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THÓG CUR I BHFEIDHM an dara Plean Bainistíochta Abhantraí 

móiminteam chun teacht ar aon mhoill a tharla mar thoradh ar 

Covid i 2020. Léiríodh i dtuarascáil Cháilíocht Uisce an EPA don 

bhliain 2020 go bhfuil cuma na maitheasa ar na feabhsuithe 

i gceantair a bhfuil gníomhaíocht tosaíochta á tabhairt dóibh 

ach is cúis díomá é go raibh meath i gceantair eile freisin agus 

tá tionchar na talmhaíochta ar dhobharlaigh ag dul i méid 

i gcónaí. Dá bharr sin, chaith comhaltaí an Fhóraim am ag plé 

le hábhar na n-aighneachtaí ar Straitéis Food Wise 2030, an 

Plean Gníomhaíochta Níotráití agus Plean Straitéiseach an 

Chomhbheartais Talmhaíochta chun a chinntiú go bhféadfadh 

na beartais seo dul i ngleic níos fearr le cuspóirí cáilíochta 

uisce na hÉireann. Roinneadh agus úsáideadh saineolas agus 

dearcthaí ó réimse eagraíochtaí agus saineolaithe i bhforbairt na 

moltaí a leagadh amach in aighneachtaí an Fhóraim. Teastóidh 

pleanáil tras-chomhpháirteach chun na beartais nua seo 

a chur i bhfeidhm nuair is ceart do dhisciplíní agus eagraíochtaí 

ó ranna agus gníomhaireachtaí éagsúla Rialtais oibriú le 

chéile ar bhealach comhordaithe chun spriocanna aeráide 

agus comhshaoil a bhaint amach. Fáiltíonn an Fóram roimh 

rannpháirtíocht le haon cheann de na comhlachtaí seo ina bplé 

den sórt sin amach anseo. 

Tá tábhacht bhunúsach leis na seirbhísí uisce agus fuíolluisce 

atá iontaofa agus acmhainneach sa dóigh is go n-éireoidh 

le sochaí ar bith. Ar an drochuair, tá go leor le déanamh fós 

chun na caighdeáin riachtanacha a bhaint amach maidir le 

hacmhainneacht an tsoláthair uisce agus cóireáil fuíolluisce 

in Éirinn. Fáiltítear roimh an bPlean Náisiúnta um Acmhainní 

Uisce agus tá na pleananna réigiúnacha nua ag teastáil, ach ar 

iliomad cúiseanna tá cur i bhfeidhm na bpleananna agus na gclár 

spadánta. Bhí imní mhór ar an bhFóram gur cuireadh sláinte 

an phobail i mbaol de bharr teipeanna in oibríochtaí ag Guaire 

agus an Baile Mór agus ba mhaith leis a athdhearbhú gur cheart 

déileáil le soláthar uisce mar sholáthar bia chun na caighdeáin 

agus na nósanna imeachta comhshaoil is airde a chinntiú. Tá an 

Fóram buíoch as an gcaidreamh leanúnach le hUisce Éireann 

agus leis an CRF i soláthar seirbhísí uisce agus fuíolluisce. 

Coinníonn an Fóram súil ghéar ar Sheirbhísí Uisce Tuaithe agus 

ar an gcaidreamh leis an EPA agus an Roinn Tithíochta, Rialtais 

Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH) mar thoradh ar aighneachtaí 

ar an bplean Iniúchta Náisiúnta do Chórais Chóireála Fuíolluisce 

Tí agus plé ar athbhreithniú na Seirbhísí Uisce Tuaithe.

Tacaíonn clár taighde an Fhóraim le go leor dá chuid oibre 

agus i mbliana i measc na n-ábhar bhí Torthaí Cáilíochta 

Uisce a Bharrfheabhsú ó Bhainistíocht Talamh Portaigh agus 

Comhthairbhí don Aeráid agus don Bhithéagsúlacht a dhéanamh 

ag an am céanna agus tuairiscítear an plé gréasáin níos déanaí 

sa tuarascáil seo. Léirigh taighde coimisiúnaithe chun moltaí 

beartais a aithint do bhainistiú Speiceas Coimhthíocha Ionracha, 

an gá le hathruithe suntasacha beartais agus bearta bithshlándála 

a chaithfear a chur i bhfeidhm chun bac a chur ar bhealaí 

le Speiceas Coimhthíocha Ionracha (IAS) a thabhairt isteach 

agus a leathadh ar an oileán. Leanfaidh an Fóram ag obair le 

gníomhaireachtaí agus páirtithe leasmhara chun feasacht, 

rannpháirtíocht agus slógadh an phobail a chur chun cinn chun 

monatóireacht a dhéanamh agus cosc a chur ar leathadh IAS.

Bhí lúcháir ar an bhFóram leis an deis an dréachtphhlean 

Bainistíochta Abhantraí a phlé ag seoladh an comhairliúcháin 

phoiblí don 3ú timthriall leis na hAirí O’Brien & Noonan agus 

oifigigh de chuid DHLGH. Tá Straitéis nua dréachtaithe ag an 

bhFóram dár gclár oibre ó 2022 go 2027 freisin. Thug sé seo 

deis do bhaill agus don fhoireann meastóireacht a dhéanamh ar 

obair an Fhóraim go dtí seo agus is tús ré úr in obair an Fhóraim 

atá an Straitéis nua. Cuireann sé todhchaí spreagúil ar fáil do na 

comhaltaí agus don fhoireann agus féachaimid ar ár n-ionchur 

i mbeartas a neartú agus ár dtionchar a dhoimhniú, ionas go 

mbeidh rannpháirtíocht an phobail agus páirtithe leasmhara, 

oideachas, agus comhroinnt eolais lárnach at mhaithe le hathrú 

cultúrtha a chinntiú ar an gcaoi a gcuirtear luach ar uisce sa 

dóigh is go ndéileáiltear leis ar an bhealach chéanna a chaitear 

leis an aeráid agus an dúlra chun aghaidh a thabhairt ar na 

géarchéimeanna comhshaoil in Éirinn.

