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Achoimre Fheidhmeach 

Sonraí na bhForbartha 
• Bheadh 20 turbín i bhfeirm ghaoithe Sceirde amach ón gcósta, suite amach ó 

chósta Co. na Gailllimhe, beagnach 2.8km thoir thuaidh ón Sceirde Mór, 5km thiar 
theas ó Mhaoinis, Co. na Gaillimhe, 14.3km thiar theas de Chill Chiaráin, Co. na 
Gaillimhe agus 16.4km thiar thuaidh de Inis Mór, Oileain Árainn. 

• San áireamh leis an bhforbairt seo bheadh fostáisiún amach ón gcósta agus faoi 
thalamh/carraig armúrtha (más oiriúnach) cablaí idir na turbíní agus an fóstáisiún 
agus an fostáisiún agus an cladach. 

• Bheadh toilleadh de 5MW ag na turbíní a chuirfear isteach. Bheadh airde na 
tuirbiní idir meán leibhéal na farraige agus barr na lann de thart ar 140m. 
Clúdóidh an fheirm gaoithe achar de thart ar 4.07km2.  

• Ritheann bealach an chábla roghnaithe chun an cumhacht a thabhairt i dtír, thoir 
thuaidh ón bhfostáisiún go dtí suímh radharc talún suite thart ar 0.7km thoir 
theas de Oileáin Inis Bigir i mbaile fearainn Maíros.  

• Bheadh gá le bá siúntála ag an bpointe aistrithe idir an cábla amach ón gcósta 
agus cáblú i dtír (an suíomh radharc talún). 

• Ón suíomh radharc talún bheadh na cábla(í) curtha faoi na bóithre chomh fada 
leis an estát tionscailíochta ag Roisín na Mainiach, Carna ag ceangail ansin le 
stáisiúin malartaithe nua-thógtha ar an Mór Thír. 

• De réir na réamh-meastacháin, beidh an fheirm ghaoithe tógtha sa bhliain 2012 
ar a luaithe, thar thréimhse sé mhí (déanach san Earrach go dtí luathh san 
Fhómhair) ach tá an poitéinseal ann go dtógfaidh sé dhá thréimhse sé mhí.  

• Cuireadh cáblaí saor ó ola, deireadh le baol ligean ola. 
 
Búntásití Eacnamaíochta & Timpeallachta 

• Thart ar €300 milliún an luach infheistíochta is déanaí atá ag feirm ghaoithe 
Sceirde. 

• Tá deis anseo cur le forbairt shóisialta an cheantair chomh maith le forbairt 
eacnamaíochta trí  shlandáil an soláthair leictreachais sa cheantair a fheabhsú. 

• Cuirfear thart ar 530 post coibhéise lán-aimseartha (CLA) ar fáil agus 123 CLA 
poist phroifisiúnta agus bhainistíochta ar fáil thar thréimhse tógála aon bhlian 
amháin. 

• I rith na céime oibriúcháin agus cothabhála, cruthófar 32 post CLA do shaolré na 
bhforbartha.  

• Ba leor aschur na feirme ghaoithe seo le riachtanais 65,000 teaghlaigh a 
shásamh. 

• Bheadh ról lárnach ag úsáid  fuinnimh in-athnuaite, i stratéisí chun an bhagairt ó 
théamh domhanda nó athrú aeráide a laghdú. 

• Cuireadh feirm ghaoite Sceirde le hiarrachtaí na hÉireann ár sprioc Kyoto a 
shroisint trí  astaithe gáis ceaptha teasa a laghdú. D’fhéadfadh Éire bheth faoi 
dhliteanas fíneáil de suas le 2.8% den OTI nó €1.3-4.0 billiún. 

• Dílaithreofaí go neasach 138 milliún cileagram (go neasach 138,000 tonna) de 
CO2 agus go neasach 110,400 cileagram (go neasach 110 tonna) de NOX  gach 
blian le feirm ghaoithe Sceirde ag lántáirgeacht. 

• Déantar na buntáistí sóisialta de thruailiú seachanta a reamh- mheas ag €4.5 
milliún i mbliain iomlán táirgeacht. Lascainithe go dtí bonnbhliana, bheadh luach 
de €49 milliún don togra.  

 
Eolas Imshaoil 
Ón mbliain 2002 déanadh go leor staidéir agus suirbhéanna ar an dtimpeallacht fisicúil, 
eiceolaíoch agus timpeallacht dhaonna ag an suíomh forbartha molta.  Lean raon na 
suirbhéanna ó mheasúnú geoiteicniúil ar cheantar na feirme ghaoithe go dtí measúnaithe 
tírdhreach ó shuíomhanna éagsúla fad líne an chósta. 
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Staidéar Muirí & Poitéinseal Iarmharta 
• Bheadh éifeacht neamhthábhachtach ag na céimeanna tógála, oibriúcháin agus 

díchoimisiúnú na feirme ghaoithe seo ar ghluaiseacht na taoide, ar thonnta agus 
ar iompar dríodar nádúrtha, 

• Dá dtarlódh aon doirteadh leachta híodrálach nó aon truailleáin eile, bheifí 
tuaslagtha go mear leis an t-uisce ag sreabha tríd an láithreán. 

• Clúdódh cailliúint fad téarmach de ghrinneall na farraige, ag suíomhanna 
bunsraithe, ar an iomlán 693m2 de achar na feirme ghaoite i.e. 0.02% de achar 
na feirme ghaoithe. 

• Bheadh áiteanna suaite i ngrinnill na farraige, mórthimpeall na cáblaí agus 
bunsraitheanna ag teacht chucu fhéin arís tar éis tréimhse de thart ar shé mhí.   

• Ní bheadh ach cur isteach neamhbhríoch ag na héidfeachtaí hoibriúcháín ar na 
héisc. 

• Bheadh cur isteach neamhbhríoch ar na héisc agus orgánaigh muirí ag réamh-
armúrú agus cur faoi thalamh  nó coincreitiú agus/nó armúrú carraigeacha (más 
oiriúnach) na cáblaí. 

• Tá an féidearacht ann go mealladh an substráit chrua  nua, curtha ar fáil ag na 
bunsraitheanna, éisc agus orgánaigh muirí eile go dtí an láthair. 

• Ní bheadh cur isteach suntasach ar líon na n-éan sa chomharsanacht ag an chéim 
tógála den fheirm ghaoithe. 

• Bheadh éifeachtaí ó hoibríocht, leagan síos na gcáblaí, amuigh sa bhfarraige i 
limistéar an fheirm ghaoithe gearrthéarmach agus go háitiúil ar ghrinneall na 
farraige. Ceaptar nach mbíonn éifeacht suntasach ag oibríocht den chineál seo ar 
éanlaith mhara. 

• San limistéar idirthaoideach, bheadh na cáblaí curtha faoi thalamh, ag baint 
úsáide as druilire treoch, ag laghdú an éifeacht ar na héin agus ar an fhána muirí 
sa cheantar.  

• Creidtear nach mbeidh éifeacht suntasach athraigh, ag an gcéim oibríochta den 
fheirm ghaoithe, ar líon na n-éan sa chomharsanacht. 

• Meastar nach gcuirfidh torann tógála nó oibríochta, ón fheirm ghaoithe isteach go 
suntasach ar mhamaigh muirí agus reiptíl sa cheantar.  

• Ní bheadh éifeacht suntasach ag na heifeachtaí electromagnetic ó na cáblaí mara 
ar na héisc, na mamaigh nó orgánaigh muirí eile sa cheantar. 

 
Staidéír eile & Poiteinseal Iarmharta 

• Tá leagan amach na tuirbíní atá roghnaithe bunaithe ar dhearadh greille. 
Roghnaíodh an leagan amach seo chun leagan amach simplí agus soiléir a 
sholáthair, ag ionchorpú órd agus céim shiméadrachta.  

• Ní chruthódh fheirm ghaoithe Sceirde atá molta, léibhéal do-ghlactha d’éifeachta  
diúltach tírdhreacha nó radharcach. 

• Bheadh na héifeachtaí ag teacht ón oibríocht cáblaithe ar an mór thír agus céim 
tógála an stáisiún malartaithe sealadach. 

• Níor chuir an measúnú seandálaíochta deisce, aon ghnéithe seandálaíochta atá ar 
eolas in iúl laistigh de limistéar suirbhéireacht muirí. Tá an radharc talún molta ag 
Maíros, suite laistigh de cheantar le poitéinseal ard seandáilíochta. Dhéanfaí   
iniúchadh fothaoidmhear, idirthaoideach agus iniúchadh allamuigh ghaolmhar 
agus chuirfí aon bhearta maolaithe raichtanach in áit, sara thosnófaí ar aon 
oibriúcháin tógála. 

• Ní bheadh aon eifeachtaí diúltacha ar thalamh, i rith na céime tógála agus 
oibríochta den fheirm ghaoithe seo. 

• Ligfear báid iascaireachta agus báid áineasa gluaiseacht tríd limistéar an fheirm 
ghaoithe i rith an tréimhse oibriúcháin.  
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 ACHOIMRE NEAMH-THEICNIÚIL 

1. Réamhrá 

Déantar achoimre sa dhoiciméad seo ar mholadh, feirm ghaoithe a thógáil, a oibriú agus a 
dhíchoimisiúnú, amach ó chósta Contae na Gaillimhe, san áireamh tá na príomh thorthaí 
na measúnaithe chomhshaoil a déanadh don mholadh. Táispeánann Figiúr 1 léarscáil de 
cheantar an cheadúnais imeall trá agus an fheirm ghaoithe molta, agus cheantar an léasa 
imeall trá. 
 
Cuirfear an Ráiteas Tionchar Chomhshaoil in éineacht le hiarratas don Léas Imeall Trá 
faoin Acht Imeall Trá 1933 (mar atá leasaithe), chuig an Roinn Talamhaíochta, Iascaigh 
agus Bia1, rud atá riachtanach le haghaidh tógáil agus oibriúcháin stáisiún ginte 
leictreachais amach ón gcósta, ar an gcladach atá faoi úinéireacht stáit a shíneann amach 
go dtí an teorainn 12 muirmhíle. 
 
De réir Rialacháin Measúnaithe Tionchar Chomhshaoil na hEorpa, tá an Ráisteas 
Comhshaoil riachtanach, le haghaidh forbairtí cumhachta le níos mó ná 5 tuirbín gaoithe 
nó acmhainn níos mó ná 5 meigeavata (MW).  
 
Tá a bhfuil sa ráiteas seo de réir ionstraim reachtúla, a chuireann Rialacháin na hEorpa i 
bhfeidhm i ndlí na hÉireann. Coinnithe sa Ráiteas tá eolas a bhaineann le tógáil agus 
oibriúcháín 20 tuirbín gaoithe 140m go neasach ar airde, idir meán leibhéal na farraige 
agus barr na lann,  bunsraitheanna, fostáisiún amach ón gcósta, cáblaí comhachta faoin 
bhfarraige idir na tuirbíní agus an fostáisiún, cábla(í) faoin bhfarraige go dtí an chladach, 
cábla(í) cumhachta ar an mór thír go dtí stáisiúin malartaithe nua-thógtha ar an mór thír 
agus oibreacha gaolmhara. 
 
Cuireadh an Ráiteas Comhshaoil seo le chéile ag Aqua-Fact International Services Ltd, ar 
son Fuinneamh Sceirde Teoranta (FST) comhlacht lonnaithe i nGaeltacht na Gaillimhe. 
D’oibrigh foireann Aqua-Fact ar thart ar 45 Ráiteas Tionchar Comhshaoil, MTC do fheirm 
ghaoite i Muir Éireann san áireamh. 
 
Tá ainteach FST déanta suas de chúig phairtnéar. Tá na dreatháireacha, Joe, Noel agus 
Pádraig Ó Laoi san earnáil feirmeoireachta éisc le 30 bliain anuas.  Is leo ceann de na 
comhlachtaí is mó feirmeóireacht bhrádáin sa tír.  Is as Leitir Mealláin , Co na Gaillimhe 
dóibh ó dhúchais agus tá an-eolas acu ar chioníollacha muirí i gceantar Cairraigeacha 
Sceirde. Cuntasóir is ea Paul Mc Sweeney CPA le os cion 20 bliain de thaithí,  tograí le 
Ernst & Young san earnáil ola agus gáis san Afraic Thuaidh san áireamh. Tá leas aige i 
réadmhaoin,  i bhforaoiseacht agus i ngaoth ón talamh chomh maith le gaoth ón 
bhfarraige. Tá Grattan C. Healy BEmech MBA ag obair mar chomhairleoir Fuinnimh 
lonnaithe sa Spidéal ó 2001, ag plé le gnéithe teicniúil agus polasaithe in athnauite 
fuinnimh. D’oibrigh sé cheana mar chomhairleoir Polasaithe Fuinnimh don Ghrúpa Ghlas i 
bParlamint na hEorpa ó 1995 go dtí 2001 agus mar innealtóir, bainisteoir tógra agus 
bainisteoir forbairt gnó in iliomad comhlacht roimhe sin. Sé forbairt an fheirm ghaoite seo 
céad togra an chomhlachta.  

 
Léiríonn an doiciméad seo Achoimre Neamh Theicniúil an Ráiteas Comhshaoil. Tá an 
Ráilteas iomlán, le h-eolas teicniúil cuimsitheach faoin suíomh, dearadh na feirme 
ghaoithe, agus a hidirghníomhaíocht leis an dtimpeallacht atá ann cheana féin, le feiceáil 
ag na háiteanna liostáilte san Aguisín. 
 

                                               

 

3 

1 Tuigtear go mbeidh freagracht don imeall trá ag bogadh go dtí an Roinn Comhshaoil. Oidhreachta 
agus Rialtas Áitiúl go gairid. 
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Figiúr 1: Láithreán cheantair an fheirm ghaoithe, ceantar an Léas Imeall Trá agus ceantar an Ceadúnais Imeall Trá.
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 2. Suíomh an Laithreáin 

Bheadh an príomh láthair tógála (i.e. tuirbíní, bunsraitheanna agus fostáisiún) suite 
amach ó chósta Contae na Gaillimhe, beagnach 2.8km thoir thuaidh ón Sceirde Mór, 5km 
thiar theas ó Mhaoinis, Co. na Gaillimhe, 14.3km thiar theas de Chill Chiaráin, Co. na 
Gaillimhe agus 16.4km thiar thuaidh de Inis Mór, Oileain Árainn. Bheadh na tuirbíní suite 
in uiscí sa raon idir thart ar 5 go dtí 35m agus bheidís 5km ón chósta ag an bpointe is 
giorra. Féach Figiúr 1. 

3. Na Riachtanais le haghaidh Buntáistí an Togra  

   3.1 Buntáistí Comhshaoil 

Sé an sainmhíniú atá ag Gníomhaireacht Fuinnimh na hÉireann ar fhuinneamh in 
athnuaite ná fuinneamh a thagann ó phróseas nádúrtha ar a déantar athnuachan de shíor, 
teas agus leictreachas a ghintear ón ngrian, ón ngaoth, ón aigéan, ó h-íodrachumhachta, 
bithmhais, ó fhoinsí geotheirmeach agus bithbhreosla, chomh maith le hidreagin a 
thagann ó fhoinsí in athnuaite. Tá foinsí fuinnimh athnauite difriúil ó fhuinneamh in 
athnuaite, mar gur foinsí iad gan deireadh agus déantar athnuachan orthu dé réir mar a 
úsáidtear iad.  Nuair a baintear leas as fhoinsí athnuaite fuinnimh cosúil le gaoth. ní 
ghintear ach fíor bheagán astuithe de, dhé - ocsaíd carbón agus gásanna ceaptha teasa 
eile, is cúis le athrú aeráide domhanda.  
 
Le blianta beaga agus tá imní faoin leibhéal astuithe ceapaithe teasa ag meadú ar fud an 
domhain. Tuigtear go bhfuil an léibheal dé-ocsaíd carbón san atmasféar níos airde faoi 
láthair ná mar a bhí sé le 420,000 bliain imithe romhainn agus b’fhéidir le 20miliún bliain 
(EPA, 2004). Dó breoslaí iontaiseach agus athrú úsáide talún is mó is cúis leis seo, 
athfhoirsiú ach go háirithe. Ceaptar gurb é an t-athbhreithniú Stern d’Eacnamaíocht Athrú 
Aeraide (Stern, 2006) foilsithe le déanaí, an t-athbhreithniú is cuimsí ar an iarmahirt 
eacnamaíochta atá ag an téamh domhanda agus na polasaithe atá raichtanach chun na 
ceiste seo a phlé. Le fiche nó tríocha bliain anuas tá comharthaí ana shoiléir ann, go 
bhfuill athrú ag tarlú sna cioníollacha fisiciúla sna ceantair muirí in hÉirinn agus Sasanna 
mar fhreagairt do théamh an atmasféar.  
 
