghéiniteacha na torthaí ceannanna 

céanna, rud a dheimhnigh bailíocht agus cruinneas an taighde ghéinitigh dá réir.  

 

Tionscadal Bric na Mara Ceiltí (CSTP) 

Forbhreathnú 

Is é an breac geal an cineál imirceach den bhreac donn agus is sprioc-iasc choitianta é sna 

hiascaigh shlaite agus líontáin ar aibhneacha agus uiscí cósta timpeall Mhuir Éireann, agus 

meath tagtha ar go leor acu. Moltar ón tuiscint reatha go bhfeidhmíonn an comhshaol ina 

maireann an breac geal ar a láíthreas agus ar chomhdhéanamh agus stádas a stoc. Is í stair 

chasta a mbeatha, i dteannta lena bhforleithne, a chiallaíonn go bhfuil an breac ina tháscaire 

uathúil agus íogair féideartha den athrú comhshaoil, ag comhtháthú freagraí thar ghnáthóga 

éagsúla. Tá sé ar intinn ag Tionscadal Breac Geal na Mara Ceiltí (ais na hÉireann-na Breataine 

Bige) INTERREG IVa (Nuálaíocht agus Réigiúin Chomhshaoil na hEorpa) arna chistiú ag an 

Aontas Eorpach, éiceolaíocht chasta fionnuisce agus mhuirí na mbreac geal a fhiosrú, agus í a 

aistriú ina sochair bhainistithe agus caomhnaithe iascaigh do thíortha cois Mhuir Éireann.  

 

Comhréir an limistéir iomláin faoi uisce in aghaidh fo-dhobharcheantair agus comhréir an 

bhric in aghaidh fo-dhobharcheantair i stoc locha Loch Measca sa bhliain 2010 

Céatadán an limistéir iomláin faoi uisce (km2) 

 
Céatadán ionadaíocht na bhfo-dhobharcheantar 

i stoc an locha 
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Inseachadtaí Tionscadail 

 Na stoic bhreac geal i Muir Éireann a thuiscint agus a thuairisciú, agus chun iascaigh 

bhreac geal a fheabhsú dá réir agus a rannchur le cáilíocht an tsaoil, le geilleagair 

thuaithe agus leis an mbithéagsúlacht náisiúnta a neartú.   

 

 Úsáid éagsúlacht i stair beatha na mbreac geal a thaiscéaladh mar uirlis chun éifeachtaí 

an athraithe aeráide a bhrath agus a thuiscint.   

 Is é IFI an t-eagras atá i gceann seachadadh an chláir shamplála breac geal san 

fhionnuisce, sna hinbhir agus sna huiscí cósta; agus rannchuirfidh sé go cuimsitheach leis 

an tionscadal for-iomlán.  

Stádas 

Chomhordaigh an IFI bailiú samplaí breac óg sna limistéir sceathraí breac geal sa bhliain 2010 ó 

100 abhainn laistigh den limistéar faoi staidéar, agus bhailigh 850 tacar gainní breac geal aibí trí 

chlár samplála slatiascairí ó na haibhneacha tosaíochta.  Baineann ríthábhacht le rannpháirtíocht 

na bpáirtithe leasmhara amhail gach tionscadal, agus rinne an CSTP teagmháil sa bhliain 2010 

le cumainn, slatiascairí agus gach páirtí leasmhara chun an tionscadal agus sochair an chistithe 

AE a léiriú, .  Tá tuilleadh eolas i leith an tionscadail seo ar fáil ag www.celticseatrout.com 

 

Taighde EELIAD ar Eascanna 

Forbhreathnú 

Is comhpháirtí é an IFI sa tionscadal EELIAD (Eascanna Eorpacha san Atlantach Measúnacht ar a 

Meath) ar tionscnamh taighde é chun éiceolaíocht agus bitheolaíocht na n-eascann a fhiosrú, leis 

an mbliain 2010 mar an tríú bliain den chlár cheithre bliana. Comhtháthógar an t-eolas a 

fhaightear sna samhlacha chun teacht ar na tosca is tábhachtaí a fheidhmíonn tionchar ar 

tháirgeadh na n-eascann geal agus ar rathúlacht na himirce. Soláthróidh comhlíonadh an 

chuspóir sin an bealach chun rathúlacht dóchúil Phlean Bisigh an AE don Eascann a mheas, leis 

na gníomhartha bainistíochta saindírithe is éifeachtaí a chumasú d'fhonn na stoic eascann a 

fheabhsú agus a chaomhnú ar fud na hEorpa, agus chun dinimic struchtúir agus rathúlacht 

atáirgthe an lín eascann a aimsiú. 

 

Tacófar le staidéir allamuigh ar bhealaí imirce, iompar agus sceitheadh trí leas a bhaint as 

anailísí biteicneolaíochta úrscothacha chun struchtúr an lín eascann a fháil amach, agus cur 

chuige nuálaíoch do chumadh samhlacha lena n-áireofar na sonraí sin isteach sna samhlacha 

bainistíochta iascaigh.  

 

 

Inseachadtaí Tionscadail 

 Bainfear leas díreach as na sonraí eolaíochta a ghintear tríd an tionscadal i gcaomhnú na 

stoc eascann óir go gcuideoidh sé le soiléiriú na bhfáthanna don mheath a tháinig ar an 

stoc le deireanas.   

 Eolas a thabhairt do bhainisteoirí chun an chaoi ina mbainistítear iascaigh agus gnáthóga 

eascann a athrú agus a fheabhsú ar fud na hEorpa. 

 A chinntiú go dtéann dóthainn eascann geal ar imirce chuig a láithreacha sceathraí chun 

atáirgeadh agus an speiceas agus bhuanú.  

 

http://www.celticseatrout.com/
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Figiúr 26. Eascann feistithe le clib shatailíte shobhainte chun doimhne agus teocht a thaifeadadh. Tá 
an tionscadal EELIAD tar éis eascanna a rianú siar ó na hAsóir i mbun a n-imirce mara. 

 
Stádas 

D'fheistigh an IFI clibeanna satailíte agus stórála sonraí le 64 eascann mhór (idir 1.9 agus 

2.3kg) i bhfómhar na bliana 2010, agus scaoileadh leo amach san fharraige ón gcósta thiar chun 

bealaí imirce, iompar agus sceitheadh a fháil amach.  Déantar anailís ar gach tacar sonraí de éir 

mar a fhaightear é, agus rannchuireann le fuascailt ceiste rúndiamhaire a bhaineann le himirce 

mhór na heascainne chuig a láithreacha sceathraí. 

 

An Plean Náisiúnta do Bhainistiú Eascann 

Forbhreathnú 

Mar fhreagra ar chomhairle ón gComhairle Idirnáisiúnta do Thaiscéaladh na Mara (ICES) go 

bhfuil an Eascann (Anguilla anguilla L.) i mbaol a díothaithe agus gur neamh-inbhuanaithe é an 

t-iascach, ab amhlaidh a cruthaíodh rialachán na CE chun bearta a bhunú do bhiseach i stoic na 

hEascainne (Rialachán na Comhairle 11000/2007). B'éigean d'Éirinn faoin rialachán seo do 

bhiseach an stoic eascann plean bainistíochta a bhunú d'eascanna chun básmhaireacht na n-

eascann a laghdú agus méadú a chinntiú i líon na n-eascann geal a éalaíonn as Éirinn chun 

sceitheadh.  Bhain dúnadh an iascaigh, maolú na hidreachumhachta, cinntiú na himirce 

eascainne in aghaidh srutha ag bacainní agus feabhsú i gcáilíocht an uisce le plean bainistíochta 

na hÉireann. Ghlac an tAE lenár bplean náisiúnta i mí an Mheithimh na bliana 2009 de bheith 

leordhóthanach chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a ardaíodh sa rialachán.  

Is ann sa phlean bainistíochta eascann a fhaightear roinnt cuspóirí monatóireachta chun 

comhlíonadh leis na gníomhartha bainistíochta a chinntiú. Ba chuig Iascaigh Intíre Éireann a 

tugadh an tasc na cuspóirí sin a chur i gcrích.  

 

Inseachadtaí Tionscadail 

 Meastachán ar Éalú na nEascann Geal (i gcomhoibriú le Bord Soláthair Leictreachais 

(BSL), Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG) agus le Foras na Mara (MI)). 

 Céimshrianadh na n-eascann geal a mheas go hindíreach trí leas a bhaint as eascanna 

buí. 

 Monatóireacht a dhéanamh ar thionchar dhúnadh an iascaigh ar struchtúr stoic na n-

eascann buí. 

 Idir-Chalabrúchán le Sampláil faoin gCreat-Treoir Uisce. 
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 Stoic eascann buí reatha agus stairiúla a chur i gcomparáid a chéile. 

 Sonraí bonnlíne a bhunú chun athruithe sa stoc eascanna in imeacht ama a rianú. 

 Measúnú a dhéanamh ar choisceas an choilínithe in aghaidh srutha: imirce agus 

éifeachtaí cháilíocht an uisce. 

 Forleithne seadán agus cáilíocht eascann a chinntiú. 

 
Stádas 

Ba í an dara bliain den chlár monatóireacht eascann í 2010. Tionscnaíodh clár monatóireachta 

náisiúnt do luathóga, agus 9 n-ionad roghnaithe. Is í aidhm an chláir monatóireacht a dhéanamh 

ar leibhéal borrtha na luathóg ag teacht go hÉirinn agus sraith fhadtéarmach a chruthú chun 

athruithe sna leibhéil bhorrtha i líon na n-iasc cuí a rianú. Sampláladh cúig loch (Loch Coirib 

Uachtair, Loch Deirgeirt Uachtair, Loch Éirne Uachtair, Loch Fíoch agus Loch Rí), Inbhear na 

Sláinte agus sna Slabaí Theas sa staidéar ar eascanna buí. Taifeadadh tomhais mhoirfeolaíochta 

éagsúla agus chuathas i mbun céime leantaí den staidéar athghabhála mairc (MR) agus gach 

eascann clibeáilte le clibeanna comhtháite trasfhreagróra éighníomhacha (PIT). Tógadh tomhais 

mhoirfeolaíochta (fad; meáchan; trastomhas súile; fad eite brollaigh srl.) chun céim bheatha a 

fháil amach agus aibíocht a mheas. Rinneadh roinnt eascann a íobairt faoi chomhair a thuilleadh 

anailíse sa tsaotharlann (foirleithne seadáin, aois, fás).  

 

An Chreat-Treoir Uisce 

Forbhreathnú 

Ba thiar sa bhliain 2007 a chuir an Príomh-Bhord Iascaigh agus na Boird Iascaigh Régiúnacha 

(an IFI anois) tús le clár monatóireachta éisc chun sláinte aibhneacha, lochanna agus 

inbhear/murlach a mheas, d'fhonn ceangaltais Chreat-Treoir Uisce an AE (WFD) a chomhlíonadh 

(a trasuíodh i ndlí na hÉireann trí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce) 2003 

(I.R. Uimh. 722 de 2003)).   

Cuimsíonn an clár monatóireachta éisc chuimsitheach a d'fhorbair an IFI níos mó ná 300 

dobharlach, lena n-áirítear 174 láthair abhann, 78 dobharlach trasdula (inbhir agus murlaigh) 

agus 78 loch.  Baintear leas as an eolas a bhailítear i ngach aon suirbhé chun 'stádas 

éisceolaíochta' a shannadh do gach dobharlach, idir stádas ard agus stádas dona, leis an aidhm 

stádas éiceolaíochta maith ar a laghad a ghnóthú do gach dobharlach faoin mbliain 2015.  

Soláthraíonn na sonraí a bhailítear tacaíocht freisin do na cumainn slatiascaireachta agus do na 

húinéirí iascaigh chun a gcuid iascach a bhainistiú níos fearr agus chun forbairt iascach 

inbhuanaithe a chur chun cinn. 

 
Inseachadtaí Tionscadail 

 Táthar tar éis na réamhthuairiscí do gach dobharlach a ndearnadh suirbhé orthu sa 

bhliain 2010 a fhoilsiú ar láithreán gréasáin éisc WFD www.wfdfish.ie agus cuirfear 

tuairiscí níos mionsonraithe ina n-ionad sin ach a mbeidh gach sonra éisc próiseáilte.  

Beidh tuairisc achomair chuimsitheach ar an gclár monatóireachta faireachais ar fáil i mí 

Aibreáin 2011 freisin.   

 Tá tuairiscí suirbhé mionsonraithe ó na blianta 2007 agus 2008, réamhthuairiscí ón 

mbliain 2009 agus tuairiscí achoimre ó chláir mhonatóireachta éisc na mblianta 2008 

agus 2009 ar fáil ar líne freisin ar an láithreán gréasáin éisc WFD saintiomanta 

(www.wfdfish.ie).   

http://www.wfdfish.ie/
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 Táthar tar éis aicme stádais éiceolaíochta (ard, maith, measartha, lagmheasartha, dona) 

a shannadh do gach loch agus abhainn a ndearnadh suirbhé orthu do WFD síos go dtí an 

bhliain 2009, agus táthar tar éis na torthaí a thaisceadh leis an EPA.   

 Táthar tar éis bunachar sonraí GIS nua a fhorbairt do gach iasc a gabhadh le linn na 

suirbhéanna WFD, agus tá amharcóir idirghníomhach léarscáil GIS ina nochtar sonraí 

suirbhé íasc ar fáil freisin ar láithreáin ghréasáin éisc WFD agus an IFI. 

 Reáchtáladh fóram do pháirtithe leasmhara i mí na Nollag 2010 inar léiríodh an dul chun 

cinn agus eochair-chinntí an chéad chlár monatóireachta éisc WFD rolltach trí bliana 

(2007 – 2009). 

 
Stádas 

Is ionann an saothar allamuigh a rinneadh i gcaitheamh na bliana 2010 agus an chéad bhliain 

den dara clár trí bliana idir 2010- 2012.  Rinneadh suirbhéireacht ar ní ba lú suíomh ná mar a 

bhíothas ag pleanáil roimh ré mar thoradh ar laghdú sna leibhéil fhoirne i rith na bliana 2010.  

Chríochnaigh an IFI suirbhéanna go rathúil ar 25 loch, 41 suíomh abhann agus 25 uisce trasdule 

ar fud na tíre dá ainneoin sin (.i. críochnaíodh 87% de na suirbhéanna a pleanáladh).   

Rinneadh na suirbhéanna trí leas a bhaint as foireann modhanna caighdeánacha Eorpacha; is é 

an t-iascach leictreach an modh suirbhéireachta príomh as a mbaintear leas sna haibhneacha 

agus baintear leas as teicníochtaí gafa líontáin éagsúla sna lochanna agus sna hinbhir.  Táthar 

tar éis gach iasc a gabhadh i rith na suirbhéanna a aithint, a áireamh agus táthar tar éis sampla 

ionadaíoch a thomhas, a mheá agus gainní agus struchtúir chnámhacha eile a bhaint díobh chun 

críoch a n-aois a fháil amach.  Coinnítear roinnt iasc i gcomhair a thuilleadh anailíe i saotharlann 

an IFI. 

 

An Treoir maidir le Gnáthóga 

Forbhreathnú 

Is ag Iascaigh Intíre Éireann atá an fhreagracht as monatóireacht na speiceas éisc a liostaítear 

faoi Threoir an AE maidir le Gnáthóga (IR 94 de 1997) ar rialachán an AE é atá dírithe ar 

chaomhnú na ngnáthóg nádúrtha agus an fhiadhúlra.  Is iad na speicis éisc nach foláir 

monatóireacht a dhéanamh orthu chun oibleagáidí na hÉireann a chomhlíonadh faoi Iarscríbhinn 

II den Treoir maidir le Gnáthóga: 

 Bradán an Atlantaigh 

 Loimpre abhann, shrutháin agus mhara 

 Sead fhallacsach agus gabhairín 

 Pollán. 

An ruabhreac agus an smealt is ea dhá speiceas i mbaol a ndíothaithe a liostaítear i Leabhar 

Sonraí Dearga na hÉireann (Whilde, 1993) agus nach liostaítear faoin Treoir maidir le Gnáthóga. 

Áirítear an dá speiceas sin leis an gclár monatóireachta. Is éard is aidhm leis an gclár seo 

monatóireacht a dhéanamh ar gach speiceas éisc ainmnithe síos trí thimthriall a mbeatha, cé is 

moite de bhradán an Atlantaigh.   

 
 
Inseachadtaí Tionscadail 

Ba cheart idir an meántéarma agus an fadtéarma go dtiocfadh an méid seo a leanas ó na cláir 

shamplála agus monatóireachta: 
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 Forbairt prótacal samplála dian agus in-athfhillte a sholáthraínn eolas ar stádas 

spriocthréimhse de bheatha an speicis atá i gceist. 

 Tacair shonraí a rannchuireann le cinntí bainistíochta eolacha. 

 Aithint na mbeart is gá chun tacsóin sonracha a chosaint nó a chaomhnú. D'fhéadfaí 

áireamh leo siúd ionstraimí reachtúla, ar nós fodhlíthe chun dúshaothrú a bhainistiú, 

agus bearta caomhnaithe, ar nós bhaint nó mhodhnú na mbacainní saorga do bhealach 

an éisc (le sruth agus in aghaidh srutha). 

Stádas 

Chuathas i mbun suirbhéanna sceathraí i séasúr samplála na bliana 2010 don loimpre shrutháin 

agus mhara, don tsead fhallacsach, don phollán, don ruabhreach agus don smealt; chuir na 

sonraí suirbhé a bailíodh an IFI ar an eolas i leith stádas agus leithdháileadh na speiceas úd.  

Chuathas i mbun suirbhéanna óga don smealt, don tsead fhallacsach agus don loimpre freisin.  

D'éirigh leis an IFI 49 loimpre mhara a ghabháil, agus cuireadh raidió-chlibeanna orthu agus 

leantar ar aghaidh ag monatóireacht a ngluaiseachtaí. Chríochnaigh an IFI staidéir ar fud 

dobharcheantar ar loimpre óg i gcomhar le Gníomhaireacht na Lochanna ar roinnt 

dobharcheantar, lena n-áirítear an Fhinn, an Daoil, an Life, an Tulcha agus an Leamhain. 

 

Tionscadal um Ghnóthú Teorainn Caomhnaithe (CL) an Bhradáin 

Forbhreathnú 

Táthar tar éis go leor aibhneacha bradáin a dhúnadh don iascach tráchtála agus don 

tslatiascaireacht mar thoradh ar an meath sna stoic bhradáin go hidirnáisiúnta le fiche bliain 

anuas agus ar athruithe sa chaoi ina mbainistítear an bradán in Éirinn ón mbliain 2007 i leith. 

Déantar na stoic bhradáin i ngach aon abhainn aonair a mheasúnú ar bhonn eolaíochta anois, 

agus tugtar cosaint don stoc bradáin agus ní cheadaítear aon bhaint más rud é go dtugann an t-

eolas is fearr atá ar fáil le fios gur lú an líon bradán ná an líon bradán a theastaíonn chun 

sceitheadh i ngach aon abhainn (an teorainn caomhnaithe bradáin, CL).  

Aithníodh 55 abhainn tar éis measúnú eolaíochta thiar sa bhliain 2009 de bharrchas bheith iontu 

thar an teorainn caomhnaithe, agus ní raibh aon bharrchas inaitheanta ná ní raibh eolas 

leordhóthanach ann i gcás 90 abhainn, agus dúnadh iad do bhaint an bhradáin tríd an iascach 

tráchtála nó tríd an tslatiascaireacht.  

Cé is moite de chomhairimh dhíreacha ar bhradáin lánaibí ó áiritheoirí éisc san abhainn féin agus 

sonraí gabhála slaite ó iascaigh atá ar oscailt don tslatiascaireacht (iascaigh bhainte nó ghabhála 

agus scaoilte saor), is amhlaidh atá modh indíreach ar nós mheasúnú gilidíní óga (ar a dtugtar 

leictri-iascach ar fud an dobharcheantair) tar éis luach tairsigh in-chainníochtúla a sholáthar 

chun feidhmíocht iascaigh a bhreithniú agus chun éascú dó bheith ar oscailt don 

tslatiascaireacht gabhála agus scaoilte saor sa bhliain dá éis. Táthar tar éis an cineál 

measúnaithe sin a dhéanamh i dtuairim 80 abhainn ó cuireadh tús leis an gclár sin ón mbliain 

2007 i leith.  

Teastaíonn déine breise i ndáil le sonraí eolaíochta do bhainistiú an bhradáin i bhfianaise an 

réimis bhainistíochta fheabhsaithe. Is ina leith sin atáthar ag míniú na dtacar sonraí chun a 

chinntiú go mbítear ag nuashonrú na samhlacha as a mbaineann an Buan-Choiste Eolaíochta 

leas, ar grúpa eolaithe neamhspleácha iad a thairgeann comhairle eolaíochta do bhainisteoirí um 

bradán, leis an eolas is fearr dá bhfuil ar fáil. Staidéir mhionsonraithe ar ghéineolaíocht an 

bhradáin chun an t-eolas i leith stoc bradáin Éireannaigh a fheabhsú ar mhaithe le bainistiú níos 

fearr; ba chuid shuntasach den chlár iad.  