Réamhrá
In ainneoin na srianta de bharr Covid-19, ba bhliain ghnóthach í an bhliain 
seo caite do bhaill an Fhóraim Uisce agus an iliomad gníomhaireachtaí agus 
páirtithe leasmhara a dhéanann an Fóram teagmháil leo.
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Bunaíodh an Fóram Uisce ar bhonn reachtúil i mí an Mheithimh 
2018, de réir an Achta um Sheirbhísí Uisce 2017. Tá róil 
chomhairleacha ag an bhFóram maidir leis an Aire Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Uisce Éireann, an Coimisiún um 
Rialáil Fóntas (CRU) agus an Coiste Comhairleach um Beartas Uisce.

IS comhlacht reachtúil náisiúnta é an Fóram a dhéanann 
ionadaíocht ar gach páirtí leasmhar a bhfuil spéis acu 
i gcáilíocht dhobharlaigh na hÉireann. Tá 26 ball ann, 
lena n-áirítear ionadaithe ó réimse leathan d’eagraíochtaí 
a bhfuil nasc díreach acu le ceisteanna a bhaineann le 
cáilíocht uisce agus tomhaltóirí uisce poiblí mar chuid 
den Fhóram. Bhí baint ag tuairim is 50 eagraíocht éagsúil 
le hainmniúchán na mball. 

Chuir an tAcht um Sheirbhísí Uisce 2017 an bonn reachtúil 
ar fáil don Fhóram Uisce. Rinne an tAcht foráil freisin do 
lánscor an Fhóraim Uisce Poiblí (ar bhain a sainchúram 
go príomha le ceisteanna a bhain le hUisce Éireann agus 
leis an Rialtóir) agus an Coiste Náisiúnta um Sheirbhísi 
Uisce Tuaithe (an coiste chun aghaidh a thabhairt ar 
cheisteanna a bhaineann le huisce tuaithe), agus a gcuid 
feidhmeanna á gcur san áireamh san Fhóram Uisce.

Tugann an Fóram deis do pháirtithe leasmhara 
díospóireacht agus anailís a dhéanamh ar raon 
cheisteanna a bhaineann le cáilíocht uisce, imní faoi uisce 
tuaithe, ceisteanna a théann i bhfeidhm ar chustaiméirí 

Uisce Éireann agus cur i bhfeidhm an Creat Treorach 
Uisce agus an Phlean Bainistíochta Abhantraí d’Éirinn. 
Mar eintiteas neamhspleách, tá de rogha ag an bhFóram 
Uisce a chlár oibre féin a roghnú agus modhanna chun 
tuairimí agus anailís a chur in iúl a roghnú chomh maith. 

Bhí Dr Tom Collins ina Chathaoirleach ar an bhFóram 
Uisce ó 2017 go dtí go ndeachaigh sé ar scor i Meán 
Fómhair 2021. 

Tacaíonn foireann feidhmiúcháin le hobair an Fhóraim 
lena n-áirítear: Oifigeach Sinsearach Feidhmiúcháin, 
Donal Purcell; Ceannaire Taighde, Dr Triona McGrath; 
agus Ceannaire Cumarsáide agus Oideachais, Dr Gretta 
McCarron. Tháinig Dr Angelos Alamanos ar an bhfoireann 
mar thaighdeoir iardhoctúireachta lonnaithe in Institiúid 
Teicneolaíochta Dhún Dealgan agus cuireann Martina 
Ryan tacaíocht riaracháin ar fáil. 

Tá tuilleadh eolais ar obair an Fhóraim Uisce ar fáil ag 
www.thewaterforum.ie 

Réamhrá don 
Fhóram Uisce

26 
ball

http://www.thewaterforum.ie
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Físráiteas agus 
Ráiteas Misin

Fís

Tá a fhís leagtha amach ag an bhFóram Uisce 
go mbeidh uiscí glana sláintiúla in Éirinn, 
a bheidh in ann tacú leis an mbithéagsúlacht 
agus bonn a sholáthar do shaol eacnamaíoch 
agus cultúrtha dearfach agus sláintiúil.

Misin 

Cinnteoimid go gcuirfear ár bhfís agus an ról atá acu maidir leis an 
bhfís sin a bhaint amach agus a thacú i gcuimhne do na páirtithe 
leasmhara go léir go rialta. 

Cuirfimid ardán aontaithe ar fáil go n-oibreoidh leasanna iolracha 
agus uaireanta iomaíocha le chéile ar bhealach comhoibríoch, agus 
úsáid a bhaint as saineolas agus taithí a chéile, ag féachaint ar na 
dúshláin iomadúla a bhaineann leis an bhfís.

Déanfaimid ár ndícheall gach páirtí leasmhar a spreagadh, a chur ar 
an eolas agus dúshláin a thabhairt dóibh i gcúrsaí a bhaineann leis 
an bhfís.

Bunaithe ar ár dtuiscint ar an bhfís agus ag díriú ar ár gcaidreamh leis 
na páirtithe leasmhara, tá an Fóram freagrach as moltaí a dhréachtú 
maidir le forbairt leanúnach na polasaithe agus straitéisí náisiúnta 
maidir le gach ceist uisce. 
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Tithíocht Shóisialta
David Wright, An Comhairle 
Éireannach um Thithíocht 
Shóisialta (ICSH)

Oideachas
Suzanne Linnane, Institiúid 
Teicneolaíochta Dhún Dealgan

Comhshaol
 Bernadette Connolly, Fóram 
Comhshaoil Chorcaí

Charles Stanley Smith, 
Colún Comhshaoil

Elaine McGoff, An Taisce

Ollan Herr, an Comhaontas um 
Dhíothú Dramhaíola

Sinead O’Brien, SWAN

Foraoiseacht
 Brendan Fitzsimons, Comhairle 
Crann na hÉireann

Turasóireacht
Tim Fenn, Cónaidhm Óstán 
na hÉireann

Ceardchumainn

Liam Berney, ICTU

An Fóram Uisce

Ballraíocht

Cathaoirleach

Tom Collins (go Meán Fómhair 2021)

Talmhaíocht

Denis Drennan, ICMSA

Dominic Cronin, ICOS

Paul O’Brien, IFA

Derrie Dillon, Macra na Feirme

Slatiascaireacht & Spóirt Uisce

Martin McEnroe (Slatiascaireacht)

Tim Butter (Spóirt Uisce)

Gnó

Neil Walker IBEC

Pobal & Obair Dheonach
Izzy Petrie, Cumann Naomh Uinseann 
de Pól

Gerald Quain, Nasc Tuaithe 
na hÉireann

Tomhaltóirí

Keith Hyland

Connie Rochford

Laurie Kearon

Ballraíocht an 
Fhóraim Uisce
Léiríonn na 26 ball den Fhóram na castachtaí a bhaineann leis an idirghníomhú 
idir cuspóirí eacnamaíochta, sóisialta agus comhshaoil i mbainistíocht uisce. 
Tugann ár gcuid oibre go leor airde agus fócas do chinnteoireacht nuair a thagann 
na sraitheanna éagsúla breithnithe seo le chéile. 