Tá ról tábhachtach ag úsáid fuinnimh athnauite sna stratéis chun bagairt athrú aeráide 
(‘téamh domhanda’) a laghdú. Tugadh faoi deara, ag rialtas na hÉireann go bhféadfadh 
athrú aeráide tarlú in Éirinn, go bhfuil an poitéinseal ann go mbeadh titim báistí níos mó 
le tuillte níos measa, níos lú titim báistí i rith an tsamhriadh agus ganntanas uisce, ardú i 
leibhéil na farraige, ráta creimithe chósta níos airde, cailliúnt portaigh agus bagairt do 
thalamh feirme, de bharr níos mó peisteanna agus galair, muna chuirtear gníomh 
dearafacha idirnáisiúnta i bhfeidhm sa deich nó fiche bliain amach romhainn, chun na h-
astuithe gáis cheapaithe teasa ar fud an domhain a chosc. Ní haon rogha d’Éireann níos 
mó é, nósanna ‘Gnó Mar is Gnáth’.  
 
Tá sé aitheanta ag leibhéal domhanda, Eorpach agus leibhéal náisiúnta trí spriocanna le 
ceangail dlí chun astuithe dé-ocsaíd carbóin a ísliú, go bhfuil gá aghaidh a thabhairt ar 
athrú aeráide. Faoin Prótacal Kyoto, tugadh d’Éire mar náisiún ag forbairt, cead a h-
astuitithe a ardú 13% os cionn na leibhéil taifeadta i 1990. Cheana féin tá na teorainn seo 
sáraithe go substaintiúl againn agus de réir meastachán déanta ag an Roinn Comhshaol 
Oirdhreacht agus Rialtas Áitiúil i 2000 ardóidh na n-astuithe 35% - 40% sa tréimhse idir 
2008 – 2010, sé sin thart ar trí oiread an sprioc aontaithe faoi Phrótacal Kyoto.bunaithe ar 
an nós ‘Gnó Mar is Gnáth’. 
 
Muna éiríonn le hÉireann comhaontú Kyoto a shásamh, ní hamháin go mbeadh fíneálacha  
troma ghearrtha ag an AE ach bheadh sé d’oibleagáid ar an rialtas ‘Creidmheasanna 
Carbóin’ a cheannach ar chostais an-ard ó thíortha a tháirgeann dóthanach ionas go bhfuil 
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soláthair spártha acu. Dé réir na meastúcháin bheadh na fíneáileacha seo idir  €1.3 billiún 
to €4 billiún i 2012. Bheadh fíneáileacha den méid seo cothrom le thart ar 2.8% de GDP 
na hÉireann. D’fhéadfadh a bheith amhlaidh nach fíneáileacha aon uaire a bheadh anseo 
ach d’fheadfaí iad a ghearradh go bliaintiúl, gach blian a sháraíonn Éire a spriocanna. Ní 
fhéadfaí an chostas seo a ghlanadh ach amháin le cáineacha. Caithfí laghdú astuithe 
suantasach a chur i bhfeidhm go forleathan sna hearnáileacha ar in eacnamaíocht na 
hÉireann chun na fíneálacha troma a sheachaint.  
 
D’fhógair an Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha2 foilsiú an chéad 
meicníocht tacaíochta maragaidh eile, Táille Fothaithe Isteach Fuinnimh In-athnuaite 
(TFIFI), i Mí Bealtaine 2006 chun spriocanna an Aontas Eorapagh maidir le Teoir 
Fhuinnimh In-athnuaite a shásamh.  Ba é príomh chuspóir an chláir TFIFI ón tús ná, tacú 
le tógáil monarchana ginte leictreachais á chumhachtú ag fuinnimh in-athnuaite de 
400MW ar a laghad. Sé an aidhm atá aige ná ranníocaíocht foinsí in-athnuaite i 
dtairgeacht fuinnimh a dhubailt agus a árdú ó 5.2% in 2004 to 13.2% by 2010 trí an 
acmhainn iomlán do theicneolaíocht in-athnuaite fuinnimh tógtha, a ardú go dtí 1,450MW.   
Dá n-éireódh leis an iarracht seo, bheadh céim mhór sa chlár nua ag an Rialtas, dualgais 
na hÉireann faoi chomhaontú Kyoto a chomhlíonadh.  I mí feabhra 2008, d’fhógair an 
Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha athrú sa scéim TFIFI, rud a 
thacóidh le tógraí forbairt chumhacht-ghaoithe amach ón gcósta ar phraghas €140 san 
uair mheigeavata cumhacht ghinte. 
 
I mí an Mhárta 2007, d’fhoilsigh an Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha 
Paipéar Bán, Fhuinneamh (DCMNR, 2007), ar thodhcaí fuinneamh inbhuanaithe d’Éirinn. 
Leagann an pháipéar seo amach, moltaí ó thaobh polasaithe de, d’Éirinn go dtí 2020 chun 
tírdhreach fuinnimh na hÉireann a bhunathrú. 
 
Meastar go mbeidh 100MW leictreachas mar thairgeadh iomlán ag ferim ghaoithe Sceirde. 
Ag tógáil athraithe i luas na gaoithe ar an láthair san áireamh, ba leor meán aschur an 
fheirm ghaoithe chun riachtanais bhliantúil leictreachais, de ar a laghad 65,000 gnáth 
theaghlaigh Éireannach a shásamh agus bheadh sé ag cur go mór leis an sprioc breise 
riactanach, chun sprioc tháscach na hÉireann ón Aontas Eorpach  de 13.2% leictreachas ó 
fhoinsí in athnuaite faoi 2010 a chomhlíonadh. Mar sin, bheadh éifeacht nach beag ag 
feirm ghaoithe Sceirde ar spriocanna in-athnuaite na hÉireann agus astuithe CO2 a 
laghdú.  
 
Coimhdeachta, (roinnt freagracht domhanda ina chodanna réigiúnacha agus náisiúnta), is 
ea príomh phrionsabal Chomhaontú na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide. Chun go 
gcomhlíonfaí aidhmeanna an Chomhaontú, caithfidh gach stáit shínithe agus gach régiún 
laistigh den stát sin a chuid den sprioc laghdaithe astuitithe, a shroicheadh. Tá ról 
suntasach ag aon fhorbairt a chuireann go mór le spriocanna in athnuaite fuinneamh an 
réigiún, ag cur i gcoinne na n-iarmhairtí comhshaoil agus sóisialta a tharlódh de thoradh 
an nós domhanda ‘déan faic’.  
 
Meastar go mbeidh an aschur iomlán ó fheirm ghaoithe Sceirde cothrom le 368GWh do 
shuiteáil 100MW. Meastar go mbeidh gnóthachan glan d’astuithe sábháilte de 375kg CO2 
agus 0.3kg NOX san MWh. Mar thoradh ar an sábháil seo beidh luach na n-astuithe 
sábháilte €4.5 milliún le haghaidh tairgeadh bliain iomlán agus le luach i láthair na huaire 
de €49 milliún do shaol an togra.  Ciallaíonn sé sin, go mbeidh thart ar 138 milliún 
cileagram (thart ar 138,000 tonna) de CO2 agus thart ar 110,400 cileagram (thart ar 110 
tonna) NOx díláithrithe gach bliain ag lán táirgeacht. Bheadh leictreachas a ghinfí ag feirm 
ghaoithe Sceirde, in ann leictreachas ginte ag breosla iontaise sna gnáth stáisiúin 
cumhachta, a díláithriú. Tá sábháil na n-astuitithe bunaithe, ar na gásanna a bheadh 
astaithe ag stáisiúin cumhachta breosla iontaise in Éirinn muna thógtar feirm ghaoithe 
Sceirde.   

                                               

 
2 Aitheanta mar an Roinn Mara agus Acmhainní Nadúrtha ó 1997 go dtí 2002, An Roinn Cumarsáide, 
Mara agus Achmhainní Nádúrtha ó 2002 go dtí 2007 agus faoi láthair aitheanta mar an Roinn 
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 
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   3.2 Buntáistí Eacnamaíochta 

Tógáil: Bheadh infheistíocht de thart ar €300 milliún i gceist leis an togra seo agus bheadh 
baint ag go leor gnóthaí éagsúla ina measc dearadh innealtóireacht shibhialta, speisialtóir 
gléasra ar cíos, loingseoireacht agus iompar, áiseanna calafoirt ar cíos, ceannach tuirbíní 
agus comhpháirteanna leictreach, conraitheoirí innealtóireachta shibhialta agus muirí 
sraile. Cuirfear thart ar 530 post coibhéise lán-aimseartha (CLA) ar fáil agus 123 CLA 
poist phroifisiúnta agus bhainistíochta ar fáil thar thréimhse tógála aon bhlian amháin ar 
an mór thír agus amuigh sa bhfarraige araon. Ceaptar go mbeidh roinnt de na hoibrithe 
faighte go háitiúil. 
 
 
Oibriúchán: Cruthófar thart ar 32 post CLA i rith ré na bhfhorbartha. Ina theannta sin, 
bheadh infheistíocht i gceist le monatóireacht ar an timpeallacht muirí, báid áitiúil ar cíos 
san áireamh do shuirbhéireacht n-éan agus suirbhéireacht alpaire beantach don chéad 
cúpla bliain don fheirm ghaoithe ag oibriú.       

4.  Roghnú Suímh agus Dearadh Leagan Amach 

  4.1 Site Selection Roghnú Suímh 

Bhí Aqua-Fact choimisiúnaithe ag Fuinneamh Sceirde Teoranta i 2001 chun chuardach a 
dhéanamh le haghaidh áiteanna oiriúnacha amach ón chósta. Déanadh cuardach ar 
shuíomhanna, fad chósta iarthar na hÉireann agus roghnaíodh ceantair Cairgeacha 
Sceirde mar an áit ba oiriúnaí do thógáil an fheirm ghaoithe. 
 
Thosaigh roghnú suímh sonrach tar éis roghnú an suímh i gceantar na carraigeacha 
Sceirde.  Bhí roinnt srianta tábhachtacha sa phróseas roghnú suímh. Roghnaíodh an 
ceantar thoir theas den cheadúnas imeall trá mar láithreán don cheantar léasa. 
Roghnaíodh an cheantar thoir thuaidh mar shuíomh do na tuirbíní (láithreán an fherim 
ghaoithe), Féach Cabadil 2  ‘Comhroghanna Malartacha” agus Mír 2.2 ‘Ceantair Tógála 
Malartach’ den phríomh RTC le haghaidh cur síos sonrach ar an roghnú suímh. 

 4.2  Próiseas Dearadh Leagan Amach Tuirbín 

Taobh istigh de shrianta teicniciúla an suímh, bhí dearadh leagan amach na tuirbíní 
treortha ag dhá ghné éagsúil: Iarmhairtí radharcach agus tírdhreachach agus srianta 
innealltóireachta/geoiteicniúil.  
 
Bhí sé le feiceáil go raibh sé ana-thábhachtach leagan amach na feirme ghaoithe a 
dhearadh ionas go mbeadh an éifeacht radharcach agus tírdhreacach is lú, nuair a bheadh 
duine ag féachaint amach ar thuirbíní éagsúla ón mhór thír. Tosaíocht ab ea na n-
iarmhairtí tírdhreacha seachas na n-iarmhairtí innealltóireachta agus mar thoradh ar sin, 
roghnaíodh suíomh na tuirbíní faoi chinnearacht iarmhairtí tírdhreacha. D’fhéadfaí aon 
deacracht innealltóireacht a tugadh faoi deara de thoradh, dearadh bunaithe ar 
thírdhreach a shárú trí athraithe a chur i bhfeidhm sa dearadh innealtóireachta in oiriúnt 
do gach tuirbín.       
 
Bhí cruth greille dhronallógach ar dhearadh leagan amach na tuirbíní, atá thart ar 1.8km 
ar fhad (thuaidh theas) agus thart ar 2.31km (ag an pbointe is leithne) ar leithead (soir-
siar). Laighdaíonn sé seo don méid agus is féidir, fairsinge cothrománthach, nuair a 
fhéachtar air ón gcósta. Roghnaíodh an leagan amach seo, mar an leagan amach tús 
róghnaithe do fheirm ghaoithe Sceirde. Ceapadh go mbeadh na n-iarmhairtí tírdhreacha 
agus radharcach laighdaithe don méid ag ab fhéidir, le deis d’éifeacht radharcach 
dearafacha. Féach Cabadil 2 ‘Comhroghanna Malartacha’ Mír 2.6 “Leagan Amach Tuirbíní 
Malartach” den phríomh RTC le haghaidh cur síos cuimsitheach ar leagan amach na 
tuirbíní. 
 



 Fuinneamh Sceirde Teoranta     Feirm Ghaoithe Sceirde  – RTC – ACHOIMRE NEAMH-THEICNIÚIL 

 

8 

5.  Leagan Amach Suímh 

Taispéanann figiúr 2 leagan amach 20 tuirbín an fheirm ghaoithe, bealach an chábla chun 
cósta  san áireamh, an fostáisiún amach ón gcósta agus bealach an chábla ar an mhór 
thír. Is é atá ann sa leagan amach seo ná, ceithre shraith agus cúig tuirbín i ngach sraith 
ailínithe ar ais soir-thoirthuaidh, dheas- thoirtheas. Tá na tuirbíní deighlte ag 580m i dtreo 
soir-siar agus 600m i dtreo thuaidh-theas. Tá an leagan amach dlúth, ó thaobh faid idir na 
tuirbíní agus an cruth iomláin, a bhí meabhraithe chun buntáistí tírdhreacha agus 
radharcach a thabhairt seachas tuirbíní le spásanna móra eatarthu. Clúdódh an achar 
iomláin 4.07km2.  
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6.  Méid agus Cineál Tuirbín 

Níl an cinneadh deiridh tógtha fós faoi shonraíocht theicniúil na tuirbíní don fhorbairt 
mholta. Bheadh na tuirbíní trí lannach le tuar feadánach agus nacelle, ina mbeadh an 
gineadóir coinnithe, giarbhosca (más infeidhme), agus treallaimh oibriúcháin eile.  
 
Bheadh na tuirbíní mheabhraithe don suíomh seo sa raon 5MW. Ón uair nach bhfuil an 
cinneadh deiridh tógtha maidir le sonraíocht theicniúil na tuirbíní nó déantúsaíocht na 
tuirbíní, agus ag tógaint san áireamh an athrú dosheachanta i ndearadh tuirbíní agus 
samplaí thar an tréimhse ama a thogann sé forbairt feirm ghaoithe a thabhairt chun cinn, 
tá na figuirí le haghaidh airde na tuirbíní agus fad lanna ar thagraíodh dóibh san RTC seo 
bunaithe ar fhiguirí don GE 3.6MW tuirbíní (mar a úsáideach ag an Arklow Bank Wind 
Farm) méadaithe go dtí 5MW le treoir ó GE.    
 
Bheadh na tuirbíní thart ar 80m ó mheán leibhéal na farraige go airde moil agus 
trastomhas 120m ag an rótar, ag tabhairt uasairde os cionn meán leibhéal na farraige de 
140m.  Bheadh bonn na tuirbiní boltáilte leis an ardán ag barr na bunsraithe, a bheadh 
curtha os cionn an taoide realteolaíoch agus an borradh stoirme is airde agus a 
thabharfadh bealach isteach le haghaidh pearsanra oibre.  Ón uair go gcuirfí suas iad 
bheadh na tuirbíní ag oibriú uathu féin, bheadh seirbhísiú pleanálta ag teastáil go 
tréimhsiúil (de ghnáth uair sa bhliain).  
 
Bheadh an rogha deiridh de thuirbín déanta trí thairiscint iomaíoch riomh tógáil. Tá níos 
mó sonraí ar chíneál tuirbín le fáil i gCabadil 2 ‘Comhroghanna Malartacha’ agus Mír 2.8 
‘Rogha Tuirbíní Malartach san phríomh RTC. 

7.  Bunsraitheanna na Tuirbíní 

Bhí roinnt cinéaileacha bunsraithe meabhraithe i rith céim dearathóireachta an togra seo. 
Ina measc bhí domhantarraingt, dearadh aon-phíle agus ilphíle (tríchosach).  Bunsraithe 
aon-phíle an rogha bunsraithe don fhorbairt mholta.   
 
Úsáidfeadh na bunsraitheanna seo le haghaidh tógáil an Arklow Bank wind farm sa mhuir 
Éireann thiar, feirmeacha gaoithe an ‘North Hoyle and Barrow’ sa mhuir Éireann thoir. 
‘Kentish Flats’ wind farm agus an ‘Horns Rev’ wind farm sa mhuir thuaidh.  Is féidir na 
sonraí ar bhunsraithe na tuirbíní a fheiceáil i gCabadil 2: ‘Comhroghanna Malartacha’ Mír 
2.9 ‘Bunsraitheanna Malartacha’ san phríomh RTC. 
 
Sna bunsraitheanna aonphíle tá píle cruach le trastomhas ó 5.5 go dtí 6.5m (Féach Figiúr 
3). Tá leithead an bhalla sa raon ó 60 go dtí 110mm agus tá sé 15 go dtí 30m i ngrinneall 
na farraige ag braith ar chionníollacha grinneall na farraige. Tá mais an phíle de ghnáth os 
cionn 400 tonna, ag briath ar dhoimhneacht an uisce. Leathnaíonn an bunsraith, tuar an 
tuirbín go héifeachtach faoin uisce agus isteach i ngrinneall na farraige. Búntáiste 
tábhachtach leis an mbunstraith seo ná níl aon ghá le húllmhúcháin i ngrinneall na 
farraige. Is gá le treallamh drilleála/píliú trom afách (drilleáil sa chás seo) agus níl an 
cineáil bunsraithe seo oiriúnach le haghaidh suíomhanna le carraigeacha móra i ngrinneall 
na farraige. 
 