Fiosraíodh éifeachtúlacht na bpáirtáiritheoirí ar an mBóinn agus an Abhainn Mhór faoin gClár um 

Ghnóthú CL trí leas a bhaint as teicneolaíocht clibeála Trasfhreagróir Comhtháite Éighníomhach 

(PIT).  Theastaigh fiosrú a dhéanamh ar dhinimic an lín iasc lánaibí freisin chun comhairle a 

thabhairt i leith chion an éisc 1SW (Farraige Geimhridh) agus MSW (Farraige Ilgheimhridh) i 
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stoic nó lín éagsúla agus i leith chomhuainiú an reatha. Rannchuirfidh na sonraí sin le míniú na 

dteorainneacha caomhnaithe d'aibhneacha aonair (i bhfianaise go dtuairiscítear an méid sin i 

líon na n-iasc iarbhír seachas líon na n-uibheacha). Caithfear aghaidh a thabhairt ar thionchar 

chreachadóirí an bhradáin san éiceachóras sna samhlacha agus cuireadh tús le staidéir ar 

chreachadóirí sa bhliain 2010.  

 

Inseachadtaí Tionscadail 

 Leictri-iascach ar fud dobharcheantair chun innéacs óg an bhradáin a sholáthar i leith 40 

abhainn 

 Clár géineolaíochta bradáin chun faisnéis eolaíochta a sholáthar chun stoic bhradáin na 

hÉireann a thuiscint níos fearr. Áirítear le sonraíochtaí sa chlár seo:  

 Comhdhéanamh an bhradáin óig sna craobh-aibhneacha in aghaidh srutha ó hidrea-

stáisiún na Laoi a fháil amach agus a bpróifíl ghéiniteach a fháil amach i gcomparáid 

le craobh-aibhneacha eile na Laoi agus le pór na gorlainne.  

 Measúnú ar ghnéithe éagsúla de ghéineolaíocht an lín bhradáin in Aibhneacha na 

hÉireann chun an bhonnlíne ghéiniteach a fheabhsú. Bailiú ábhair ghéinitigh ar 

aibhneacha beaga, lena mbaineann tábhacht do mheasúnú fhiosrú bhithéagsúlacht na 

speiceas, rud atá ábhartha don Treoir maidir le Gnáthóga. 

 An bunachar sonraí géiniteach náisiúnta reatha do bhradáin a chothabháil agus a 

mhíniú trí shamplaí breise a sholáthar agus a anailísiú chun fiosrú na cobhsaíochta 

bonnlíne ama, .i. soláthar do chomparáid na samplaí 2010 leis na samplaí a bailíodh 

roimhe seo. 

 Réamhfhiosrú ar an gcaidreamh idir bradáin fharraige geimhridh amháin (1SW) agus 

bradáin fharraige ilgheimhridh (MSW), ciontaí an éisc d'aois farraige, rud a chuireann 

leis an sceitheadh. Úsáid an leictri-iascaigh agus gainní ó thuairisceáin lánaibí srl. 

 Fiosrú ar dhul in oiriúint áitiúil na stoc bradáin sna dobharcheantair aonair.  

 Clár clibeála PIT chun meastachán a sholáthar i leith comhaireamh iomlán an bhradáin in 

aghaidh srutha ag suímh pháirtáiritheoirí ar an mBóinn agus ar an Abhainn Mhór.   

 

 Tionscadail phíolótacha ina scrúdaítear creachóireacht broigheall chun leibhéal na 

creachóireachta, cineál agus flúirse na speiceas éisc a itear thar an séasúr a fháil amach. 

 

Stádas  

Rinneadh suirbhéireacht ar 40 abhainn do bhradáin óga sa bhliain 2010, rinneadh anailísiú ar na 

sonraí suirbhéireachta agus baineadh leas astu chun tacú le comhairle bhainistiú an bhradáin do 

shéasúr na bliana 2011.   Mar chuid de Thionscadal Athcóirithe na Laoi ab amhlaidh a 

soláthraíodh samplaí suirbhéireachta d'anailís ghéineolaíochta, ónar tháinig foilsiú Thuarascáil 

um Ghéineolaíocht an Bhradáin d'Abhainn na Laoi.  Nuashonraíodh an bhonnlíne GSI (Innéacs 

Géiniteach an Bhradáin) trí leas a bhaint as na sonraí úd lena n-áirítear sonraí do cheantar an 

Oirdheiscirt.  Bailíodh struchtúr géiniteach na líonta bradán um measúnú samplaí stádais 

bhithéagsúlachta ó dheich n-abhainn.  Bailíodh samplaí bradán óg óa 15 abhainn sa bhliain 2010 

chun tástáil don chobhsaíocht ama, chun a fháil amach má chónaíonn líon stoc géiniteach 

uathúil sa dobharcheantar úd. 

Chomhoibrigh an IFI le saineolaithe um shuiteáil na ngaireas agus na n-aeróg gabhála sonraí ar 

an mBóinn agus ar an Abhainn Mhór. Ghabh iascairí lín tharraingthe traidisiúnta dhá chéad 

bradán ar an Abhainn Dubh agus ghabh slatiascairí tríocha bradán ar an Abhainn Mhór, agus 

clibeáladh go léir iad. Níor ghabh ach céatadáin bheaga trí na haibhneacha sin anuas go dtí mí 

na Nollag (2010) ag déanamh monatóireachta ar shaoráidí. 
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Tionscadal um Chaomhnú Acmhainn Uisceach an Atlantaigh (AARC) 

Forbhreathnú 

Baineann cur chuige comhpháirtíochta Eorpach ar fud sé thír leis an tionscadal sin, rud a 

sholáthraíonn cur chuige ildisciplíneach d'fheabhsú ár n-eolais agus ár dtaighde ar speicis éisc 

anadromacha tábhachtacha agus chun cúnamh le cur chuige bainistíochta feabhsaith do 

chaomhnú na speiceas úd.  Cistítear an tionscadal AARC sin faoin gclár do Cheantar an 

Atlantaigh 2007-2013 agus tionscnaíodh é sin go luath sa bhliain 2010.  

Inseachadtaí Tionscadail 

Áirítear leis na príomhchláir oibre sa tionscadal: 

 Fardal a dhéanamh ar an acmhainn abhann fhisiciúil lena gcomtháthaítear na sonraí sa 

chóras faisnéise geografaí ardtaifigh (GIS). 

 

 Meastachán a dhéanamh ar chumhacht an lín iarmharaigh. 

 

 Measúnú géiniteach a dhéanamh ar na líonta stoic is iarrthóirí mar fhoinse ardchumais 

agus arb é an stoc goir is iomchuí don tástáil athchoilínithe é. 

 

 Bailiú agus coinneáil stoic ghoir a dhéanamh. 

 

 Clár athchoilínithe chúnta a dhéanamh. 

 

 Monatóireacht a dhéanamh ar an bpróiseas athchoilínithe. 

 

 Clár imirce cúnta a sholáthar thar na dambaí hidriscéime. 

 

Stádas 

Cuireadh tús le saothar tionscadail sa bhliain 2010, agus foireann tionscadail AARC ag dul i 

mbun suirbhéanna leictri-iascaigh i bhfo-dhobharcheantair Loch Deirgeirt chun ceantair le líonta 

bradán iarmharach iontu a aithint.    Fuarthas bradán stoic ghoir ó na líonta stoic is iarrthóirí úd, 

agus tugadh isteach sliocht an éisc úd chuig ceantair roghnaithe na ndobharcheantar d'fhonn 

rátaí marthanais a fháil amach. Tiomsaíodh gach tacar sonraí ábhartha agus tógadhCóras 

Faisnéise Geografaí (GIS) ar shonrach don tionscadal é i leith cineálacha gnáthóige, limistéar 

táirgthe, bacainní don imirce, imirce uisce, oibreacha draenála agus tacair shonraí ábhartha eile.   

Is féidir teacht ar shonraí iomlán agus faisnéis nuashonraithe i leith an Tionscadail AARC ag 

www.aarcproject.org 

 

Tionscadal Uiscebhealaí Éireann 

Forbhreathnú 

Tá an IFI conraithe ag Uiscebhealaí Éireann (WI) chun bainistiú iascach, bainistiú plandaí 

uisceacha agus monatóireacht cháilíocht an uisce agus seirbhísí laghdaithe truaillithe 

d'Uiscebhealaí Éireann, maidir leis na Canálacha Ríoga agus Móra, córas Loingseoireachta na 

Bearú agus Uiscebhealach na Sionainne-na hÉirne. Agus feasacht ann i leith na gceangaltas a 

fhorchuirtear leis an gCreat-Treoir Uisce, léiríonn an clár ceangaltais reachtúla Uiscebhealaí 

Éireann agus an cuspóir atá aige gnáthóg uiscebhealaí den scoth a sholáthar i gcomhréir lena 

leas ag éagsúlacht fhorleathan grúpaí úsáideoirí.  

 

http://www.aarcproject.org/
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Inseachadtaí Tionscadail 

 Cumas slatiascaireachta na n-uiscebhealaí áineasa ilchuspóireach sin a optamú. 

 Ceangaltais mhonatóireachta Chreat-Treoir Uisce Uiscebhealaí Éireann a chomhlíonadh. 

Tásctar sna measúnachtaí stoic éisc a dhéantar ar feadh na sruthchúrsaí inseolta go bhfuil na 

stoic éisc i mbail shláintiúil trí chéile.  Rinneadh oibríochtaí feabhsaithe stoic ar an 45ú leibhéal 

ar an gCanáil Ríoga ag Cluain Dá Ráth, roimh athoscailt an tseolta sa 16ú leibhéal den Chanáil 

Ríoga roimh Craobhchomórtas Sóisearach na gCanálacha. 

B'éigean oibríochtaí tarrthála éisc a dhéanamh de bharr gnáthoibríochtaí dreidireachta agus 

cothabhála ar na Canálacha Ríoga agus Móra. Rinneadh anailís ar athchoilíniú inveirteabrach 

macrach agus plandaí uisceacha sna ceantair sin a d'fhliuch-dhreideáladh i gcaitheamh an 

gheimhridh 2009-2010 síos tríd an séasúr fáis sa bhliain 2010, rud a chuideoidh le múnlú 

straitéisí bainistíochta na todhchaí.  

Rinneadh suirbhé leathan ar speicis ionracha agus plandaí uisceacha ar an gCanáil Mhór, an 

Chanáil Ríoga agus ar Loingseoireacht na Bearú thiar sa bhliain 2010.  Ina theannta sin ab 

amhlaidh a rinneadh iarracht éifeachtúlacht ábhartha na roghanna bainistithe (gearrtha) fiailí 

éagsúla dá bhfuil ar fáil d'Uiscebhealaí Éireann a chainníochtú. Baineadh leas as torthaí na gclár 

sin chun comhairle bainistíochta a sholáthar síos tríd an séasúr fáis d'fhiailí, agus is amhlaidh a 

chuideoidh siad freisin le múnlú na gclár bainsithe ar feadh gach cúrsa loingseoireachta laistigh 

den chlár.  

Aithníodh an breallach áiseach ionrach (Corbicula fluminea) was den chéad uair riamh in Éirinn 

sa chuid thaoidmhear den Bhearú gar do Thigh Moling sa bhliain 2010. Taifeadadh freisin ina 

dhiaidh sin é ón tSionainn, ag Cora Droma Rúisc. Níor taifeadadh an speiceas sin, a fhéadann 

díobháil nach beag a dhéanamh don gheilleagar agus don chomhshaol, in aghaidh srutha ó 

Thigh Moling ná ó shuímh ar a ndearnadh suirbhé go nuige seo ar feadh Uiscebhealach na 

Sionainne-na hÉirne. Táthar tar éis tástálacha a thionscnamh ar an gcuid thaoidmhear den 

Bhearú mar chuid d'iarracht líonta den speiceas sin a shrianadh. 

Bailíodh samplaí uisce, chun críocha mhonatóireacht an chomhlíonta leis an gCreat-Treoir Uisce, 

ag 44 suíomh ar na Canálacha Ríoga agus Móra agus ar Uiscebhealach na Sionainne-na hÉirne 

ceithre huaire sa bhliain 2010. Rinneadh measúnacht ar líonta plandaí uisceacha ag na suímh úd 

le linn tréimhse samplála an fhómhair. Táthar tar éis sonraí a bailíodh roimhe seo a áireamh le 

hUirlis Aicmiúcháin Chanála do na canálacha in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. Comhthacaíonn 

an uirlis sin le sainchomhairle breithiúnais a tugadh roimhe seo, go bhfuil móramh na 

gcanálacha Éireannacha ag sásamh spriocanna Dea-Chumais Éiceolaíochta. 

 

Clár Feabhsaithe Comhshaoil Abhann (EREP) 

Forbhreathnú 

Is í aidhm an tionscadail darb ainm Clár Fheabhsaithe Comhshaoil Abhann (EREP) dul i mbun 

cláir oibreacha feabhsaithe caipitil agus cothabhála feabhsaithe ar chainéil Oifig na nOibreacha 

Poiblí (OPW) thar thréimhse 5 bliana. Tuairiscíonn an tionscadal freisin ar thionchair na n-

oibreacha sin ó thaobh na dtionchar bithéagsúlachta agus hidrea-mhoirfeolaíochta de.  

Inseachadtaí Tionscadail 

 Pleananna deartha feabhsaithe agus tuairiscí cosáin thar abhainn do gach cainéal a 

aithnítear d'EREP. 

 Clár oiliúna EREP a sholáthar d'fhoireann OPW.  

 Dul i mbun measúnachtaí Teicníochta Measúnaithe Hidrea-mhoirfeolaíochtaí Abhann  

(RHAT).  
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 Dul i mbun Monatóireachta Bithéagsúlachta. 

 Bileog eolais EREP a tháirgeadh. 

 

Stádas  

Cuireadh i bhfeidhm deich gclár Oibreacha Caiptiúla agus dhá chlár Cothabhála Feabhsaithe 

dhéag sa bhliain 2010. Chuathas i mbun monatóireachta eolaíochta ar éisc, plandaí, éin, 

inveirteabrach macrach agus hidrea-mhoirfeolaíochta thar roinnt dobharcheantar. Seachadadh 

clár oiliúna EREP d'fhoireann allamuigh go léir de chuid an OPW. Táirgeadh bileog eolais agus 

leithdháileadh í thar an ngréasán agus trí mheán an OPW. 

 

Tionscadal LIFE na Maoilchearna 

Forbhreathnú 

Is tionscadal bunaithe ar an gcomhpháirtíocht é tionscadal LIFE na Maoilchearna 

(www.mulkearlife.com) ar feadh chúig bliana (2010-2014) um athchóiriú dhobharcheantar na 

Maoilchearna do Bhradáin an Atlantaigh, don Loimpre Mhara agus don Mhadra Uisce Eorpach.  

Is é príomhchuspóir an tionscadail gnáthóga díghrádaithe a athchóiriú, trí oibreacha 

athshlánaithe insrutha, ar feadh codanna den Mhaoilchearn agus dá craobh-aibhneacha 

príomha. Téann an tionscadal chun tairbhe réimse leathan speiceas éisc, inveirteabrach, éan 

agus mamach eile, cé gurb iad an bradán, an loimpre mhara agus an madra uisce, trí chastacht 

gnáthóige a chruthú óna dtagann méadú foriomlán sa bhithéagsúlacht. Beifear tar éis oidis 

phraiticiúla do bhainistiú chóras abhann casta agus a creasa bruachánaigh a fhorbairt faoi dháta 

deiridh an tionscadail (1 Eanáir 2014), rud a chinntigh go mbainistítear sláine LCS na Sionainne 

Íochtaraí go hinbhuanaithe sa todhchaí. Áireofar leis sin oidis bhainistíochta d'athchóireáil 

gnáthóige don bhradán, don loimpre mhara agus don mhadra uisce Eorpach, ar féidir a chur 

chun feidhme na LCSí i suímh Natura 2000 eile. Is ionann buiséad an tionscadail agus €1.75m 

thar 5 bliana le cistiú 50% ó chlár LIFE+ na CE. 

 

Inseachadtaí Tionscadail 

Dírítear príomhaird saothair LIFE na Maoilchearna ar: 

 Feabhsú líon stoic an bhradáin Atlantaigh agus na Loimpre Mara trí obair athshlánaithe 

insrutha.  

 Bacainní a bhaint den imirce bhliantúil in aghaidh srutha de chuid na loimpre mara don 

sceitheadh agus do mhaireachtáil na n-iasc mór.  

 Monatóireacht a dhéanamh air sin trí rianú raidió na loimpre mara chun úsáid gnáthóg 

agus conas a théitear i ngleic le bacainní a fháil amach. 

 Pórú a fheabhsú, scíth a thabhairt do ghnáthóg agus soláthar an bhia do na madraí uisce 

Eorpacha.  

 An díobháil ó speicis choimhthíocha ionracha a stopadh agus a iompú ar ais (Feabhrán 

capaill agus Glúineach bhiorach).  

 Aghaidh a thabhairt ar chúraimí cáilíochta uisce áitiúla trí bheith ag obair le feirmeoirí 

agus le comhlachtaí ionadaíocha feirmeoireachta (IFA/ ICMSA) i leith réiteach malartach 

do dheochanna eallaigh.  

 Saothar LIFE na Maoilchearna a chur chun cinn trí réimse imeachtaí ag leibhéal áitiúil 

agus pobail i gcoitinne lena n-áirítear cainteanna le léaráidí, ceardlanna, cuairteanna 

bunscoile agus iar-bhunscoile, léiriúcháin agus aistir scoile allamuigh.  

 

http://www.mulkearlife.com/
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Figiúr 27. Cuairt allamuigh an Airer John Gormley ar thionscadal LIFE na Maoilchearna 

 

Stádas 

Rinne foireann an tionscadail oibreacha insrutha sa bhliain 2010 ar aibhneacha na Claoidí, na 

Daraí Duibhe agus na Maoilchearna; gnóthaíodh rathúlacht nach beag freisin um shrianadh na 

bplandaí ionracha (Feabhrán Capaill, Glúineach Bhiorach & Lus na Pléisce) agus cóireáil tugtha 

do 30km de chrios bruachánach.  Bunaíodh Oibrithe Deonacha um Chaomhnú na Maoilchearna 

(MCV) agus ba é an tAire John Gormley a sheol é go hoifigiúil i mí Dheireadh Fómhair.  Bhí lear 

mór scoileanna rannpháirteach sa tionscadal freisin trí rannpháirtíocht seomra ranga agus aistir 

allamuigh abhainn-bhunaithe (28 scoil agus beagnach 900 leanbh scoile a bhí páirteach ann, bhí 

16 léacht poiblí ann chun tacú a thuilleadh leis an gclár scaipthe agus oideachais sin. Leanann 

an tionscadal ar aghaidh ag glacadh rannpháirte i réimse leathan saothair sna meáin agus 

tháinig sé faoi réir saothair scannánaíochta le hEco Eye agus Living the Wildlife i samhradh na 

bliana 2010.  

 

Achoimre 

Tugtar blaiseadh sna tionscadail a léirítear thuas den saothar a rinne taighdeoirí san IFI agus níl 

siad ceaptha mar liosta iomlán cuimsitheach de na hoibreacha a dhéantar. Tacaíonn an t-eolas 

agus an saineolas a forbraíodh agus a gabhadh trí na tionscadail sin leis an gcomhairle a 

thairgtear don rialtas, don lucht bainistíochta agus do pháirtithe leasmhara. Tá an IFI buíoch do 

gach comhpháirtí a rannchuir lenár n-iarrachtaí taighde, le buíochas ar leith ag dul don phobal 

slatiascaireachta, do chomhpháirtithe tionscadail, d'eolaithe agus do chisteoirí tionscadail a 

mbeadh ár saothar fíortheoranta gan iad. 
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Forbairt Ghnó 
 

Forbairt Ghnó - Réamhrá 

D'éirigh na seacht mBord Iascaigh Réigiúnach agus an Príomh-Bhord Iascaigh an 1 Iúil ina n-

eagras amháin; Iascaigh Intíre Éireann (IFI). Bunaíodh an Rannán Forbartha Gnó mar chuid den 

atheagrú. Ceapadh Suzanne Campion ina Ceann Rannáin. Bhog an fhoireann le seantaithí a 

d'oibrigh roimhe seo i Rannán Chur chun Cinn agus Margaíochta an Phríomh-Bhoird Iascaigh 

agus an rannán Iascaigh Stáit isteach sa Rannán.  

Áirítear le limistéir fhreagrachta an Rannáin:  

 Seónna Trádála Slatiascaireachta & Turasóireachta 

 Cuairteoirí Iriseoirí 

 Fógraíocht 

 Caidreamh Poiblí 

 Litríocht Chur chun Cinn 

 Comhairle Slatiascaireachta 

 Dearadh agus cothabháil láithreáin ghréasáin 

 Dearadh Grafach/ Dearadh Cáipéise/ Foilsitheoireacht Deisce 

 Bainistiú Iascach Stáit 

 Oideachas & Feasacht 

 Urraíocht. 

Áirítear le limistéir chúraim nua an Rannáin; 

 Beolíne 24 Uair 

 Bainistiú Tionscadail Chiste Stampa um Chaomhnú Bradán 

 Teagmháil leis an gCónaidhm/gCumann Slatiascaireachta. 