Iontaobhais Aibhneacha

Siobhan Ward, Moy Rivers Trust

Uisce Tuaithe

Barry Deane, NFGWS

Jean Rosney, NFGWS

I 2021, thug an Fóram Uisce 
a Straitéis um Chomhionannas, 
Éagsúlacht agus Cuimsiú chun 
críche agus faoi láthair ba mhná 
iad 37% de bhaill an Choiste 
Iomlánach; Ba mhná iad 50% 
de Bhuanchoiste na Seirbhísí 
Uisce agus ba mhná iad 38% 
de bhaill an Bhuanchoiste um 
Bainistíocht Dobharcheantair. 

Tar éis 6 bliana, mar Chathaoirleach, 
d’éirigh Dr Tom Collins ar scor ón 
bhFóram i Meán Fómhair 2021 
agus chuaigh an t-ionadaí do 
thomhaltóirí uisce, Laurie Kearon, ar 
scor i mí na Nollag 2021. Ba mhaith 
linn ár mbuíochas a ghabháil leo 
beirt as a ndúthracht i leith an róil 
a bhí acu agus a dtiomantas don 
Fhóram Uisce.
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Cruinnithe an Fhóraim Uisce

19 Eanáir 2021

23 Feabhra 2021

23 Márta 2021

27 Aibreán 2021

1 Meitheamh 2021

13 Iúil 2021

14 Meán Fómhair 2021

19ú Deireadh Fómhair 2021

14 Nollaig 2021 

An Fóram Uisce Iomlánach
Tagann an Fóram Uisce Iomlánach le chéile thart ar naoi n-uaire in aghaidh na bliana. I 2021, 
reáchtáladh gach ceann de na naoi gcruinniú ar líne mar gheall ar threoirlínte COVID 19.  
Tá Cathaoirleach an Fhóraim ina chathaoirleach air. 

Sa phictiúr ó chlé go deas: Cathaoirleach an Fhóraim Uisce, an tOllamh Tom Collins; 

Seanadóir Lorraine Clifford-Lee; An tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, 

Darragh O’Brien T.D; Donal Purcell, an Fóram Uisce; An tAire Stáit le freagracht as 

Oidhreacht agus Athchóiriú Toghcháin.,Malcolm Noonan T.D; Gretta McCarron & Triona 

McGrath, an Fóram Uisce agus an Comhairleoir Daniel Whooley, Leas-Mhéara Fhine 

Gall. Grianghraif Maxwell.

Cur i láthair a rinneadh don 
Fhóram Iomlánach 

19 Eanáir
An Rannóg Uisce Áitiúil, An 
Roinn Tithíochta Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta
Cur i láthair ar thosaíochtaí na 
Roinne do 2021.

23 Feabhra
Dr Florence Renou-Wilson, 
Dr David Wilson, Katherine Flood 
Tuarascáil Taighde & plé 
ar Thionscadal Taighde na 
dTailte Portaigh

23 Márta
Comhairleoir Hilary Curley 
Cur i láthair agus an t-athrú 
deiridh ar Ráiteas Comhionannais, 
Éagsúlachta agus Cuimsitheachta 
an Fhóraim Uisce 

14 Meán Fómhair
Éascaitheoirí Comhairleora, 
Karen Brosnan & Geoff Dooley 
Ceardlann ar fhorbairt Phlean 
Straitéiseach an Fhóraim do 
2022-2027.

Thug an tAire Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh 
O’Brien, TD agus an tAire Stáit, 
Malcolm Noonan, TD cuireadh 
do bhaill an Fhóraim freisin chuig 
oscailt an chomhairliúcháin 
phoiblí ar an Dréachtphlean 
Bainistíochta Abhantraí 
2022-2027 i nDomhnach Bat, 
Baile Átha Cliath ar an 27 Meán 
Fómhair 2021.
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Coistí an Fhóraim

BUNAÍODH AN Buanchoiste um Bainistiú 

Dobharcheantair (CMSC) sa bhliain 2018 

agus éascaíonn sé rannpháirtíocht na 

bpáirtithe leasmhara i ngach saincheist 

bhainistíochta dobharcheantair ar leibhéal 

náisiúnta, straitéiseach, agus é mar 

chomhaidhm acu ár n-uiscí a athbhunú 

agus soláthar agus cáilíocht an uisce óil 

a fheabhsú.

Is é ról an Choiste plé agus anailís 

a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann 

leis na nithe seo a leanas, ach gan 

a bheith teoranta dóibh sin amháin:

•  An plé ar uisce in Éirinn a stiúradh

•  Athbhreithniú agus comhairle 

a thabhairt maidir le cur i bhfeidhm an 

Phlean Bainistíochta Abhantraí (RBMP) 

agus an Chreat-Treoir Uisce (WFD)

•  Feasacht agus oideachas an phobail 

ar luach an uisce a stiúradh

•  Comhairliúcháin poiblí agus 

rannpháirtíocht ar gach ábhar 

a bhaineann le huisce a thacú agus 

a chur chun cinn

Tá freagracht ar an gCoiste tuairisc 

a thabhairt do chruinnithe iomlánacha 

an Fhóraim maidir leis na cuspóirí 

straitéiseacha seo.

Bhí Dr Tom Collins ina chathaoirleach 

ar an mBuanchoiste agus tá na baill 

seo a leanas san áireamh: Brendan 

Fitzsimons, Charles Stanley Smith, Connie 

Rochford, Denis Drennan, Dominic 

Cronin, Dr Elaine McGoff, Gerald Quain, 

Jean Rosney, Martin McEnroe, Paul 

O’Brien, Sinead O’Brien, Siobhan Ward 

agus Dr Suzanne Linnane. 

I 2021, tháinig an Buanchoiste le chéile 

13 uaire.