Tá an cheangal idir an tuirbín agus an bhunsraith 10m os cionn meán leibhéal na farraige 
de ghnáth. Tá an t-ardán bealach isteach lonnaithe ar an leibhéal seo. Tá an tuar boltáilte 
ar fheire in airde ar an taon-phíle. Tugann an taon-phíle seasamhacht i gcoinne fórsaí 
chomhshaoil, go príomhdha brú cothrománach an domhain ar an taon-phíle. D’fhéadfaí na 
haon-phíle a thógáil sa tír seo, i monarchan nó longchlós agus a thabhairt chuig an 
láithreáin tógála ag bád tuga nó báirse.  Tá sé éasca agus saor go leor le tairgeadh i 
gcomparáid le bunsraitheanna concréideach imtharraingte. 
 



 Fuinneamh Sceirde Teoranta     Feirm Ghaoithe Sceirde  – RTC – ACHOIMRE NEAMH-THEICNIÚIL 

 

Figiúr 3: Bunsraith aon-phíle (níl an líniú de réir scála). 
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8.  Cosaint Sciúradh agus Scríobadh 

Tugtar sciúradh ar baint dríodar ó thimpeall bonn na bunsraithe ag gníomhaíocht feachta. 
Ag tógaint san áireamh an nadúr éibhreach nochta ag an mbuncharraig ní bheadh aon 
ghá le cosaint sciúradh ag bonn na tuirbíní. Bheadh gá le concréid agus/armúrú 
carraigeacha (más oiriúnach) fad bhealaigh na cablaí, áit nach féidir na cáblaí a chur faoi 
dhríodar ghrinneall na farraige chun iarmhairtí scríobadh a laghdú. Bheadh gá le scrúdú 
rialta agus obair chothabhála rialta ar an chosaint scríobadh fad bhealaigh na cáblaí.  

9.  Cáblú amach ón gCósta agus Fostáisiún 

Bheadh na tuirbíní idircheangailte ag cáblaí cumhachta 33KV. Bheadh na cáblaí seo 
idircheangailte ag an fhostáisiún amach ón gcósta. Ag an bhfostáisiún bheadh an voltas    
claochclaoithe ó 33KV go dtí 110KV agus thabharfadh cábla cumhachta 110KV nó dhó an 
cumhacht i dtír.  
 
Coiméadta sa bhfostáisiún d’fhéadfadh a bheith lascthrealamh, roinnt claochladán 
33KV/110KV agus gineadóir díosal cúltaca.  Bheadh an umar díosal agus na claochladáin       
faoi bhanna le cinntiú go mbeadh aon sceith ola nó díosal coiméadta istigh. Bheadh áit le 
haghaidh feistiú loinge agus héileapad ag an bhfostáisiún le haghaidh pearsanra oibre ar 
an bhfeirm ghaoithe. 

 
Bheadh na cáblaí ar fad curtha faoi thalamh go dtí doimhneacht ar a laghad 1m más 
féidir, ag úsáid ROV. Osclódh, modh cur na postaí faoi thalamh trinsí in úrláir na farraige, 
áit a chuirfí na cáblaí. Bailleofaí láithreach an dríodar tógtha amach agus aislíonta. In 
áiteanna nach féidir trinsí a dhéanamh, bheadh gá le concréid/nó armúrú carraigeacha 
(más oiriúnach) chun na cáblaí a chosaint ó scríobadh fheachta ag dul thar bráid.  
 
Bheadh an fheirm ghaoithe ceangailte leis an gcladach ag cábla ag dul ó shuíomh an 
bhfostáisiúin amach ón gcósta, go dtí suíomh radharc talún suite thart ar 0.7km thoir 
theas ó hoileán Inis Bigir, i mbaile fearainn Maíros. D’fhéadfadh an dara chábla bheith 
curtha, le ligint do iomarcaíocht iomláin.  Bheadh gá le siúntú ag an bpointe trasdul idir  
cháblú amach ón gcósta agus cháblú ar an mhór thír. Sna cheantair idirthaoideach agus 
radharc talún, d’fhéadfaí úsáid a bhaint as treo-druil chun na cáblaí a chur isteach 1.5m 
faoi dhromchla dríodar, ag laghdú an cur isteach ar fhána agus flora sa cheantar.  
 
Bheadh armúr láidir go leor curtha leis na cáblaí muirí chun strusanna meicniúl a 
sheasamh i rith suiteála agus an poitéinseal cur isteach i rith oibriúchán. Ar eagla go 
ndéanfaí damáiste do cháblaí tá sé riachtanach céimeanna a thógaint chun caighdeán an 
uisce a choiméad slán trí cáblaí den chineáil XLPE-type gan ola a roghnú le baol truaillithe 
íosta. Thabharfadh armúr agus scagadh leictreomagnéadach ar na cáblaí, an réimse 
maighnéadach i gcongaracht an cábla go dtí neamhní glan. Táthar ag meabhrú 
iomarcaíocht iomláin agus dhéanfaí cinneadh dheiridh faoi mhéid, cineáil agus líon na 
cáblaí a úsáidfí i rith an céim chuimsitheach innealltóireachta, agus bheadh an modh 
leagan síos leath-roghnaithe ag an gconraitheoir.  

10.  Nascadh leis an nGreille ar an Mhór Thír 

Bhí cúpla rogh meabhraithe don chéim, ceangailt leis an ngreille ar an mhór thír. Leis an 
rogha tógtha caithfear na cáblaí a chur faoi thalamh, faoin gcóras iompair atá ann cheana 
féin, ón radharc talún go dtí an estát tionscailíochta i Roisín na Mainiach, Carna leis an 
rogha a roghnaíodh, áit a bheadh sé ceangailte le stáisiún malartaithe nua thógtha, ar an 
mhór thír. Ón áit seo dhéanfaí ceangailt leis An t-Eangach Náisiúnta.    
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Bheadh an méid beacht, cineáil, agus líon na cáblaí déanta i rith na céime 
dearathóireachta sonrach agus bheadh an sonraíocht  don suiteála ar an mór thír suas le 
ESBN/Eirgrid, cé go mbeadh an modh suiteála sonrach fágtha ag an gconraitheoir. Úsáidfí 
cáblaí den chineáil XLPE-type saor ó ola chomh maith don chéim ar an mhór thír. Féach 
Cabadil 2 ‘ Comhroghanna Malartacha’ Mír 2.5 ‘ Bealaí Malartach le haghaidh Ceangailt ar 
an Mhór Thír’ den phríomh RTC le níos mó sonraí ar ceangailt ar an mór thír.   

11.  Clár Ama Tógála 

Tógfar an fheirm ghaoithe thar tréimhse sé mhí (déanach san Earrach go dtí luath san 
Fhómhar), cé go bhfuil seans ann go mbeadh an dara thréimhse sé mhí ag teastáil. 
Bheadh an fheirm ghaoithe coimisiúnaithe agus ag tairgeadh leictreachais bliain tar éis 
tógála. Má fhaightear gach cead bainteach, tá sé meabhraithe go dtosófar ar na 
hullmhúcháin tógála i 2012 ar a luaithe. 
 
Tharlódh na gníomhaíochtaí móra seo a leanas amach ón gcósta: 

• Leagan síos –dromchla na gcáblaí; 
• Oscailt trinsí le haghaidh cáblaí (áit gur féidir cur faoi thalamh); 
• Leagan síos-postaí cáblaí curtha faoi thalamh; 
• Aislíonadh na trinsí; 
• Treo-druileáil agus cuir isteach piobán agus cáblaí (san chrios idirthaoideach); 
• Concréidiú agus/nó armúrú cairreagacha (más oiriúnach) na cáblaí (más gá); 
• Druileáíl le haghaidh bunsraitheanna a chur isteach; 
• Bunsraitheanna agus tuar tuirbíní a chur isteach; 
• Nacelle agus rótar a chur isteach; 
• Cuir isteach suíomh fostáisiún; agus 
• Cuir isteach cáblaí trí píobán-j. 

 
Tharlódh na gníomhaíochtaí seo a leanas ar an mhór thír: 

• Tógáil bá súinteála (tógaint amach dríodar); 
• Oscailt na bóithre agus cáblú ar an mhór thír; 
• Tógáil an stáisiún malartaithe (Oibriúcháin tosaigh ullmhú suímh, grádú suímh 

agus athailíniú bealach isteach chun an suímh; tógail bunsraitheanna an trealamh, 
píobáín cábla, foirginimh rialúcháin, cuir isteach greille domhanda, bóthar agus 
sconsa imlíneach; cuir isteach trealamh ard voltas agus cáblaí voltas íseal, 
coimisiúnú). 

12.  Díchoimisiúnú 

Meastar go mairfidh an fheirm ghaoithe go dtí 2032/2033. I rith an ama seo bheadh na 
tuirbíní uasghradaithe agus athchurtha ar feadh an ama. Bheadh an cinneadh chun na  
tuirbíní a hathchuir/uasghrádú ag braith ar luacháil eacnamaíocht/tráchtála agus dul chun 
cinn i dteicneolaíocht tuirbín. Tá saolré dearathóireachta na tuirbíní 15-20 bliain d’ 
innealra giaraithe agus 20-30 bliain do innealra gan giaraithe. Is féidir na tuirbíní agus na 
fostáisiún a thógaint síos agus a athchúrsáil tar éis úsáide. Bheadh eilimintí an fheirm 
ghaoithe ar fad athchúrsáilte tar éis díchoimisiúnú ach amháin má tá fáthanna sáraitheach 
timpeallachta, cuid de na heilimintí a fhágáil in áit. i.e. sceireacha bréagacha 
seanabhunaithe ag na bunsraitheanna. 
 
Bheadh ráiteas modha bunaithe ag uair na díchoimisiúnaithe, a bheadh aontaithe ag na 
húdaráis ar fad ag an am. Bheadh an cinneadh dheiridh ar an modh, tógtha ag an 
gconraitheoir agus caithfidh sé bheith le cead ón Aire Rialtais ábhartha. 
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13.  Srianta Loingseoireachta 

I rith tógáil an fheirm ghaoithe, bheadh cosc ón gceantar tógála amach ón gcósta ar na 
soithí ar fad nach mbeadh bainteach le tógáil an fheirm ghaoithe, timpeall na tuirbíní agus 
cáblú faoi thógáil. Ciallaíonn sé seo go mbeadh cosc ar soithí dul isteach ar an láithaireán 
tógála amháin. Bheadh na cheantair eisiatachta ag leathnú amach 300m taobh amuigh d’ 
eagar na tuirbíní, chun ligint do soithí gluaiseacht go sábháilte agus tógáil na tuirbíní ar 
siúl, ar imeall an leagan amach. 
 
I rith shaolré oibríoch an fheirm ghaoithe, ní bheadh aon chrios eisiatachta i bhfeidhm 
timpeall an fheirm ghaoithe. Bheadh crios sábháilte afách (60m - faoi ga na lanna) 
mórthimpeall gach tuirbín. Bheadh cead ancairiú laistigh de limistéir an fheirm ghaoithe 
ach ag togaint san áireamh nádur grinneall na farraige ní dócha go dtriallfadh aon 
soitheach é seo. Dhéanfaí fógraí mara a éisiúint agus bheadh na cairteanna túgtha suas 
chun dáta, ag tabhairt foláireamh faoi dhainséirí trálaeireacht lastigh de cheantar an 
fheirm ghaoithe. Ní bheadh cead ag soithí déanamh go tapaidh ar na tuirbíní, crann 
anemometer, nó an fostáisiún.   
 
I rith díchoimisiúnú gach chéim, bheadh an crios eisiatachta athcheapatha le haghaidh 
séisiúr singil oibriúchán. Tar éis díchoimisiúnú bheadh gach cosc bainte, ón uair nach 
mbeadh aon bhacanna sa cheantar sin. Féach Cabadil 4: “Daoine Daonna” Mír 4.6 
“Seoltóireacht, Loingseoireacht, Cáblaí Faoin bhFarraige agus Píoblínte” den phríomh RTC 
le haghaih níos mó sonraí ar shrianta loingseoireachta. 

14. Soilsiú agus Marcáil Loingseoireachta 

I rith chéim tógála an fheirm ghaoithe, bheadh cosc ar soithí nach bhfuil bainteach leis an 
fheirm ghaoithe ó na háiteanna tógála mar atá mínithe thuas. Bheadh na cheantair tógála 
marcáilte le baoithe ag marcáil farsinge an cheantar tógála. Bheadh gach bhaoi feistithe le 
frithcaiteoir radair chomh maith. Thabharfadh na marcanna agus seicheamh na soilse ar 
na baoithe rabhadh do na soithí ceantair tógála an fheirm ghaoithe a sheachaint. 
 
I rith saol oibriúcháin an fheirm ghaoithe, úsáidfí na tuirbíní le haghaidh fairsinge an 
fheirm ghaoithe a mharcáil. Ina theannta sin bheadh bonn na tuirbíní ar fad peinteáilte le 
peint buí 11m os cionn meán airde leibhéal an uisce ag taoide earraigh, cinntithe ag na 
Coimisinéirí Soilse na hÉireann de réir coinníollacha IALA. Thabharfadh an banda rabhadh 
do luamhairí na tuirbíní a sheachaint le linn tréimhsí infheictheacht íseal dá mbeartófaí 
seoladh tríd an fheirm ghaoithe. Thabharfaí uimhir aitheantais do gach tuirbín, a bheadh 
marcáilte ar na cairteanna muirí go léir, ionas go mbeadh fhios ag seoltóirí cá rabhadar 
laistigh den fheirm ghaoithe, má tharlaíonn sé go mbíonn siad caillte de thoradh droch 
infheictheacht nó ceo.  
 
Bheadh soilsí seoltóireachta an fheirm ghaoithe agus corais aitheantais curtha in áit i 
gcomhaontú le Coimisinéirí Soilse na hÉireann atá freagrach as marcáil seolteoireachta in 
uiscí teorann na hÉireann. Féach Cabadil 4: “Daoine Daonna” Mír 4.6” Seoltóireacht, 
Loingseoireacht, Cáblaí Faoin bhFarraige agus Píoblínte” den phríomh RTC le haghaidh 
níos mó sonraí faoi mharcáil seolteoireachta agus soilsiú. 

15. Laithreán Tógála 

Bheadh láithreán tógála ar an mhór thír riachtanach le haghaidh tógáil na bunsraitheanna 
agus na tuirbíní. Tharlódh an tógáil i monarchan an déantúsóra nó amuigh sa bhfarraige. 
Bheadh an cinneadh deiridh ar seo ag an déantúsóir. Sheolfaí na bunsraitheanna agus na 
tuirbíní réamhchóimeáilte díreach ón déantúsóir go dtí láithreán an fheirm ghaoithe le 
haghaidh feistiú. Bheadh na bunsraitheanna druilleáilte i ngrinneall na farraige.  Is féidir 

http://www.focal.ie/Search.aspx?term=Coimisin%C3%A9ir%C3%AD%20Soilse%20na%20h%C3%89ireann&lang=2
http://www.focal.ie/Search.aspx?term=r%C3%A9amhch%C3%B3ime%C3%A1ilte&lang=2
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na tuirbíní críochnaithe agus réamhchóimeáilte a shuiteáil díreach os cionn na bunsraithe. 
I gcás chomhpháirteanna a sheoladh go dtí an suímh, cuirfí na tuair in airde os cionn na 
bunsraithe agus an nacelle agus na lanna ina dhiaidh sin. 
 
Bheadh láithreán tógála ar an mór thír san estáit tionscailíochta i gCarna, áit a mbeadh an 
stáisiún malartaithe tógtha. Tá na hoibriúcháín suímh riachtanach san áit seo aitheanta i 
Mír 11 ‘Amchlár Tógálá’. 
 
I rith na céimeanna oibriúcháin agus cothabhála an fheirmghaoithe, d’fhéadfadh 
achmhainn stórála bheith riachtanach ar an mór thír gar don fheirm ghaoithe. I gcás go 
ndéanfáí deisiúcháin mhóir, bheadh gá le áit mhór le haghaidh stóráil páirteanna breise. 
Más ann do na hachmhainn seo go háitiúl d’fhéadfaí iad a cheannach nó a fháil ar léas ag 
an bhforbróir. 

16.  Staidéir Bunlíne Comhshaoil 

Tá roinnt staidéir agus suirbhéanna shonrach coimisiúnaithe ag na forbróirí agus 
comhordnaithe ag Aqua-Fact International Services Ltd.  An fáth gur déanfadh an staidéir 
bunlíne seo ná chun pictúir shonrach a thógáil den idirghníomhaíocht idir na timpeallachtaí 
fisiciúla, eiceolaíoch agus daonna ag an láithreán forbartha molta. San áireamh i raon na 
suirbhéanna bhí idir mheasúnaithe geoiteicniúil ar cheantar an fheirm ghaoithe  agus 
measúnaithe ar thírdhreacha ó shuíomhanna éagsiúla, fad líne an chósta. Cabhraigh cinntí 
na staidéir seo ó thaobh mion sonraí an phróséas, rogha suímh agus dearadh suímh ar a 
déanadh cuir síos cheana agus lig seo do na céimeanna maolaithe is éifeachtaí a bheith 
roghnaithe chun iarmhairtí comhshaoil na scéime a laghdú.  

