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ÉAMHRÁ
Bunaíodh Cumann Iascaireachta Chloich Cheann Fhaola déanach sna daicheadaí san aois seo
chaite. B’iad cuspóirí na mbunaitheoirí stoc Abhainn Ráithe agus Thulacha Bheigile a
chothú, bealach isteach ag iascairí a fheabhsú, agus póitseáil a chosc. Ó shin tá an Cumann ag
obair as lámha a chéile le go leor gníomhaireachtaí reachtúla, Iascach Intíre Éireann ach go
háirithe, lena chuspóirí a bhaint amach. Tá léir-chuntas déanta ar an saothar thar na blianta
agus is suntasach é.
D’fhógair síniú an Chomhaontú Bainistíochta idir CIC agus IIÉ ré úr agus ré thábhachtach i
ról an Chumainn. Cosúil leis an chuid eile den tír, bhí meath tagtha ar iascaireacht i gCloich
Cheann Fhaola ‘siocair roinnt cúiseanna, ina measc titm ar chaighdeán an uisce de bharr
nósanna oibre talún agus roinnt gníomhaíochtaí tráchtála/tionsclaíocha, easpa maoiniú ar
ghníomhaireachtaí go bhfuil cúraimí bhainistíocht acmhainní uisce orthu, agus dianphóitseáil, agus bhí drochthionchar acu uilig ar na haibhneacha. Le déanaí thug staidéir chun
tosaigh an dochar a ghní baint móna ar na hairdí ar sceitheadh éisc. Fosta tá impleachtaí
tromchúiseacha ardaithe ó thaobh sláinte an iascaigh mar is dealraitheach go mbeidh
táirgeadh tionsclaíoch sliogéisc i mBá Bhaile an Easa. Bunús tábhachtach is ea an
Comhaontas Bainistíochta do CIC, IIÉ agus comhluchtaí neamh-reachtúla eile fá choinne
obair as lámha a chéíle go slachtmhar le cuspóirí coiteann a chur i gcrích ar mhaithe le ‘achan
‘uine. Rud tábhachtach eile fá choinne dul chun cinn is ea cur i gcrích Chreat-treoir Uisce an
AE i nDobharcheantar Idirnáisiúnta an Iarthuaiscirt agus na dualgais atá ann a chomhlíonadh\
i dtaca le bainistiú ionmharthana acmhainní uisce trí chur chuige comhtháite i mbainistíocht
an dobharcheantair. Tá sé de pholasaí ag CIC obair go dlúth le páirtithe iomchuí leis an
sprioc sin a bhaint amach.

Beidh Pleananna Oibriochta ag tacú leis an doiciméad seo mar a theastaíonn. Feabhsuithe
san iascach agus fiúntas na slatiascaireachta atá ar fáil do bhunadh na háite agus cuairteoirí
araon a bheidh mar shlat tomhais ar thoradh an Chomhaontaithe agus na bPleananna. Is mór
an dúshlán é do pháirtithe an Chomhaontaithe ach thig a dhéanamh, ach go háirithe i gcómhar
le chéile.
Ní neart go cur le chéile.

BUN-SPRIOCANNA

Leas na mbradán agus na mbreac geal a chosaint agus a chothú ach go háirithe sa
dobharcheantar fá choinne iad a thabhairt ar ais sna huimhreacha ionmharthana a bhíodh in
uiscí an dobharcheantair tráth.

Dobharcheantar nádúrtha Abhainn Ráithe agus Thulacha Beigile a bheith mar bhunús dos na
bearta bainistíochta uilig, de réir phrionsabal bainistíochta comhtháite Chreat-treoir Uisce an
AE i leith bainistiú uisce.

Cumas iascaireachta na n-uiscí i ndobharcheantar an Chumainn a fhorbairt chomh maith agus
is féidir, ar mhaithe le slatiascairí idir áitiúil agus chuairteoirí agus an pobal i gcoitinne,
chomh maith le leas na n-iasc a chuir chun tosaigh.

SPRIOCANNA STRAITÉISEACHA

Dobharcheantar nádúrtha Abhainn Ráithe agus Thulacha Beigile a chur chun cinn mar
bhunús do ról bainistíochta CIC.

Abhainn Ráithe a athchóiriú agus a uasghrádú mar áis iascaireachta den scoth le
fuílleach ionmharthana bradán agus breac geal.

Abhainn Thulacha Beigile a athchóiriú agus a uasghrádú mar áis iascaireachta den
scoth le fuílleach ionmharthana bradán agus breac geal. An abhainn seo a
chaomhnún agus a chosaint go h-áirithe ó thaobh chaomhnú daonra an tSliogáin
Phéarla atá beo san abhainn i gcónaí.

Lochanna agus fó-aibhneacha sa dobharcheantar a fhorbairt mar áiteanna
iascaireachta den scoth agus/nó mar tearmainn.

Stádas caomhnaithe Bá Bhaile an Easa a chosaint agus a fheabhsú mar chuid lárnach
den dobharcheantar iascaigh, agus slatiascaireacht a chothú san inbhear.
Bainistiú ionmharthana a lorg don dobharcheantar agus bith-éagsúlacht a mhéadú tré
dul i bpáirt le na páirtithe leasmhara eile.