Chiallaigh an leagan amach eagrúcháin roimhe seo go bhfuil saineolas suite sna hoifigí éagsúla 

Dhúiche Abhantraí (RBD) de chuid an IFI, agus oibríonn an fhoireann RBD-bhunaithe sin le 

chéile leis an bhfoireann bunaithe in IFI Shoird chun freagrachtaí an Rannáin Fhorbartha Gnó a 

chomhlíonadh. Bhí pleananna agus tiomantais i bhfeidhm cheana féin don tréimhse a chlúdaítear 

faoin tionscadal seo sna hoifigí IFI aonair agus comhlíonadh iad siúd ag leibhéal RBD. Áirítear 

leis an gcuid seo den tuarascáil seo iad áfach. 

Ba thréimhse dhearfach í na chéad sé mhí don Rannán Forbartha Gnó a choinnigh orthu ag obair 

agus ag tacú go dlúth lenár gcomhleacaithe RBD, le comhpháirtithe turasóireachta, le Fáilte 

Éireann agus le Turasóireacht Éireann, le gníomhaireachtaí rialtais agus leis an tionscal i gcur 

chun feidhme na Straitéise Margaíochta do Thurasóireacht na Slatiascaireachta (ATMS). 

Deimhníodh agus feabhsaíodh dlúthchaidreamh oibre le Gníomhaireacht na Lochanna, leis an 

Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta (DCAL) i dTuaisceart Éireann agus leis an tionscal 

féachaint leis an ATMS a chur chun cinn agus comhghrúpaí oibre a fhorbairt de réir mar is cuí. 
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IFI - An Seoladh 

D'fhreastail an tAire Conor Lenihan ar fhótasheisiún leis an gCathaoirleach Brendan O'Mahony, 

le lucht bainistíochta sinsearach an IFI agus leis na Stiúrthóirí RBD chun an t-eagras nua a 

sheoladh.  

 

 

Figiúr 28. Seoladh an IFI i bhFaiche Stiabhna 

 

Aitheantas Corparáideach 

B'éard ba chiall leis an athrú chuig an IFI gur caitheadh acmhainní nach beag i limistéar an 

Aitheantas Chorparáidigh. Theastaigh athrú um dhearadh agus forfheidhmiú ó chomharthaíocht, 

stáiseanóireacht, láithreáin ghréasáin, foilseacháin, fógraí srl. go léir. Thacaigh an Rannán 

Forbartha Gnó leis an eagras chun aitheantas corparáideach nua a ghnóthú agus thug cúnamh 

do rolladh amach an aitheantais nua ar fud oifigí agus bunáiteanna an IFI. 

Cheadaigh saineolas um dhearadh grafach agus cló don IFI barraineachtaí scála agus 

comhsheasmhacht cur chuige a ghnóthú ar bhonn leanúnach. Áirítear leis na seirbhísí a 

sholáthraíonn an Rannán do Rannáin eile laistigh den IFI dearadh bileog, dearadh clúdaigh, 

sonraíocht cló agus costáil srl. 
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Líne Ghutháin Rúnda 24 uair 

Seoladh an líne ghutháin rúnda 24 uair an 1 Nollaig 2010 faoi chomhair scéim phíolótach sé 

mhí. Is í 1890 34 74 24 an uimhir ró-thábhachtach, nó mar nod cuimhne, 1890 FISH 24. Tá an 

líne ghutháin seo deartha le tuairisciú theagmhais an iascaigh mhídhleathaigh, truailliú an uisce 

agus speicis ionracha a spreagadh.  

Thug an líne ghutháin sin spreagadh don phobal chun glaoch ar an IFI ag an am a tharlaíonn 

teagmhas éigin, agus iad mar fhinné don iascach mídhleathach nó do theagmhais truaillithe 

uisce. Baineann ríthábhacht le faisnéis thráthúil a fháil do rathúlacht na líne gutháin sin agus 

freisin le gabháil iad siúd atá freagrach as díobháil a dhéanamh do na stoic éisc nó don 

ghnáthóg iasc. 

Fuarthas glao amháin in aghaidh an lae ar an meán i rith mhí na Nollag, ar mí chiúin í ó thaobh 

na slatiascaireachta de. 

 

 

Figiúr 29. Uimhir Bheolíne 

 

Mheall seoladh na huimhreach 1890 Fish 24 go leor airde ó na meáin le craoladh ar an raidió 

náisiúnta agus réigiúnach chomh maith le hailt sa phreas náisiúnta go léir, i roinnt ionad preasa 

áitiúla, irisí agus láithreán gréasáin slatiascaireachta. 

Iascaigh Stáit 

Athbhreithniú ar Bhainistiú na nIascach Stáit 

Tharla céim chomhairliúcháin phoiblí den athbhreithniú ar bhainistiú na nIascach Stáit i mí 

Mheán Fómhair/ Dheireadh Fómhair na bliana 2010. Forbraíodh ceistneoir comhairliúcháin 

bunaithe ar thuarascálacha um an gCleachtas Reatha in Éirinn agus an Dea-Chleachtas 

Idirnáisiúnta agus tugadh cuireadh do shlatiascairí aonair, cumainn agus comhlachais 

slatiascaireachta, cónaidhmeanna slatiascaireachta agus páirtithe leasmhara lena n-áirítear 
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comhlachtaí Stáit eile moladh a thabhairt ar réimse ábhar lena mbaineann lucht bainistíochta na 

n-iascach in Éirinn. B'fhéidir an ceistneoir a chomhlánú ar líne freisin. Ba dhíograiseach agus 

eolach é an freagra. Fuarthas seachtó aighneacht ó chumainn, cónaidhmeanna agus slatiascairí 

aonair chomh maith le comhlachtaí Stáit agus ó dhaoine den phobal ag feidhmiú mar ionadaithe 

don lear mór slatiascairí ar fud na tíre. Táthar ag tiomsú na bhfreagraí sin i gcáipéis 

athbhreithnithe comhairliúcháin lena múnlófar forbairt beartais úir do bhainistiú na nIascach 

Stáit. 

 

Próiseas Tairisceana 

Tá timpeall 171 Iascach Stáit arna mbainistiú ag an IFI. Tarlaíonn próiseas tairisceana 

caighdeánach trédhearcach gach fómhar um thairiscint agus ceadúnú aon iascach atá ar fáil don 

bhliain dár gcionn.  Tá beartas ag an IFI go mbíonn a Iascaigh Stáit go léir ar fáil go hoscailte 

don phobal trí áiteamh go gcuireann aon chumann slatiascaireachta a bhainistíonn iascach 

ceadanna laethúla/seachtainiúla/séasúracha ar fáil go héasca d'aon slatiascaire a thagann ar 

cuairt, rud a chinnteoidh dá réir gur féidir sult a bhaint as gach Iascach Stáit ag áitritheoirí agus 

turasóirí araon. Ní gá don IFI iascach a bhronnadh ar an tairgeoir is airde. 

Mionsonraítear sa tábla thíos líon na n-iascach ar tugadh ceadúnas dóibh sna blianta 2007-

2010. Is é an Dúiche Abhantraí (RBD - RFBí roimhe seo) a bhainistíonn roinnt mhaith iascach go 

díreach nó go hindíreach, agus taispeántar na cinn úd thíos faoi 'Bhainistiú inmheánach' agus 

pléitear iad faoi Iascaigh arna mBainistiú ag RBD. Táthar tar éis roinnt ceadúnas ilbhliantúil a 

eisiúint san am atá caite agus níl siad sin ar fáil do thairiscint arís nó rachaidh an ceadúnas in 

éag. Is iad seo sa tábla thíos na ceadúnais 'leanúnacha'. Tairgtear an t-iascach dá thairiscint arís 

don bhliain dár gcionn nuair a théann an t-iascach in éag, ach díreach ar bhunús bliantúil. Tá 

titim tar éis teacht ar líon na gceadúnas leanúnach agus tá méadú tar éis teacht ar líon na 

gceadúnas úr (.i. bliain amháin) de réir mar a chuaigh ní ba mhó de na ceadúnais ilbhliantúla in 

éag gach aon bhliain. Is é an fáth do thabhairt ar ais na gceadúnas chuig ceadúnais bhliain 

amháin gur féidir aon athrú don bheartas bainistíochta (mar thoradh ar an bpróiseas 

athbhreithnithe reatha) a rolladh amach do gach iascach sa todhchaí. 

 

Tábla 2. Ceadúnais Iascach Stáit 2007 - 2010 

Bliain 

Arna cheadúnú 

Gan 

cheadúnú Iomlán 

Bainistiú 

inmheánach 

Ceadúnais 

nua 

Ceadúnais 

leanúnacha Iomlán 

2010 23 60 18 101 5 106 

2009 19 52 26 97 3 100 

2008 13 43 32 88 5 93 

2007 12 43 33 88 3 91 

          

Reáchtáladh an próiseas tairisceana do shéasúr na bliana 2011 i míonna Dheireadh Fómhair 

agus na Samhna 2010. Chuathas i gcomhairle le gach RBD agus dréachtaíodh liosta na n-

iascach atá ar fáil arna ngrúpáil de réir RBD agus fógraíodh ar líne é do thairiscint phoiblí. 

Fógraíodh ní ba mhó 90 iascach dá dtairiscint. 
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Iascaigh Stáit arna mBainistiú de réir Dhúiche Abhantraí (RBD) 

Bhí bliain fhíor-rathúil ag Loch Inis Cara, arna bhainistiú ag Bord Soláthair Leictreachais (BSL) 

agus ag IFI Mhaigh Chromtha, agus tásctar go bhfuil líon na dturasóirí ar cuairt ag méadú.  Bhí 

bliain rímhaith ag an liús agus garbhánach ach go háirithe. D'éirigh go fíormhaith leis na patróil 

bháid, chun cleachtais slatiascaireachta ar an loch a dhíothú.   

Bhí bliain mhaith ag lochanna breac dea-dhathach arna mbainistiú ag IFI Mhaigh Chromtha.  

Stocáladh tuairim 51,000 Breac dea-dhathach sna lochanna thar an mbliain go léir (2010).  

Tugtar le fios ón aiseolas gur bhain daoine sult as bheith ag iascach ar na lochanna, le roinnt 

iasc mór á dtabhairt i dtír i gcaitheamh na bliana.   

Is é IFI na Gaillimhe a bhainistíonn roinnt Iascach Stáit agus a oibríonn córas ceadanna ar 

Iascaigh Bhun Abhann, Loch an Mhothair, Oirimh agus na Gaillimhe. Taifeadadh méadú beag 

sna fáltais ar Iascach an Oirimh sa bhliain 2010.   

Cur chun cinn rathúil an bheartais Ghabhála agus Scaoilte Saor ar Inbhear an Oirimh mar bheart 

caomhnaithe le leas á bhaint as éisc fheirme a ghabhtar i ngaiste mar fhorlíonadh do na héisc a 

chuireann slatiascairí ar ais san fhiántas.  

IFI Ballina was directly responsible for the management of a number of state owned fisheries. 

Ba iad na cinn ba shuntasaí díobh siúd Iascach cáiliúil na Muaidhe ag Béal an Átha, Iascach 

Chluain Gaoith ar an Muaidh in aice le Béal Átha na Muc freisin agus iascach breac dea-dhathach 

Bhaile an Locha gar do Chathair na Mart. Ghlac Bord Iascaigh Réigiúnach an Iarthuaiscirt 

(NWRFB) bainistiú díreach an iascaigh sin ar láimh go luath sa bhliain 2010 óir nach raibh rialáil 

ar bith ar Iascach Bhéal Átha Bhearaigh, agus leanann IFI Bhéal an Áth ar aghaidh leis sin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Figiúr 30. Slatiascaire Gearmánach ar tí bláthán deas a scaoileadh saor; ar bláthán é a gabhadh ar 
Linn na Fuinseoige i mí Iúil agus an bradán is fearr den séasúr ag 13lb a gabhadh freisin ar Réimse na 

hArdeaglaise 

Síníodh comhaontuithe dlíthiúla leis an BSL agus leis na cumainn slatiascaireachta faoi seach do 

bhainistiú iascaigh Chroithlí agus na Cláidí. 
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Forbairtí Eile 

Táthar i mbun léarscáiliú gach Iascach Stáit trí leas a bhaint as bogearraí Chóras Faisnéise 

Geografaí (GIS) sa bhliain 2010. Is féidir leithdháileadh ár n-iascach ar fud na tíre a 

shracfhéachaint ach a mbeidh an cleachtadh sin críochnaithe. Beidh sé seo ina uirlis úsáideach 

freisin lena áireamh i rannóg Iascaigh Stáit an láithreáin ghréasáin. 

Táthar tar éis rannóg Iascaigh Stáit ar láithreán gréasáin an IFI a nuashonrú le heolas cúlra na 

nIascach Stáit, a gcuid staire agus an t-eolas a bhaineann le cearta iascaigh in Éirinn a áireamh. 

B'amhlaidh an méid sin mar fhreagra ar fhiosruithe a fuarthas ina leith sin. 

Iarradh comhairle dhlíthiúil i leith fhorbairt Iascaigh Stáit áirithe agus táthar tar éis cáipéis 

ceadúnais oibreacha a dhréachtú chun éascú d'oibreacha forbartha na todhchaí. 

 

Cur chun Cinn agus Margaíocht 

Imeachtaí Chur chun Cinn thar Sáile  

D'fhreastail an IFI ar roinnt imeachtaí agus seónna slatiascaireachta saindírithe sa Ríocht 

Aontaithe, san Ísiltír, sa Bheilg agus sa Ghearmáin sa dara leath den bhliain 2010, i gcomhar le 

Turasóireacht Éireann agus le Fáilte Éireann. Chuir chun cinn an IFI Éire go gníomhach mar 

sprioc iascaigh fhorásach do thurasóirí ag na himeachtaí úd.  

 

Imeachtaí Chur chun Cinn ar Oileán na hÉireann 

Bhí an IFI ar cheann de na príomhurraitheoirí d'Aonach Bréagchuileanna na hÉireann i nGaillimh 

i mí na Samhna.  

Tugann an freastal ar sheónna agus ar imeachtaí sa bhaile agus thar sáile spreagadh don 

fheasacht i leith an táirge slatiascaireachta, agus is as sin a thagann líon cuairteoirí méadaithe 

trí chur chun cinn na hÉireann mar ardsprioc slatiascaireachta. Tugann sé an deis don IFI freisin 

measúnú a dhéanamh ar an gcumas agus éileamh margaidh i ngach aon earnáil agus 

spriocthairiscintí a fhorbairt do mhargaí sonracha. Cuidíonn an t-eolas a bhailítear le spriocdhíriú 

ar chodanna inmharthana na margaí faoi leith. Ceadaíonn sé freisin do mheasúnú agus 

monatóireacht ar fhorbairtí i margaí/tíortha iomaíocha, agus ligeann sé don fhoireann dul i 

dteagmháil le baill den tionscal ó thíortha eile agus go háirithe le hiriseoirí.  

 

Cuairteoirí is Iriseoirí 

Chuaigh an IFI i mbun cláir fhorleathain taithíochta d'iriseoirí thar lear i gcomhar le Fáilte 

Éireann agus le Turasóireacht Éireann. Bhí baill tionscail bainteach de réir mar ba chuí.  

Eagraíodh cuairteanna d'iriseoirí go príomha ó cheithre cinn dár n-eochair-spriocmhargaí. 

Tháinig iarratas ar ábhar d'altanna irisí chomh maith le fís-ábhar do chláir theilifíse agus DVDí 

mar thoradh air sin. Thaifid an Comhairleoir Slatiascaireachta Shane O'Reilly agallamh mar 

shampla ina gcuirtear síos ar Chlár Clibeála na nIasc Spóirt Mhuirí le haghaidh an chláir „Monty 

Hall‟s Great Escapes‟ i mí Iúil na bliana 2010. D'eagraigh Mark Corps turas amháin don iriseoir 

agus iascaire bréagchuile Liúis David Wolsoncroft-Dodd, ag saothrú le „Sporting Scene‟ chun 

físeán do dhá DVD a fháil um „Fly fishing for Pike.‟ Tháinig 12 alt déag i bhfoilseacháin (40 

leathanach ar fad) as na cuairteanna sin amháin go nuige seo, agus breis alt le foilsiú sa bhliain 

2011.  

Scríobh na Comhairleoirí Slatiascaireachta ailt ina dhiaidh sin d'éagsúlacht irisí agus do láithreán 

gréasáin an IFI, ag giniúint 38 alt eile agus tuairim 84 leathanach de chlúdach eagarfhocail. 
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Clúdaíodh gach gné den tslatiascaireacht chaithimh aimsire in Éirinn sna hailt. Bhí na hailt 

dírithe go sonrach ar chur chun cinn na n-aibhneacha agus na n-iascach nach bhfuil an oiread 

aithne sin orthu lasmuigh d'Éirinn. B'ionann costas fógraíochta an chlúdaigh eagarfhocail a 

fuarthas ó na turais agus ailt sin agus €248,000, atá mar fháltas ábhalmhór ar infheistíocht agus 

luach iontach ar airgead. 

Lean an IFI ar aghaidh ag tacú agus ag forbairt na slatiascaireachta caithimh aimsire in Éirinn trí 

eolas a sholáthar faoin gcaoi, uair agus áit le hiascach a thabhairt do shlatiascairí ar fud na tíre. 

Tá láithreán gréasáin an IFI agus an chomhairle shaineolac a ghabhann leis ón bhfhoireann fós 

ríthábhachtach do sheachadadh na seirbhíse sin do shlatiascairí Éireannach agus is cuairteoirí 

araon.  

 

Forbairt agus Feidhmiú Láithreáin Ghréasáin  

Bhainistigh Iascaigh Intíre Éireann 10 láithreán gréasáin go gníomhach i rith na tréimhse idir Iúil 

agus Nollaig 2010: 

 

Láithreán gréasáin Chorparáideach 

 www.fisheriesireland.ie 

Tairseacha slatiascaireachta 

 www.fishinginireland.info 

 www.pecheenirlande.info 

 www.visseninierland.info 

 www.angelninirland.info 

Láithreáin tionscadail 

 www.caisie.ie 

 www.celticseatrout.com 

 www.faw.ie 

 www.wfdfish.ie 

 

Statistics indicate that these websites performed well to the end of December 2010. Fuair 

133,715 cuairteoir rochtain ar 930,661 leathanach.  

Lean an tairseacha slatiascaireachta Fraincíse, Gearmáinise agus Ísiltírise orthu ag feidhmiú go 

maith ó thaobh na measúnachtaí ar optamú láithreáin ghréasáin agus líon na gcuairteoirí de. 

Faightear gach aon cheann de na láithreáin úd sna chéad 10 dtoradh ó na hinnill chuardaigh 

ábhartha. Tá na láithreáin Ghearmáinise agus Ísiltírise tar éis bheith sna chéad 5 thoradh ar 

bhonn seasmhach ag Google na Gearmáine agus Google na hÍsiltíre. Cuirtear na tuairiscí reatha 

slatiascaireachta leis na láithreáin sin ar bhonn seachtainiúil chun a chinntiú go dutgtar an t-

eolas is nuashonraithe do na húsáideoirí sna margaí úd.  

Ina theannta sin is amhlaidh a d'fhorbair an IFI láithreán gréasáin do Chlár Breac na Mara Ceiltí, 

ina gcuirtear faisnéis agus tuairiscí ar fáil don phobal, do shlatiascairí, do pháirtithe leasmhara 

agus agus do dhaoine eile ar spéis leo an scéal.  

Forbraíodh Gaireas Google i mí na Nollag lena n-athchraoltar míreanna nuachta ón láithreán 

corparáideach agus ón tairseach slatiascaireachta araon trí mheán an RSS (Sindeacáitiú An-

Simplí). Tá an gaireas sin ar fáil d'úsáideoirí baile príobháideacha le suiteáil ar a ríomhaire 

http://www.fisheriesireland.ie/
http://www.fishinginireland.info/
http://www.pecheenirlande.info/
http://www.visseninierland.info/
http://www.angelninirland.info/
http://www.caisie.ie/
http://www.celticseatrout.com/
http://www.faw.ie/
http://www.wfdfish.ie/
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deisce pearsanta nó ar a leathanach baile iGoogle, agus ligeann sé d'úsáideoirí síntiús a 

ghlacadh le hábhar a nuashonraítear go minic. Is féidir an gaireas a imlonnú ar láithreáin 

ghréasáin tríú páirtí freisin. 

Bhí foilsiú ríomh-irise seachtainiúla darbh theideal Irish Angling Update mar chomhlánú don 

chumarsáid ar líne le slatiascairí abhus agus thar lear. Leantar ar aghaidh ag baint leasa as 

Twitter chun cuairteoirí breise a mhealladh chun na láithreán gréasáin éagsúil arna mbainistiú 

ag an IFI. Rinneadh 179 ceannlíne Angling Update, fógraí preaseisiúna agus cumarsáid IFI eile a 

bhain le hábhar nua ar an ngréasán a thuíteáil. Seoladh tuíteanna as Gearmáinis, Frainces agus 

Ísiltíris freisin chun gabhálacha slatiascaireachta eisceachtúla a chur i mbéal an phobail. 

 

An Clár Oideachais Náisiúnta ‘Something Fishy.’ 