 
Ar deireadh, thug na staidéir bunlíne na sonraí riachtanach chun measúnú a dhéanamh ar 
iarmhairtí na tógála, oibriúchán agus díchoimisiniúnú an fheirm ghaoithe amach ón 
gcósta, ar na heilimintí fisiciúla, eiceolaíochta agus daonna is tábhachtaí i gceantar an 
fheirm ghaoithe molta tar éis na céimeanna maolaithe a chur i bhfeidhm. 

 
Déanadh staidéir bunlíne ag saineolaithe ins na réimsí éagsúla agus bhí na réimsí seo a 
leanas clúdaithe:  

• Bataiméadracht agus Topagraifaíocht: Doimhneacht agus cruth fisicúil grinnill na 
farraige. 

• Hídrograifaíocht: Tonn, taoide agus sruthanna. 
• Beanthos (na hanmhithe agus plandaí a mhaireann ar bharr nó in aice le grinneall 

na farraige agus istigh inti freisin) Muirí agus Dríodareolaíocht: Comharsanacht 
ainmhí agus plandaí agus dríodar bainteach i sraith uachtarach i ngrinneall na 
farraige. 

• Measúnú Gnáthóige Dhomhanda: Mapáil gnáthóige bealach an chábla molta, ar an 
mhór thír 

• Iasc: Cén cineáil atá ann agus eiceolaíocht na héisc a mhaireann agus a 
úsáideann an cheantair éisc tráchtála, spórt, caitheamh aimsire agus imirceach 
san áireamh. 

• Mamaigh Muirí agus Reiptíleanna: A mhaireann san áit agus cuairteoirí agus a n-
eiceolaíocht. 

• Éaneolaíoch: Speiceas na n-éan, éangoir agus beathú geimhridh. 
• Measúnú charactéir tírdhreach agus muirdhreach agus ionaid amhairc níos 

tábhachtaí a athaint agus cineáileacha breathnadóir agus féachaint os cionn an 
tsuímh. 

• Seandálaíocht: Longbhriseachta agus láithreán speise ar an gcósta. 
• Iascaigh Tráchtála: Líon na bád, gábháil, teacht isteach agus modhanna 

iascaireachta. 
• Loingseoireacht: Loingseoireacht caitheamh aimsire agus tráchtála agus measúnú 

riosca loingseoireachta. 
• Aer thrácht agus spéis radair. 
• Foinsí mínara, ola agus gáis. 
• Píoblínte agus cáblaí faoin bhfarraige. 
• Úsáid mhíleata an cheantair. 

http://www.focal.ie/Search.aspx?term=bataim%C3%A9adracht&lang=2
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• Greasáin teileacumarsáide agus comharthaí leictreamaighnéadach. 
• Turasóireacht. 

 
Cuireadh tús leis na staidéir seo go luath i 2001. Déanfadh comhordú ar na staidéir ionas 
go mbeadh tuiscint ar na hidirghníomhaíochtaí idir mar shampla saol ar ghrinneall na 
farraige agus dáileadh dríodar. Ligeann sé seo ansin d’iarmhairtí indíreacha i.e. éifeachtaí 
‘knock-on’ ar mhamaigh na farraige ó aon iarmhairt díreach ag tógáil an fheirm ghaoithe 
ar na héisc mar shampla. 

17. Achoimre na gCinntí ón Ráiteas Tionchar Comhshaoil 

Is na measúnaithe ábhartha seo á chur i gcrích agus á chur i láthair laistigh den RTC, 
déanadh iarracht an cás is measa a chur san áireamh ionas nach dtabharfaí meas faoin a 
luach d’iarmhairtí chomhshaoil. 

 17.1 Bataiméadracht agus Topagraifaíocht 

Déanadh an obair seo ag Aqua-Fact International Services Ltd. agus Imar Survey Ltd. 
speisialtóirí i suirbhéireacht geofisiceach agus hídreagrafach. Tá doimhneacht an uisce i 
gceantar an fheirm ghaoithe sa raon thart ar 5 go dtí 35m.  

 
Tá grinneall na farraige i gceantar molta don fheirm ghaoithe déanta suas de 
bhuncharraig eibhreach le clúdach mín de ghainnimh garbh in áiteanna. Tá tromlach de 
cheantar an fheirm ghaoithe mín réidh a bheag nó a mhór le roinnt lomáin i dtreo réigúin 
an iarthair. 
 
Ón uair go bhfuil urlár na farraige déanta de bhuncharraig eibhreach nochta le clúdach 
beag dríodar, ní bheadh aon cheist faoi sciúradh timpeall bonn na mbunsraitheanna. Ní 
fachtóirí eisiata iad na gnéithe topagrafach i bhforbairt an fheirm ghaoithe, sa cheantar 
molta don fheirm ghaoithe. Bheadh dríodar breise de thoradh gníomhaíochtaí druileála 
scaipthe ar fud cheantair carraigeacha Sceirde agus os rud é go bhfuil na leibhéil measta 
íseal go leor ní bheadh aon iarmhairtí eileolaíocha diúltacha ar ghrinneall na farraige. 
Meastar gur é an fhad is mó a thaistealódh an dríodar ná 1.8km (ag tógaint san áireamh 
luas srutha sa cheantair). Tá Cuan Chill Chiaráin agus na hOileáin iLCS (002111) thart ar 
3.3km thoir thuaidh ón tuirbín is congaraí agus mar sin láithreán druileála. Nílthear ag súil 
go mbeidh tionchar ag na hoibríochtaí duileála ar iomláine an iLCS i aon slí agus mar sin 
ceapadh nach raibh measúnú cuí riachtanach. Féach Cabadil 5 ‘Timpeallacht Fisiciúl’ den 
phríomh RTC le haghaidh níos mó eolais shonracht ar bhataiméadracht agus 
topagraifaíocht. 

17.2 Hídrograifaíocht 

Tarlaíonn an sruth taoide is airde ag leath taoide. I rith rabhartaí ag lár-thuile, bíonn an 
ráta de ghnáth 0.34m/s le huasmhéid 0.5m/s agus ag lár-trá na taoide, bíonn sé 0.25m/s. 
Ar rabharta an earraigh bíonn an uasmhéid treoluas srutha 0.34m/s agus bíonn uasmhéid 
treoluas srutha 0.25m/s ar mhallmhuir. Sé 4.34m an uasmhéid tonnairde sa cheantar i Mí 
Eanáir agus an íosmhéid tonnairde de 1.86m i Mí Iúil agus Lúnasa.  
 
Ní chuireadh bunsraitheanna na tuirbíní nó aon armúrú carraigeacha isteacha nó aon 
athrú mór ar hídreagraifaíocht an cheantair. Féach Cabadil 5 “Timpeallacht Fisiciúil” den 
phríomh RTC le haghaidh níos mó eolais shonrach ar hídreagraifaíocht.  

17.3 Beantós Muirí agus Dríodareolaíocht: 

Bhí Aqua-Fact International Services Ltd. freagrach as obair shuirbhéireachta a dhéanamh 
ar an fheirm ghaoithe agus bealach an chábla. 
 

http://www.focal.ie/Search.aspx?term=leictreamaighn%C3%A9adach&lang=2
http://www.focal.ie/Search.aspx?term=bataim%C3%A9adracht&lang=2
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Tá an comharsanacht ainmhithe a fhaightear lastigh de shuíomh an fheirm ghaoithe agus 
fad bealach an chábla tipiciúil de na comharsanachta a bheithfí ag súil leo ar 
bhuncharraig/duirleoga, puróga agus garbhéil/substráití gainnimh garbh. Tá biotope (an 
chomhcheangal d’áit dhúchais, na n-ainmhithe agus plandaí a mhaireann ann) sa 
cheantair ar nós Kelp IR.HIR.KFaR le fána cuisín, feamainn dhearg duilliúil nó ‘coralline 
crusts’. Bhí an biotope seo le feiceáil i mbeagnach gach láithreáín staidéir san áireamh bhí 
Laminaria hyperborea le sraith mhéanach Delesseria sanguinea. Bhí éagsúlacht porifera 
(sponges), cnidarians, bryozoans, echinoderms, crustaceans agus speicis éisc bainteach 
leis an biotope seo, le feiceáil sna láithreáin samplaithe.  Tá na speicis sa cheantar staidéir 
ar fáil go coitianta fad chósta iarthar na hÉireann. Bhí an bunsraith sa raon idir 
bhuncharraig éibhreach nochta agus gaineamh garbh garbhéileach. Níl aon cheann de na 
hainmhithe nó plandaí sa staidéar molta neamhchoitianta nó cosanta. 
Bheadh dríodar meascaithe suas san uisce de thoradh an druileáil atá i gceist leis an aon-
phíle a chur. Mar thoradh ar seo bheadh carnadh dríodar thart ar 1m ar airde laistigh de 
50m ó fhoinse na druileála, ag laghdú go dtí thart ar 2mm, 1km ón fhoinse (Féach Cabadil 
5 “ Timpeallacht Fisiciúil”, Mír 5.7.2 ‘Druileáil’ le haghaidh tuilleadh sonraí). Bheadh an 
druileáil gearrthéarmach, uaineach agus sealadach agus bheadh aon charnadh dríodar 
scaipthe ag imeachtaí stoirme ar fud an cheantair. Tá na hainmhithe agus plandaí sa 
cheantar in oiriúint do shruthanna láidire, gluaiseachtaí taoide agus coinníollacha stoirme 
a fhagann fuaidreán dríodar. Mar sin, bheadh an fuaidreán breise (21,000m3 ar fad) ginte 
ag na gníomhaíochtaí druileála scaipthe ar fud cheantair na Carraigeacha Sceirde agus ón 
uair go bhfuil na léíbhéal measta íseal go leor agus go bhfuil na speicis áitiúla in oiriúint do 
na coinníollacha seo, ní bheadh aon iarmhairtí eiceolaíocha diúltacha ar an mbenthos 
muirí. Mar atá raite i gCabadil 5 ‘Timpeallacht Fisiciúil’, Mír 5.7.2 ‘Druileáil’, sé 1.8km an 
fhad is faide a meastar a rachaidh an dríodar (ag tógaint na luais srutha sa cheantair). Tá 
Cuan Chill Chiaráin agus na hOileáin iLCS (002111) thart ar 3.3km thoir thuaidh den 
tuirbín is giorra agus mar sin láithreáin druileála. Mar sin meastar nach mbeidh iarmhairt 
ar iomláine an iLCS in aon slí agus mar sin ceapadh nach raibh measúnú ábhartha 
riachtanach. 
 
De bharr an lorg coise beag ag gach bhunsraith, an fhad idir na bunsraitheanna agus 
nádúr ard-shuaite ag an cheantar, bheadh aon athrú i ngluaiseacht uisce sa cheantar 
neamhthábhachtach. 
 
Bheadh na gnáthóga agus talaimh beathaithe laistigh den fheirm ghaoithe fad bealach an 
chábla caillte de bharr druileála, trinséail bealach an chábla, cuir isteach bunsraitheanna 
agus leagan síos cáblaí. Bheadh an achmhainn seo caillte ag ainmhí agus plandaí 
motháileach neamh-mhóibíleach ar fáil san ‘lorg coise’ agus speiceas gluaiseachta a 
úsáideann na gnáthóga seo le haghaidh beathú agus sceitheadh. Go ginearálta, tá na 
héisc agus speicis crústaigh aitheanta sa cheantar, móibíleach agus d’fhéadfaidís 
gluaiseacht go mear ó áit amháin go dtí áit eile dá gcuirfí isteach orthu nó muna bhfuil na 
coinníollacha comhshaoil oiriúnach dóibh. 
 
Bheadh lorg coise na tuirbíní ar fad c. 693m2, sé sin 0.02% d’achar an fheirm ghaoithe. 
Tá lorg coise bunsraitheanna na tuirbíní ana bheag ar fad i gcomparáid le achar urlár na 
farraige atá ar fáil sa reigiún. Tá sé níos deacra lorg coise bealach an chábla a ríomh toisc 
go mbeadh an cinneadh sin ag an gconraitheoir ag leagan síos an chábla, cén háit is féidir 
an cábla a chur faoi thalamh nó a choimchréidiú. Bheadh sé neamhthábhachtach afách i 
gcomparáid le méid urlár na farraige ar fáil i gceantar Sceirde ina iomláine. 
 
Tabharfadh na cheantair de bhunsraith chrua (bunsraitheanna na tuirbíní agus carraig 
armúrtha bealach an chábla b’fhéidir) gnáthóg nua sa cheantar. Meastar go mbeadh 
coilíniú de thoradh an gnáthóg nua ag ainmhí agus plandaí san áit cheana féin agus ag 
speicis nua sa cheantar. Bíonn cheantair le bunsraith chrua níos éagsúla ná dríodar 
soghluaiste de gnáth agus bheadh na boinn coilínithe go tapaidh. Chuirfeadh an armúrú 
carraigeacha (más oiriúnach) fad codanna de bhealach an cháblaí nach bhfuil faoi thalamh 
sceirbhréagach ar fáil sa cheantar agus mhealladh sé speiceas nua go dtí an cheantair. 
Mar thoradh ar éagsúileacht na speiceas ag coilíniú na sceire, bheadh rogha éagsúil 
creachaí ag teacht isteach san áit ar thóir bia. Bheadh sé seo mar bhuntáiste ag na 
gliomaigh san áit freisin mar is eol, is maith leo dul i bhfolacha i scoilteanna, nó tochailt sa 
dríodar idir na carraigeacha agus clocha. 
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B’fhéidir go gcuirfidh truailliú torainn de bharr druileáil le linn tógála isteach ar ainmhí 
muirí, crustaigh agus éisc ach go háraithe, ach tá na speiceas seo in ann bogadh ó áit 
amháin go áit eile dá gcuirfí isteach orthu nó muna mbeadh na coinníollacha timpeallachta 
oiriúnach. Bheadh an cur isteach seo ana bheag agus gearrthéarmach agus tá sé teoranta 
don céim tógála amháin. Ceaptar nach gcuirfidh an torann oibriúcháin ó na tuirbíní isteach 
diúltach ar ‘benthic infauna’ (na hainmhithe a mhaireann istigh i ngrinneall na farraige) 
agus epifauna (na hainmhithe a mhaireann ar chlocha agus ar bharr ghrinneall na 
farraige) agus ní cheaptar go gcuirfidh an torann oibriúcháin cosc ar choilíniú ar an 
bhunsraith timpeall na bunsraitheanna.   

 
Ní bheadh aon chur isteach de bharr iarmhairtí leictreamaighnéadach ó na cáblaí. Bheadh 
na cáblaí reamh armúrtha agus curtha faoi thalamh aon áit gur féidir, ag laghdú an 
iarmhairt mar sin go dtí leibhéal neamhbhríoch. Féach Cabadil 14 “Iarmahirtí 
Leictreamaighnéadacha’ le haghaidh níos mó sonraí ar iarmhairtí leictreamaighnéadacha 
agus orgánaigh muirí. 
 
Tá seans ann go dtarlódh éilliú ar ghrinneall na farraige agus ar an gcladach de bharr 
doirteadh truaillithe trí thimpiste m.sh. ola nó ceimicigh eile, nó fuíoll m.sh. bruscar, ó 
shoithí tógála le linn an céim tógála. Ach má déantar reamhchúraim oiriúnacha ba cheart 
go mbeadh na hiarmhairtí seo a laghdú go dtí an méid is lú. 
 
Tá clár monatóireachta molta ag leanúint na gníomhaíochtaí ar an láthair fad tógála agus 
isteach go dtí an chéim oibriúcháin, ag clúdach an chéad 3 bliana d’oibriúcháin. Cinnteoidh 
sé seo fíoriú measúnú an bunlíne, ag tabhairt eolas luachmhar ar an bhfeirm ghaoithe 
molta thar tréimhse ama fadthréimhseach. Féach Cabadil 9 “Eiceolaíoch Muirí & 
Domhanda” Mír 9.3 “Benthos Muirí” den phríomh RTC le haghaidh breis sonraí ar 
dríodareolaíocht agus benthos muirí. 

17.4 Measúnú Idirthaoideach 

Bhí Aqua-Fact International Services Ltd. freagrach as measúnú ar an spás idirthaoideach. 
Tá an cladach ar a déanadh an fhiosrú tipiciúil do chladach craigigh nocht. Bhí an 
buncharraigh nach mór ingearach agus na carraigeacha móra seasamhach sa chrios 
steancála bhí saintréithe comharsanacht muirí ilchineáileach le crotal buí agus liath. Bhí 
roinnt ‘ampihoda’ agus ‘polychaetes’ (cineáil peist mara) ar an chuid gainnimheach den 
chladach uachtarach tipiciúil do na timpeachtaí seo. Bhí an cladach-lár agus an cladhach 
íochtarach smachtaithe ag feamainn, giúrainn, bundún leice agus ‘molluscs’ (seilimidí 
mara, diúilicíní agus a leithéid) coitianta don cheantar seo. Níl aon ceann des na speiceas 
thaifeadta sa staidéar cheantar molta neamhchoitianta nó cosanta.       
 