Cur i láthair don Bhuanchoiste um 

Bainistiú Dobharcheantair

12 Eanáir

Ionadaithe ó Oifig na nOibreacha 

Poiblí (OPW)

Uasdátú ar Bhille Ghníomhaireacht 

Bainistíochta na Sionainne 2020 agus ar 

na cláir reatha um riosca Tuilte.

 

 

Buanchoiste um Bainistiú Dobharcheantair
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26 Feabhra

Ionadaíocht ón EPA 

Cur i láthair ar Athbhreithniú ar an 

bPlean Cigireachta Náisiúnta do Chórais 

Chóireála Fuíolluisce Tí (Umar Seipteacha)

6 Meán Fómhair

Dámhachtaí Sparánachta 

Gairme Luathchéime 

Irene O’Callaghan, Coláiste na 

hOllscoile, Corcaigh

Tuarascáil Taighde & Plé: Éiliú 

Dríodair Oidhreachta

12 Deireadh Fómhair

Dr Frances Lucy, Institiúid 

Teicneolaíochta, Sligeach, Joe Caffrey, 

Dr Jaimie Dick, Ollscoil na Banríona, 

Béal Feirste. 

Tuarascáil Taighde & Plé: Speicis 

Choimhthíocha Ionracha; Moltaí 

Polasaithe dá mBainistíocht in Éirinn 

11 Samhain

Ionadaí ó Chlár na nDobharcheantar 

Talmhaíochta (ACP) 

Uasdátú cláir agus C&F 

Ionadaí ón gClár Tacaíochta agus 

Comhairleach um Inbhunaitheacht 

Talmhaíochta (ASSAP) 

Uasdátú cláir agus C&F 

11 Samhain

Ionadaithe ón Roinn Talmhaíochta, Bia 

agus Mara, ón Roinn Tithíochta, Rialtais 

Áitiúil agus Oidhreachta, Clár Uiscí na 

nÚdarás Áitiúil agus an EPA

Uasdátú ar thionchair na Talmhaíochta 

ar cháilíocht an uisce agus na bearta atá 

molta sa Dréachtphlean Bainistíochta 

Abhantraí. Úsáid léarscáileanna féideartha 

ar Thionchair Truaillithe.  

7 Nollag

Ionadaithe ón Rannóg na Roinne 

Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 

Oidhreachta, Clár Uiscí na nÚdarás 

Áitiúil agus an EPA.

Plé ar struchtúir Rialachais atá molta sa 

dréacht-RBMP agus Torthaí Taighde an 

Fhorais Riaracháin (IPA) 

Bhí an Buanchoiste Bainistíochta 

Dobharcheantair i gceannas ar fhorbairt 

roinnt aighneachtaí suntasacha beartais 

i 2021. Ba iad na réimsí polasaithe sin 

a bhaineann le cleachtas talmhaíochta 

in Éirinn ba shuntasaí díobh seo 

lena n-áirítear: Food Wise 2030 

(DAFM, Meitheamh); Comhbheartas 

Talmhaíochta–Idirghabhálacha Beartaithe 

(DAFM, Lúnasa); Plean Gníomhaíochta 

Níotráití (DHLGH, Eanáir & Meán Fómhair) 

agus Comhbheartas Talmhaíochta – 

Plean Straitéiseach (DAFM, Nollag). 

D’éiligh go leor de na haighneahtaí seo 

roinnt cruinnithe chun ábhar mholtaí 

polasaithe an Fhóraim a phlé. D’oibrigh 

na baill go dícheallach agus le meas ar 

a chéile chun teacht ar chomhthuiscint.

Tar éis seoladh an Dréachtphlean 

Bainistíochta Abhantraí tá an Coiste 

i dteagmháil ar bhonn leanúnach le 

hoifigigh na Roinne, le Clár Uiscí na 

nÚdarás Áitiúil agus leis an EPA chun 

rannchuidiú le forbairt an dréacht-RBMP 

2022-2027 a chinntiú go dtabharfar 

aghaidh ar na saincheisteanna suntasacha 

go léir a d’aithin an Fóram sa phlean deiridh. 

 

Idir Meán Fómhair agus Nollag 2021, 

bhí Dr Connie Rochford ag feidhmiú 

mar chathaoirleach ar bhuanchoiste 

bainistíochta an cheantair, ba mhaith 

linn buíochas a ghabháil le Connie as 

a ceannaireacht stuama ar an gcoiste.

Buanchoiste Bainistíochta Dobharcheantair ag cruinniú le hOifigigh na Roinne, 

LAWPRO agus EPA.
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BHUNAIGH AN FÓRAM UISCE Buanchoiste 

um Sheirbhísí Uisce in 2018 agus é sin 

á dhéanamh, d’athdhearbhaigh siad 

a thiomantas do rannpháirtíocht na 

bpáirtithe leasmhara a éascú ar gach 

saincheist seirbhísí uisce (uisce óil agus 

fuíolluisce san áireamh) ag leibhéal 

náisiúnta, straitéiseach, agus é mar 

chomhaidhm acu soláthar agus cáilíocht 

an uisce óil a fheabhsú agus ár n-uiscí 

a chosaint agus a athchóiriú. 

Is gá don choiste ceisteanna a bhaineann 

le huisce óil agus fuíolluisce a phlé agus 

anailís a dhéanamh orthu, na ceisteanna 

seo a leanas san áireamh, ach gan 

a bheith teoranta dóibh:

•  Caomhnú uisce

•  Ceisteanna uisce tuaithe

•  Leasanna chustaiméirí Uisce Éireann. 

Tá Barry Deane ina chathaoirleach air 

agus tá na baill seo a leanas ann: Connie 

Rochford, David Wright, Denis Drennan, 

Keith Hyland, Laurie Kearon, Neil Walker, 

Sinead O’Brien, Dr Suzanne Linnane agus 

Dr Tim Butter.

Tháinig an Buanchoiste le chéile 

9 n-uaire i 2021.