SPRIOC STRAITÉISEACH 1
Dobharcheantar nádúrtha Abhainn Ráithe agus Thulacha Beigile a chur chun cinn
mar bhunús do ról bainistíochta CIC.

BEARTA
•

Aitheantas do dhobharcheantar nádúrtha Abhainn Ráithe agus Thulacha Beigile a
chur chun cinn mar bhunús i mbainistiú comhtháite dobharcheantair agus mar aonad
bunúsach i ngach réimse bainistíochta.

•

Comhaontú le IIÉ a bhaint amach chun lochanna sa dobharcheantar a bhaint de liosta
na n-uiscí atá le ligean ar léas trín phróiséas tairisceana agus iad a chur le
dobharcheantar Abhainn Ráithe agus Thulacha Beigile ó thaobh cúrsaí pleanála agus
bainistíochta de.

PRÍOMHTHÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
•

Aitheantas ó na páirtithe go léir gur é an dobharcheantar nádúrtha, mar atá leagtha
amach sa Chomhaontú Bainistíochta, bunús gach plean bainistíochta, tionscadail agus
gníomhaíochtaí.

•

Na lochanna uile sa dobharcheantar a bheith bainte as an phróiséas tairisceana léis
IIÉ.

SPRIOC STRAITÉISEACH 2
Abhainn Ráithe a athchóiriú agus a uasghrádú mar áis iascaireachta den scoth.

BEARTA.
•

Plean Oibríochta a aontú le IIÉ agus CCD fá choinne na hoibreacha a theastaíonn.

•

Dul i gcomhairle le Údarás na Gaeltachta maidir le tacaíocht leanúnach fhoireann
oibre an Scéim Sóisialta Tuaithe.

•

Obair i gcomhpháirt le LAWPRO/IIÉ/Udarás/CCD an plean a chur i gcrích de réir
prionsabail bhainistú comhtháite dobharcheantair.

•

Cumarsáid a dhéanamh le úinéirí cois abhann le comhoibriú a fháíl leis an phlean de
réir prionsabail bhainistú comhtháite dobharcheantair.

•

Obair faoi stiúir IIÉ agus cabhrú leo a gclár cothabhála d’fhearas cois abhann atá faoi
chigireacht agus taifeadta a chur i gcrích.

•

Cumarsáid a dhéanamh le CCD, NPWS, LAWPRO agus EPA mar is cuí le tionchair
diúltacha ar cháilíocht uisce a laghdú i ndobharcheantar Ráithe.

PRÍOMHTHÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
•

Feabhsúchain sonraithe agus intomhaiste cois abhann curtha i gcríoch.

•

Rochtain iascaireachta ar fáil de réir an phlean oibríochta.

•

Tuarascáil chinn bliana ag sonrú na n-oibreacha críochnaithe.

•

Rath ar chúisiú phóitseálaithe agus laghdú ar eachtraí. Bac fisiciúla a chur in áiteanna
sonraithe mar a mheastar a bheith ceart.

SPRIOC STRAITÉISEACH 3
Abhainn Thulacha Beigile a athchóiriú agus a uasghrádú mar áis iascaireachta den
scoth.

An abhainn seo a mhaisiú agus a chosaint mar ghnáthóg don Sliogán Péarla.
.
BEARTA.
•

Plean Oibríochta a aontú le LAWPRO, IIÉ agus CCD don obair atá riachtanach.

•

Dul i gcomhairle le Údarás na Gaeltachta maidir le tacaíocht leanúnach don fhoireann
oibre an Scéim Sóisialta Tuaithe.

•

Obair i gcomhpháirt le LAWPRO/IIÉ/Udarás/CCD an plean a chur i gcrích de réir
prionsabail bhainistú comhtháite dobharcheantair.

•

Cumarsáid a dhéanamh le úinéirí cois abhann lena gcomhoibriú leis an phlean a fháil
de réir prionsabail bhainistú comhtháite dobharcheantair.

•

Obair faoi stiúir IIÉ agus cabhrú leo a gclár cothabhála d’fhearas cois abhann atá faoi
chigireacht agus taifeadta a chur i gcrích.

•

Cumarsáid a dhéanamh le CCD, NPWS, LAWPRO agus EPA mar is cuí le tionchair
diúltacha ar cháilíocht uisce a laghdú i ndobharcheantar Thulacha Beigile.

•

Cumarsáid a dhéanamh le NPWS, CCD, LAWPRO agus páirtithe leasmhara in
earnálacha eile le treoir ar an chleachtas is fearr le stádas fabhrach caomhnaithe don
Sliogán Péarla a bhaint amach sa dobharcheantar seo a chur chun cinn.

PRÍOMHTHÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
•

Feabhsúchain atá sonraithe agus intomhaiste cois abhann críochnaithe.

•

Rochtain iascaireachta ar fáil de réir an phlean oibríochta.

•

Tuarascáil chinn bliana ag sonrú na n-oibreacha críochnaithe.

•

Treoir ar an chleachtas is fearr le stádas an tSliogáin Phéarla a fheabhsú a chur chun
cinn.