D’úsáidfí treo-druill chun an cábla(í) a chur faoi thalamh sa chrios idirthaoideach. Bheadh 
cáblaí faoi thalamh, doimheneacht 1.5m ar feadh fad thart ar 200m. Ní bheadh sé 
riachtanach trinse a oscailt sa chrios idirthaoideach. Bheadh cailliúint ainmhí agus plandaí 
sa cheantar idirthaoideach áit a bheadh leagan síos cáblaí agus seolphíobáin cáblaí. 
Bheadh an cailliuint seo íosta, áfach. Tá an ghnáthóg idirthaoideach chomh maith le 
hainmhithe agus plandaí ag an suíomh radharc talún a bhí scrúdaithe, coitianta agus 
tipiciúil do chladaigh a fhaightear ar fud an cheantair dá bhrí sin meastar nach mbeidh aon 
cailliúint mhór d’éagsúlacht bitheolaíoch sa cheantar de bharr an fheirm ghaoithe molta. 
 
Ón uair go mbeadh an cábla leagtha síos ní bheadh aon iarmahirtí diúltacha ag teacht as 
an oibriúcháin ar ainmhithe agus plandaí nó ar ghnáthóga sa cheantar. 
Ní bheadh aon iarmhairtí ó eifeachtaí leictreamaighnéadach ó na cáblaí. Bheadh na cáblaí 
reamharmúrtha agus curtha faoi thalamh aon áit gur féidir, ag laghdú an iarmhait mar sin 
go dtí neamhbhríoch. Féach Cabadil 9 “Eiceolaíoch Muirí & Domhanda” Mír 9.4 
“Suirbhéireacht Idirthaoideach” den phríomh RTC le haghaidh breis sonraí ar 
chomharsanachtaí idirthaoideach sa cheantar. 
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 17.5 Measúnú Gnáthóige Domhanda 

Rinne Aqua-Fact International Services Ltd. measúnú eiceolaíoch gnáthóga domhanda. Sé 
an chuspóir a bhí leis an suirbhé eiceolaíoch domhanda ná bealach oiriúnach a athaint 
chun an suíomh radharc talún a cheangailt leis an stáisiún malarthaithe. 
 
Sa staidéar cheantar bhí ceithre gnáthóg Annex 1: bratphortach ar thalamh íseal, 
fraochmhá fhliuch, fraochmhá thrim silisiúil agus dumhach shocair.  Gnáthóg tosaíochta is 
ea bratphortach agus tá dian-chosaint ag teastáil de réir an dlí. Gnáthóg neamh-
thosaíochta is ea fraochmhá fhliuch agus tá cosaint ag teastáil uaithi de réir an dlí. 
Gnáthóg neamh-neamhthosaíochta is ea fraochmhá thrim agus tá cosaint ag teastáil de 
réir an dlí. Bhí gnáthóg dumhach shocair ann ag tús bealach an chábla. Gnáthóg 
tosaíochta is ea í agus tá dian-chosaint ag teastáil uaithi de réir an dlí. Ach tá an gnáthóg 
dumhach shochair sa cheantar staidéir ana bheag agus ní luíonn sé le topagrafaíocht do 
dhumhach shochair agus tá neart speiceas talamhaíochta ann mar sin ag laghdú nach 
beag an luach caomhnaithe atá aici. Moltar, in anneoin sin go dtiocfeadh an cábla i dtír 
thairis an ghnáthóg dumhach shochair. Laghdódh seo aon iarmhairt ar an gceantar seo. 
 
Bheadh an cábla ar an mhór thír faoi thalamh faoin bhóthar ón mbá cheangailthe ag 
Maíros go ionad tionscalaíochta Carna. Bheadh ceadúnas oscailt bóithre, faighte ó 
Chomhairle Chontae na Gaillimhe ag teastáil. Cinnteódh cuir an chábla faoin ngreasán 
bóithre atá ann faoi láthair, nach mbeadh sé riachtanach trinsí a oscailt in aon cheann de 
na gnáthóga ar theorainn an bhóthair. Mar sin, ní bheadh aon chailliúint gnáthóige fad 
bealach an chábla. 
 
Tá teorainn ag Coimpléasc Phortach Chonamara iLCS leis an mbóthar ar feadh thart ar 
1.4km fad bealach an chábla. Bheadh teorainn ag cuid ana bheag (0.2%) den iLCS le 
bealach an chábla. Fad an 1.4km seo, leathnaíonn an LCS ar an mbóthar ar feadh thart ar 
0.5km. Clúdaíonn an  leathnú seo amach ar an mbóthar achar de 0.001km2. Tá achar de 
488km2 ag an iLCS iomlán. Seasann sé seo do 0.0002% den iLCS iomlán. Ní hamháin go 
bhfuil an méid seo den iLCS ag leathnú amach ar an mbóthar neamhbhríoch, leathnaíonn 
sé amach ar an mbóthar áit go bhfuil sé soiléir nach bhfuil sé ag feidhmiú mar ghnáthóg a 
bhí ceaptha do. Mar sin, ní chuirfeadh bealach an chábla molta isteach ar na gnáthóga nó 
na speiceas lastigh den iLCS. 
 
Ceann de na cheantair a d’fhéadfadh cur isteach ar an iLCS ná an trinse an chábla ag 
feidhmiú mar chainéal dreanála do thalamh portaigh in aice láimhe. Tá sé soiléir, dá 
gcruthófaí caináil draenála d’fheadfadh sé cur isteach ar iomláine an phortaigh. Chun cosc 
a chur leis sin moltar go n-úsáídfí ábhar neamh-scagach mar aislíonadh sa trinse. Ina 
theannta sin, ní bheadh bealach an cábla ag rith ar thalamh réidh nó ar thalamh claonta 
leanúach. Ritheann sé trasna talaimh le ardú ó <10m go dtí 20m. Tarlaíonn na hathraithe 
seo in airde fad an bhealaigh. Mar sin, tá an cosúileacht íosta ann, go dtógfaidh 
caináileacha draenála uisce ó cheantair portaigh agus é a iompar go háit eile,  mar go 
mbeadh an t-uisce ballaithe sna sleabhaic fad an bhealaigh. 
 
Meastar nach mbeidh an iarmhairtí eiceolaíochde thoradh na céime tógála. Ní bheadh aon 
iarmhairt mhór ar ainmhí agus ar phlandaí i rith leagan síos an chábla. 
 
Bheadh an bóthar  curtha ar ais arís mar a bhí sé ag tús na hoibre comhluath agus a 
bheadh an cábla(í) tógtha. Ní bheadh aon iarmhairtí ar na pobail flóra agus fána i rith 
oibriúcháin na cábla(í). Féach Cabadil 9 “Eiceolaíoch Muirí & Domhanda” Mír 9.5 
“Suirbhéireacht Dhomhanda” den phríomh RTC le haghaidh breis sonraí ar na pobail 
domhanda sa cheantar. 
 

17.6  Éisc 

Bheadh na speicis éisc, go mbeadh éifeacht ag an bhfeirm ghaoithe molta ná iad siúd atá 
bainteach de ghnáth leis na gnáthóga den chineál pobail beantach/eipeafána. Ón uair go 
bhfuil suíomh an fheirm ghaoithe seo amach ón gcósta go bhfuil speictream leathan de 
speicis a d’fhéadfadh a bheith go minic agus anois is arís sa cheantar ginearálta (m.sh. 
trosc, ronnach, glasán, scadán, gliomach, portán, ribí róibéis). Chomh maith leis sin tá 
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suíomhanna dobarshaoraithe i ngoirreacht don fhorbairt molta (m.sh. bradán, oisre agus 
diúilicín). Tá cheantar an fheirm ghaoithe molta aitheanta mar láthair sceathraí le 
haghaidh sprot (Bealtaine – Lúnasa) (Coull et al., 1998).  Tá sé aitheanta fresin mar 
thalamh altran do ronnaigh, scadáin, glasáin agus Nephrops (Coull et al., 1998). Tá sé ar 
eolas, go dtéann roinnt speicis imirceach (eascann eorpach, bradáin agus breac geal) tríd 
an chongaracht seo. 
 
Sé iascaireacht potaí an cineáil iascaireachta is mó sa chongaracht don fheirm ghaoithe 
molta leis na sprioc gabhálacha (gliomach, gliomach fionn uisce, portáin (portán crúbach 
agus portán rua).  Níl aon trál grinnilleach sa cheantar mar go bhfuil sé ró carraigeach 
agus níl aon líontóireacht bhradáin sa cheantar seo. Tarlaíonn roinnt eangaigh gheolbhaí 
agus iascaireachtdorú ag iarcairí cladaigh i gcongaracht Carraig Míle agus Maidhm 
Choimhthíoch do speicis ar nós glasán, langa, trosc sraile. 
   
Bheadh an torann ó na gníomhaíochtaí druileála agus trinseáil cábla gearrshaolach agus 
sealadach. Meastar nach mbeadh iarmhairt timpeallachta ag torann ó na gníomhaíochtaí 
seo ar na speicis sa cheantar. Bheadh an ardú ar thorann sa cheantar ó shoithí sa 
cheantar i rith an chéim tógála sealadach agus gearrshaolach. Bheadh 
frithghníomhaíochtaí seachanta ó fhoinsí torann uaineach nó gearrshaolach craicbeach 
don méid agus is féidir ag fad ghearr (níos lú ná 30m) ó fhoinse an torainn. 
 
I rith an chéim oibriúcháin den fheirm ghaoithe, toisc fhairsinge spásúil den réimse íseal 
mhiniciochta hidridinimiciúil/ fuaime ó na tuirbíní,  bhraithfeadh na héisc iad a bheith ana 
dhifriúil i gcomparáid leis na réimsí íseal mhinicíochta ó na hainmhithe eile. Mar sin, 
meastar nach mbeidh na héisc lagaithe ina gcumas na foinsí ó réimsí éagsúla a thabhairt 
faoi deara agus a mhíniú (i.e. tuirbíní nó anmhithe). Ina theanta sin, cuireadh carachtéir 
leanúnach torann na tuirbíní gnású chun cinn i measc na héisc. Ríomh Thomsen et al. 
(2006), go mbraithfeadh bradáin agus daba torann oibriúcháin na tuirbíní a bheag nó a 
mhór ag achair-ghearr gan a bheith níos mó ná 1km. Ríomh siad freisin go mb’fhéidir go 
mbriathfeadh trosc agus scadán torann an tuirbín ghaoithe suas go dtí 4.5km ón fhoinse. 
Thaispéan staidéir a déanfadh ar fheirm ghaoithe amuigh sa bhFarraige Horns Rev nach 
raibh aon táisc go gcuirfeadh torann nó tonncreathanna ó ghineadóirí na tuirbíní isteach ar 
na pobail héisc ag Horns Rev  (Bioconsult a/s, 2004). Ceaptar nach gcuireann oibriú an 
fheirm ghaoithe isteach go diúltach ar na pobail éisc. 
 
De bharr ionláithriú na bunsraitheanna agus gníomhaíochtaí leagan síos na cáblaí bheadh  
cur isteach ar ghnáthóga agus talaimh bheathaithe. Bheadh cailliúnt fad théarmach 
gnáthóige grinnill na farraige agus talaimh bheathaithe ó ‘lorg coise’ na bunsratiheanna 
na tuirbíní. Bheadh trastomhas thart ar 6.5m ag na bunsraitheanna, mar sin bheadh 
uasmhéid an achair a bheadh ag na tuirbíní agus an fostáisiún thart ar 693m2 . Seasann 
sé seo do 0.02% d’achar an fheirm ghaoithe. Mar thoradh ar seo, bheadh na speicis 
neamh-gluaiseach atá ar fáil sa ‘lorg coise’ caillte agus bheadh an achmhainn seo caillte 
do na speicis móibíleach a úsáideann na gnáthóga le haghaidh beathú agus sceitheadh. 
Ceaptar go mbeadh aon iarmhairt íosta, mar go mbeadh sé teoranta do ‘lorg coise’ na 
tuirbíní. Tábhairfidh an subsráit chruaidh nua (na bunsraitheanna agus carraigeacha 
amúrtha) dromchla nua le haghaidh gnáthóga agus talaimh beathaigh thíos faoi na 
tuirbíní. 
 
Meastar go mbeidh iarmhairtí ó leagan síos na cáblaí gearrthéarmach agus íosta. Bheadh 
na hiarmhairtí teoranta do leithead achar leagan síos an chábla (úsáidfí céachta de 5-6m 
ar leithead , bheadh an trinse 200-300mm ar leithead) agus bheadh grinnil na farraige ar 
ais mar a bhí sé tar éis don ROV trinseála imeacht tríd. Meastar go mbeadh na gnáthóga 
agus na taillte beathaigh ar ais mar a bhí siad (thart ar 6 mhí go dtí blian). Bheadh ardú i 
moirtiúlacht an uisce i rith ma céime tógála den fheirm ghaoithe, go háirithe le linn 
oibriúhcáin druileála agus leagan síos na cáblaí.  Bheadh an dríodar breise ginte le linn 
druileála scaipthe ar fud cheantair carraigeacha Sceirde (uasmhéid 21,000m3 ar fad)  agus 
ón uair go meastar go mbeidh na leibhéal íseal go leor ní bheadh aon iarmhairt 
eiceolaíoch diúltach ar phobil na héisc i gceantar an fheirm ghaoithe. 
 
Tá na speicis éisc in ann snámh agus gluaiseann siad ó cheantar amháin go dtí cheantar 
eile má chuirthear isteach orthu nó muna bhfuil na cioníollacha chomhshaoil oiriúnach. 
Tharlódh an iarmhairt is mó dá gcuirfí isteach ar a ngnáthóga, foinse bia nó taillte 
sceitheadh agus muna mbeadh aon áit eile ar fáil dóibh.  Ach tá fairsinge gnáthóige ar fáil 

http://www.focal.ie/Search.aspx?term=hidridinimici%C3%BAil&lang=2
http://www.focal.ie/Search.aspx?term=moirti%C3%BAlacht&lang=2
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i gceantar an fheirm ghaoithe chomh mór sin, go bhfuil an achar a chaillfear nó a athrófar 
de bharr an fheirm ghaoithe neamhbhríoch. Déanann stuifín sceitheadh sa chomhgaracht 
den fheirm ghaoithe molta; ach níl sé teoranta don réigiún seo. Cé go núsáideann cuid de 
na speicis an chongaracht mar  thalamh altran (ronnach, glasán), níl siad teoranta don 
cheantar seo. Toisc nach bhfuil na sceitheadh/talaimh altran luaite teoranta do cheantar 
an fheirm ghaoithe amháin, clúdaíonn siad ceantar mór timpeall cósta na hÉireann, 
bheadh na hiarmhairtí ar stoic na hÉireann neamhbhríoch. 
 
Tá seans ann go gcruthódh cáblaí leictreach trasnaíocht leictreamaighnéadach ar roinnt 
speicis éisc (m.sh. elasmobranch (siorcanna agus a leithéid), salmonids (bradáin agus 
breac) agus eascanna).  De bharr láithreacht maighnéidít bitheolaíoch is féidir le 
salmonids,  leathóg bhreac agus eascanna ciúáil maighnéideach a bhraith le linn 
ghníomhaíocht áiraithe spásiúil. Tá braithathóirí leictreach ag na elasmobranch a ligeann 
dóibh réimsí laga leictreach a bhraith. De bharr reamh-armúrú agus cur faoi 
thalamh/armúrú carraigeacha  (más oiriúnach) an chábla. Bheadh na hiarmhairtí ón 
gcóras cáblaithe an fheirm ghaoithe neamhbhríoch. Féach Cabadil 8: “ Iascaigh tráchtála” 
den phríomh RTC le haghaidh sonraí breise ar iascaigh sa cheantar. 

17.7  Éin 

Déanadh suirbhéireach éan ag Aqua-Fact International Services ó 2002 go dtí 2003 mar 
aon le athbhreithniú cuimsitheach ar phobal na n-éan sa cheantar molta don fheirm 
ghaoithe. 
 
Níl an ceantar imlínithe don fhorbairt mholta ceaptha nó molta le bheith ceaptha mar  
Limistéir Chaomhantais Speisialta (LCS), Linistéir faoi chosaint speisialta nó Limistéar 
Oidhreachta Náisiúnta (LON).  Ach tá roinnt ceantair chósta i ngoiracht don láithreán atá 
ceaptha. Tá poiteinseal ann go mbeadh  na héin seo a leanas Annex 1 Treoracha maidir 
leis na speicis Éan i láthair ar shuíomh an fheirm ghaoithe molta: Artach, scréachóg thrá, 
geabhróg bheag, gé ghiúrainn, gé bhánéadanach Ghraonlannach, feadóg bhuí, cág 
cosdearg, lóma mór, Lóma rua, guilbneach stríocearrach, cánóg Cory, cánóg 
Mheánmhuirí, guairdeall, guairdeall Maidéarach, eala ghlórach, merlin agus fabhcún gorm. 
 
S’iad na hiarmhairtí is mó poiteinseal a bheadh ag feirm ghaoithe ar éin:  

• Díláithriú de thoradh cuir isteach, gluaiseacht agus bacanna san áireamh; 
• Riosca imbhualadh agus báis; 
• Cailliúnt gnáthóige ag feirm ghaoithe agus infrastructúr bainteach; 
• Iarmhairtí poiteinsiúil eile. 