Cur i láthair don Bhuanchoiste um 

Sheirbhísí Uisce

20 Aibreán

Ionadaithe ó Uisce Éireann

Cur i láthair ar stádas reatha an 

Tionscadail Soláthair Uisce - Réigiún 

an Oirthir agus Lár Tíre

Dámhachtaí Sparánachta Gairme 

Luathchéime Dr Luisa Andrade, Coláiste 

na hOllscoile Corcaigh

Tuarascáil Taighde & Plé: Cosaint ar 

Sholáthairtí Beaga Príobháideacha in Éirinn

6 Iúil

Ionadaithe ó Rannóg Uisce 

Tuaithe DHLGH

Cur i láthair agus plé ar an Athbhreithniú 

ar an gClár Uisce Tuaithe 

Dámhachtaí Sparánachta Gairme 

Luathchéime Hammond Sarpong, 

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

Tuarascáil Taighde & Plé: Infhaighteacht 

uisce a chur in iúl chun feasacht 

a fheabhsú agus bearta caomhnaithe uisce 

a chur i bhfeidhm i bPoblacht na hÉireann 

5 Deireadh Fómhair

Ionadaithe ó Uisce Éireann

Uasdátú ar cheisteanna le déanaí 

ag Ionaid Chóireála Uisce an Bhaile 

Mhóir & Ghuaire agus an staid reatha 

ina leith seo. 

15 Samhain

Ionadaithe ó Fhoireann Uisce Óil an EPA

Uasdátaithe maidir le hiniúchtaí ar 

WTPanna Ghuaire & an Bhaile Mhóir & an 

staid reatha ina leith sin

Ionadaithe ó Uisce Éireann

Uasdátú ar an bPlean Náisiúnta 

Acmhainní Uisce (NWRP) Céim 2 - Plean 

Réigiúnach Achmhainní Uisce - Lár na 

Tíre Thoir 

10 Nollag

Cur i láthair ó Dr Sarah Cotterill Coláiste 

na hOllscoile Baile Átha Cliath

Tuarascáil Taighde & Plé: Creat chun 

Caomhnú Uisce Intíre in Éirinn a fheabhsú 

Bhunaigh an Fóram UisceFóghrúpa 

Idirchaidreamh den chomhaltas chun 

idirghníomhú le hUisce Éireann ar bhonn 

leanúnachchun rannpháirtíocht 

a fheabhsú agus cur chuige 

comhpháirtíochta a thógáil chun déileáil 

le hábhair imní don Fhóram. Bhuail an 

Grúpa Idirchaidreamh le hUisce Éireann 

trí huaire le linn 2021 chun uasdátaithe 

a fháil ar dhul chun cinn a gcuid oibre.

Buanchoiste um Sheirbhísí Uisce 
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TÁ FREAGRACHT AR AN BHFÓRAM tuairimí a thabhairt agus aighneachtaí a dhéanamh maidir le beartais náisiúnta 
a bhaineann le cáilíocht uisce. I rith na bliana, chuir an Fóram freagraí isteach ar roinnt próiseas comhairliúcháin 
a bhfuil achoimre orthu mar seo a leanas:

Aighneachtaí Beartais 

Eanáir

Plean Gníomhaíochta Aeráide 
DHLGH

Athbhreithniú ar an bPlean 
Forbartha Náisiúnta le hAthnuachan 
DPER

3 Dreasachtaí Airgeadais 
ó Rialú Ioncaim Uisce Éireann 
CRU

Feabhra

Plean Náisiúnta Acmhainní Uisce 
IW

An Chéad Deisigh Uisce Éireann 
CRU

Márta

Athbhreithniú ar an bPlean 
Cigireachta Náisiúnta  
EPA

Meitheamh

Food Wise 2030 
DAFM

Iúil

Leathnú ar Cheantair 
Chosanta Mhuirí na hÉireann 
DHLGH

Lúnasa

Comhbheartas Talmhaíochta–
Idirghabhálacha Beartaithe 
DAFM

Eanáir & Meán Fómhair

Plean Gníomhaíochta Aeráide 
DHLGH

Deireadh Fómhair

Plean Cigireachta Náisiúnta don 
DWWTS EPA + litir chuig an Roinn.

Nollaig

Comhbheartas Talmhaíochta – 
Plean Straitéiseach  
DAFM
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BHÍ ROINNT CRUINNITHE AG COMHALTAÍ an Fhóraim 
chun an t-ábhar a phlé agus conas a d’fhéadfadh Plean 
Straitéiseach CAP a dul i ngleic níos fearr le cáilíocht 
uisce na hÉireann; roinneadh agus úsáideadh saineolas 
agus dearcthaí ó réimse eagraíochtaí agus saineolaithe 
i bhforbairt na moltaí a leagtar amach in aighneacht 
an Fhóraim. 

Chuir an Fóram Uisce fáilte roimh an ‘Ailtireacht Ghlas’ 
atá leagtha amach sa CAP nua, a bheartaíonn aghaidh 
a thabhairt ar na géarchéimeanna aeráide, bithéagsúlachta 
agus comhshaoil trí choinníollach feabhsaithe, an 
Idirghábhail Scéim Éicea do Cholún 1 agus raon na 
n-idirghabhálacha aeráide/ comhshaoil i gColún 2.

Chuir an Fóram fáilte roimh an moladh gur “gníomh 
ceart san áit cheart’ a bheidh mar bhunphrionsabal 
don scéim (Colún 2 AECM) chun cinntiú go ndíreofar 
go héifeachtach ar bhearta chun gníomhaíocht 
bhithéagsúlachta, uisce agus aeráide a sheachadadh ar 
bhealach comhtháite ar fheirmeacha”. 

Is é dearcadh an Fhóraim Uisce go mbainfeadh an 
Straitéis náisiúnta CAP leas mar an gcéanna as an gcreat 
coincheapúil curtha ar fáil ag Creat an Fhóraim um 
Bainistíocht Chomhtháite Talún agus Tírdhreacha (FILLM), 
mar mhodh chun éifeachtúlacht agus éifeachtacht 
a bharrfheabhsú maidir le torthaí comhshaoil a bhaint 
amach le haeráid, bithéagsúlacht, cáilíocht uisce agus 
feabhsú ithreach. Creideann an Fóram agus gníomhartha/
bearta á ndearadh le cur san áireamh sa Straitéis nua 
CAP gur cheart tosaíocht a thabhairt don scéim AECM 
do dhobharlaigh a sainaithníodh a bheith i mbaol 
talmhaíochta, le béim bhreise orthu siúd a bhfuil raon 
comhshochair acu don uisce, don aeráid, don ithir agus 
don bhithéagsúlacht chun acmhainn agus éifeachtacht 
acmhainní a uasmhéadú (féach ar Tábla 1, FILLM). Chun 
an CAP nua a chur i bhfeidhm beidh gá le pleanáil 
tras-chomhpháirteach inar cheart do dhisciplíní agus 

eagraíochtaí ó ranna agus gníomhaireachtaí éagsúla 
Rialtais oibriú le chéile ar bhealach comhordaithe chun 
spriocanna aeráide agus comhshaoil a bhaint amach. 