Is fiontar comhoibritheach é „Something Fishy‟ a céadseoladh thiar sa bhliain 2005 idir na hiar-

Bhoird Iascaigh Réigiúnacha agus an t-iar-Phríomh-Bhord Iascaigh agus Ionaid Oideachais na 

Carraige Duibhe agus Mhuineacháin le daltaí a chur ar an eolas agus a oiliúint i leith cháilíocht 

an uisce, iasc, an chomhshaoil agus na slatiascaireachta. Tá an cur chuige comhoibritheach sin 

don fhoghlaim ghníomhach tar éis an chaoi ina ndéantar an curaclam a athrú ó bhonn d'oidí 

agus do dhaltaí araon, trí dheiseanna foghlama praiticiúla a sholáthar do gach aon duine lena 

mbaineann. 

Aiseolas dearfach i leith an chláir Something Fishy a fuarthas ó gach aon limistéar. Ní féidir leis 

an RBD i mbeagnach gach aon réigiún freastal ar an leibhéal spéise atá léirithe sa tionscadal. Tá 

ró-thinreamh ar an gclár uair amháin eile sa chuid is mó den tír, agus tá sé ag dul ar aghaidh 

gan dua. 

Is é Comhordaitheoir Oideachais an Rannáin Fhorbartha Gnó atá i gceann fhorbairt 4 phlean 

ceachta nua chun cur leis na cinn dá dtairgtear cheana féin. 

Tá Gníomhaireacht na Lochanna ag reáchtáil an tionscadail ina réigiúnsa do 2010/ 11 freisin. 

  

Cóitseáil 

Tacaíodh le reáchtáil dhá lá 'Buntús Slatiascaireachta' do mhná i gcomhar le IFI na Carraige 

Duibhe.  Sholáthair an IFI cóitseáil freisin um theilgean bréagchuile agus slatiascaireacht 

bradáin i rith na Féile Bradáin i mBéal an Átha. 

 

 Teagmháil leis an gCónaidhm Slatiascaireachta agus le Cumainn 

Bhuail an IFI leis an gcuid ba mhó de na Cónaidhmeanna Slatiascaireachta náisiúnta i 

gcaitheamh a chéad 6 mhí. Ba iad na cruinnithe sin ba thairbhiúla chun saincheisteanna 

tábhachtacha a fháil ó na cónaidhmeanna éagsúla agus chun caidreamh a chothú lenár 

bpáirtithe leasmhara sa tslatiascaireacht. Is eochair-sprioc í cumhacht a thabhairt don earnáil 

sin agus tá na Cónaidhmeanna tar éis fáilte a fhearadh roimhe an eagras nua.   

 

An Ciste Stampa um Chaomhnú Bradáin  

Leanadh ar aghaidh ag cistiú an chlár sin trí fháltais na comhchoda don Chiste Caomhnaithe 

Bradáin de chuid na táille ceadúnais bhradáin. Is ionann na téarmaí tagartha don chiste sin agus 

tionscadail a aithint agus a chostáil d'athshlánú na stoc bradáin, ag tabhairt tosaíochta 

d'aibhneacha faoi bhun na teorann caomhnaithe ag a mbíonn an cumas bisigh is mó, ag a 

bhféadfaí bheith ag dúil leis an tairbhe is uasta, faoi réir na féidearthachta, infhaighteacht an 

chistithe agus cúrsaí luach ar airgead.  B'ionann comhchuid an Chiste Caomhnaithe Bradáin sa 
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bhliain 2010 agus 50% de na táillí ceadúnais.  Bailíodh tuairim €579K sa bhliain 2010 lena 

leithdháileadh ar thionscadail a dhéanfar amach sa bhliain 2011.   Chuathas i mbun tionscadal 

sa bhlian 2010 ar fun na tíre ar chosaint na mbruach abhann, glanadh na mbruach abhann, 

cruthú agus cothabháil na láithreacha sceathraí, feabhsú na struchtúr insrutha agus tógáil 

linnte, oibreacha feabhsaithe bealaigh éisc, suirbhéanna náisiúnta um fhlúirse gealóg agus 

suiteáil áiritheoirí éisc.  Chuidigh na tionscadail sin le méadú líon agus marthain na ngilidíní 

isteach ina ngealóga.  Féach ar an mbileog ar láithreán gréasáin an IFI i gcomhair liost iomlán 

na dtionscadal a rinneadh faoin gCiste Caomhnaithe Bradáin. 

 

Logleabhar Slatiascaireachta Farraige agus Clár Clibeála Éisc Spóirt 

Mhuirí 

Leanann Logleabhar Slatiascaireachta Farraige agus Clár Clibeála Éisc Spóirt Mhuirí an IFI ar 

aghaidh ag soláthar faisnéise tábhachtaí ó thaobh na heolaíochta agus na margaíochta de. Ar an 

drochuair is amhlaidh atá meath ag teacht i gcónaí ar an treocht um rannpháirteachas sa chlár 

Logleabhair Shlatiascaireachta ina dtaifeadann scipéirí slatiascaireachta timpeall an chósta líon, 

tír dhúchais agus gabháil laethúil na dturasóirí ar bhonn saorálach, de réir mar a théann scipéirí 

ar shiúl ón tslatiascaireacht isteach i réimsí eile ar nós taispeáint na radharc inspéise, na dturas 

tumadóireachta agus na n-éiceathuras ar mhaith le cúrsaí éagsúlaithe. Ar an láimh eile de is 

scéal dearfach go bhfuilimid ag coinneáil orainn ag earcú níos mó slatiascairí sa Chlár Clibeála, a 

bhfuil fás ag teacht air ón mbliain roimhe seo.  

Ghlac timpeall 50 scipéir cairte agus líom comhchosúil slatiascairí tiomanta rannpháirt sa Chlár 

Cliceála Éisc Spóirt Mhuirí don bhliain 2010. Is é an clár is mó san Eoraip atá sa chlár seo, agus 

is é an dara ceann is mó ar domhan é sna sála ar SAM. Aiseolas dearfach a fuarthas ó na scipéirí 

agus na clibeálaithe óir go bhfaca siad aimsir dheas don iascach (os coinne an chéad chúpla 

bliain roimhe seo). Rinneadh gach sonra a bhain leis an tionscadal sin a dhigitiú sa bhliain 2010, 

agus an tuarascáil deiridh ar na bacáin faoi mhí an Mhárta 2011.  

I dteannta ghnáthreáchtáil an chláir is amhlaidh a cuireadh saothar gan staonadh i bhforbairt 

bunachair shonraí shainoiriúnaithe chuimsithigh chun cúnamh le coinneáil éifeachtach na 

dtaifead agus le hathchur an chórais bunaithe ar pháipéar.  

 

Athbhreithniú na Slatiascaireachta  

Bradán 

Chonacthas cur-bhliain ar an Muaidh i gCo. Mhaigh Eo le breis agus 12,000 bradán á bhfógairt 

(ar bhlátháin ab ea bhformhór). Gabhadh ní ba mhó ná 2,000 bláthán i rith na seachtaine 

deiridh i mí Iúil. Chonacthas spórt den scoth ar na haibhneacha san iarthar agus sa deisceart 

freisin, agus aimsir mheasctha an tsamhraidh ag cur leis an iascach maith. Chonacthas an 

bhliain ab fhearr le roinnt blianta ar an Oireamh i gCo. na Gaillimhe agus tuairiscíodh 

gabhálacha maithe sa chuid ba mhó de na hiascaigh san iardheisceart. 

Taifeadh roinnt iasc eisceachtúil os cionn 20lb ar an tSiúir san oirdheisceart, a osclaíodh ar 

bhonn gabhála agus scaoilte saor ar feadh an tséasúir. Rachaidh an bhliain 2010 síos sna 

hannála dhea-shéasúr don iascach bradáin, agus feabhsú le brath sa chuid ba mhó de na 

dobharcheantair.  
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Figiúr 31. Mark Corps ag scaoileadh bradáin 23½lb le sruth ar an tSiúir 

Breac Geal 

Ba le Loch Luíoch, Co. Chiarraí a bhí an forlámhas go fóill sa liosta eiseamal den bhreac geal, 

agus 17 as 20 eiseamal taifeadta de bhreac geal i gcomhair an tséasúir. Taifeadadh sé cinn 

díobh siúd ón loch sa dara leath den bhliain, agus thug sé iascach den scith chuig deireadh an 

tséasúir.   

Tuairiscíodh breac geal den scoth ó inbhear na hÉirne i gCo. Dhún na nGall agus gabhadh 

eiseamail in aice láimhe sa Drobhaois lenar áiríodh ceann 11.75 lb. Tuairiscíodh iascach torthúil 

don bhreac geal i mí Iúil ó Loch na Ceathrún Móire agus ón Abhainn Mhór i gCo. Mhaigh Eo. 

Tuairiscíodh rití móra breac geal i mí Lúnasa ó Cho. Mhaigh Eo, ag Loch Bhéal Trá an iarraidh 

seo. Tharla rith maith ar chóras Bhaile na hInse i gCo. na Gaillimhe ag tús mhí Mheán Fómhair, 

agus spórt den scoth ar Loch Eidhneach go háirithe.   

Choinnigh an córas Bhun Dorcha i Maigh Eo air ag feabhsú, agus meastacháin do na héisc is 

fearr air ag 12lb (an meastachán is mó le 25 bliain), agus na torthaí is fearr ag teacht ó 

Dhúloch. Taifeadh slatiascaireacht mhaith ar na hAibhneacha Átha Féan agus Ghlais Chroinn ar 

feadh an tséasúir go léir san oirthuaisceart.  Tuairiscíodh meath i líon na mbreac geal in iarthar 

Chorcaí ó aibhneacha ar nó na Bandan. Is féidir é sin a chur i leith an leibhéil uisce íseal den 

chuid ba mhó den samhradh bheith mar chúis leis sin ámh. 

 

Breac Donn Fiáin - Abhainn & Loch 

Fliuchras a chonacthas mar aimsir shamhraidh sa chuid ba mhó den tír. Ba dhrochiascach a 

chonacthas sna haibhneacha i míonna Iúil agus Lúnasa de bharr leibhéal uisce ard. Ba é Loch 

Síleann i gCo. na hIarmhí an t-aon iascach inar táirgeadh iascach maith rialta don bhreac don 

fiáin i gcaitheamh na tréimhse úd.  

Ba dhroch-choinníollacha agus droch-ghabhálacha a chonacthas don chomórtas bliantúil Chorn 

an Domhain ar Loch Measca, Co. Mhaigh Eo freisin, cé gur tháinig iontráil réasúnta isteach thar 

na ceithre lá. Tháinig feabhsú ar an iascach ar Loch Coirib, Co. na Gaillimhe agus ar Loch 

Arbhach, Co. Shligigh, agus ar lochanna eile nach iad amach i míonna Lúnasa agus Mheán 
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Fómhair. Chríochnaigh séasúr meánach le borradh i lochanna breac lár na tíre, agus iascach 

maith le fáil arís ó bhréagchuilí fo-uisce ar Lochanna Uail agus Ainninn i gCo. na hIarmhí.  

 

Liús  

Bhí toradh cuibheasach don iascach liúis ar feadh an chuid ba mhó den séasúr. Ní raibh ach 

eiseamal locha amháin sa liosta eiseamal (iasc 30lb a gabhadh i Loch Uí Ghadhra), agus 11 

eiseamal ag teacht ó na haibhneacha. Ba bheag gníomhaíocht a tharla le linn míonna an 

tsamhraidh, agus d'éirigh an spórt ní ba bhisiúla i mí Mheán Fómhair nuair a tuairiscíodh iascach 

maith bheith ar Loch Ainninn. Fuair Foireann Idirnáisiúnta na hÉireann bua ar Fhoireann 

Shasana ar an tSuca mar ar ghabh an dá fhoireann líon iasc eisceachtúil. Chonacthas roinnt 

iascaigh den scoth ar lochanna an Chabháin, agus slatiascairí Francacha ag tuairisciú iascaigh 

thar cionn ar chóras Loch Uachtair. Gabhadh roinnt Liús deas le bréagchuile ar Loch Coirib chuig 

meáchan os cionn 20 lb. Ní thar mholadh beirte a chríochnaigh an bhliain, le reo ag síneadh ó 

cheann ceann mhí na Nollag ar an gcuid ba mhó de na hiascaigh de bharr na gcoinníollacha 

reoite agus sneachta ba mheasa a chonacthas sa tír le blianta fada. 

 

Garbhiascaireacht 

Iascach maith a chonacthas sa samhradh don chuid ba mhó de na speicis gharbhéisc, go 

háirithe don chúramán. Tuairiscíodh an t-iascach cúramáin bheith ag feabhsú ar chóras Loch 

Uachtair lenar áiríodh tuairiscí roinnt iasc bheith os cionn 7lb. Gabhadh hibridigh mhóra (bran 

róiste) ar lochanna Mhuineacháin agus ar Loch Dairbhreach, Co. na hIarmhí. Bhuaigh Cathal 

Hughes (Gaillimh) bonn airgid le Foireann Náisiúnta Garbhiascaireachta na hÉireann agus é ag 

iascach leis ag an gCraobhchomórtas Domhanda sa Phortaingéil. Bhí séasúr rathúil ag na 

slatiascairí carbáin le heiseamail rialta ag teacht ó An Loch i gCorcaigh, agus roinnt gabhálacha 

suntasacha os cionn 200 lb le linn comórtais chluichí chúig huaire ag teacht ó Loch 

Gaulmoylestown i gCo. na hIarmhí.  Tafeadadh baint mhaith róiste, hibrideach agus bran ag an 

gcuid ba mhó de na féilte slatiascaireachta bliantúla i gceantar an Chabháin/Mhuineacháin agus 

ag Taiscumar Inis Cara i gCorcaigh. Bhí tuilte ar bheagnach gach aon loch le linn mhí na 

Samhna agus thug sneachta agus reo mhí na Nollag deireadh leis an iascach. 
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Figiúr 32. Terry Jackson le liús eiseamail ó Loch Deirgeirt  

 

Slatiascaireacht Farraige 

Buaicphointe na bliana ab ea Foireann Slatiascaireachta Cladaigh na hÉireann ag buachan an 

bhoinn óir sa 27ú Craobhchomórtas Slatiascaireachta Cladaigh Dhomhanda FIPs-MCips 

(Féderation International de Peche Sportive - Mer, An Chónaidhm Slatiascaireachta 

Idirnáisiúnta) san Afraic Theas i mí na Samhna. Chuir sé sin le foirne faoi 21 agus faoi 16 an 

IFSA (Cónaidhm Éireannach na Slatiascairí Farraige) ag buachan bonn óir araon in imeacht 

Cladaigh Náisiúin na hÉireann agus na Breataine thall in Albain i mí Iúil. 

Bliain tháirgiúil a bhí sa bhliain 2010 don tslatiascaireacht siorc agus scipéirí ar feadh an chósta 

thiar theas ag tuairisciú 'slua siorcanna gorma' ag teacht chun an bháid in aghaidh an lae. An 

cuairteoir Gearmánach Helmut Lieutenant, ag iascach le Luke Aston agus siorc sé gheolbhach 

beagnach 5 mhéadar ar fad aige. Agus meastachán dá mheáchan idir 450 agus 500kg; ba mhó 

ná an chur-iarracht a rinne duine amháin dá shlatiascairí anuraidh. Gabhadh roinnt craosairí 

agus sciataí iontacha i dtír ag slatiascairí ag iascach le Hamish Currie i gCuan an Deirg agus ba é 

Connor McNeill a bhris an chur-iarracht don fhíogach le ceann de mheáchan 23lb gafa agus é ag 

iascach le Hamish amach ó chósta na hAontroma. 
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Tuairiscíodh iascach gearrthóra maith i rith an tsamhraidh ó Bhéal na Sionainne, Cuan na 

Gaillimhe, na Dúnaibh agus ó Chuan an Deirg lena n-áirítear iasc suas le 52lb i dtuaisceart Lú.  

Chonacthas iascach iontach don doingean i gCuan Chorcaí i míonna Iúil agus Lúnasa le gabháil 

roinnt eiseamal, arbh é an t-iasc 14lb a ghabh Tony Tait an ceann ba mhó díobh. Taifeadadh 

slatiascaireacht mhaith langa i mí Lúnasa, agus oiread agus 55 le fáil ó roinnt raiceanna amach 

ó Chúirt Mhic Shéafraidh in aon seisiún amháin. Fuarthas gabhálacha móra ó bháid freisin ag 

iascach as Cuan Chorcaí, Oileán Dairbhre, an Cloigeann agus na Dúnaibh.  

D'fheidhmigh Cumann Slatiascaireachta Farraige Chóbh (SAC) mar óstchumann i mí Mheán 

Fómhair 44ú Féile Slatiascaireachta Domhainfharraige Chóbh. Ghlac slatiascairí ó Éirinn, Sasana, 

Albain, ón mBreatain Bheag, ón Ollainn agus ón nGearmáin rannpháirt ann. Iascach den scoth a 

bhí ann le ní ba mhó ná 1,000 iasc gafa thar na 4 lá. Ba é Danny Kane (Dún na nGall) a bhuaigh 

an imeacht, agus os cionn 150kg éisc gafa aige.  

 

 

Figiúr 33. An t-iriseoir Ísiltíreach Rudy van Duijnhoven le lannach deas. 
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Lóistíocht 
 

LÓISTÍOCHT - RÉAMHRÁ 

Athfhrobraíodh an t-iar-Rannán Seirbhísí Allamuigh de chuid an Phríomh-Bhoird Iascaigh ina 

Rannán Lóistíochta mar chuid den trasdul chuig Iascaigh Intíre Éireann (IFI), arb í a 

phríomhfheidhm cabhlach an IFI a bhainistiú, trealamh, soláthar agus cúrsaí saoráidí ar bhonn 

náisiúnta. Is é an Rannán freisin a sholáthraíonn seirbhís sláinte agus sábháilteachta don eagras 

agus is é atá freagrach as bainistiú bradáin, clibeáil bradáin agus an scéim logleabhair.  

 

Forbairtí Maoine 

Béal an Átha 

Suiteáladh fuinneoga nua déghloinithe ar éifeachtúil ó thaobh an fhuinnimh de iad sna hoifigí ag 

Béal an Átha. Táthar ag dúil go gcuirfidh an gloiniú nua de rátáil “A” ar éifeachtúil ó thaobh an 

fhuinnimh de iad feabhsú mór le héalú teasa ón bhfoirgneamh agus go mbeidh coigilteas costais 

agus lorg carbóin fhíorlaghdaithe mar thoradh air. 

 

Droichead Thúr Faire Iascaigh na Gaillimhe 

Críochnaíodh an chéim tairisceana réamhcháilithe d'athchur Dhroichead Thúr Faire Iascaigh na 

Gaillimhe agus cuireadh cúig chonraitheoir ar ghearrliosta do thairiscint iomlán. Cuireadh tús leis 

an gcéim tairisceana iomlán i mí na Nollag 2010. Cuireadh iarratas ar chistiú d'athchur an 

droichid faoi bhráid Fháilte Éireann agus táthar ag fanacht le cinneadh. Meastar an costas chun 

an droichead a athchur ag €200,000. Is foirgneamh liostaithe é an Túr Faire Iascaigh ar le 

hIascaigh Intíre Éireann é agus a ligtear ar léas chuig Iontaobhas Sibhialta na Gaillimhe mar 

Mhúsaem.  

   

Figiúr 34. Droichead Thúr Faire Iascaigh 

 

Measúnú agus Suirbhéanna Chora Eascann na Gaillimhe  

Fostaíodh innealtóirí Arup chun tuairisciú ar struchtúr na cora eascann ag Droichead Chora 

Bradáin na Gaillimhe óir go ndearnadh díobháil infheicthe nach beag ar na tacaí leis an struchtúr 

tar éis tuilte an gheimhridh. Mionsonraíodh sa tuarascáil gur measadh an struchtúr bheith 

neamhshábháilte mar atá sé, agus moladh an struchtúr a athchur. Bhíothas ag lorg luachan ó 

innealtóirí Arup um baint an struchtúir reatha agus dearadh struchtúir athchurtha. D'fhéadfadh 

deis bheith ann an struchtúr a athchur faoin droichead nua d'fheithiclí atá pleanáilte do Chathair 
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na Gaillimhe, le costas laghdaithe ann do sheirbhís iascach. Is bunriachtanas é struchtúr cora 

eascann don taighde leanúnach i stoic eascann na hÉireann, óir gur ceann de na hionaid 

mhonatóireachta é faoin gclár Náisiúnta eascann. Táthar tar éis malairt rogha eatramhach a 

phlé leis an Dr. Paddy Gargan, an Feidhmeannach Taighde Sinsearach sa Rannán Taighde agus 

Forbartha, d'fhonn na sonraí ar eascanna na Gaillimhe a chothabháil don bhliain 2010.  