 
Roghnaíodh fiche ceathair taxa agus grúpa 1 mar phríomh speicis: S’iad sin lóma artach, 
lóma rua, lóma mór, fulmaire, cánóg dhubh, cánóga eile, guairdeall, seaga, cailleach 
dhubh, gainéad ó thuaidh, speicis meirleach mara, faoileán scadán, cóbach, saidhbhéar, 
scréachóg thrá, geabhróg artach, geabhróg scothdhubh, foracha dhubh, gé ghiúrainn, 
piardálaí trá, gobadán cosbhuí agus gabhadóir oisrí. Roghnaíodh éanlaithe na farraige mar 
tá an poitéinseal ann go mbeadh líon mór dóibh i gcóngaracht don fheirm ghaoithe molta 
nó tá pobail íogair acu. Roghnaíodh éanlaithe fiáine agus na lapairí mar go bhfuil siad i 
láthair ag suíomhanna cóngarach don láithreán in uimhreacha tábhachtacha idirnáisiúnta 
nó téann siad ar imirce tríd cheantar an fheirm ghaoithe. Roghnaíodh pasairigh mar go 
bhfuil poitéinseal acu bheith i láthair sa chóngaracht in uimhreacha móra i gcóngaracht an 
fheirm ghaoithe molta.   
 
Bheadh gluaiseacht soithí níos airde le linn an tréimhse oibriúcháin sa cheantar, ag iompar 
ábhair go dtí an láithreáin agus ag cur isteach na bunsraitheanna agus na tuirbíní. Mar 
aon leis sin, dhéanfái cáblaí a chur isteacht idir na tuirbíní agus an cladach freisin. Tá 
cosúileacht ann go gcuirfear isteach sa ghearrthéarma ar bheathú na n-éan sa 
chongaracht tógála agus go gsuirfear isteach freisin ar na héin imirceach. Dé réir 
cosúileachta déanfar na hoibriúcháin tógála i rith míonna an earraigh agus an samhraidh, 
nuair atá an aimsear shocair agus d’fhéadfadh tógáil leanúint ar aghaidh ar feadh roinnt 
míonna. Beidh an líon is mó éanlaithe farraige timpeall agus i gceantair an fheirm 
ghaoithe i rith an tsamhraidh agus úsáidfidh roinnt speicis an ceantar mar thalaimh 
bheathaithe. Tá an poitéinseal iarmhairtí i rith tréimhse na céime tógála, maidir le 
láithreáin beathaithe, bealaí imircigh agus iarmhairtí indíreacha ceaptha le bheith íseal nó 
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an-íseal le haghaidh na príomh speicis. Mar sin, ní chuirfidh tógáil an fheirm ghaoithe 
isteach go suntasach ar phobail na n-éan sa cheantar. 
 
Tógfar na beartais maolaithe chun na h-iarmhairtí a choiméad chomh íseal agus is féidir. 
Bheadh an t-amscála le haghaidh tógála íosta chomh fada agus is féidir. Bheadh 
gluaiseacht na soithí tógála íosta chomh fada agus is féidir. Bheadh dea-chleachtais 
fostiathe chun an lorg coise, suaitheadh dríodar ag truailliú a choiméad íosta. 
 
Bheadh na hiarmhairtí ó na hoibriúcháin leagan síos cáblaí amach ón gcósta i gceantar an 
fheirm ghaoithe gearrthéarmach agus áitiúil ar ghrinneall na farraige. Meastar go 
leannfaidh na hoibriúcháin leagan síos cáblaí ar feadh thart ar 2 mhí. Ceaptar nach 
mbeidh iarmhairtí tromchúiseacha ar éanlaithe farraige ag na hoibriúhcáin (Söker et al., 
2000). Bhí na hiarmhaití ar gach speicis sa raon idir íseal go dtí an-íseal. 
 
Ionas go gcoiméadfaí na hiarmhairtí chomh íseal agus is féidir thógfaí na beartais 
maolaithe seo a leanas. Roghnú an teicníocht is oiriúnaí leagan síos cáblaí chun an 
suaitheadh ar ghrinneall na farraige a laghdú. D’fhéadfaí oibriúchán leagan síos cáblaí a 
bheith amaithe chun amanna íogair a sheachaint, bunaithe ar eolas ó shuirbhéireacht 
bunlíne. Laighdeódh úsáid an treo-druileáil sa cheantar idirthaoideach iarmhairtí ar na 
héin sa cheantar. 
 
Bhí an tábhacht a bhain leis an seans go himbualfadh na héin i gcoinne tuirbíní an fheirm 
ghaoithe Carraigeacha Sceirde sa raon, íseal go dtí meánach ag braith ar na príomh 
speicis. B’iad na lómaí, na geabhróga, na speicis maoirleach mara agus gáinéid ó thuaidh 
a mheastar a bheith so-ghabhálacha d’imbhualadh. Ach thaispeán staidéir ó fheirm 
ghaoithe Horns Rev go seachnaíonn  gainnéidí agus lómaí ceantar an fheirm ghaoithe. 
Chuaigh geabhróga artach/mara isteach i gceantar an fheirm ghaoithe ach tar éis cúpla 
céad méadar d’athraigh siad a dtreo etilt agus d’fhág siad ceantar an fheirm ghaoithe. Mar 
aon leis sin, ón uair go bhfuil na speicis lómaí speicis maoirleach i láthair in uimhreacha an 
íseal sa chongaracht den fheirm ghaoithe molta, meastar go bhfuil an chosúileacht go 
mbeadh iarmhairt suntasach ar phobail iomlán na hÉireann an íseal.  
 
Meastar go bhfuil seans le haghaidh iarmhairt ó chailliúnt gnáthóige agus suiatheadh 
láithreáin beathaigh a bheith íseal agus an-íseal le haghaidh na príomh speicis go léir. Tá 
seo amhlaidh toisc go bhfuil achar ana mhór mórthimpeall an fheirm ghaoithe molta ar fáil 
do na speicis seo. Tá an achar (4.07km2) fostaithe ag an fheirm ghaoiothe ana bheag, 
neamhbhríoch maidir leis an achar iomlán atá ar fáil dóibh. 
 
Tá tabhacht an póitéinseal iarmhairt ar phatrún eitilte na n-éan íseal don chuid is mó ach 
d’fhéadfadh lómaí bheith níos so-ghabhálacha do suaitheadh. Ach ag tógaint an líon íseal 
lómaí atá sa cheantar, meastar go mbeadh an chosúileacht ann go mbeadh iarmhairt 
suntasach ar phobail iomláin na hÉireann dóibh an-íseal ar fad. Bhí póitéinseal na 
hiarmhairtí suntasacha ó h-athraithe indíreacha do fhoinsí bia sa raon íseal go dtí an-íseal.    
 
Ní bheadh aon éifeacht ag an bhfeirm ghaoithe ar éanlaithe fiáine nó lampaire go 
ginearálta, mar ní bheidh siad i láthair i gcóngaracht an fheirm ghaoithe ach amháin le 
linn imirceacht, más ann dóibh chor ar bith. Tugadh cosúileacht íogair meánach le 
haghaidh imbhualadh leis na tuirbíní don ghlacaire oisre toisc gur féidir leo eitilt ag airde 
cosúil le lanna rótair. 
 
Chun go gcoiméadfaí na hiarmahirtí chomh h-íseal agus ab fhéidir chaithfí na beartais 
maoilithe seo a leanas a chur i bhfiedhm/tógtha. Déanfadh léirmheas doimhean ar leagan 
amach an fheirm ghaoithe, ag tógáil san áireamh líon, lonnú go beacht agus treo na 
tuirbíní chun cosc a chur le bacanna d’éanlaithe imirceach. Déanfadh léirmheas doimhean 
do dhearadh na tuirbíní feiceáileacht i rith an lae agus na hoíche san áireamh, chun riosca 
imbhualadh na n-éan a laghdú, bunaithe ar an eolas is fearr atá ar fáil. Dheanfaí 
monitóireacht fadtéarmach ar phobail agus ar iomparaíocht na n-éan mórthimpeall agus 
san fheirm ghaoithe. Seans go mbeadh cosúileacht imbhualadh níos mó i ndroch-
infheiceacht, ach is féidir é seo a fheabhsú le soilsiú.  Bheadh ar na tuirbíní soilsiú a 
iompar de bharr sábháilteacht aeir agus loinge. Bheadh montóireacht ar an soilsiú le 
haghaidh na n-éan agus aon soilsiú eile le cinntiú nach ndéanfaí an fhadhb imbhualadh 
níos mó ar nós tithe solais agus imirceach pasaireach.  D’fhéadfaí measúnú a dhéanamh 
le haghaidh bonnán ceo a chur isteach chun imbhualadh a sheachaint.   
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Ceaptar nach mbeidh aon iarmhairtí eiceolaíoch suntasach ar na héin sa chongaracht ag 
gluaiseacht soithí gnáth chothabháil ón gcalafort tacaíochta go dtí an fheirm ghaoithe, ag 
glacadh leis go léantar buan-nós oibre (Hiscock et al., 2002). Beidh iarmhairtí de thoradh 
aon gníomhaíochtaí mar sin ag teastáil ó fhorbairt fheirm ghaoithe Sceirde ar speicis 
éanlaithe sa chóngaracht, gearrthéarmach agus íosta. Is cosúil go mbeadh iarmhairtí 
amhlaidh nó laghdaithe le linn díchoimisiúnú an fheirm ghaoithe, ná mar atá réamh-
measta don chéim tógála.  
 
Chun na hiarmhairtí a choiméad chomh h-íseal agus is féidir thógfái na beartais maolaithe 
seo a leanas. Laghdófaí gluaiseacht soithí cothabhála sa cheantar. Dhearfaí na tuirbíní go 
cúramach chun na tonncraitheanna agus torann a sheoltar tríd an uisce a laghdú, 
bunaithe ar an eolas is fearr atá ar fáil.  
  
Molann an fhorbróir a thuilleadh monatóireachta ríomh, le línn agus tar éis na tógála. Leis 
an monatóireacht seo bheadh san áireamh suirbhéireacht bád bhunaithe rialta agus 
smaoineodh na forbróirí ar chóras radair lán aimseartha a chur isteach. Féach Cabadil 10 
“Éin” den phríomh RTC le haghaidh sonraí breise ar na h-éin sa cheantar. 

 17.8 Mamaigh Muirí agus Reiptíleanna 

Déanadh suibhéanna ar mhamaigh muirí agus reiptíleanna ag Aqua-Fact International 
Services ó 2002 go dtí 2003 chomh maith le h-athbhriethniú cuimsitheach ar phobail 
mamaigh agus reiptíleanna i gcóngaracht an fheirm ghaoithe molta. 
 
I 1991 d’fhógair Rialtas na hÉireann uiscí uile na hÉireann, ag leathnú amach go dtí 
teorainn an scairbh ilchríochach mar thearmann míol mór agus deilfín. Do chuspóirí na 
measúnaithe seo gach míol mór, deilfíní agus róin a fuairfeadh in uiscí na hÉireann, 
ceapadh íogaireacht árd orthu de bharr an cosaint Náisiúnta agus Idirnáisiúnta a thugtar 
d’aon speiceas.  
 
Cuireadh ceithre speiceas céiticeach ar thaifead i gcongaracht cheantar an fheirm ghaoithe 
molta idir 2003 agus 2007: an mhuc mara, deil bholgshrónach, an deilfín chomónta agus 
an deilf bhán-taobhach, cé go bhfuil sé ar eolas go dtéann níos mó speiceas ar imirce tríd 
agus ar chuairt chuig chongaracht an fheirm ghaoithe molta. Tá suíomhanna na róin liath 
agus róin calafoirt ar eolas fad líne an chósta i ngarr do láithreáin an fheirm ghaoiithe 
molta agus tá suíomhanna triomaigh ag na róin liath ar na carraigeacha Sceirde ar eolas. 
Tá sé ar eolas go bhfuil madraí uisce i láthair gar dó i gCuan Chill Chiaráin agus na 
hOileáin LSC. Turaiscítear go bliantúil an turtar droimleathair bheith i láhtair sa cheantar 
máguaird agus tá sé aitheanta mar ghnáth chuid agus ball den fána muirí. 
 
Tá dhá ghné thabhachtach, a chaithfear a thabhairt faoi deara agus hiarmhairtí 
feirmeacha ghaoithe ar mhamaigh muirí agus reiptíleanna á scrúdú: 

• Torann agus Tonncraitheanna 
• Trasnaíocht leictreamaighnéadach. 
 

Meastar, bunaithe ar eolas ón litríocht agus ó thaithí eile, go mbeadh na deil bolgshrónach 
agus an mhuc mara, níos mhothálaí do fhuaimeanna ná na róin, mar sin bhraithfidís 
léibhéal fuaime níos airde ó ghníomhaíochtaí druileála ná an rón calafoirt. Bheadh an 
fhuaim a bhraitheadh na deilf bolgshrónach agus na muic mara faoi 70dBht, don chuid is 
mó. Bheadh tromlach na fuaime a bhraitheadh an rón calafoirt faoi 50dBht don chuid is 
mó, le roinnt éisceacht, thart ar 63dBht  an leibhéal is airde a bhraithfí. Bhí na leibhéal ar 
fad ag raon tomhaiste ó 100m go dtí 9km faoi 90 dBht  (braite) áit go bhféadfadh iarmhairt 
suntasach iompraíochta tarlú. Mar thoradh ar seo agus ón uair go mbeadh an druileáil 
gearrthéarmach agus sealadach ba é an clonclúid gur beag cosúileacht atá ann go mbeidh 
an druileáil mae chúis le droch thiochar ar na mamaigh.  
 
Meastar go mbeidh na tomhais le haghaidh trinseáil cábla faoi 70dBht, agus mar sin faoin 
leibhéal go mbeifí ag súil le frithghníomhiú iompraíochta. Mar thoradh ar seo agus ón uair 
go mbeidh leagan síos na cáblaí gearrthéarmach agus sealadach, ba é an conclúid, nach  
torann ó trinseáil cábla ag feirm ghaoithe carraigeacha Sceirde amuigh sa bhfarraige faoi 
ndeara íarmahirtí timpeallachta ar mhamaigh muirí nó reiptíleanna sa cheantar. 
 

http://www.focal.ie/Search.aspx?term=gn%C3%A1thchothabh%C3%A1il&lang=2
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Bheadh torann ó na soithí tógála gearrthéarmach, sealadach agus coiméadta íosta agus 
bheadh beartais maolaithe curtha in áit chun na hiarmhairtí a laghdú. Ní bheadh éifeacht 
suntasach ag torann oibriúcháin an fheirm ghaoithe ar mhamaigh muirí agus reiptíleanna 
sa cheantar. Bheadh an méid tráchta de thoradh gníomhaíochta cothabhála neamhbhríoch 
agus mar sin meastar nach mbeadh aon iarmhairt ar mhamaigh nó ar reiptíleanna sa 
cheantar.  
 
Meastar nach mbeidh aon éifeacht shuntasach ag réimsí leictreamaighnéadach cruthaithe 
ag an cábláil ar mhamaigh muirí agus reiptíleanna sa cheantar. Thabharfadh reamh-
armúrú agus cur faoi thalamh/ comcréidiú/ armúrú carraigeacha (más oiriúnach) de na 
cáblaí na réimsí leictreamaighnéadach i gcongaracht an chábla go dtí neamhní 
éifeachtach. 
 
Meastar nach mbeadh iarmhairt diúltach suntasach ag forbairt an fheirm ghaoithe ar 
phobal an turtar droimleathair a thugann cuairt ar an reigiún anois is arís. Sé suaitheadh 
an compás maighnéadach loingseoireachta ó ghinúint na réimsí leictreamaighnéadach ó 
na cáblaí cumhachta an rud is mó a cuireadh isteach orthu. De bharr na cúiseanna luaite 
thuas, bheadh na iarmhairtí ó na eifeachtaí leictreamaighnéadach neamhshuntasach. 
 
Molann an fhorbróir breis monatóireachta riomh, le linn agus i ndiaidh tógála. Bheadh 
súirbhéireacht bád bhunaithe go rialta i gceist leis an monatóireacht seo. Féach Cabadil 
11: “Mamaigh Muirí & Reiptíleanna” den phríomh RTC le haghaidh tuilleadh sonraí ar 
mamaigh agus reiptíleanna sa cheantar. 

17.9 Tírdhreach 

Déanadh measúnú amhairc agus tírdhreacha do fheirm ghaoithe Sceirde ag Eamon Ó 
Domhnaill, sainchomhairleoir forbairt tírdhreacha, go raibh baint dlúth aige chomh maith 
le próiseas dearathóireachta an fheirm ghaoithe, chun iarmhairtí radharcach agus 
tírdhreacha a laghdú.  Sé cuspóir iarmharta ná: 

• cuir síos a dhéanamh ar an chineáil tírdhreacha agus muirdhreacha, i 
gcomhthéasc tírghné, topagraifíocht, fásra, úsáid talún, ainmníocht agus 
caighdeán amhraic, i gcóngaracht an láithreáin molta agus na príomh pásáistí 
amhraic; 

• feiceáileacht an fheirm ghaoithe a mheas laistigh den chrios de thionchar amhraic 
agus nádúr an fheiceáileacht trí roinnt pointí amhraic a roghnú chun go bhféadfaí  
iarmhart na scéime a mheas go sonrach.   