•

Toradh sásúil ar an dlí a chuir ar phóitseálaithe agus laghdú a chuir lena n-eachtraí.
Baic fisiciúla a chur in áiteanna sonraithe le póitseál a chosc.

SPRIOC STRAITÉISEACH 4
Uiscí uachtaracha agus fo-aibhneacha a fhorbairt mar áiteanna iascaireachta den scoth
agus mar tearmainn a chothaíonn líon agus teacht aniar na mbradán agus na mbreac
geal.

BEARTA.
•

Suirbhé a dhéanamh ar suíomhanna go bhféadfaí iad a fhorbairt

•

Úinéireacht cois abhann agus rochtain a dheimhniú.

•

Plean Oibríochta agus Clár mion-Oibreacha a réiteach.

•

Oibreacha feabhais a dhéanamh ag Loch Dhrumlise , glanadh fiailí agus athstocáil ach
go háirithe.

•

Staidéir dírithe ar na locháin sléibhe a dhéanamh chun cur lena gcumas iascaireachta
agus a bpáirt i dtáirgiúlacht, i mbithéagsúlacht agus teacht aniar na ndobharcheantar.

PRÍOMHTHÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
•

Suirbhéireacht suíomhana críochnaithe.

•

Eolas cuimsitheach ar úinéireacht agus cúrsaí rochtana cruinnithe.

•

Aontú faighte ar an Phlean Oibríochta agus an Clár Oibreacha .

•

Oibreacha ag Drumlish críochnaithe.

SPRIOC STRAITÉISEACH 5
Stádas caomhnaithe Bá Bhaile an Easa a chosaint agus a fheabhsú mar chuid lárnach
den dobharcheantar iascaigh.

Slatiascaireacht a chothú san inbhear mar chuid lárnach den iascach.

BEARTA
•

Obair i bpáirt le ‘Grúpa Gníomhaíochta Sábhail Bá Bhaile an Easa’ le cur in aghaidh
táirgeadh sliogéisc tionsclaíoch i mBá Bhaile an Easa.

•

Dul i gcomhairle le NPWS, CCD agus grúpaí ábhartha eile i dtaca le Bá Bhaile an
Easa agus a spriocanna caomhnaithe.

•

Bheith airdeallach agus cur ar a súile do na h-údaráis cuí aon ghníomhaíocht atá
dochrach do shláine fisiciúil agus éiceolaíoch na bá.

•

Tuilleadh eolais ar iascaireacht breac geal in inbhir a fhorbairt in ábhar fógraíochta
CIC.

PRÍOMHTHÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
•

Ionadaíocht a bheith againn ar choiste ‘Grúpa Gníomhaíochta Sábháil Bá Bhaile an
Easa’.

•

Tuarascáil a bhaineann le beart 3 thuas a ullmhú.

•

I gcomhar le Grúpa Oibre an Plean Bainistíochta Dobharcheanair (PBD), gach deis a
thapú chun daoine a chur ar an eolas ó thaobh an bhun-luacha a bhaineann le Bá
Bhaile an Easa maidir le timpeallacht, eacnamaíocht, agus áiseanna i gcomhthéacs
áitiúil agus Eorpach.

SPRIOC STRAITÉISEACH 6
Bainistiú ionmharthana a thriail sa dobharcheantar agus bith-éagsúlacht a
mhéadú tré dul i bpáirt le na páirtithe leasmhara eile.

BEARTA
•

Grúpa Oibre an Plean Bainistíochta Dobharcheanair (PBD) a chothú mar
grúpa éifeachtach agus slachtmhar le folláine timpeallachta sa dobharcheantar
a chur chun cinn.

•

Cruinnithe an Ghrúpa PBD a ghairm agus a riaradh.

•

Trí fheidhmiú an Ghrúpa PBD, comhoibriú agus tacaíocht ón bpobal fá
choinne dea-chleachtas earnála a chur chun cinn le droch-thionchair ar
chaighdeán uisce na n-aibhneacha a mhaolú.

•

Eolas tráthúil agus ar ard-chaighdeán a sholáthar don Ghrúpa PBD ar
cheisteanna a bhaineann leis an dobharcheantar.

•

Tionscadail taighde agus eile a eagrú agus a chur i gcrích le obair an Ghrúpa
PBD a threorú níos fearr.

•

Feidhmiú Bhaill an Ghrúpa PBD ina réimse inniúlachta féin a éascú ar
mhaithe le feabhsú shláinte timpeallachta an dobharcheantair.

PRÍOMHTHÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
•

Cruinnithe an Ghrúpa PBD a reachtáil mar is cuí agus iad riartha go slachtmhar.

•

Eolas cuí a sholáthar don Ghrúpa PBD go tráthúil.

•

Tionscadail taighde agus eile deartha agus curtha i gcrích.

•

Dul i gcomhairle go cruthaitheach le páirtithe leasmhara nach bhfuil ionadaíocht acu
ar an Ghrúpa PBD

•

Cuidiú tugtha do Bhaill Earnálacha chun bearta sonraithe a chur i gcrích ar mhaithe le
cuspóirí agus spriocanna an Ghrúpa.