 

Athchóiriú agus Nuachóiriú Chora Bradáin Bhéal an Átha 

Bronnadh conradh do Dhearadh agus do Thógáil tar éis roinnt blianta pleanála agus próiseas 

tairisceana oscailte d'athchóiriú agus nuachóiriú Chora Bradáin Bhéal an Átha. Is cuid d'Iascach 

na Muaidhe í an chora, agus is struchtúr cosanta é arbh éigean pleanáil agus dearadh cúramach 

a fháil lena caomhnú a chinntiú. Theastaigh na hoibreacha sin go práinneach óir go raibh an 

struchtúr ag éirí guaiseach ó thaobh na sláinte agus na sábháilteachta de. Léirítear bail na cora 

roimh thosú na n-oibreacha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figiúr 35. Réamhoibreacha - forstruchtúr creimthe agus neamhshábháilte le smionagar carntha sa 
taobh in aghaidh srutha den chora  

Cuireadh tús leis an obair go luath i mí Iúil agus bhí an tionscadal beagnach críochnaithe faoi 

dheireadh na bliana. Leis na hoibreacha tosaigh bhain baint na seandroicheadán cruach 

creimthe, na gcosán agus na ngeataí miotail agus gach struchtúr miotail insrutha a bhaineann le 

feidhmiú na cora. B'éigean codanna suntasacha den abhainn a dhambú chun oibreacha insrutha 

a éascú, agus bhíothas buíoch as an gcomhoibriú le Cumann áitiúil Slatiascairí Bradáin Bhéal an 

Átha.  

Glanadh agus athphointeáladh na céanna agus struchtúir chloiche eile, agus athchuireadh an 

saothar cloiche de réir mar ba ghá. Leachtmhoirtéalaíodh faoi bhrú agus ardaíodh na céanna 

freisin chun foráil d'imeachtaí tuilte eisceachtúla a chonacthas le blianta beaga anuas. Cuireadh 

ráillí cosanta agus soilsiú leis an gcosán coincréite treisithe nua. Suiteáladh soilsiú slándála agus 

ceamaraí slándála freisin chun éascú d'fhaireachas cianda na cora agus na Linne Mullaigh. 

Feabhsaíodh an córas faireachais sin a thuilleadh sa bhliain 2011 le cur ar chumas na foirne le 

monatóireacht chianda a dhéanamh ar ghníomhaíocht ar an Ardeaglais agus réimsí íochtaracha. 
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Figiúr 36. Oibreacha athchóirithe cora ar bun 

Athchuireadh gach aon cheann de na seangheataí a oibríodh de láimh roimhe seo le slabhraí 

agus crainn tochrais le geataí oibrithe go hiodrálach. Suiteáladh ceithre chraein arna 

gcumhachtú go hiodrálach le halpairí freisin chun cúnamh le baint an smionagair a bhí ina 

fhadhb mhór ag an gcora roimhe seo. Táthar tar éis foráil a dhéanamh freisin san athchóiriú 

chun ceithre áiritheoir éisc a chur ann, lena n-áirítear dhá áiritheoir friotachais LOGIE agus dhá 

áiritheoir infridhreaga VAKI laistigh de na seanghaistí a bhí suite idir an dá ché. Rinneadh 

athchóiriú ar bhothán an fhir fhaire in aice láimhe freisin mar chomhlánú don saothar ar an 

gcora, chun seomra rialaithe áiritheora éisc a chur ann. Cuireadh síneadh leis an struchtúr 

freisin chun spás stórála, seomra gléasra agus saoráidí leithris a chur ann. Táthar ag dúil go 

mbeidh an tionscadal críochnaithe go hiomlán faoi lár mhí an Mhárta 2011. 

Bainfidh costas isteach is amach ar €1m leis an tionscadal nuair a bheidh sé críochnaithe, agus 

cistiú 85% dó ón ioncam a gineadh ó dhíolacháin cheadanna ar réimsí Iascach na Muaidhe. 

Beidh saoráid nua-aimseartha ag IFI Bhéal an Átha tar éis críochnú na n-oibreacha, rud a 

éascóidh do bhailiú sonraí ar ghluaiseachtaí bradáin, agus a chuirfidh ar chumas taighdeoirí an 

bradán a shampláil chun críocha eolaíochta. Cuideoidh na sonraí ón tsaoráid sin sna blianta le 

teacht chun cuidiú le cinntí bainistíochta bradáin a mhúnlú, óir go bhfuil rith an bhradáin ar an 

Muaidh mar chion nach beag den bharrchas bradáin náisúnta in-dúshaothraithe. Beifear tar éis 

cosaint a thabhairt freisin do thodhchaí struchtúir chosanta agus beifear tar éis ionad oibre 

sábháilte a sholáthar d'fhoireann an IFI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figiúr 37. Cora athchóirithe ar oscailt le geataí nua arna n-oibriú go hiodrálach. Tá na craenacha do 
bhaint smionagair agus don tógáil throm infheicthe freisin. 
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Seirbhísí Soláthair 

Cabhlach 

Is é an Rannán Lóistíochta a éascaíonn do sholáthar gach feithicil don IFI. Críochnaíodh an 

tairiscint agus an ceannach do 18 feithicil i míonna na Samhna/na Nollag 2010, ónar tháinig 

coigilteas measta 15% i gcomparáid leis an bpraghas miondíola molta agus luach ar airgead a 

sheachadadh ag comhlíonadh leis an rialachas corparáideach agus neamhdhúbláil an phróisis 

thairisceana. 

 

Córas Cárta breosla 

Ba é an Rannán a chomhordaigh tairiscint an chórais chárta breosla bóthair a thabharfar isteach 

sa bhliain 2011 agus seachadfaidh sé coigilteas ar cheannach breosla agus éasóidh sé do rianú 

níos fearr na gceannachán. 

 

Trealamh Íomhánna Teirmeacha 

Ba é an Rannán a chomhordaigh tairiscint agus ceannach na 16 cheamara dhéag íomhánna 

teirmeacha ardfheidhmíochta sa bhliain 2010, a chuideoidh go mór le hOifigigh Iascaigh agus é i 

mbun a ndualgas cosanta iascach. 

 

Trealamh Leictri-Iascaigh  

Cuireadh tús le hathbhreithniú sa tréimhse sin ar an trealamh iascaigh, óna dtiocfaidh prótacal 

feidhmiúcháin chaighdeánach do cheannach, oiliúint, oibriú agus cothabháil an trealaimh leictri-

iascaigh ar fud an IFI sa bhliain 2011. 

 

Trealamh Cosanta Pearsanta (PPE) 

Is é an Rannán freisin a chomhordaíonn ceannach agus cothabháil an Trealaimh Chosanta 

Phearsanta (PPE), an trealaimh shábháilteachta agus an trealaimh allamuigh ghinearálta don 

IFI. Is í foireann an IFI a bhainistíonn an trealamh sin go lárnach, rud a chinntíonn 

infhaighteacht trealaimh sheirbhísithe fheidhmiúil don fhoireann allamuigh.  

 

Seirbhísí do Dhúichí Abhantraí 

Soláthraíonn an Rannán na seirbhísí tacaíochta seo a leanas do na Dúichí Abhantraí IFI freisin: 

 Soláthar fógraí sábháilteachta mara agus seirbhíe comhairlí mara. 

 Deimhniú teicniúil agus sábháilteachta gach Bád Crua Inséidte (RIB). 

 Comhairliúchán deartha agus tógála do gach bád nua. 

 Sonraíocht theicniúil gach saintrealamh.  

 Iniúchadh náisiúnta ar gach RIB de chuid an IFI. 

 Iniúchadh náisiúnta ar chabhlach bóthair uile an IFI. 
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Scéim Chlibeála Bradáin Fhiáin agus Bric Ghil 

Is í seo an deichiú bliain don scéim chlibeála bradáin fhiáin agus bric ghil arbh iad an Príomh-

Bhord Iascaigh agus na Boird Iascaigh Réigiúnacha a d'oibrigh go bunúsach iad agus arb é an 

IFI a oibríonn anois iad. Bhí baint ag an IFI le hathbhreithniú na reachtaíochta, le forbairt 

straitéise agus le soláthar seirbhísí agus comhairle chun rolladh amach na n-athruithe um 

bainistiú bradáin a chumasú. Ba thríd an Tuarascáil bhliantúil do Staitisticí Iascach Bradáin 

Fhiáin & Bric Ghil a riarann agus a thuairiscíonn an scéim sin, a mbeidh fáil uirthi go luath sa 

bhliain 2011. 

Mhol an lucht bainistíochta dúnadh iascaireachta bradáin agus bric ghil ar 82 abhainn1 agus a 

hoscailt ar 66 abhainn (lena n-áirítear2 roghanna gabhála agus scaoilte saor), bunaithe ar 

chomhairle eolaíochta. Leanadh ar aghaidh le beart córais chlibeanna conablaigh dhoinn1 mar 

bheart caomhnaithe breise, mar a measadh é bheith riachtanach chun stoc an bhradáin 

fharraige ilgheimhridh a chosaint agus chun monatóireacht na gcuótaí slatiascaireachta a éascú 

chun a chinntiú nach sáraítear cuótaí abhainn-bhunaithe. 

Díoladh 25% de na ceadúnais slatiascaireachta go léir ar líne sa bhliain 2010 ag 

www.salmonlicences.ie Seoltar ceadúnas agus clibeanna Slatiascaire chuig an gcustaiméir de 

réir na Dúichí Abhantraí roghnaithe laistigh de 3 lá oibre.  Is sprioc don IFI í gabhálacha 

slatiascaireachta réadama a ghiniúint chun cinnteoireacht níos fearr agus níos éifeachtúla a 

éascú do gach páirtí leasmhar a mbíonn baint acu le bainistiú an bhradáin. Is é an Bunachar 

Sonraí Bradáin an uirlis TF as a mbaintear leas chun faisnéis um cheadúnú agus gabháil bradáin 

a ghabháil í féin.  Tá bunachar sonraí ag an IFI as a mbaintear leas chun gabhálacha bradáin 

agus bric ghil tráchtála agus caithimh aimsire a tháirgeadh. Déantar tagairt do Thuairiscí 

Staitisticí bliantúla an Bhradáin Fhiáin agus an Bhric Ghil atá ar fáil trí láithreán gréasáin an IFI i 

gcomhar staitisticí mionsonraithe. 

Tábla 3. Mionsonraí na Gabhála Bradáin do na blianta 2011 agus 2010 

Gabháil Bradáin 

 2009 2010 

Gabháil Bradáin iomlán 35,700 51,637 

Gabháil bradáin thráchtála 6,757 14,159 

Gabháil slatiascaireachta bradáin 17,521 22,336 

Bradáin a gabhadh agus a scaoileadh saor 11,422 15,142 

 

The salmon angling and commercial catches have increased since 2009 with a 50% increase in 

the number of salmon harvested in 2010 and a 33% increase in those caught and released.  

Tábla 4. Mionsonraí na ndíolachán ceadúnas agus na dtuairisceán logleabhair do na blianta 2009 agus 
2010 

Ceadúnas agus Logleabhair 

 2009 2010 

LÍONna gceadúnas slatiascaireachta a díoladh 18,314 17,983 

% tuairisceáin logleabhair 70% 71.25% 

Líon na Náisiúntachtaí a cheannaigh ceadúnais 46 46 

 

                                            
1
 Fo-dhlí um chaomhnú an bhradáin agus an bhric ghil c.s. uimh. 304, 305, 2009 

2
 Fo-dhlí um chaomhnú an bhradáin agus an bhric ghil uimh. 863, 864, 865 -2009, 867, 868 - 2010. 

http://www.salmonlicences.ie/
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Tháing meath faoi 1.8% ar díolacháin ceadúnas slatiascaireachta bradáin sa bhliain 2010, agus 

tháinig méadú ar thuairisceáin logleabhair faoi 1.8%. An líon céanna náisiúntachtaí a 

cheannaigh ceadúnais. Díoladh 25% de na ceadúnais slatiascaireachta bradáin go léir ar líne. 

                   

Árthach Patróil Mhór (LPV) 

Cothabhálann an IFI dhá Shoitheach Patróil Mhóir (LPVí). Baineadh leas as an gCosaintóir 

Bradán, ceann amháin acu siúd, le linn na bliana 2010 chun an clár cosanta bliantúil a 

fhorfheidhmiú. D'oibrigh an soitheach i gcomhar le patróil bunaithe ar Bhád Crua Inséidteach 

(RIB) ag IFI Mhaigh Chromtha, IFI na Sionainne agus IFI Chluain Meala.  

Ba é an cúram don LPV an láithreacht infheicthe uasta a chothabháil i limistéir a rabhthas in 

amhras fúthu d'fhonn ciontóirí féideartha a dhíspreagadh. Tá an LPV tar éis uiscí a phatrólú go 

nuige seo i nDúichí Abhantraí an Deiscirt, an Iardheiscirt agus na Sionainne idir Ché na Cille 

Móire, Contae Loch Garman agus Oileáin Árann, Contae na Gaillimhe. Díríodh tuairim 50% d'am 

patróil an LPV ar Chorca Dhuibhne i gContae Chiarraí. 

Ba é cúram oibriúcháin an LPV freisin a uaireanta patrólaithe a éagsúlú óir gur maith is eol go 

bhfuiltear tar éis gluaiseachtaí an tsoithigh a mhonatóireacht ón glcadach agus an t-eolas a 

roinnt ar feadh an chósta. Rinneadh roinnt patról go moch roimh an maidneachan mar thoradh 

air sin, ónar tháinig roinnt coigistithe trealaimh agus líonta. Baineadh leas as an RIB ar bord 

freisin chun líonta mídhleathacha a bhí curtha sa chladach a thabhairt ar ais. 

Is iad seo na staitisticí don LPV sa bhliain 2010:  

 

Tábla 5. Staitisticí 2010 d'Oibríochtaí LPV  

Staitisticí 2010 d'Oibríochtaí LPV 

Laethanta ar Patról 56 

Líon na Laethanta Gafa sa 

Ché leis an Aimsir 

9 

Líon na Muirmhílte ar Patról 5500 

Líon na Seiceálacha 270 

Fad an Lín a Urghabhadh 7500 slat 

Ionchúisimh ar Feitheamh 3 

 

 

Sláinte & Sábháilteacht  

Staitisticí um Thuairisciú Teagmhas 2010/ Ionad Teagmhais 

Tuairiscíodh 23 teagmhas don tréimhse seo.  Is idir 0 agus 7 atá líon na dteagmhas a 

tuairiscíodh i ngach aon Dúiche Abhantraí (féach an ifgiúr thíos). Níor tuairiscíodh teagmhas ar 

bith ag IFI Bhéal Átha Seanaidh, agus tuairiscíodh an líon ba mhó san WRBD (IFI na Gaillimhe 

agus IFI Bhéal an Átha) le seacht dteagmhas. Tuairiscíodh sé theagmhas i mBéal an Átha agus 

ceann amháin i nGaillimh.  
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Figiúr 38. Teagmhais sna Réigiúin / hIonaid IFI 

 

Cineál Teagmhais 

Bhain na teagmhais ba choitianta a tuairiscíodh le teagmhais láimhsithe agus feithicle, agus iad 

ag freagairt do 44% de gach teagmhas. Is féidir cuid den ardú i líon na dteagmhas a bhain le 

feithiclí a chur i leith na doininne a chonacthas i mí na Nollag. Tháinig sciorrthaí, tuislí agus titimí 

sna sála orthu siúd, ag freagairt do 17% de na teagmhais. Tagann sé sin den chuid is mó leis na 

staitisticí náisiúnta a sholáthair an tÚdarás Sláinte & Sábháilteachta.  Feictear teagmhais 

bhádóireachta agus cosanta go forleathan freisin, agus coinneofar an oiliúint sna cúrsaí úd suas 

chun dáta mar chuid d'iarracht líon na dteagmhas a laghdú. Tá sé tábhachtach tabhairt faoi 

deara go gcaitear go leor cúrsaí oiliúna ar nós an láimhsithe a nuashonrú gach 3 bliana mar 

riachtanas dlíthiúil. Breithneofar an oiliúint sa tiomáint chosantach, réiteach coimhlintí agus 

ionramháil báid nuair a bheifear ag roghnú tosaíocht maidir le cúrsaí oiliúna.   

 

Gradaim Ability O2 & Eagraíocht Náisiúnta Sábháilteacht na hÉireann 
(NISO)  

Cuireadh roinnt tionscnamh nua chun feidhme i rith na tréimhse sa tuarascáil seo, agus tá siad 

tar éis cuidiú le hardú an chaighdeáin ó thaobh na sláinte, na sábháilteachta agus bainistiú na 

hinrochtaineachta de. Áiríodh leis na tionscnaimh sin rannpháiríocht i nGradaim Ability O2 agus 

Gradaim Eagraíocht Náisiúnta Shábháilteacht na hÉireann (NISO). Is uirlis iniúchta éifeachtúil 

agus ag costas íseal é próiseas na ngradam óir go mbreathnaítear ar na caighdeáin a 

ghnóthaíonn an t-eagras le súile neamhspleácha.  Ba thrí na tionscnaimh sin a tugadh 

aitheantas don iar-Phríomh-Bhord Iascaigh (arb ionann agus IFI Shoird anois é) as an 

bhfeabhas i gcatagóirí na Timpeallachta Tógtha Inrochtana agus na Sábháilteachta san Earnáil 

Phoiblí.  

 

Líon na dTeagmhas in Ionaid an IFI 

IFI na Carraige Duibe (17.4%) 

IFI Bhéal Átha Seanaidh (0%) 

IFI Luimnigh (21.7%) 

IFI Chluain Meala (8.7%) 

IFI Mhaigh Chromtha (13%) 

IFI na Gaillimhe/Bhéal an Átha (30.4%) 

IFI Shoird (4.3%) 

IFI Fheirm Éisc Ros Cré (4.3%) 
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Gradaim Shábháilteachta IFI 

Seoladh na chéad Ghradaim Shábháilteachta bliantúla i mí na Samhna 2010, arb í an aidhm atá 

leo, mar chuid d'iarracht béascna dearfach comhtháite um shláinte agus sábháilteacht a chur 

chun cinn san IFI, aitheantas a thabhairt don fhoireann ar éirigh go hiontach leo sa mhéid sin trí 

úinéireacht a ghlacadh le tionscnaimh shábháilteachta. Bhí rath ar an gcéad bhliain le lear mór 

ainmniúchán ag teacht isteach. Táthar tar éis bealaí indéanta a thabhairt chun solais inar féidir 

leis an bhfoireann an tsábháilteacht a fheabhsú agus torthaí inláimhsithe a fháil.   

 

Ráitis Sábháilteachta Comhchodacha 

Forbraíodh dréachtráiteas sábháilteachta a fhorbairt don IFI, rud a dáileadh ar gach Ceann 

Feidhme agus Stiúrthóir RBD lena ghlacadh tar éis athbhreithniú léirmheasta. 
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Acmhainní Daonna 

 
Acmhainní Daonna - Réamhrá 

D'éirigh an Príomh-Bhord Iascaigh agus na seacht mBord Iascaigh Réigiúnacha ina n-eagras 

amháin an 1 Iúil; Iascaigh Intíre Éireann (IFI). Ghlac an Rannán Acmhainní Daonna le ról ní ba 

leithne laistigh den tseirbhís mar chuid den atheagrú, ag dul ó rannán a sholáthair treoir 

Acmhainne Daonna sa struchtúr réigiúnaithe chuig rannán do threoir an bheartais náisiúnta san 

IFI. Ceapadh an tUas. Kieran Murphy ina Cheann Rannáin. D'aistrigh an fhoireann ghairimiúil 

reatha a d'oibrigh i rannán AD an Phríomh-Bhoird Iascaigh roimhe seo chuig an IFI.  

 

Áirítear le cúraimí an Rannáin:  

 

 Soláthar seirbhísí Acmhainní Daonna 

 Forbairt agus forfheidhmiú beartais 

 Nuachóiriú agus seachadadh cláir athraithe an Rialtais 

 Caidreamh idir an Luch Bainistíochta agus na Fostaithe 

 Earcaíocht agus Roghnú 

 Oiliúint agus Forbairt Foirne 

 Córais Bhainistithe Feidhmíochta  

 Forbairt agus forfheidhmiú na gClár Athruithe 

 Clár cumarsáide foirne 

 Comhordú na n-iarratas ar ghrinnfhiosrúchán Garda 

 Comhordú na seirbhíse Saorála Faisnéise. 

 

Moladh Ginearálta 

Ba é príomhfhócas an Rannáin i rith na tréimhse idir 1 Iúil 2010 agus 1 Nollaig 2010 ar 

chumascadh na seirbhíse, bunú Iascaigh Intíre Éireann agus ar na ceangaltais dlíthiúla, nóis 

imeachta agus comhairliúcháin a tháinig mar thoradh air sin agus ar ghá iad chun an cuspóir sin 

a bhaint amach. 

 

Oiliúint agus Forbairt 

Díríodh an fócas oiliúna agus forbartha i gcaitheamh na tréimhse ar éascú cláir athruithe don 

eagras úr tar éis bhunú an IFI. Chuidigh sé sin le himirce an eagrais ó na struchtúir réigiúnaithe 

a bhí roimhe seo chuig an múnla lárnach dá bhforáiltear faoin Acht um Iascaigh Intíre 2010. 

Eochair-limistéar breise ab ea soláthar an chúnaimh um fhorbairt, agus bainistiú agus comhordú 

na sreabhanna éagsúla ionchur, rud a bhaineann le forbairt plean chorparáidigh nua don 

Ghníomhaireacht. 