Rinneadh 27 moladh san iomlán san aighneacht trasna 
idirghabhálacha Cholún I agus Cholún II. Moltaí le 
haghaidh Tosaíochta laistigh de scéimeanna AECM 
Cholún II san áireamh: 
1.  Ba cheart PAAanna a bhfuil talmhaíocht aitheanta mar 

bhrú suntasach, a rangú is airde laistigh de Shraith 1 
maidir le rochtain tosaíochta ar scéim AECM Cholún 2. 

2.  Ba cheart gurb é an sainmhíniú ar ‘ceantair uisce 
soghonta’ atá molta faoi láthair do Shraith 2 ná “an 
sainmhíniú ar cheantar uisce soghonta nuair atá 
talmhaíocht aitheanta mar bhrú suntasach”. 

3.  Ba cheart an critéar cáilitheachta um ‘ceantar uisce 
soghonta’ atá molta faoi láthair do Shraith a 2, 
a áireamh i Sraith 1 chun ligean d’fheirmeoirí sna 
ceantair seo rochtain tosaíochta a fháil ar an scéim 
AECM, agus tosaíocht bhreise tugtha dóibh siúd 
a aithníodh mar cheantar foinse ríthábhachtach 
(sainithe ag léarscáileanna EPA PIP).

 4.  Ina theannta le PAAanna agus ceantair leochaileacha 
uisce, ba cheart tosaíocht a thabhairt d’iarratais 
ar íocaíochtaí AECM a mholann bearta le go leor 
comhbhuntáistí don uisce, don ithir, don aeráid 
agus don bhithéagsúlacht, agus ba cheart tosaíocht 
a thabhairt dóibh maidir le hincháilitheacht don scéim. 

Moladh don Choinníollacht: Molann an Fóram go bhfuil 
níos mó béime ar bhearta spriocdhírithe laistigh de 
cholún 1, cosúil le breithniú a dhéanamh ar chriosanna 
maolánacha spriocdhírithe in ithreacha drochdhraenáil 
faoi GAEC 4. 

Tá an aighneacht iomlán ar fáil ag: www.thewaterforum.
ie/app/uaslódáil/2021/12/Aighneacht-Fóram-Uisce-ar-
Comhairliúchán-Poiblí-CAP.pdf
(thwaterforum.ie)

Spotsolas Aighneachta

Chuig an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar an dréacht-straitéis 2023-2027

http://www.thewaterforum.ie/app/uploads/2021/12/Water-Forum-Submission-on-CAP-Public-Consultation.pdf
http://www.thewaterforum.ie/app/uploads/2021/12/Water-Forum-Submission-on-CAP-Public-Consultation.pdf
http://www.thewaterforum.ie/app/uploads/2021/12/Water-Forum-Submission-on-CAP-Public-Consultation.pdf
http://thewaterforum.ie
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Áiríodh Aschur Taighde i 2021:

Rinne Dr Florence Renou-Wilson ó Colásite na hOllscoile 
Baile Átha Cliath in éineacht le comhghleacaithe 
Catharine Pschenyckyj, Emily Riondato, David Wilson, 
Kate Flood agus Connie O’Driscoll tionscadal taighde 
dar teideal ‘Torthaí Cáilíochta Uisce a Bharrfheabhsú 
ó Bhainistíocht Tailte Phortaigh agus Comhthairbhe 
Aeráide agus Bithéagsúlachta a Seachadadh’. 

Leag an tuarascáil béim ar an tábhacht a bhaineann le 
talamh portaigh na hÉireann maidir le soláthar uisce 
glan, éagsúlacht bhitheolaíoch agus le haghaidh leithlisiú 
gás ceaptha teasa agus maolú aeráide. Bíonn tionchar 
glan fuaraithe ag talamh portaigh nádúrtha ar aeráid 
dhomhanda ach is féidir le talamh portaigh draenáilte 
méideanna suntasacha de charbón stóráilte a scaoileadh 
chun an t-athrú aeráide a luathú. Má dhéantar na táilte 
móna seo a athfhliuchadh agus a athchóiriú is féidir é seo 
a thiontú thart agus feidhm an doirteal carbóin nádúrtha 
a athbhunú. Go traidisiúnta in Éirinn, bhí luachanna 
eacnamaíocha agus fóntasacha maidir le baint na móna 
ríthábhachtach ach le blianta beaga anuas tá athrú tagtha 
ar noirm na sochaí i dtreo luach cultúrtha, oidhreachta 
agus áineasa an talamh phortaigh. Tugann sé seo deis 
chun talamh portaigh a athrú ó shuíomhanna saothair 
agus fostaíochta go suíomhanna athchóirithe, áineasa 
agus caomhnaithe agus mar sin bíonn tionchar níos 
dearfaí aige ag na seirbhísí éiceachórais a sholáthraíonn 
talamh portaigh. Sholáthair an tuarascáil roinnt moltaí 
maidir le cleachtas bainistíochta chun luach an talamh 
phortaigh a bharrfheabhsú maidir le maolú aeráide, 
bithéagsúlacht agus cáilíocht uisce. 

An dara tionscadal taighde déanta ag an tOll. Frances 
Lucy, Institiúid na Teicneolaíochta, Sligeach; An tOll. Joe 
Caffrey, INVAS Bithshlándáil Teo.; agus an tOll. Rinne 
Jaimie Dick, Ollscoil na Bainríona, Béal Feirste iniúchadh 
ar ‘Speicis Choimhthíocha Ionracha i bPoblacht na 
hÉireann: Moltaí Beartais dá mBainistíocht’. 