• radharcanna ar an bhfeirm ghaoithe a mheas ó na phointí amhairc éagsúla chun 
an suntasacht na hiarmhairtí ag aon phointe amhairc a mheas, trí shainmhínithe 
ar mhotháileacht amhairc phointe, ceannasacht an fheirm ghaoithe agus 
comhoiriúnacht nó neamh-chomhoiriúnacht an fheirm ghaoithe leis an radharc atá 
ann cheana féin. 

• iarmhart iomlán an fheirm ghaoithe a mheas. 
 
Roghnaíodh ga achar staidéir 25km don fhorbairt molta. Gineadh crios teoriciúil 
feiceáileachta (CTF) chun fairsinge feiceáileachta an fheirm ghaoithe molta thar achar 
staidéir 25km ga. Taispeánann an CTF líon na tuirbíní a bheadh le feiceáil ó phointe ar bith 
amuigh sa bhfarraige agus ar an mór thír ag glacadh leis an gcás is measa, talamh lom 
m.sh gan crainn, fálaithe nó foirgnimh. 
 
Déanadh measúnú feiceáileachta chun cur síos ar fhairsinge ginearálta ar an fheirm 
ghaoithe molta lastigh den achar staidéir. Bhí an measúnú feiceáileachta cuimsithe go mór 
mór ar cheantair insroichte don phobal ar nós cheantair socrú, áiseanna caitheamh 
aimsire, bealaí scéimhe, ceann scríbe turasóireachta,agus pointe focásach ceaptha. 
Roghnaíodh 19 pointí thagartha bothán-amhairc (PTB), le haghaidh léiriúchán amhairc an 
fheirm ghaoithe san Ráiteas Tionachar Comhshaoil i gcomhaontú leis na húdarás áitiúil. 
Ceaptar gur léiriúchán iad na pointí amhairc seo ar speictream gabhdóirí sa staidéa 
cheantair, lonnaithe ag fad, treoanna agus airde difriúla coibhneasta don fhorbairt mholta. 

 
Cuir an mheasúnú tírdhreachach agus feiceáileachta seo a leanas ar bun: 
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• Meastar go bhfuil an iarmhart feiceáileachta ard ag dhá láithreán PTB, measartha 
ag naoi láithreán, íseal ag sé láithreán agus ní bheadh aon iarmhart ag dhá ceann 
des na láithreáin. 

• Cé go mbeadh na tuirbíní le feiceáil ag 17 de na PTB, tá an iarmhart feiceáileachta 
laghdaithe ag na láithreáin ar fad ag fachtóirí cosúil le dearadh agus leagan amach 
na tuirbíní, fad, radharc na tuirbíní nuair a fheictear orthu ón bhfarraige oscailte, 
nuair a fhiectear nach gcuireann na tuirbíní isteach ar ghnéithe suntasach eile nó 
tírghnéithe, áit nach bhfuil aird dírithe ar an fheirm ghaoithe, áit a bhfuil 
radharcanna tírdhreacha agus muirdhreacha suntasach sa tulra agus sa chúltír 
agus go ndíríonn siad aird an breathnóir, áit nach bhfuil na radharcanna 
suntasacha i dtreo an fheirm ghaoithe, áit a bhfuil líon na gabhdóirí íseal, agus 
suíomhanna go bhfuil bealach isteach lochtach agus úsáid íseal astu.   

• Bheadh radharcanna príomhúil an fheirm ghaoithe ar thaobh thiar thuaidh an 
tsuímh, i dtreo Maoiris agus Iorras Aithneach3, agus ó thuaidh i dtreo cuid den 
chósta idir Chloch na Rón agus Bhaile Conaola. De bharr castacht an chósta ní 
bheadh radharc ag go leor ceantair chósta nó bánna ar an bhfeirm ghaoithe. Tá 
radharcana ar an bhfeirm ghaoithe ón mór thír laghdaithe go mór de bharr 
topagraifíochta. 

• Cuid dílis de tharraingteacht an reigiúin is ea na muirdhreacha agus líne an chósta 
árdchaighdeánach. Bheadh radharcann ar an bhfeirm ghaoithe fada amach 
(>10km), bheadh an fheirm ghaoithe go hiomlán sciata nó leathsciata ó go leor 
de na príomh áiseanna turasóireachta sa cheantar, agus níl ach radharc uaineach 
den fheirm ghaoithe ó na príomh bealaí turasóireachta/scéimhe:  
• Ní bheadh radharc ar na tuirbíní ón gcuid is mó de phríomh thránna nó 

céanna sa cheantar. 
• Ní bheadh radharc ar na tuirbíní ón gClochán, Cloch na Rón nó Baile Conaola.  
• Sé an R341 Bóthar Réigiúnach, bóthar an chósta a théann tríd Cloch na Rón, 

Baile Conaola agus ar aghaidh go dtí an Clochán. Sé an bóthar seo an bóthar 
is tabhachtaí ó thaobh turasóireachta agus scéimhe sa staidéar cheantair. Níl 
ach radharcanna uaineadh ar an bhfeirm ghaoithe ó 11.1km den bhóthar seo 
(fad iomlán thart ar 28km). Tá an bóthar an chúng agus níl ach líon ana 
bheag áiteanna páirceála ar leataobh le haghaidh tiománaithe nó rothaithe 
stopadh.  

• Sé an R340 Bóthar Réigiúnach, bóthar an chósta a théann tríd cill Chiaráin 
agus Carna. Bóthar tábhachtach is ea é seo mar bhealach turasóireachta 
agus scéimhe. Tá fad an bóthar idir Doire Iorrais agus Bun na hAbhann 
timpeall 22km ar fhad. Ní fheictear radharcanna uaineach den fheirm 
ghaoithe ach ó 6km den bhóthar seo.   

• Sé an carrchlós ag Bá Ghortín an t-aon láithreáin thurasóireachta gur bhféadfadh 
na tuirbíní cur isteach ar radharcanna ar mhuirdhreach. Ach ní bheadh na tuirbíní 
le feiceáil ó mhór chuid den phríomh thrá nó ó lastigh den bhá féin.  

• Nuair a fheictear ar na tuirbíní ó bhformhór suímh, ceaptar go bhfuil na tuirbíní 
suite sa bhfarraige oscailte agus ní chuireann siad isteach ar nó ní thógann siad ó 
aon ghnéithe suntasacha eile nó tírghné. Go minic, nuair a fheictear an fheirm 
ghaoithe ag fad >10km, tá radharcann den mhuirdhreach sa tulra agus den 
tírdhreach sa chúltír suntasach agus de réir cosúileachta díreofar aird orthu sin. 
Chomh maith leis sin ag fad > 10km, bheadh radharc na tuirbíní déanta suas de 
chuid amháin aonad mhuirdhreach níos mó nó cuid amháin de lánléagras níos mó.  
Tá an iarmhart feiceáileachta iomlán ceaptha le bheith suntasacht laghdaithe. 

• Ag go leor láithreáin áit a bheadh na tuirbíní le feiceáil, tá an úsáid turasóireachta 
agus spraoi an-íseal. 

• Tá radharcanna ó Inis Mór i bhfad  amach (16.8km) agus ní bheadh na tuirbíní le 
feiceáil ó go leor áiteanna ar an oileán, nó ó phríomh áiseanna turasóireachta ar 
an oileán (Cill Rónán agus Ráth Dún Aonghusa). 

 
 
Ag glacadh leis an achoimre thuas, sé conclúid an measúnú tírdhreacha ná nach 
gcruthódh fheirm ghaoithe Sceirde atá molta, leibhéal do-ghlactha d’iarmhairt í 
feiceáileacha nó tírdhreacha áibhriseach. I ndáiríre, ó thromlach na láithreáin ar a 
déanadh measúnú, bheadh an leibhéal iarmharta an-íseal. Féach Cabadil 13: “Tírdhreacha 
& Iarmhairtí Feiceáileachta” den phríomh RTC le haghaidh níos mó sonraí ar na 
buncheisteanna seo.  
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17.10 Seandálaíocht 

Déanadh measúnú seandálaíochta ag The Archaeological Diving Company Ltd. Tá an 
comhlacht seo mar cheann de na príomh comhlahctaí is mó taithí ó thaobh 
comhairleoireacht seandálaíochta muirí in Éirinn. Scrúdaigh an chomhairleacht an 
fhianaise ar fad maidir le láithreacht loing bhaite i gcóngaracht amuigh sa bhfarraige 
bealach an chábla go dtí an chladach agus dhéan siad taighde dheisce ar an suíomh 
radharc talún don chábla go dtí an mhór thír chun aon iarsma seandálaíochta a 
shainathaint ar thalamh a d’fhéadfadh a bheith buailte ag leagan síos na cáblaí seo.  
 
Scrúdaigh na seandálaithe na hoiris de loing bhainte i gcóngaracht cheantar an fheirm 
ghaoithe molta. Tá minicíocht long bháite lastigh de cheantar an fheirm ghaoithe molta 
agus rogha do bealach an chábla ana bheag. Turaiscíodh ocht tarlúint déag lastigh de 
cheantar  tíreolaíoch Carraigeacha Sceirde san áireamh agus bhí sé sainmhínithe mar Bá 
Chloch na Rón ó thuaidh siar, agus ag Cuan Maoinis thoir. Ba é 1805 an chéad tarlúint a 
thuairiscíodh, agus bhí tromlach na loing bháite (15 as 18) nótáilte ó thuaidh, i 
gcóngaracht an teach solais ag Oileán Moilt nó lastigh den cheantar in aice láimhe de Bá 
Chloch na Rón. Ón uair go bhfuil líon na tarlúintí long bháite feicithe áiteanna eile sa 
staidéar cheantair beag go leor, ní cheart go gceapfaí go bhfuil póiteinséal íseal sa 
cheantar afách. Níor déanadh faireachas leanúnach ar achar mhór na farraige mar a 
déanadh ar Bhá Chloch na Rón, faoi thionchar coimeádaithe an teach solais ar Oileán 
Moilt. Caithfidh an poitéinseal le haghaidh iarsmaí seandálaíochta maireachtáil amuigh sa 
bhfarraige, bheith fós ann agus léiríonn an t-oireas d’ancaire ag bun Sceirde Mór go soiléir 
go raibh na carraigeacha seo dainséarach do loinseoireacht san aimsir chaite. 
 
San áit atá molta le haghaidh bealach an chábla radharc talún ag baile fearainn Maíros, tá 
ollionad reilig agus séipeal iomráiteach c. 170m ó dheas (RMR GA 63-17), agus ollionad 
eile cosúil leis c. 410m ó dheas (RMR GA 63-15 -01-03), áit a bhfuil altóir déanta de 
chlocha ar líne an chladaigh. Feidhmíonn an láithreán radharc talún mar ionad tuirlingthe 
nadúrtha don ollionad seo agus ardaíonn sé seo a phóiteinseal agus a íogaireachta ó 
thaobh na seandálaíochta de. Bhí arid ar an cheantar seo mar chrios le póiteinseal ard 
seandálaíochta. Ach seachnaíonn an radharc talún molta na suíomhanna aitheanta 
seandálaíochta go díreach, ach bheadh sé riachtanach an suíomh radharc talún deireanach 
a scrúdú go cúramach agus aon ghné seandálaíochta a d’fhéadfadh a aithint a réiteach.  
 
Bhí dhá aimhrialtacht nochta de bharr míniú ar eolas geofisiceach a fuaireadh le haghaidh 
an togra seo laistigh den fhorbairt mholta.  Dhá mhír is ea an dá aimhrialtacht a seasann 
go bródúil sa bhfarraige. Tá an chosúileacht ann gur bolláin iad na spriocanna seo nó 
pleascán de bhunaharraig. Ní aon mholadh ann go bhfuil ceachtar sprioc mar chuid de 
ghné ó long bháite éigin. Ní thuairisc an suirbhé sónar taobh-scanta go raibh ábhair 
bainteach go sóiéir le seandálaíocht nocht ar ghrinnill na farraige laistigh de cheantar an 
tsuirbhé.  
 
Thaispeán an t-eolas ón magnetometer táiscearacht ar mhion-scála aimhrialtacht lógánta. 
I gcomparáid leis an t-eolas sónar taobh-scanta, tharla na hathraithe maighnéadach 
dírithe ar mhion-scála don chuid is mó i gceantar gainnimh, ag pointí lógánta laistigh de 
régiún leathan gainnimh, nó laistigh de phócaí beaga gainnimh a líon na scoilteanna idir 
na lomáin. Bheadh an patrún seo ag moladh spící lógánta ag seasamh do mhír miotal 
feiriúil agus seans go mbeadh tábhacht seandálaíochta ann. Faraoir, ní raibh láithreáin na 
haimhrialta maighnéadach mar in gcéana leis na haimhrialta taobh-scanta sónar, agus 
léiríonn sé seo arís go raibh na haimhrialta maighnéadacha faoi thalamh. Ní fhéadfaí 
doimhneacht an adhlacadh seo a bheith déanta amach ón t-eolas atá ar fáil faoi láthair. 
Cé go raibh na haimhrialta seo dofheicthe don taobh-scanta sónar, ba iad na táiscairí is 
láidre de phóiteinseal seandálaíochta feicithe, agus bhí sé meabharaithe freisin go 
bhféadfadh iarsmaí seandálaíochta fós a bheith sa láithreáin molta don fheirm ghaoithe 
ach go háirithe, ach ní raibh nádúr beacht nó fairsinge an t-eolas seo soiléir. 
    
Molann an tuairisc seo go mba cheart fothaoide, idirthaoideach agus scrúdú allmuigh ar a 
dhéanamh ar láithreáin an radharc talún cábla a dhéanamh riomh thosú tógála. Moltar 
suirbhé geofisiceach breise ar láithreáin na tuirbíní riomh thosú tógála. Ba cheart go 
mbuaileadh na suirbhéanna seo na riachtanais aitheanta ag an Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtas áitiúil.   
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Bheadh aon láithreáin aitheanta le tábhacht seandálaíochta seachanta. Tá beartais 
maolaithe breise molta agus is féidir iad a fheiceáil i gCabadil 7: “Cultúrtha 
Oidhreacht/Seandálaíocht” den phríomh RTC.  

17.11 Iarmhairtí Tógála ar Thalamh 

Bheadh ardú ar thrácht ar an mhór thír, foireann oibre ag teacht agus ag imeacht ó Chill 
Chiaráin/Aird/ Calafort Ros a Mhíl en route go dtí láithreán tógála amuigh sa bhfarraige 
agus i rith próseas leagan síos an chábla ar an mhór thír agus tógáil an stásiún 
malartaithe ar an mhór thír. Tá gaol logartamach idir na leibhéil torainn agus an líon 
feithiclí. Go tipiciúil, gineann dubailt an sruth tráchta athrú sa leibhéal tráchta 3 dB(A). Ag 
tógaint san áireamh an líon mór tráchta ag úsáid na bóithre seo go laethiúil, bheadh an 
ardú sa leibhéal torainn de bharr trácht tógála neamhbhríoch. Mar aon leis sin, ní bheadh 
aon trácht san oíche bainteach leis an fhorbairt molta. Bheadh an torann ginte ag buaic-
am i rith amanna oibre le linn solas an lae. Chomh maith leis sin, bheadh an ardú sna 
leibhéal tráchta gearrthéarmach agus sealadach.  
 
Bheadh an torann ar an mhór thír ón druileáil agus na gníomhaíochtaí trinseála chábla 
gearrthéarmach agus sealadach agus neamhbhríoch ag tógaint san áireamh an fhad ón 
gcladach agus na leibhéil torann seanabhunaithe talamhaíochta sa timpeallacht. Bheadh 
an iarmhart torann tráchta ar an mhór thír, bainteach leis an ardú sa ghníomhaíocht 
soitheach ar an bhfarraige, neamhbhríoch, ag tógaint san áireamh an fhad ón gcladach. 
 
Tá na leibhéil torann do na gníomhaíochtaí tógála ar an mhór thír cosúil leis na leibhéil a 
fhaightear ó ghnáth gníomhaíochtaí oibreacha bóthar agus gníomhaíochtaí láithreán 
tógála. Bheadh na leibhéil torainn seo ag comhlíonadh na Rialacháin Comhshaoil Torainn 
2006. Bheadh na gníomhaíochtaí seo gearrthéarmach agus sealadach agus ní bheidís ag 
cur isteach go mór ar na pobail áitiúil. Féach Cabadil 4: “Daoine Daonna” Mír 4.3 “Torann” 
agus Mír 4.5 “Trácht” den phríomh RTC le haghaidh tuilleadh sonraí ar na gceisteanna 
seo. 

17.12 Torann Amuigh sa bhFarraige 

Laghdaíonn an torann ón fheirm ghaoithe ag oibriú go dtí idir 0-30dB(A) riomh an mór thír 
a shroiseadh. Bheadh an torann seo cothrom le nó faoi an leibhéal chúl-torann de 30dB(A) 
a meastar a bheadh ann fós ag luas íseal gaoithe coibhneasta, cóngarach le luas 
gearradh-isteach na tuirbíní. Faoi na cioníollacha seo, ní bheadh torann an tuirbíní le 
cloisint.  
 
Mar thoradh ar sin, níl aon póiteinseal aitheanta le haghaidh iarmhairt torainn diúltach i 
rith na céime oibriúcháin den fheirm ghaoithe mholta. Féach Cabadil 4: “Daoine Daonna” 
Mír 4.3 “Torann” den phríomh RTC le haghaidh tuilleadh sonraí ar an gceist seo. 
 