 

Bunaíodh agus cuireadh chun feidhme dhá mhodh fhoirmiúla cumarsáide ina leith sin sna chéad 

6 mhí ó bhunú an IFI. 
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 Tionscnaíodh cumarsáid chorparáideach, ag cur na foirne ar an eolas i leith dul chun cinn 

agus cinntí a rinneadh maidir le bunú na Gníomhaireachta úire. Eisíodh an chumarsáid 

sin don fhoireann ar bhonn rialta, uair amháin in aghaidh na míosa ar a laghad. 

 Cuireadh tús le nuachtlitir foirne i mí Mheán Fómhair na bliana 2010. Díríodh í sin ar 

chomhroinnt na faisnéise idir na Dúichí Abhantraí (RBDí) le comhleacaithe le bheith mar 

bhonn taca don chaoi inar eagras náisiúnta amháin atá san IFI anois agus chun 

caidreamh a nascadh thar na struchtúir  a bhí ina gcinn réigiúnacha roimhe seo. Leantar 

ar aghaidh ag eisiúint na nuachtlitreach go míosúil agus is ar ionchur ón bhfoireann a 

dhéantar an foilseachán ina iomláine. 

 

Plean Corparáideach 

Bhí ceangaltas ann don IFI faoin Acht um Iascaigh Intíre 2010 Plean Corparáideach a thaisceadh 

laistigh de sé mhí óna bunú.  D'fheidhmigh an Bainisteoir Oiliúna agus Forbartha mar an t-

idirghabhálaí ag lorg agus ag anailísiú ionchur maidir le forbairt an phlean seo. Tugadh cuireadh 

do pháirtithe leasmhara seachtracha tríd na meáin agus láithreáin ghréasáin chun aighneachtaí 

a dhéanamh. Ghlac an fhoireann rannpháirt i gceardlanna struchtúrtha ar fud na tíre mar ar 

sholáthair siad ionchur luachmhar don phlean le teann díograise. 

 

Ba é ionchur na foirne, i dteannta leo siúd ón bhfoirean Bainistiochta Sinsearaí, Stiúrthóirí na 

RBD, agus ó na páirtithe leasmhara seachtracha an bunús do dhréacht-Phlean Corparáideach. Is 

ann a leagtar amach fís, misean agus luachanna an IFI, agus is ann a aithnítear ceithre chuspóir 

ardleibhéil don eagras agus é ag dul i ngleic leis an tréimhse dhúshlánach seo. 

 

An tSaoráil Faisnéise 

Fuarthas dhá iarratas um Shaoráil Faisnéise sa tréimhse. Bhain ceann amháin acu le hiarratas ó 

bhall foirne ag iarraidh taifead i ndáil le comórtas earcaíochta, agus bhain an dara ceann le 

hiarratas ar thaifid i ndáil le hiarratais ar cheadúnais iascaigh. Ceadaíodh an dá iarratas. 

 

Grinnfhiosrúchán Garda 

Tá Grinnfhiosrúchán an Gharda ar fáil don IFI ó bunaíodh é trí mheán Aonad Grinnfhiosrúcháin 

Lárnach an Gharda.  Is é an Bainisteoir Oiliúna agus Forbartha an Sínitheoir Údaraithe ina leith 

sin agus is eisean a dhéanann teagmháil idir an IFI agus an Garda i ndáil le gach iarratas den 

chineál sin. 

 

Táthar tar éis os cionn 40 iarratas ar ghrinnfhiosrúchán Garda ó dhaoine sa phobal a phróiseáil, 

go príomha i ndáil le ceapadh na gcoimeádaithe uisce príobháideacha Alt 294 (An tAcht Iascaigh 

(Comhdhlúthú) 1959).  

 

Luach Saothair don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin 

Tá luach saothair Phríomoifigeach Feidhmiúcháin Iascaigh Intíre Éireann i gcomhréir leis an scála 

do Rúnaí Cúnta: idir €134,523 agus €153,885. 
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Caidreamh Fostaithe 

Díríodh an phríomhaird sa chaidreamh fostaithe tar éis dílsiú an IFI an 1 Iúil 2010 ar roinnt 

ceangaltas reachtúil. Cuireadh iad sin i gcrích ar bhealach comhpháirteach leis na 

ceardchumainn ábhartha, agus áiríodh leo: 

 

 Cur i gcrích an phróisis is gá faoi I.R. 131/2003 Rialacháin na gComhphobal Eorpach 

(Cosaint Fostaithe um Aistriú Gnóthas). 

 

 Tugadh toghadh ionadaí foirne chuig an mBord chun críche i mí na Samhna 2010. 

 

Bhí comhairliúchán agus comhphlé leanúnach ann i gcaitheamh na tréimhse freisin le 

Ceardchumainn i ndáil le roinnt ábhar a bhaineann le cumascadh na seirbhíse agus i ndáil le 

ceangaltais chlár nuachóirithe an Rialtais freisin, lenar áiríodh: 

 

 Ceangaltais chomhaontú Pháirc an Chrócaigh. 

 

 Bainistiú agus tuairisciú na leibhéal foirnithe i gcomhréir le ceangaltais na Creatlaí 

Rialaithe Fostaíochta. 

 

 Teagmháil leis an bhfoireann is gá chun aistriú mar thoradh ar athailíniú a bhaineann leis 

an struchtúr tuairiscithe RBD nua. 

 

 Comhairliúchán leis an bhfoireann maidir le haithint agus eisiúint na n-éadaí oibre 

iomchuí. 

 

Earcaíocht 

D'fhan toirmeasc an Rialtais ar earcaíocht i bhfeidhm i rith na tréimhse idir 1 Iúil agus 31 Nollaig 

2010; tugadh roinnt ceapachán chun críche ó laistigh den líon foirne reatha i gcomhthéacs 

bhunú an IFI ámh: 

 

 Ceapadh an tseisir Cheann Feidhme. 

 Ceapadh an Stiúrthóra SERBD mar thoradh ar ardú céime inmheánach maidir le próiseas 

na gCeann Feidhme. 

 Ceapadh an Chúntóra Phearsanta leis an bPríomhfheidhmeannach. 

 

D'éirigh leis an eagras ceadú a shlánú chun 26 ball foirne ghearrthéarmacha shéasúracha a 

cheapadh sa bhliain 2010 i dteannta leis na ceapacháin inmheánacha. Ba é an Rannán 

Acmhainní Daonna a chomhordaigh go lárnach ceapacháin do na poist úd.    
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Airgeadas & TFC 

 
Airgeadas agus TFC - Réamhrá 

Is i méid seachas i gcineál atá athrú as cuimse tar éis teacht ar sainchúram an Rannáin 

Airgeadais & TFC le bunú Iascaigh Intíre Éireann (IFI) i mí Iúil 2010.  Tá sé mar mhisean an 

Rannáin go fóill ionad feabhais a thionscnamh sa Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide 

(TFC), sa rialachas corparáideach agus i gcuntasacht airgeadais don eagras.   

 

Is saothar leanúnach nach beag atá i gcumascadh ocht n-oifig le hocht bhfeidhm cuntasaíochta 

neamhspleácha ag a raibh beartais agus nósanna imeachta cuntasaíochta éagsúla, agus 8 

mbonneagar TF éagsúla in aon aonad comhtháite. Bhain forfheidhmiú an phacáiste 

cuntasaíochta nua, cruthú gréasáin Teicneolaíochta Faisnéise (TF) agus scaipeadh na gcleachtas 

oibre cuntasaíochta nua ar fud na tíre leis an gcuíchóiriú sin.  Is saothar é an próiseas atá idir 

lámha go fóill, agus samhlaítear go mbeidh sé críochnaithe faoi dheireadh na bliana 2011. 

 

Bainistiú Airgeadais  

Bainistiú Airgeadais Ghinearálta  

Rinneadh cuntais an Phríomh-Bhoird Iascaigh agus na mBord Iascaigh Réigiúnach a iniúchadh 

ina n-iomláine faoi dheireadh na bliana 2010.  Táthar ag dúil go dtaiscfear cuntais airgeadais IFI 

na bliana 2010 leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha (DCENR) agus leis an 

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (C&AG) an 31 Márta 2011 i gcomhréir iomlán leis na 

hoibleagáidí reachtúla. 

 

Iniúchadh Inmheánach 

Cuireadh na seirbhísí iniúchta inmheánacha ar tairiscint sa bhliain 2010 agus tá siad dlite le 

bronnadh i mí Eanáir na bliana 2011.  Samhlaítear go n-oibreoidh an tseirbhís sin go dlúth le 

Coiste Iniúchta an Bhoird agus le foireann an IFI.  Beidh athbhreithnithe feidhmíochta bliantúla 

ceangailte leis an gconradh. 

 

Cistiú don bhliain 2010 

Fuair an IFI deontas státchiste sa bhliain 2010 arbh fhiú €14 milliún é nuar a ghlactar cistiú 6 

mhí san áireamh, dár leithdháileadh €8.7 milliún nó 62% den deontas iomlán a fuarthas ar 

chostais phá.  Leithdháileadh €1 do Chláir Threorach an AE agus cláir náisiúnta, arna gcomhordú 

ag an IFI. Ghin an IFI €2.1 milliún freisin ó fhoinsí eile i rith na tréimhse 6 mhí dar críoch 31 

Nollaig 2010, a ath-infheistíodh i mbainistiú, caomhnú agus cosaint na hacmhainne Iascaigh 

Intíre.   

 

Ginneadh €0.8 milliún breise ón gCiste Stampa um Chaomhnú Bradáin sa tréimhse 6 mhí dar 

críoch an 31 Nollaig 2010.  Tá an ciste seo dlite lena íoc amach sa bhliain 2010 d'infheistíocht i 

mbainistiú, caomhnú agus cosaint na n-iascach bradáin agus bric ghil.  
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Bainistiú Maoine  

Tá an Rannán Lóistíochta tar éis sainchúram don Bhainistiú Maoine agus don Soláthar a 

thabhairt ar láimh ón Rannán Airgeadais & TFC le linn athstruchtúrú na 8 mBord Iascaigh go 

hIascaigh Intíre Éireann. 

 

Pacáiste Cuntas 

Óir gur cónascadh den iar-Phríomh-Bhord Iascaigh agus de na hiar-Bhoird Iascaigh Réigiúnacha 

ab amhlaidh ar theastaigh córas cuntas nua chun éilimh mhéadaithe ó scála an eagrais nua a 

shásamh. Roghnaíodh Integra mar an pacáiste bogearraí cuntas nua don IFI tar éis próisis 

tairisceana iomaíoch. Táthar tar éis an pacáiste a fhorfheidhmiú go rathúil amhail ag deireadh 

na tréimhse.  

 

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide 

Straitéis / Córais TFC 

Chuaigh an IFI i mbun iniúchta iomláin ar gach córas TF ar fud an eagrais mar eagras 

nuabhunaithe. Aithníodh tar éis an iniúchta go mb'éigean infheistíocht nach beag a chur sa 

ghréasán TF ionas go gcumasófaí an nascacht gan uaim ar fud an eagrais. Cuireadh tús leis an 

infheistíocht sin i bhfómhar na bliana 2010 agus bhain athdhréachtú bhonneagar TF an eagrais 

chun nascacht TF iomlán a chinntiú idir gach ionad. Táthar i mbun an phróisis na hocht gcóras 

TF ar leithligh de chuid an iar-Phríomh-BHoird Iascaigh agus na n-iar-Bhord Iascaigh Réigiúnach 

a ascnamh chuig freastalaí líonra limistéir stórála amháin (SAN) san aon suíomh amháin.   
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IASCAIGH INTÍRE ÉIREANN 
 

DRÉACHT-CHUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS DO NA 6 MHÍ CHUIG 31 NOLLAIG 2010 

 

Nóta         6 mhí chuig 31 Nollaig 2010 

                        €                       €     

Ioncam 
 

     Cistiú ón Stát agus ón AE 

 Deontais Oibriúcháin  14,053,290 

 Glanchistiú Iarchurtha do Phinsin 12c 5,465,600 19,518,889 
 

 Ioncam Eile 2b  2,182,336 
 

Aistriú ó / (chuig) C(h)untas Caipitil 10  (1,156,945) 

   20,544,309 

Caiteachas 

Riarachán 3  3,780,531 

Oibríochtaí 4  18,259,932 

   22,040,463 
 

Barrachas / (Easnamh) don tréimhse   (1,496,153) 
 

Barrachas / (Easnamh) ag 1 Eanáir   -  
 

Barrachas / (Easnamh) ag deireadh na tréimhse   (1,496,153) 

 
 

DRÉACHT-RÁITEAS UM IOMLÁN NA nGNÓTHACHAN AGUS NA gCAILLTEANAS AITHEANTA DO NA 6 
MHÍ CHUIG 31 NOLLAIG 2010 

 

6 mhí chuig 31 Nollaig 2010 

                                    €            

(Easnamh) / barrachas don Tréimhse (1,496,153) 

Caillteanais / (gnóthachain) ó thaithí ar dhliteanais na scéime pinsin (1,761,000) 

Athruithe sna toimhdí faoi bhun luach reatha dhliteantais na scéime pinsin (7,553,000) 

Caillteanas / (gnóthachan) achtúireach ar dhliteantais phinsin            12b (9,314,000) 

Coigeartú do Chistiú Pinsin Iarchurtha 9,314,000 

Iomlán an (chaillteanais) / an ghnóthachain aitheanta don tréimhse 1,496,153 

 

Tá an Ráiteas um Beartais Chuntasaíocht agus Nótaí 1 go 16 mar chuid lárnach de na Ráitis Airgeadais seo 
 

                                                                                                                     

Príomhfheidhmeannach                        Dáta 
 

 

Ball Boird                                               Dáta 
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Gluais Téarmaí 
 
Iasc anadromach Iasc a rugtar i bhfionnuisce agus a chaitheann an chuid ba mhó dá 

shaol ar farraige agus a fhilleann ar an bhfionnuisce chun sceitheadh m.sh. samplaí 

coitianta is iad an bradán, an ghealóg, an tsead, an doingean riabhach, agus an bradán 

fearna. frithchiall catadromach: caitheann a mhalairt saoil - i bhfionnuisce agus téann 

chuig an sáile chun sceitheadh. Is catadromach iad an chuid is mó de na heascanna. 

 

Líontáin Coghill Líontáin eascann is gnách a chuirtear ag coraí nó faoi bhun droichead ar 

aibhneacha as a mbaintear leas chun eascanna geala ag dul chun farraige a ghabháil 

 

DCENR an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha 

 

DoF an Roinn Airgeadais 

 

DEHLG an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta & Rialtais Áitiúil  

 

Leictri-Iascach Úsáid fhreagairt an éisc do réimsí leictreacha san uisce chun gabháil an 

éisc a éascú. 

 

Áiritheoirí Éisc Gairis leictreonacha as a mbaintear leas chun líon na n-iasc a théann ar 

imirce thar suíomh faoi leith a chinntiú. Féach thíos Áiritheoirí Vaki, Logie, Páirtáiritheoirí. 

 

GIS Córais Fhaisnéise Geografaí 

 

HD An Treoir maidir le Gnáthóga 

 

Logie Áiritheoir éisc fhriotachais a chuirtear trasna cora chun iasc a chomhaireamh ag 

imeacht in aghaidh srutha nó le sruth. 

 

MI Foras na Mara 

 

NPWS An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 

 

OPW Oifig na nOibreacha Poiblí 

 

Páirt-Áiritheoir Áiritheoir éisc nach gclúdaíonn ach cuid de leithead na habhann nach 

ndéanann comhaireamh ach ar chuid de rith an éisc. 

 

Iascaigh Churtha agus Bainte Iascaigh mar a stocáiltear an breac gorlainne ag méid 

inghafa chun an tslatiascaireacht caithimh aimsire a spreagadh. 

 

Clib Pit Is ionann clib Thrasfhreagróir Comhtháite Éighníomhach (PIT) agus clib sreinge 

chódaithe a cheanglaítear le hiasc agus ar féidir í a léamh go cianda trí leas a bhaint as 

léitheoir chlib pit bunaithe ar theicneolaíocht minicíochta raidió. 

 

RBD Dúiche Abhantraí 

 

Iliascaigh mar ar le húinéir éigin an teideal do chearta iascaigh. 

 

Buan-Choiste Eolaíochta arb éard a chuspóir comhairle eolaíochta neamhspleách a 

thairiscint don IFI um Eascanna agus Bradáin. 
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STP Gléasra cóireála séaraigh. 

 

Córais ghaiste agus iompair gabháil eascann agus a n-iompar agus a scaoileadh saor 

faoi bhun saoráidí hidri-leictreacha chun bás na n-eascann sna tuirbíní a chosc. 

 

Vaki Áiritheoir éisc infridhearg as a mbaintear leas i suímh chúnga ar nós bealaigh éisc 

chun an bradán agus an breac geal a chomhaireamh. 

 

Fliuchdhreideáil dreideáil cainéil dhobharlaigh gan an t-uisce a bhaint de. 

 

WFD An Chreat-Treoir Uisce. 

 

WI Uiscebhealaí Éireann. 
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Aguisíní 
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    IFI na 
Carraige 
Duibhe 

IFI 
Chluain 
Meala* 

IFI 
Mhaigh 

Chromtha 

IFI 
Luimnigh 

IFI na 
Gaillimhe 

IFI Bhéal 
an 

Átha** 

IFI Bhéal 
Átha 

Seanaidh 
Iomlán 

Sceitheadh / Feabhsú Insrutha                    

                    

Líon na nAibhneacha Sruthán a Feabhsaíodh Líon 5 2   7 48 7 2 71 

Infheistíocht i bhFeabhsú Insrutha / Sceite € 9250 2000 550 60,000       
30,647  

65,180 81,500 249127 

Fad Abhann agus Srutháin a Forbraíodh Km 25 3 0.2 4 31.23 4.1 6 73.53 

                  

Forbairt Shlatiascaireachta                   

                    

Líon na dTionscadal Feabhsúcháin Saoráide 
Slatiascaireachta 

Líon 12 2   4 3 4 4 29 

Infheistíocht i bhFeabhsú Saoráide 
Slatiascaireachta 

€ 17,000 4000 2500 15,000         
2,000  

26,450 11000 77950 

Locháin Slatiascaireachta Cruthaithe Líon       7       7 

Dreapaí, Droichid Chosáin, Ardáin srl. Líon 12 1   26 15 6 85 145 

Spásanna Breise Iascaigh Cruthaithe Líon 25 6   0   2   33 

Líon na nGarbhiasc a Aistríodh Líon 250 0   0   196   446 

Glanadh Bruach / Feabhsú Gnáthóg Km 6 0.5   185 32.94 9.4 9.37 243.21 

                 

Suirbhéanna                   

                    

Suirbhéanna ar Shalmainidí Líon 230   3 6 22 5 146 412 

Suirbhéanna ar Gharbhéisc Líon       2 2 1 2 7 

Eile Líon       4      4 

Infheistíocht sna Suirbhéanna Iascach €           16322 7000 23322 

 
*is le haghaidh ailínithe na n-iar-Bhord Iascaigh Réigiúnach & acmhainní féin amháin atá na figiúirí  
** Infheistíocht sa sceitheadh €46,937 agus i bhforbairt slatiascaireachta €11,734 lena n-áirítear €58,671 faoi Scéimeanna Fostaíochta Pobail FÁS  

 

Aguisín 1. Forbairt agus Suirbhéanna Iascach a ndeachthas ina mbun idir Iúil agus Nollaig 2010 
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    IFI na 
Carraige 
Duibhe 

IFI Chluain 
Meala 

IFI Mhaigh 
Chromtha 

IFI 
Luimnigh 

IFI na 
Gaillimhe 

IFI Bhéal 
an Átha 

IFI Bhéal 
Átha 

Seanaidh 
Iomlán 

Rialáil an Truaillithe                    

Maruithe Éisc Thuairiscithe  Líon 2 6 1 4     1 14 

Maruithe Éiscc de bharr na Talmhaíochta  Líon       2     1 3 

Maruithe Éisc de bharr na Tionsclaíochta Líon       0     0 0 

Maruithe Éisc de bharr an Eotrófaithe Líon   3   0     0 3 

Maruithe Éisc arb é an tÚdarás Áitiúil is cúis leo Líon   1   2     0 3 

Eile Líon 2 2 1       0 5 

Imscrúduithe Truaillithe Líon 408 297 158 506 61 37 4,276 5743 

Litreacha Foláirimh Eisithe Líon 6 198 76 2 5 8 7 302 

Ionchúisimh Thruaillithe Tionscanta Líon   2 6 1       9 

                    

Cáilíocht an Uisce                   

                    

Samplaí Uisce a Tógadh Líon 10 87 70 684 198 660 305 2014 

Samplaí a Tástáladh ag saotharlann RBD Líon 3 81 58   37 593 3 775 

Samplaí a Tástáladh ag Saotharlann Shoird do na 
RFBí 

Líon 6   58 680   60 259 1063 

Samplaí a Tástáladh go Seachtrach Líon 1 3 12 4 143 7 43 213 

Líon Iomlán na dTástálacha Uisce  Líon 21 87 700 684 615 660 305 3072 

Meánlíon na nDeitéarmanant a Tástáladh  Líon   2 10 5 5 9 16 47 

          

     

Aguisín 2.  Tuairisc Srianta Truaillithe agus Cháilíocht an Uisce don tréimhse idir Iúil agus Nollaig 2010 
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    IFI na 
Carraige 
Duibhe 

IFI 
Chluain 
Meala 

IFI Mhaigh 
Chromtha 

IFI 
Luimnigh 

IFI na 
Gaillimhe 

IFI 
Bhéal 

an Átha 

IFI Bhéal 
Átha 

Seanaidh 

Iomlán 

Stocáil Éisc                  

Stocáilte le Breac Donn  Líon             20,000 20,000 

Stocáilte le Bradán Líon                 

Stocáilte le Breac Dea-dhathach  Líon           3,038   3,038 

Stocáilte le Garbhiasc Líon           196   196 

Iomlán             3,234 20,000 23,234 

                    

Stocáil IFI Shoird do na RBDí                 

Breac Donn Óg Líon                 

Breac Donn Samhraidh Líon       5,750 1,000     6,750 

Breac Donn 2 Bhliain d'Aois Líon       400   1,650   2,050 

Breac Dea-dhathach Óg Líon                 

Breac Dea-dhathach Samhraidh Líon                 

Breac Dea-dhathach 1 bliain d'aois Líon     10,900 1,300       12,200 

Breac Dea-dhathach 2 bhliain 
d'aois 

Líon     700     450   1,150 

Breac Dea-dhathach 3+ Líon                 

*Bheadh an chuid ba mhó den stocáil tar éis tarlú sna 6 mhí roimhe sin mar a tuariscíodh sa Tuarascáil Bhliantúil Dheireanach de chuid an Phríomh-
Bhoird Iascaigh agus na mBord Iascaigh Réigiúnach.  