Aschur Taighde 
agus Tuairiscí

Rinne an taighde seo iniúchadh ar thionchar an Speicis 
choimhthíocha Ionracha (IAS) in Éirinn faoi láthair, 
rinneadh measúnú ar bhealaí chun IAS a thabhairt 
isteach go hÉirinn, aithníodh bearnaí sa bheartas reatha 
agus aithníodh meicníochtaí chun tabhairt isteach agus 
leathadh IASanna a shrianadh. Leagann an tuarascáil béim 
ar an gcostas geilleagrach agus comhshaoil a bhaineann 
le heaspa gnímh ar IAS, go háirithe leis an méadú ar 
dhomhandú agus mar oileán tá ár speicis dhúchasacha 
soghabhálach go háirithe i leith tionchair dhiúltacha IAS. 
Tá gá le reachtaíocht fheabhsaithe agus cláir fhaireachais 
chun monatóireacht a dhéanamh ar láithreacht agus ar 
stádas IAS i ndobharlaigh. Mhol na húdair na gnéithe seo 
a leanas: bunú údarás amháin, le hachmhainní oiriúnacha, 
a bheidh freagrach as bainistíocht IAS; Straitéis Náisiúnta 
Bithshlándála a fhorbairt d’Éirinn; bunú Fóram IAS uile-
oileáin; achmhainní le haghaidh oiliúna agus rialuithe 
custaim feabhsaithe; clár náisiúnta oideachais agus 
feasachta IAS a fhorbairt ar a laghad chun Éire a chosaint 
sa todhchaí.

Is é cuspóir taighde uileghabhálach an Fhóraim ná: An eolaíocht is fearr atá ar fáil le gach 
treoir maidir le bainistiú timpeallachtaí uisce intíre agus acmhainní uisce a chuireann an 
Fóram ar fáil a chinntiú; agus más ann do bhearnaí eolais, taighde a dhéanamh nó 
a choimisiúnú chun tacú le seachadadh an Phlean Straitéisigh.

“Bíonn tionchar glan fuaraithe ag 
talamh portaigh nádúrtha ar aeráid 
dhomhanda ach is féidir le tailte 
portaigh triomaithe méideanna 
suntasacha de charbón stóráilte 
a scaoileadh chun an t-athrú aeráide 
a luasghéarú. Má dhéantar an talamh 
portaigh seo a athfhliuchadh agus 
a athchóiriú is féidir é seo a thiontú 
thart agus feidhm an doirteal 
charbóin nádúrtha a athbhunú
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Bronnadh ar Irene O’Callaghan ó Choláiste na 
hOllscoile Corcaigh an Sparánacht taighde um Éilliú 
Oidhreacht Dríodair .

Leagann an tuarascáil béim ar an mbearna ollmhór eolais 
ar éilliú oidhreachta dríodair i bhfoinnuisce na hÉireann 
agus moltar gur gá treoirlínte a shocrú do thiúchan 
inghlactha ábhar salaithe i ndríodar fionnuisce. Ní mór 
comhábhair baolach don chomhshaol uisceach a lipéadú 
go soiléir. Ba cheart monatóireacht ar éilliú dríodair 
a áireamh i gcláir bhainistíochta dobharcheantair.

Bronnadh sparánacht taighde um Chosaint Soláthairtí 
Beaga Príobháideacha in Éirinn ar Ms Luisa Albuquerque 
de Andrade. 

D’aithin an obair seo na príomh-éillithe leanúnacha 
a mbíonn tionchar acu ar sholáthairtí beaga 
príobháideacha agus shainaithin cleachtas chun 
a n-iarmhairtí a íoslaghdú, mar roghnú suímh na 
dtoibreacha agus faid siar; gnéithe cosanta tobair; 
dea-chleachtas druileála agus tobair a chaomhnú agus 
córas iniúchta. Ceann de na príomh-mholtaí is ea go 
mbunófaí eagraíocht rialachais ar leith chun treoir agus 
tacaíocht uileghabhálach a sholáthar do Sholáthairtí 
Beaga Príobháideacha go náisiúnta agus forbairt straitéisí 
cumarsáide agus feasachta chun cleachtais inmhianaithe 
maoirseachta tobair a chur chun cinn.

Bronnadh an infhaighteacht uisce a Chumarsáid ar 
Sarpong Hammond Antwi ó Institiúid Teicneolaíochta Dhún 
Dealgan chun feabhas a chur ar fheasacht agus ar feidhmiú 
na sparánachta taighde um bearta caomhnaithe uisce.

Rinne an staidéar seo athbhreithniú ar phoist ar na meáin 
shóisialta agus ar na meáin chraolta, rinne sé agallaimh 
chun tuiscint phobal na hÉireann ar thriomach agus 
éifeachtacht na cumarsáide infhaighteachta uisce tar éis 
na nOrduithe Náisiúnta um Chaomhnú Uisce i 2018 agus 
2020 a fháil amach. Aithníodh sna torthaí an gá atá le córas 
náisiúnta comhdhlúite faisnéise faoi thriomlaigh chun 
comhordú, monatóireacht, réamhaisnéis a dhéanamh 
agus cuidiú leis an bpobal i gcoitinne, páirtithe leasmhara 
agus lucht déanta beartais agus na meáin ar imeachtaí 
triomach agus a dtionchar ar acmhainní uisce. Moltar don 
Fhóram ceannaireacht réamhghníomhach a ghlacadh ar 
rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara náisiúnta maidir 
le triomach agus a thionchar ar acmhainní uisce. Is beag 
an meas atá ag an bpobal ar an obair a chinntíonn an 
soláthar uisce, d’fhéadfadh an Fóram Uisce feachtas 
feasachta náisiúnta a threorú chun cabhrú le heolas agus 
athléimneacht a thógáil.

Tacaíonn an Fóram lena chuid oibre le taighde 
inmheánach freisin. I measc na n-ábhar a ndearnadh 
athbhreithniú orthu i 2021 bhí: Réitigh atá bunaithe ar an 
dúlra, Ionaid Sonraí a Úsáid Uisce in Éirinn agus Cáilíocht 
Uisce Snámha. 

Cuidíonn an Ceannasaí Taighde freisin le Líonraí Taighde 
Náisiúnta lena n-áirítear an Coiste Stiúrtha um Thaighde 
Uisce (Faoi Chathaoirleacht ag DHLGH); Coiste Stiúrtha 
Taighde Comhshaoil Náisiúnta an EPA agus Institiúidí Tríú 
Leibhéal/Taighde.
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Is é cuspóir uileghabhálach na Straitéise Oideachais 
2020-2021 ná: 
Comhoibriú le gníomhaireachtaí agus le soláthraithe 
oideachais chun scála agus éagsúlacht na gclár 
oideachais uisce a fheabhsú; líonrú a éascú agus tacú le 
comhroinnt acmhainní; tús a chur le feachtais fheasachta 
a thugann léargas ar luach an uisce ar mhaithe le leas 
pearsanta, sochaíoch agus eacnamaíoch.