17.13 Iarmhairtí Loingseoireacht Muirí 

Tá an suíomh molta don fheirm ghaoithe ar an taobh ó thuaidh (i dtreo na talún) de 
Charraigeach Sceirde. Luíonn na Carraigeacha Sceirde ar an taobh ó thuaidh de na bealaí 
isteach chuig Bá na Gaillimhe, go garbh leath slí idir teach solais Ceann Léime agus teach 
solais Eeragh ar an Oileán Iarthach, an t-oileán aniar is mó de na hOileáin Árainn. Tá na 
Carraigeacha Sceirde agus na huiscí cóngaracha lasmuigh de theorainneacha an chalaidh 
agus ceantair píolótaíochta. Tá an béal ó thuaidh, idir Oileán Árainn agus cósta na 
Gaillimhe úsáidte ag trácht ó chuan na Gaillimhe ag dul ó thuaidh. Níl ach fíor bheagán 
trácht chósta ag trádáil isteach nó ón tuaisceart do chuan na Gaillimhe. Ón béal thuaidh 
go dtí Cheann Léime tá cósta na Gaillimhe an-gharbh, le go leor sceireacha ag luí amach 
agus oileáin carraigeach. Tá roinnt pásáistí in-tíre ach tá siad chúng agus dáinséarach. Ní 
théann ach soithí éadoimhain ar nós soithí iascaireachta agus soithí caitheamh aimsire 
isteach sna huiscí seo. Moltar do shoithí ag dul fad an chósta idir Cheann Léime agus an 
Béal Thuaidh fanacht amuigh sa bhfarraige go maith, go háirithe agus gaoithe ag teacht 
ón gceathrú thiar theas. 
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Ní rachadh aon mhairnéalach eolasach laistigh de na Carraigeacha Sceirde agus aghaidh a 
thabhairt ar na pásáistí deacra ansin chun míle ar an turas iomlán a shábháil. Rachadh na 
soithí ó na taillte ar an scairbh ilchríochach soir le himeacht tríd an Béal Thuaidh dá 
mbeidís ag dul chuig Ros a Mhíl. Ní rachadh soithí ag dul idir Cheann Léime (Co. an Chláir) 
agus Cheann Léime (Co. na Gaillimhe) isteach sa réigiún seo. Tá sé de nós ag soithí 
beaga, luaimh agus báid iascaigh an phasáiste idir Toinn Mhóir agus Cruach na Cara a 
úsáid. Go ginearálta fanann iascairí glan amach ó na Carraigeacha Sceirde mar go 
dtuigtear dóibh go bhfuil siad dainséarach. Fanann luaimh agus soithí caitheamh aimsire 
amach ó na Carraigeacha Sceirde freisin toisc an achar mhór sceireacha agus srutha láidir 
thaoide agus easpa cuideathóirí loingseoireachta atá ann. Níl aon fáth go mbeadh soithí 
tráchtála seachas báid iascaigh sa cheantar seo idir na Carraigeacha Sceirde agus an mór 
thír. 
 
Le linn an tréimhse oibriúcháin ní bheadh aon bhac ar shoithí dul tríd an fheirm ghaoithe. 
Bheadh saor chead ag soirhí caitheamh aimsire an cheantar a thrasnú cé go mbeadh crios 
sábháilteachta 60m trastomhas timpeall gach tuirbín agus cosc daingin ar shoithí 
déanamh go tapa ar na tuirbíní. Bheadh saor chead ag iascairí na háite potaí a chur 
amach chun breith ar ghliomaigh laistigh de cheantar an fheirm ghaoithe mholta. Ní 
chuirfear isteach ar seo de bharr láithreacht an fheirm ghaoithe i rith an tréimhse 
oibriúcháin. Bheadh cead ancaire a chur síos i gceantar an fheirm ghaoithe mholta, ach 
toisc nádúr grinnill na farraige níl aon chosúileacht ann go ndéanfadh soithí iarracht 
ancaire a chur síos. 
 
Tá riosca “infhulaingthe” de shoitheach mór (faoi cumhacht agus gan a bheith faoi 
chumhacht araon) ag imbhualadh le tuirbín. Tá riosca “infhulaingthe” don timpeallacht de 
shoithigh iascaireachta  (faoi 15m suas go dtí 35m) ag imbhualadh le tuirbín agus riosca 
“meabhraigh” do dhaoine agus do réadmhaoin. Ciallaíonn “meabhraigh” maidir le daoine 
agus réadmhaoin, ba cheart go mbeadh beartais breise chun an riosca a laghdú 
meabhraithe. Má bhíonn an fhorbairt molta ceadaithe, meastar go mbeadh cioníollacha ag 
dul le léas a bheadh éisithe ag ligean dun fhorbairt  molta ag an An Stiúrthóireacht Muir-
Shábháilteachta den Roinn Iompair chun an riosca a laghdú. Tá riosca “infhulaingthe” don 
timpeallacht, daoine agus réadmhaoin ó dhamáiste do cháblaí laistigh de cheantar an 
fheirm ghaoithe agus damáiste do cháblaí faoi thalamh ag rith i dtír agus riosca 
“infhulaingthe”den timpeallacht agus “meabhraigh” do dhaoine agus do réadmhaoin ó 
dhámáiste ó cláblaí nach bhfuil faoi thalamh ag rith i dtír. 
 
Tá teorainneacha seachtaracha de cheantar an fheirm ghaoithe le bheith marcáilte ag 
soilse baoithe. Bheadh gach tuirbín péinteáilte le dath buí go dtí 11m os cionn an taoide is 
airde ionas go bhfeicfeadh mairnéalaigh caitheamh aimsire na tuirbíní agus go 
bhféadfaidís iad a sheachaint i ndroch-cionníollacha feiceála. Bheadh an fad is lú idir barr 
na lanna agus an t-uisce ag taoide an-ard cothrom le díreach os cionn 20m; bheadh sé 
seo sa bhreis ar airde dealraitheach a bheadh ag barr chrann luaimh ag úsáid an cheantar 
seo.Le gléasra loingseoireachta ar bord loinge, agus cuideathóirí feiceála le haghaidh 
loingseoireacha ar nós dhá phríomh theach solais agus Ceann Léime na Gaillimhe agus 
Eeragh, ní aon leathscéal ag longa agus ag soithí loingseoireachta ag seoladh idir Cheann 
Léime na Gaillimhe agus an Béal Thuaidh gan a bheith ar an eolas faoi a seasamh an t-am 
go léir. Bheadh soilse loingseoireachta agus córais aitheanta curtha le chéile i gcomhair 
leis na Coimisinéirí Soilse na hÉireann atá freagrach as marcáil loingseoireachta in uiscí na 
hÉireann. Féach Cabadil 4: “Daoine Daonna” Mír 4.6 “Seoltóireacht, Loingseoireacht, 
Cábláil faoin uisce & Píoblínte” sa phríomh RTC le haghaidh tuilleadh sonraí ar na 
ceisteannta seo.  

17.14 Iarmhairtí Eitlíochta agus  Míleata 

Níl aon aeradróm le ceadúnas/aerpháirc lonnaithe laistigh de 25km den fheirm ghaoithe 
mholta. 
 
Glacadh comhairle ón nGarda Cósta agus iarradh go ndéanfaí socrú le hoibreóirí an fheirm 
ghaoithe go bhféadfaí na tuirbíní a stopadh le fógra ana-ghairid. Chomh maith leis sin tá 
an sceidil oibre agus pleananna éigeandála ag teastáil uathu agus sonraí faoi soithí 
bainteach le hoibriúcháín i rith ullmhúcháin agus cur isteach an fheirm ghaoithe agus 
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sonraí ar leagan amach na tuirbíní agus sonraíocht na tuirbíní i.e. soilsiú, airde rótar, 
cuideathóirí loingseoireachta ar nós CAU (Córas Aitheantais Uathoirbithe) agus radar. 
 
Tá freagracht ag an Roinn Cosanta as áiteanna dainséaracha míleata, radar míleata agus 
cumarsáid agus cosaint áiteanna ag eitilt go híseal. Glacadh comhairle ón Roinn Cosanta 
maidir le moltaí Carraigeacha Sceirde agus tar éis an chomhairle a ghlacadh leis an 
tseirbhís Chabhlaigh, níl aon agóid i gcoinne an fhorbartha molta. Beidh cead ag 
aerárthach Seirbhís Chuardaigh agus Tarrthála eitilt san áit ag aon am. Glacadh comhairle 
ó Gharda Cósta na hÉireann agus iarradh go gcuirfí córas ar bun chun na rotair a stopadh 
le fógra ana-ghairid dá dtarlódh oibríochtaí CAT (Cuardaigh Agus Tarrtháil) i gceantar an 
fheirm ghaoithe. Bheadh an iarratas seo chomhlíonta. 
 
Chomh maith leis sin, bheadh Údarás Eitlíochta na hÉireann agus Garda Cósta na 
hÉireann curtha ar an eolas maidir leis na comhordanáidí, airde agus ingearchló de gach 
tuirbín. Bheadh na sonraí faoi na riachtanais constaicí solais aerloingseoireachta do na 
tuirbíní aontaithe leis an tÚdarás Eitlíochta na hÉireann riomh ré.  Dhéanfaí teagmháil leis 
an tÚdarás Eitlíochta na hÉireann le linn díchoimisiúnú, le déanamh amach an bhfuil aon 
teoir línte áirithe go mba cheart don fhorbróir seasamh leo. Féach Cabadil 4: “Daoine 
Daonna” Mír 4.8 “Eitlíocht” den phríomh RTC le haghaidh tuilleadh sonraí ar an cheist. 

17.15 Iarmahairtí Socheacnamaíoch 

Meastar go bhfuil costais iomlán tógála anois €300 milliún aschur Iomlán an togra 
368GWh le haghaidh suiteáil 100MW agus tuairiscítear go dtosóidh tarigeacht i 
2013/2014. Sásódh an leictreachas a tairgfear riachtanais thart ar 65,000 teaghlaigh.  
 
Cuireadh dearadh, tógáil, oibriúcháin, cothabháil agus díchoimisiúnú an fheirm ghaoithe 
fostaíocht ar fáil. Cuireadh an céim pleanála agus dearathóireachta, fostaíochta le 
haghaidh roinnt comhairleoirí teicníúla ar fáil. Cuireadh an céim tógála fostaíocht le 
haghaidh ceardaithe, saothraí agus conraitheóirí speisialta ar fáil. Bheadh éifeacht díreach 
gearrthéarmach ar an eacnamaíocht áitiúil. Thabharfadh an chéim oibriúcháin agus 
cothabhála (O & C) fostaíocht do chonraitheóirí speisialta O & C. 
 
Tréimhse tógála os cionn bliana, cuirfidh forbairt an fheirm ghaoithe seo thart ar 530 post 
coibhéise lán-aimseartha (CLA) ar fáil agus 123 CLA poist phroifisiúnta agus bhainistíochta 
ar fáil. I rith na céime oibriúcháin agus cothabhála, cruthófar 32 post CLA do ag tosú 
2013/2014. Meastar ag an bpointe seo nach mbeadh ach 30% den fhostaíocht a 
chruthófar in Éirinn sa chéad 5 bhlian acg úsáidfeadh an obair acmhainní lógánta ina 
dhiaidh sin.  
 
Tá luach na buntáistí soisialta de thruailliú seachanta €4.5 milliún ar a laghad i mbliain 
iomlán táirgeacht agus le luach faoi láthair de €49 milliún don togra. 
 
Tá seans ann go bhféadfadh iarmahairtí eacnamaíochta eile ann ach ní fhéadfaí luach a 
chur orthu. S’iad: 

• Scileanna a fhaightear ag forbairt agus ag oibriú an togra seo tá siad inaistrithe 
agus bheadh inniúlacht forbartha a d’fhéadfaí a úsáid áit eile san eacnamaíocht. 

• An poitéinseal chion tairbhe don cheantar ó thaobh structúr chapitil shoisialta a 
láidriú agus téann aghaidh a thabhairt ar laigí dianseasamhacha sa structúr 
soisialta níos faide ná na buntáistí eacnamaíochta aitheanta ach, nior déanadh 
measúnú orthu.  

• Tá poitéinseal ann le haghaidh earnálacha eile ar nós turasóireacta agus 
iascaireachta, leas a bhaint as bheith gar don fheirm ghaoithe. 

• Cuireadh an infheistíocht le cuspóirí polasaithe ar nós an Ghaeltacht a fhorbairt 
agus fuinneamh inbhuanaithe agus mar sin ag cur taca faoi cheaptha beartais. 

 
Féach Cabadil 4: “Daoine Daonna” Mír 4.9 “Socheacnamaíocht” den phríomh RTC le 
haghaidh tuilleadh sonraí ar an cheist seo. 
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 17.16 Iarmhairtí ar Sil-leagan Mhianraí, Ola & Gáis 

Cé go bhfuil roinnt acmhainní beo agus neamh-bheo aitheanta fad chósta an iarthar, ní 
dócha, sa cheantar atá faoi chabadil, go mbeadh leas bainte as na foinsí seo sa ghear-
théarma. I láthair na huaire, ofráileann acmhainn gaoithe amach ó chósta an iarthar, an 
póiteinseal is fearr le haghaidh astarraingt. Féach Cabadil 12: “Acmhainní beo agus 
neamh-bheo” den phríomh RTC le haghaidh tuilleadh sonraí ar an gceist.   

17.17 Cáblaí agus Píoblínte faoin bhFarraige. 

Níl aon shuiteáil petreachemiceach nó píoblínte curtha isteach ar nó i gcóngaracht don 
fhorbairt mholta. Féach Cabadil 4: “Daoine Daonna” Mír 4.6 “Seoltóireachta, 
Loingseoireacht, Cáblaí & Píoblínte faoin bhFarraige” den phríomh RTC le haghaidh 
tuilleadh sonraí ar an gceist. 

17.18 Teileachumarsáid & Tarchur Leictreamaighnéadach 

 
Theastódh ó na tuirbíní a úsáidfear san fhorbairt mholta, cosúil le gach píosa treallamh 
leictreach, dearbhú go bhfuil siad ag seasamh leis an Chaighdeán Eorpach maidir le na 
leibhéil astuithe (EN55011) agus díolúine ar thrasnaíocht (EN 61000). Mar sin, ní bheadh 
aon fhadhb le TLM (Trasnaíocht Leictreamaighnéadach) ó na tuirbíní seo.    
 
Déanfadh teagmháil le Radio Teilifís Eireann, TV3 agus Teilifís na Gaeltachta mar gheall ar 
an fhorbairt molta. Dúirt RTÉ nach raibh fadhb acu leis an fhorbairt molta ar na 
Carraigeacha Sceirde toisc nach bhfuil aon duine ina chonaí ar na Carraigeacht agus píosa 
fada amach ón mhór thír, níl aon suíomh tarchuradóra sa cheantar mar sin ní bheidís ag 
súil le haon trasnaíocht. Níor déanadh aon nóta tráchta ag TV3 nó Teilifis na Gaeltachta 
maidir leis an fhorbairt, agus mar thoradh ar sin glacadh leis nach raibh aon agóid acu i 
gcoinne an fhorbartha. Ní bheadh aon trasnaíocht ón feirm ghaoithe mholta ar 
chomharthaí ó iliomad stáisiúin teilifíse i gcóngaracht an fhorbartha molta. 
 
Dúirt Vodafone nach bhfuil aon agóid acu i gcoinne an fhorbartha molta. Ní raibh aon 
fhreagra ó O2 nó Meteor, agus mar sin glacadh leis nach bhfuil aon agóid acu i gcoinne an 
fhorbartha molta. Déanadh teagmháil le Eircom freisin maidir leis na línte talamh 
bunaithe, ní raibh aon fhreagra faighte. Féach Cabadil 14: “Iarmahirtí 
Leictreamaighnéadacha” den phríomh RTC le haghaidh tuilleadh sonraí ar na ceisteanna 
seo.  
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Aguisín 
Tá an Ráiteas Tionchair Comhshaoil iolmán le feiceáil ag na seoltaí seo a leanas: 

• Oifigí Comhairle Chontae na Gaillimhe, Aras an Chontae, Cnoc na Radharc, 
Gaillimh.  

• Stáisiún na nGardaí mar a bhí molta ag an Roinn 
• Aon áit eile molta ag an Roinn 
• Áiteanna i Gcarna le bheith aontaithe leis an Roinn 

 
San áireamh leis an Ráiteas Tionchair Comhshaoil iolmán tá na measúnaithe comhshaoil a 
déanadh in éineacht le léirscáileanna, léirshamhlaithe, léireáidí agus plátaí. Imleabhar 
aguisíní in éineacht leis an Ráiteas Tionchair Comhshaoil iolmán. 
 
Is féidir cóip den Ráiteas Tionchair Comhshaoil iolmán, Achoimre Neamh-Theicniúl agus 
Imleabhar na naguisíní a fháil ó Aqua-Fact International Services Ltd., 12 Kilkerrin Park, 
Liosbaun, Bóthar Thuaim, Gaillimh, Co. Na Gaillimhe. Teil: 091 756812. 
 
Imleabhar 1: Achoimre Neamh-Theicniúl                                  Saor 
Imleabhar 2: Ráiteas Tionchair Comhshaoil                              €120 

           Imleabhar 3: Aguisíní                                                              P.A.I 
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