      

  

Aguisín 3. Tuairisc Stocála Éisc idir Iúil agus Nollaig 2010 
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    IFI na 
Carraige 
Duibhe 

IFI Chluain 
Meala 

IFI Mhaigh 
Chromtha 

IFI 
Luimnigh 

IFI na 
Gaillimhe 

IFI Bhéal 
an Átha 

IFI Bhéal 
Átha 

Seanaidh 
Iomlán 

Eisiúintí Ceadúnas 
Slatiascaireachta  

                  

                    

Bradán / Breac Geal  Líon 692 926 809 245 972 2,679 1195 7,518 

Share Certificates  Líon                 

                    

Eisiúintí Ceadúnais Tráchtála                    

                    

Bradán                   

(Sruthlíon) Líon                 

Líon Tarraingthe Líon     3   1   1 5 

Líon Tarraingthe CFO         5       5 

Líon Tarraingthe Sainiúil Áitiúil Líon           1   1 

Sciob-Líon Líon                 

Gaiste Líon                 

Eile Líon           1 5 6 

Iomláin Líon     3 5 1 2 6 17 

                    

Ceannaithe Bradán / Breac Líon           1   1 

Ceannaithe Eascann Líon                 

Ceannaithe Moileasc Líon                 

                    

Iascaigh arna mBainistiú ag an 
mBord  

                  

                    

Iascaigh arna mBainistiú  Líon 1   15 27 6 8 8 65 

Laethanta Slaite Líon 1,500   12,500 N/A 1,305 1,431 751 17,487 

Ioncam € 1,000   154,063 43,864 55,436 55,235 32,827 342,425 

          

Aguisín 4a. Tuairisc um Cheadúnais Iascaigh agus Iascaigh arna mBainistiú ag RBD idir Iúil agus Nollaig 2010 
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    IFI na 

Carraige 
Duibhe 

IFI 
Chluain 
Meala 

IFI Mhaigh 
Chromtha 

IFI 
Luimnigh 

IFI na 
Gaillimhe 

IFI Bhéal 
an Átha 

IFI Bhéal 
Átha 

Seanaidh 
Iomlán 

Eisiúintí Ceadúnas 
Slatiascaireachta  

                  

Bradán / Breac Geal  Líon 1,400 2,228 2,751 1,164 2,101 5,733 2606 17,983 

Share Certificates  Líon                 

                    

Eisiúintí Ceadúnas Tráchtála                    

Bradán                   

(Sruthlíon) Líon                 

Líon Tarraingthe Líon   2 29   16 2 15 64 

Líon Tarraingthe CFO     0   43       43 

Líon Tarraingthe Sainiúil Áitiúil Líon   0       23 9 32 

Sciob-Líon Líon   38           38 

Gaiste Líon                 

Eile Líon     1       16 17 

Iomláin Líon   40 30 43 16 25 40 194 

                    

Ceannaithe Bradán / Breac Líon 55   30     17 17 119 

Ceannaithe Eascann Líon                 

Ceannaithe Moileasc Líon 59   28     7 8 102 

                    

Iascaigh arna mBainistiú ag an 
mBord  

                  

Iascaigh arna mBainistiú  Líon 1   15 27 6 8 7 64 

Laethanta Slaite Líon 1,500   12,500 N/A 2,187 4,249 765 21,201 

Ioncam € 1,000   154,063 104,997 122,051 196,793 35,564 614,468 
*freagraíonn Díolacháin na gCeadúnas Slatiascaireachta & Tráchtála don bhliain 2010 ailínithe na n-iar-Bhord Iascaigh 
Réigiúnach.     

      

Aguisín 4b. Tuairisc um Cheadúnais Iascaigh agus Iascaigh arna mBainistiú ag RBD 2010 
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    IFI na 

Carraige 
Duibhe 

IFI Chluain 
Meala 

IFI 
Mhaigh 

Chromtha 

IFI 
Luimnigh 

IFI na 
Gaillimhe 

IFI Bhéal 
an Átha 

IFI Bhéal 
Átha 

Seanaidh 
Iomlán 

Cosaint & Faireachas                  

Patróil Bháid 
Ghairide 

Daonuaireanta 16,807 2,175.00 1282 4,718 864 1,176 2443* 27,022 

Líon Gafa Slata 600 4,700 7,660 4,243 4,335 2,703 7,108 31,349 

Báid Ghafa Líon 4 1 0 0 0 0 3 8 

Ionchúisimh 
arna 
dTionscnamh 

Líon 6 8 90 12 8 14* 46 170 

*Lena n-áirítear duine amháin le 2 ionchúiseamh.  

* a bhaineann le daonuaireanta do gach patról báid Eanáir-
Nollaig  2010 

 
Aguisín 5. Tuairisc Cosanta agus Faireachais don tréimhse idir Iúil agus Nollaig 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aguisín 6. Tuairisc foirnithe an 31 Nollaig 2010 

Foirniú IFI 
 

 

Foireann Bhuan Líon 322.85 

Foireann Shealadach arna Cistiú ag an 
Státchiste 

Líon 21.55 

Foireann arna Cistiú faoi Thionscadal  
(de chuid an AE nó eile) 

Líon 10 

Foireann Iomlán   354.4 
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Líon Ceadúnas 

a Díoladh 
Tuairisceáin 
Logleahbair 

*% 
Tuairisceáin  

Réigiún        

IFI na Carraige Duibhe 383 1,115 291%  

IFI Chluain Meala 926 1,444 156%  

IFI Mhaigh Chromtha 809 2,092 259%  

IFI Luimnigh 245 599 244%  

IFI na Gaillimhe 972 1,439 148%  

IFI Bhéal an Átha 2,679 2,802 105%  

IFI Bhéal Átha Seanaidh 797 1,134 142%  

Náisiúnta 6,811 10,625 156%  
 

* Faightear móramh na dtuairisceán logleabhair sa dara leath den bhliain, agus baineann siad le díolacháin cheadúnais don bhliain go léir 
  

Aguisín 7a. Tuairisc um Cheadúnais Iascaigh agus Iascaigh arna mBainistiú ag RBD idir Iúil agus Nollaig 
2010 
 
 

  
Líon Ceadúnas 

a Díoladh 
Tuairisceáin 
Logleahbair 

*% 
Tuairisceáin 

Réigiún       

IFI na Carraige Duibhe 1,400 1,164 83% 

IFI Chluain Meala 2,228 1,832 82% 

IFI Mhaigh Chromtha 2,751 2,368 86% 

IFI Luimnigh 1,164 646 55% 

IFI na Gaillimhe 2,101 1,572 75% 

IFI Bhéal an Átha 5,733 3,482 61% 

IFI Bhéal Átha Seanaidh 2,606 1,734 67% 

Náisiúnta 17,983 12,798 71% 

 

  Aguisín 7b. Tuairisc um Cheadúnais Iascaigh agus Iascaigh arna mBainistiú ag RBD 2010 
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Catagóir Ceadúnais Bliantúil 
A 

Dúiche 
B 

Óg P 21 Lá R 1 Lá S Ext 
Loch 

Feabhail 
W 

Áitiúil 
Speisialta 

W 

Iomlán 
Réigiún 

IFI na Carraige Duibhe 58 178 30 88 27 2   383 

IFI Bhéal Átha Seanaidh 18 249 92 239 136 52 11 797 

IFI Luimnigh 27 119 20 59 20     245 

SERBD Chluain Meala 36 227 49 494 119 1   926 

SWRBD Mhaigh Chromtha 35 246 49 343 136     809 

WRBD Bhéal an Átha 69 757 278 1,187 355 33   2,679 

WRBD na Gaillimhe 46 233 96 414 183     972 

Náisiúnta  289 2,009 614 2,824 976 88 11 6,811 

         

Aguisín 8a. Díolacháin cheadúnas slatiascaireachta i ngach aon limistéar RBD Iúil 
2010 agus Nollaig 2010 

   

         

Catagóir Ceadúnais Bliantúil 
A 

Dúiche 
B 

Óg P 21 Lá R 1 Lá S Ext 
Loch 

Feabhail 
W 

Áitiúil 
Speisialta 

W 

Iomlán 
Réigiún 

IFI na Carraige Duibhe 544 629 84 105 31 7   1,400 

IFI Bhéal Átha Seanaidh 185 932 182 451 163 564 129 2,606 

IFI Luimnigh 258 738 68 74 25 1   1,164 

IFI Chluain Meala 362 967 101 625 172 1   2,228 

IFI Mhaigh Chromtha 590 1349 138 488 186     2,751 

IFI Bhéal an Átha 543 2322 476 1741 517 134   5,733 

IFI na Gaillimhe 321 765 152 628 226 9   2,101 

Náisiúnta  2,803 7,702 1,201 4,112 1,320 716 129 17,983 

Léiríonn Díolacháin Cheadúnas Slatiascaireachta & Tráchtála 2010 ailínithe na n-iar-Bhord Iascaigh Réigiúnach.   

 

Aguisín 8b. Díolacháin cheadúnas slatiascaireachta i ngach aon RBD 2010 
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Dúiche 
Iascaigh 

Cineál Inill Abhainn 
Líon 

Bradán a 
Gabháladh 

Líon Breac 
Geal a 

Gabháladh 

Gabháil 
iomlán 

Bradáin & 
Bric Ghil a 

Tuairiscíodh 

Port Láirge Sciob-líon An Fheoir 801 3 804 

Lios Mór  
Líon 

Tarraingthe 
An Abhainn Dubh 
(Mumha)  

340   340 

Lios Mór   Sciob-líon 
An Abhainn Dubh 
(Mumha)  

1,097 3 1,100 

Corcaigh 
Líon 

Tarraingthe 

Abhainn na Bandan 56 4 60 

An Aighlinn 0 0 0 

An Laoi (Corcaigh) 1,443 15 1,458 

Ciarraí 
Líon 

Tarraingthe 

Abhainn Chárthaí     0 
An Uíne (Eisc an 
Ghalláin) 

15   15 

An Leamhain 3,527 20 3,547 
An Abha Mhór 
(Bréanainn) 

222 13 235 

An tSimhin 0 0   

Abha na Snadhma 0 0 0 

An Mhaing 0 0 0 

An Ruachtach 279   279 

Luimneach 
Líon 

Tarraingthe 
CFO 

An Fhéil 3,454   3,454 

Baile na Coille 
Líon 

Tarraingthe 

Abhainn Ghlinne 8   8 

Damhros 78   78 

Abhainn Chúil Finn 0 0 0 

An Caoláire Rua 366   366 

Baingear 
Líon 

Tarraingthe 

Comh-Inbhear 503   503 

An Abhainn Dubh 458 4 462 

An Abhainn Mhór    800 2 802 
Abhainn na Daraí 
Duibhe 

29   29 

Béal Átha 
Seanaidh  

Líon 
Tarraingthe 

An Eidhnigh 69   69 

Leitir Ceanainn 

Líon 
Tarraingthe 

Gaoth Beara 187 2 189 

Líon 
Tarraingthe 

Sainiúil 
Áitiúil  

Abhainn Fhia 427 1 428 

  Iomláin 14,159 67 14,226 
 

Aguisín 9. Gabhálacha bradáin agus bric ghil thráchtála de réir abhann ó thuairisceáin logleabhair  
don tréimhse 12 Bealtaine - 19 Lúnasa 2010 
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 Líon Clibeáilte chuig 
Nollaig 2010 

Líon Athghafa chuig 
Nollaig 2010 

% 
Tuairisceá

n 

Laethanta 
Saoirse 

Fad a Taistilíodh 
(Mílte) 

Líon a 
Clibeáladh 
sa bhliain 

2010 
       

Siorc Gorm 18696 833 4.46% 2-2887 0-4250 274 

Craosaire 160 7 4.38% 71-3947 89-2300 11 

Sionnach Mara 
(Siorc Súisteála) 

1 0 0.00% -  0 

Madra Gorm 
(Gearrthóir) 

6580 436 6.63% 28-6587 0-2185 281 

Anglait 1027 190 18.50% 0-4525 0-720 0 

Sciata 1196 160 13.38% 0-3257 0-120 22 

Sciata Socfhada 3 0 0.00% - 1 0 

Sciata Bán 21 1 4.76% 975 3 0 

Roc Fionn 714 117 16.39% 26–1871 0-45 3 

Roc Dústríoctha 1094 55 5.03% 0-2676 0-60 0 

Roc Garbh 9773 285 2.92% 0-2190 0-80 191 

Roc Dústríoctha 262 13 4.96% 13-1398 0-20 0 

Roc Mín 353 13 3.68% 294-1373 0-72 12 

Fíogach (gobach) 
(Ballach) 

172 0 - -  52 

Doingean 1805 56 3.10% 0-1373 0-88 0 

Lannach 311 5 1.61% 0-275 0-200 0 

Leith 287 30 10.45% 0-738 0-3.5 0 

Roc an Gha Nimhe 40 0 0.00% -  0 

Fíogach Mór 104 5 4.81% 103-1499 0-125 14 

Dabaí 43 2 4.65% 378 2 0 

Scoirneach 128 2 1.56% -  26 

Leathóg (bhallach) 5 1 20.00% 70 0 0 

Tuinnín Gorm 11 0 0.00% -  0 

Iomláin 42786 2211    886 

       

Aguisín 10. Clibeáil agus Athghabháil na Speiceas Mara anuas chuig mí na Nollag 2010
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Figiúr 1. Léarscáil Dúichí Abhantraí 
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Figiúr 2. Gabháil Thráchtála & Shlatiascaireachta Bradáin 2010 

 

 

 

Figiúr 3. Céatadán na dTuairisceán Logleabhair de réir RBD 

 

% den Ghabháil Bradáin Tráchtála & Slatiascaireachta 2010 

 

73% 

27% 
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Céatadán na dtuairisceán logleabhair sa 

bhliain 2010 de réir Dhúiche Abhantraí 
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Figiúr 4. Díolacháin Cheadúnais Slatiascaireachta de réir Náisiúntachta 

 

 

Figiúr 5. Diúscairt Bradáin ag Iascairí Tráchtála 

 

2010 Céatadán na ndíolachán ceadúnais slatiascaireachta de réir násiúntachta  

3% 
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11% 

ÉIRE 
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S.A.M. 

Eile 

2010 diúscairt bradáin ag iascairí tráchtála 

0.4% 
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62.4% 
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10.5% 
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Bialann  
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Figiúr 6. Gabháil Shlaite sa bhliain 2010

% den Ghabháil Bradáin & Bric Ghil le Slat sa bhliain 2010 

 

99% 

1% 

Gabháil Bradáin le Slat 
Gabháil Bric Ghil le Slat 
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Tábla urghabhála 2010 

Dáta Oifig IFI Dúiche Ionad Ineall Fad (slat) Iasc  Eile 

Lún  2010 IFI na Carraige Duibhe Loch Garman Cuan Loch Garman 1 líon amháin 120     

Lún  2010 IFI na Carraige Duibhe Loch Garman Cósta Loch Garman 1 líon amháin 30     

MFómh  2010 IFI na Carraige Duibhe Baile Átha Cliath Feartraí 1 líon amháin 50     

MFómh  2010 IFI na Carraige Duibhe Baile Átha Cliath An tInbhear Mór 1 líon amháin 100     

Lún  2010 IFI na Carraige Duibhe Droichead Átha Príomhshruth - An Bhóinn 2 Líon 45 + 20     

Iúil  2010 IFI na Carraige Duibhe Droichead Átha Cósta @ Béal Trá 1 líon amháin 161     

Lún  2010 IFI na Carraige Duibhe Droichead Átha An Cósta ag Tearmann Fheichín 2 Líon 200     

Lún  2010 IFI na Carraige Duibhe Droichead Átha Loch Léinn 10 Líontán fonsaí d'eascanna       

MFómh  2010 IFI na Carraige Duibhe Droichead Átha Cósta @ Béal Trá 1 líon amháin 70     

Beal  2010 IFI na Carraige Duibhe Droichead Átha Loch Ramhar 1 Líontán fonsaí amháin d'eascanna       

Meith  2010 IFI na Carraige Duibhe Droichead Átha Loch an Bhaile 6 Líne Suite 600     

MFómh  2010 IFI na Carraige Duibhe Droichead Átha Príomhshruth na Bóinne 1 Líontán do bhradáin 40     

Ean  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan Coigealach Líontán Suite       

Feabh  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan Loch na Cabraí Líontán Suite       

Meith  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan Baile Mhic Scanláin - Cuid Thaoidmhear 2 Líon Éagsúil     

Iúil  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan Baile Mhic Scanláin - Cuid Thaoidmhear 3 líontán Éagsúil     

Lún  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan Baile Mhic Scanláin - Cuid Thaoidmhear 2 Líon Éagsúil     

MFómh  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan Baile Mhic Scanláin - Cuid Thaoidmhear 2 Líon Éagsúil     

Iúil  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan An Níth - Cuid Thaoidmhear 1 líon amháin 80     

Lún  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan An Níth - Cuid Thaoidmhear 1 líon amháin 65     

MFómh  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan An Níth - Cuid Thaoidmhear 1 líon amháin 53     

Iúil  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan Ruddys Lough 5 Líne shuite/ 5 chrann tochrais do shlata       

Lún  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan An Casán Báidí inséidteach, ineall, 4 líon       

MFómh  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan Loch na Coille Báine Líne fhada shuite 100     

Iúil  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan Loch na Cabraí Bád agus míreanna eile       

Lún  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan Loch na Cabraí Bád inséidteach & Líon       

Beal  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan Coigealach Línta fada       

MFómh  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan An Níth @ Baile Adaim 2 Líon       

Iúil  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan Baile Liam ar an Níth 2 Líon       

DFómh  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan Maighean an Bhradáin ar an Níth 1 líon amháin       

DFómh  2010 IFI na Carraige Duibhe Dún Dealgan An Níth @ Ceapóg 2 Líon       
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Dáta Oifig IFI Dúiche Ionad Ineall Fad (slat) Iasc  Eile   

08/07/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha An Mhuaidh ag Hollister 1 líon amháin 40       

16/07/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear Cuan Mó 1 líon amháin 149.16       

21/07/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear An Abhainn Dubh 1 líon amháin 78.05       

28/07/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha An Mhuaidh, Carrontreila 1 líon amháin 40       

28/07/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha An Mhuaidh, Carrontreila 1 líon amháin 40       

28/07/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha An Mhuaidh, Carrontreila 1 líon amháin 40       

28/07/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha An Mhuaidh, Carrontreila 1 líon amháin 40   Báidín   

28/07/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear Gleann na Muaidhe 1 líon amháin 72.58 5 bhradán     

10/08/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear Bá Thulacháin 1 líon amháin 132.75       

12/08/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear Inbhear Ghleann na Muaidhe 1 líon amháin 72.58       

14/08/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha An Mhuaidh, Barrettstown       Báidín   

14/08/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear Abhainn Mhór 1 líon amháin 83.52       

16/08/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha An Iascaigh, Ráth na hUamhan 1 líon amháin 5       

16/08/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha An Iascaigh, Ráth na hUamhan 1 líon amháin 5       

18/08/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear An Abhainn Dubh 1 líon amháin 67.11 5 bhradán     

21/08/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha An Iascaigh 1 líon amháin 20       

21/08/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear Ceathrú Mhór 2 Líon 178       

22/08/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha An Iascaigh 2 Líon 10       

22/08/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear Gleann na Muaidhe 2 Líon 115       

24/08/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Bá Ráth Bhrannaibh 1 líon amháin 120       

25/08/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Baile Phámar 1 líon amháin 15       

25/08/2010 
IFI Bhéal an Átha Béal an Átha An Mhuaidh       

1 slat iascaireachta agus 
crann tochrais amháin   

28/08/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Baile Phámar 2 Líon 30       

28/08/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Baile Phámar 2 Líon 55       

29/08/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear Ceathrú Mhór 1 líon amháin 76.956       

31/08/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Cill Chuimín 1 líon amháin 150       

01/09/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Cill Chuimín 1 líon amháin 250       

01/09/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Baile Phámar 1 líon amháin 15       

04/09/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear Bá Thulacháin 1 líon amháin 114       

05/09/2010 IFI Bhéal an Átha Sligeach Inbhear Bhaile Easa Dara 1 líon amháin 150       

09/09/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear Gleann na Muaidhe 1 líon amháin 45.23       
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Dáta Oifig IFI Dúiche Ionad Ineall Fad (slat) Iasc  Eile   

12/09/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear An Abhainn Dubh 1 líon amháin 72.58       

14/09/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Bunree 1 líon amháin 15       

14/09/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Bunree 1 líon amháin 10       

16/09/2010 

IFI Bhéal an Átha Béal an Átha An Mhuaidh       

1 slat iascaireachta agus 
crann tochrais amháin - 
tugtha ar ais   

17/09/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Baile Phámar 1 líon amháin 15       

17/09/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Baile Phámar 2 Líon 30       

18/09/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear Abhainn Mhór 1 líon amháin 56.17       

19/09/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Baile Phámar 1 líon amháin 20       

20/09/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Baile Phámar 1 líon amháin 60       

24/09/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Ráth Bhrannaibh 1 líon amháin 70       

26/09/2010 
IFI Bhéal an Átha Béal an Átha Baile Phámar       

1 gaiste amháin ar féidir 
salmainidí a ghabháil leis   

12/10/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear Gleann na Muaidhe 1 líon amháin 34.29       

16/10/2010 IFI Bhéal an Átha Baingear Inbhear Abhainn Dubh 2 Líon 90.084       

25/11/2010 IFI Bhéal an Átha Béal an Átha An Daoil 1 líon amháin 20       

14/07/2010 IFI na Gaillimhe Gaillimh Eanach Dhúin Eangach gheolbhaí 58m    2 Dhaoine   

16/07/2010 IFI na Gaillimhe Gaillimh Eanach Dhúin Eangach gheolbhaí 50m   gan freastal   

20/07/2010 IFI na Gaillimhe Gaillimh Ceantar Bhearna Eangach gheolbhaí 200m   gan freastal   

26/07/2010 IFI na Gaillimhe Gaillimh Baile Uí Chuirc Eangach gheolbhaí 15m    gan freastal   

08/07/2010 IFI na Gaillimhe Gaillimh Baile Uí Chuirc 4 shlat iascaireachta     2 OTSF eisithe   

27/07/2010 IFI na Gaillimhe Gaillimh Abhainn an Chláir Eangach gheolbhaí     1 duine amháin   

15/08/2010 
IFI na Gaillimhe Gaillimh Abhainn an Chláir Eangach gheolbhaí   

6x bradán 
1x breac 1 duine amháin   

17/08/2010 IFI na Gaillimhe Gaillimh Eanach Dhúin Eangach gheolbhaí     gan freastal   

01/08/2010 IFI na Gaillimhe Gaillimh Conga slat iascaireachta     1 duine amháin   

29/12/2010 IFI na Gaillimhe Gaillimh Cill Ghoibhreann 2 Lampa     1 duine amháin   
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Dáta Oifig IFI Dúiche Ionad Ineall Fad (slat) Iasc  Eile   

12/07/2010 

IFI na Gaillimhe Conamara 
An Rocca, Loch Ghleann Mhac 
Muirinn, Casla 

2 shla iascaireachta gan 
cheadúnas (2 fhíneáil ar 
an toirt tugtha amach)     2 Dhaoine   

18/07/2010 IFI na Gaillimhe Conamara Bá Tuairín 1 Líontán do bhradáin     gan freastal   

28/07/2010 
IFI na Gaillimhe Conamara Garmna 

1 líon suite amháin do 
bhradáin     gan freastal   

31/07/2010 
IFI na Gaillimhe Conamara Garmna 

2 líon shuite do 
bhradáin     gan freastal   

29/08/2010 IFI na Gaillimhe Conamara Abhainn Chasla 1 Líontán do bhradáin     gan freastal   

08/07/2010 IFI na Gaillimhe Baile na Coille Bundaulish Aoniliméid  180m   gan freastal   

11/07/2010 IFI na Gaillimhe Baile na Coille Clifden River slat iascaireachta     gan freastal   

12/07/2010 IFI na Gaillimhe Baile na Coille Leitir Geis Aoniliméid   50m    gan freastal   

23/07/2010 IFI na Gaillimhe Baile na Coille Damhros Aoniliméid   20m   gan freastal   

30/07/2010 IFI na Gaillimhe Baile na Coille Clifden River Aoniliméid   380m   gan freastal   

12/08/2010 IFI na Gaillimhe Baile na Coille Leitir Geis Aoniliméid   75m    gan freastal   

13/08/2010 IFI na Gaillimhe Baile na Coille Baile na Coille Aoniliméid   85m   gan freastal   

16/08/2010 IFI na Gaillimhe Baile na Coille Bun Abhann Aoniliméid   75m    gan freastal   

18/08/2010 IFI na Gaillimhe Baile na Coille Bundaulish Aoniliméid   228m   gan freastal   

21/08/2010 IFI na Gaillimhe Baile na Coille Clifden River Aoniliméid   10m   gan freastal   

25/08/2010 IFI na Gaillimhe Baile na Coille Leitir Geis Aoniliméid   30m   gan freastal   

06/09/2010 IFI na Gaillimhe Baile na Coille Clifden River slat iascaireachta     gan freastal   

08/09/2010 IFI na Gaillimhe Baile na Coille Bundaulish Aoniliméid   60m gan freastal     

03/07/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar An Sáilín, Trá Mhór Líontán Suite 100 slat ceann ar bith   urghafa 

20/07/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Abhainn na Machan, Coill Mhic 
Thomáisín 

Líontán Suite 50 slat ceann ar bith   urghafa 

21/07/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Cúil Boinne, Pointe na Síge Líontán Suite 100 slat ceann ar bith   urghafa 

21/07/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Parkwood An Pasáiste Líontán Suite 100 slat ceann ar bith   urghafa 

26/07/2010 
IFI Chluain Meala Port Láirge Thoir Cuan Bhanú Líon 3.5 bosca 300 slat 

Lannach agus 
10 nDoingean   urghafa 
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Dáta Oifig IFI Dúiche Ionad Ineall Fad (slat) Iasc  Eile   

06/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Pointe na Síge 2 líon shuite 100 slat 
an ceann 

ceann ar bith   urghafa 

16/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Gleann Chaisil,  fionnuisce na 
Siúire 

Bád 10 slat   ceann ar bith Goideadh 
agus baineadh 
leas astu don 
iascach 
mídhleathach 

Tugtha ar 
ais don 
úinéir 
dlisteanach 

17/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Fáithling Phort Láirge sruthlíon 200 slat ceann ar bith   urghafa 

19/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Carraig na Siúire 1 líon suite amháin 50 slat 1 bradán 
amháin 

  urghafa 

19/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Baile Uí Ghuaire 1 líon suite amháin 50 slat 1 bradán 
amháin 

  urghafa 

19/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Pointe na Síge 2 líon shuite 100 slat 
an ceann 

2 bhradán   urghafa 

19/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar An Pasáiste 1 líon suite amháin 100 slat 
an ceann 

1 bradán 
amháin 

  urghafa 

23/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Pointe na Síge agus an Pasáiste 2 líon shuite 100 slat 
an ceann 

ceann ar bith   urghafa 

25/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thoir Cill Chiaráin Líontán Suite 100 slat ceann ar bith   urghafa 

25/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Dún Fhionnáin, an tSiúir 
thaoidmhear 

1 líon suite amháin 50 slat ceann ar bith   urghafa 

26/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Trá na mBád, cósta Phort Láirge 1 líon suite amháin 100 slat ceann ar bith Foireann SFPA 
i láthair freisin 

  

27/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Dún Canann, Loch Garman 1 sruthlíon amháin 400 slat 2 bhradán an cás ar 
feitheamh 

urghafa 

27/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar An Pasáiste 1 líon suite amháin 100 slat ceann ar bith     

30/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar An Bhinn Bhuí, Port Láirge Líontán Suite 100 slat 2 dhoingean  Foireann SFPA 
i láthair freisin 

  

31/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thoir Ráth Shnagadáin Líontán Suite 50 slat ceann ar bith   urghafa 

31/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thoir An Tigh Rua Líontán Suite 50 slat ceann ar bith   urghafa 

31/08/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Carraig na Siúire 2 líon shuite 50 slat an 
ceann 

1 bradán 
amháin 

  urghafa 

02/09/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thoir Gráig na Manach Líontán Suite 50 slat ceann ar bith   urghafa 

05/09/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thoir Inis Tíog 2 Líon 50 slat ceann ar bith   urghafa 

13/09/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Carraig na Siúire 2 líon shuite 50 slat an 
ceann 

2 bhradán   urghafa 

13/09/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Pointe na Síge 2 líon shuite 100 slat 
an ceann 

ceann ar bith   urghafa 
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Dáta Oifig IFI Dúiche Ionad Ineall Fad (slat) Iasc  Eile   

16/09/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thoir Tigh Moling Líontán Suite 100 slat ceann ar bith   urghafa 

17/09/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thoir An tOileán Beag Líontán Suite 100 slat ceann ar bith   urghafa 

17/09/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thoir Nuke Líontán Suite 100 slat ceann ar bith   urghafa 

17/09/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thoir Muileann an tSáile Líontán Suite 50 slat ceann ar bith   urghafa 

17/09/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Glandoe, Kilkennny 1 líon suite amháin 50 slat ceann ar bith   urghafa 

19/09/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Fiodh Dúin, Cill Chainnigh 1 líon suite amháin 50 slat ceann ar bith   urghafa 

20/09/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Ceathrú na hAbhann, Cill 
Chainnigh 

1 líon suite amháin 50 slat ceann ar bith   urghafa 

01/10/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Cuas an Bhaile Nua, Trá Mhór 1 líon suite amháin 100 slat ceann ar bith   urghafa 

04/10/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thoir Inis Tíog Líontán Suite x4 50 slat ceann ar bith   urghafa 

07/10/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Nook, Loch Garman 1 líon suite amháin 100 slat ceann ar bith   urghafa 

17/10/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thoir Nuke Líontán Suite 90 slat ceann ar bith   urghafa 

21/10/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thoir Nuke Líontán Suite 70 slat ceann ar bith   urghafa 

23/10/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Baile Uí Ghuaire, Cill Chainnigh Líontán Suite 50 slat ceann ar bith   urghafa 

11/11/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar An Mhachain, Coill Mhic 
Thomáisín 

Líontán Suite 50 slat ceann ar bith   urghafa 

12/11/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar An Mhachain, Coill Mhic 
Thomáisín 

líontán bosca córas 
gaiste 

ceann ar bith   urghafa 

22/11/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Bun Machan, Port Láirge Líontán Suite 100 slat ceann ar bith   urghafa 

14/12/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Fáithling Phort Láirge Eangach gheolbhaí 200 slat ceann ar bith   urghafa 

30/12/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Lisvernane ceann ar bith gan 
bheith ar 
fáil 

5 bhradán, 2 
bhreac dhonna 

  urghafa 
agus ordú 
scriosta 

21/10/2010 IFI Chluain Meala Port Láirge Thiar Cluain Meala 2 shlat iascaireachta gan 
bheith ar 
fáil 

  Iascach le linn 
séasúir 
choiscthe. 
Ciontú 
amháin, 
ciontú amháin 
ar feitheamh 

urghafa 

10/07/2010 IFI Mhaigh 
Chromtha 

Corcaigh Abhainn na Bandan       1 slat amháin   

11/07/2010 IFI Mhaigh 
Chromtha 

Corcaigh Taiscumar Bhaile an Chollaigh Eangach gheolbhaí 15 slat 12  bran 2 shlat   

20/07/2010 IFI Mhaigh 
Chromtha 

Corcaigh Taiscumar Inis Cara       2 shlat   
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Dáta Oifig IFI Dúiche Ionad Ineall Fad (slat) Iasc  Eile   

25/07/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh An Laoi       1 slat amháin   

30/07/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Taiscumar Inis Cara       3 slat   

01/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Taiscumar Inis Cara       4 slat   

02/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Locha Lua     15  bran 3 slat   

05/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Cuan Chorcaí     6 bhradán     

08/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Taiscumar Inis Cara     6 gharbhiasc 2 shlat   

10/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Taiscumar Inis Cara       1 slat amháin   

24/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh An Laoi       6 slat   

25/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Abhainn na Cora       1 ilchromán   

28/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh An Laoi       1 ilchromán   

29/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Taiscumar Inis Cara     18 garbhiasc     

30/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Abhainn na Bandan     1 bradán amháin     

30/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh An Laoi     1 bradán amháin 1 ilchromán   

01/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh An Laoi Eangach gheolbhaí 22 slat 1 bradán amháin     

04/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Abhainn na Bandan       1 ilchromán   

08/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Oileán Baoi/Baile Chaisleáin 
Bhéarra 

sruthlíonta/ líonta suite 1500 slat       

11/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Taiscumar Inis Cara     21 garbhiasc     

12/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Taiscumar Inis Cara     4 gharbhiasc 7 slat   

14/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Abhainn na Bandan     1 bradán amháin 1 ilchromán   

17/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Abha Chom Sheola Líontán Suite 20 slat 7 mbradán     

18/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Abha Chom Sheola       1 geaf amháin   

21/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Corcaigh Thiar 4 líontán abhann 180 slat       

25/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Taiscumar Inis Cara     7 liús 3 slat   

26/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Taiscumar Inis Cara       2 shlat   

03/10/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh An Druipseach Eangach gheolbhaí 20 slat       

08/10/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Taiscumar Inis Cara       10 slat   

08/10/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Abhainn na Bandan       2 shlat   

13/10/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh An Laoi     1 bradán amháin 1 ilchromán   

14/10/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Abhainn na Bandan       1 slat amháin   

16/10/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Taiscumar Inis Cara     1 liús amháin 1 bád amháin 
3 slat 

  

23/10/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Abhainn na Cora Eangach gheolbhaí 40 slat       
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Dáta Oifig IFI Dúiche Ionad Ineall Fad (slat) Iasc  Eile 

30/10/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Taiscumar Inis Cara     5 liús   

03/11/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Cuan Chorcaí 3 líon shuite 500 slat     

15/11/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Abhainn na Bandan       1 slat amháin 

13/12/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Abhainn na Bandan       2 shlat 

17/12/2010 IFI Mhaigh Chromtha Corcaigh Abhainn Glasgaboy     3 bhradán   

03/07/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí An Leamhain suite 100 slat 0   

06/07/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí Abhainn na Feothanaí suite 50 slat 0   

09/07/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí An Daingean suite 520 slat 0   

30/07/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí Abhainn na Feothanaí suite 40 slat 5   

11/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí Trá Bheag suite 630 slat 2   

17/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí Doire Mór suite 300 slat 0   

25/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí An Leamhain suite 40 slat 0   

29/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí Cuas an Bhodaigh sruth 900 slat 0   

31/08/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí Abha na Snadhma suite 56 slat 0   

04/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí Cé Bhréanainn suite 320 slat 0   

06/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí Cé Bhréanainn sruth 80 slat 5   

19/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí An Mhaing stacán 90 slat 1   

23/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí Trá Bheag sruth 300 slat 0   

26/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí An Daingean stacán 600 slat 0   

26/09/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí An Daingean suite 100 slat 0   

12/10/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí An Mhaing suite 50 slat 0   

19/10/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí Cé Bhréanainn sruth 300 slat 7   

28/10/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí An Daingean suite 100 slat 0   

06/11/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí Caisleán Ghriaire suite 100 slat 0   

13/12/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí Ard na Caithne suite 60 slat 0   

16/12/2010 IFI Mhaigh Chromtha Ciarraí Trá Bheag suite 100 slat 2   

20/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    An Chrannach Líon Bradáin       

29/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Ar Farraige Líon Bradáin       

17/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Abhainn Chluain Maine Líon Bradáin       

28/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Abhainn Chluain Maine Líon Bradáin       

31/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh   An Líonáin Líon Bradáin       
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Dáta Oifig IFI Dúiche Ionad Ineall Fad (slat) Iasc  Eile   

12/10/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bun an Inbhir Líon Bradáin         

15/10/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá Fhionntrá Líona         

31/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá Mhic Suibhne Líona         

30/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá na Tamhnaí Líona         

22/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Cé Thamhnach an tSalainn Líona         

02/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Teileann Líona         

31/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Inbhear Dhún na nGall Líona         

30/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá na Tamhnaí Líona         

23/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Trá Dhún Cionnaola Líona         

30/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Ceann Dhúrian Líona         

23/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Inbhear na hIascaí Líona         

22/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Trá Dhún Cionnaola Líona         

04/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Ros Beag Líona         

11/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Inbhear Chroithlí Líona         

17/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Abhainn Fhia Líona         

18/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Abhainn Fhia Líona         

11/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Abhainn tSocair Líona         

11/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Abhainn tSocair Líona         

02/09/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Gaoth Luacharois Mór Líona         

02/09/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Abhainn Fhia Líona         

03/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Abhainn Fhia Líona         

06/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Dubháth Líona         

03/09/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Abhainn Fhia Líona         

19/10/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Loch Uachtair 10 Líontán Fonsaí         

15/10/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Loch Uachtair Líontán 
fonsaí/Ineall/Bád 

        

02/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá na Tamhnaí Líona         

31/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Cionn an Charraigín Líona         

09/10/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Abhainn na hEoghanacha, 
Derrygoss 

Eangach gheolbhaí         

15/10/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Loch Uachtair 16 líontán fonsaí         
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Dáta Oifig IFI Dúiche Ionad Ineall Fad (slat) Iasc  Eile   

30/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá na Tamhnaí Líona         

24/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá na Tamhnaí Líona         

22/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Teileann Líona         

18/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Inbhear na hÉirne Líona         

23/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá an Inbhir Líona         

24/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Inbhear na hÉirne Líona         

30/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá na Tamhnaí Líona         

19/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá Dhamhrois Líona         

03/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá Líonáin Líona         

24/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    An Chrannach Líona         

10/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    An Chaonach Líona         

15/09/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Tulacha Beigile slat iascaireachta         

19/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Inis Caoil Líona         

03/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá Líonáin Líona         

12/10/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Oileán Thóraigh Líona         

02/09/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Árainn Mhór Líona         

16/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    An Líonáin Líona         

20/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Tulacha Beigile Líon Níolóin         

31/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá na gCealla Beaga Bád         

31/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá na gCealla Beaga Líona         

26/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Bá na Tamhnaí Líona         

05/07/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Abhainn Fhia Líon Bradáin         

09/09/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    Abhainn Chluain Maine Líon Bradáin         

15/08/2010 IFI Bhéal Átha Seanaidh    An Chrannach Líon Bradáin         

01/05/2010 IFI Luimnigh   An Fhéil Líon Bradáin     1 duine amháin   

23/04/2010 IFI Luimnigh   An tAonach Líon Bradáin     1 duine amháin   

06/08/2010 IFI Luimnigh   Abhainn Áth na gCaorach Líon Bradáin     1 duine amháin   

LEITRIM 
CASE IFI Luimnigh               

02/08/2010 IFI Luimnigh   An tSionainn Slat     1 duine amháin   

02/08/2010 IFI Luimnigh   An tSionainn Slat     1 duine amháin   
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Dáta Oifig IFI Dúiche Ionad Ineall Fad (slat) Iasc  Eile   

06/12/2010 IFI Luimnigh   Baile Uí Fhiacháin Lampa, Ga     1 duine amháin   

21/12/2010 
IFI Luimnigh   An Chlaoideach Líon Bradáin   

1 bradán 
amháin 1 duine amháin   

Iúil  2010 IFI Luimnigh   An Fhéil thaoidmhear 8 líontán  150m   gan freastal   

Lún  2010 IFI Luimnigh   An Fhéil thaoidmhear 23 líontán   350m   gan freastal   

MFómh  
2010 IFI Luimnigh   An Fhéil thaoidmhear 14 líontán   270m   gan freastal   

DFómh  
2010 IFI Luimnigh   An Fhéil thaoidmhear 11 líontán   330m   gan freastal   

Noll 2010 IFI Luimnigh   An Fhéil thaoidmhear 1 líon amháin 3m   gan freastal   

Iúil  2010 IFI Luimnigh   An Clár Thiar 5 líontán   390m   gan freastal   

Lún  2010 IFI Luimnigh   An Clár Thiar 7 líontán   720m   gan freastal   

MFómh  
2010 IFI Luimnigh   An Clár Thiar 3 líontán 300m   gan freastal   

DFómh  
2010 IFI Luimnigh   An Clár Thiar 1 líon amháin 100m   gan freastal   

Iúil  2010 IFI Luimnigh   Béal  na Sionainne 1 líon amháin 10m       

Lún  2010 IFI Luimnigh   Béal  na Sionainne 4 líontán   1500m       

MFómh  
2010 IFI Luimnigh   Tarae deiridh 1 líon amháin 20m       
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