Comórtas Scoileanna Cúrsaí Uisce

Ar Lá Domhanda na Cruinne, 22ú Aibreán, fógraíodh 
buaiteoirí Chomórtas na Scoileanna um Chúrsaí Uisce. 
Iarradh ar dhaltaí féachaint ar fhíseán Cúrsaí Uisce an 
Fhóraim Uisce agus agallamh a chur ar sheantuismitheoirí 
nó ar dhaoine fásta níos sine faoin gcaoi ar athraigh cúrsaí 
uisce sa bhaile ó 1971 go 2021. Chuir líon suntasach 
scoileanna agus daltaí póstaeir, saothar ealaíne, scéalta 
agus físeáin isteach. B’iad na buaiteoirí sinsearacha ná 
Scoil Naomh ERC, Baile Uí Thaidhg, Contae Ciarraí; b’iad 
na buaiteoirí shóisearacha ná Bunscoil Oaklands, Stigh 
Lorgan, Baile Átha Cliath. 

Seachtain Náisiúnta Eolaíochta

Seoladh físeán don tSeachtain Náisiúnta Eolaíochta chun 
an dréachtphlean Bainistíochta Abhantraí a thabhairt 
isteach le rannaíochtaí ó Mhinistir Malcolm Noonan, 
Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, 
Caroline Wynne ón EPA, Aonad Monatóireachta agus 
Thomas Carolan ón gClár Uiscí na nÚdarás Áitiúil. 
Roinneadh an físeán le scoileanna ar fud na hÉireann agus 
tá sé ar fáil ar Chainéal You Tube an Fhóraim Uisce.

Bileog Fhaisnéise an Fhóraim Uisce

Táirgeadh bileoga fíricí a chlúdaíonn ceisteanna 
a bhaineann le bainistíocht uisce in Éirinn agus cuireadh 
ar fáil iad ar shuíomh gréasáin an Fhóraim Uisce faoi 
Acmhainní Oideachais agus Feasachta:
• Réamhrá ar an gCreat Treoir Uisce 
• Réamhrá don Phlean Bainistíochta Abhantraí 

I measc na n-ábhar eile atá á n-ullmhú tá: Bainistíocht 
Uisce in Éirinn; Seirbhísí Uisce in Éirinn; Réamhrá don 
Phlean Náisiúnta Acmhainní Uisce.

Roinntear acmhainní Oideachais Uisce le cathchments.ie 
agus an gréasáin oideachais uisce.

Oideachas agus Feasacht

An tAire Malcolm Noonan, ag tabhair isteach an Dréachtphlean 

Bainistíochta Abhantraí. 

http://catchments.ie
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Tá teacht ar thuarascálacha taighde, aighneachtaí 
beartais, miontuairiscí cruinnithe, preasráitis, 
nuachtlitreacha, uasdátaithe seachtainiúla nuachta agus 
fothaí meán sóisialta.
 
I measc na bpríomhchumarsáidí i 2021 tá:
• Tuarascáil Bhliantúil 2020
•  3 Nuachtlitir Ráithiúil, foilsíodh an 4ú ceann 

i mí Eanáir 2022
•  Seimineár gréasáin agus uasdátaithe 

seachtainiúla nuachta

Líonraí
• Grúpa Oibre Oideachais 
• Líonra Oideachais Uisce

Scaiptear nuachtlitir ráithiúil an Fhóraim ar gach 
comhlacht, a n-eagraíochtaí agus líonra páirtithe 
leasmhara an Fhóraim, na meáin nuachta agus cuirtear ar 
fáil go poiblí í ar an suíomh gréasáin. 

Tá preaseisiúintí ar fáil ar shuíomh gréasáin an Fhóraim 
Uisce: www.thewaterforum.ie 

Tá fothaí Twitter ar fáil ar shuíomh gréasáin an Fhóraim.

Cumarsáid: Preaseisiúintí 
agus Nuachtlitreacha

Ionadaíocht agus Léirithe

Déanann an t-Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, 
Donal Purcell ionadaíocht ar an bhFóram ar an 
gComhlacht Comhairleach Uisce. 

Bhronn Dr Tiona McGrath ar Chlár Máistreachta 
Bainistíochta Mara agus Fionnuisce Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh.

Rinne Dr Gretta McCarron cur i láthair ar an gCreat um 
Bainistíocht Chomhtháite Talún agus Tírdhreacha ag 
seiminéar gréasáin Ghrúpa Éireannach Hidrigeolaithe an 
Chomhlachais Idirnáisiúnta agus ag seimineár gréasáin na 
hInstitiúide Cairte um Éiceolaíocht agus Bainistíocht.

Is é croílár cumarsáide an Fhóraim an suíomh gréasáin www.thewaterforum.
ie áit a bhfuil gach cumarsáid de chuid an Fhóraim ar fáil. 

http://www.thewaterforum.ie
http://www.thewaterforum.ie
http://www.thewaterforum.ie
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IS TIMPEALLACHTAÍ UATHÚLA IAD 
TALAMH PHORTAIGH 

a sholáthraíonn raon leathan seirbhísí 

agus feidhmeanna tairbhiúla don 

duine agus don chomhshaol. Ina 

staid nádúrtha, cuireann siad próisis 

scagacháin ar fáil chun uisce a ghlanadh 

agus chun an sreabhadh a mhaolú trí 

laghdú a dhéanamh ar an méid uisce 

a théann isteach in aibhneacha agus 

lochanna; cabhraíonn siad leis an aeráid 

dhomhanda a rialáil agus an t-athrú 

aeráide a mhaolú tacaíonn siad le flóra 

agus fána uathúil; agus seirbhísí cultúrtha 

iolracha a sholáthar don tsochaí. 

Tá achar talún na hÉireann comhdhéanta 

de 20% de thalamh portaigh, ach níl 

ach 18% de na talamh phortaigh ar 

fad i riocht ‘beagnach nádúrtha’ nó 

‘sláintiúil’. Mar thoradh air sin, meastar 

82% de thalamh phortaigh a bheith 

‘díghrádaithe’. Cuimsíonn talamh 

phortaigh 95% uisce, agus déantar talamh 

phortaigh díghrádaithe a dhraenáil go 

céimeanna éagsúla le haghaidh baint 

móna, baint móna intíre, talmhaíochta nó 

foraoiseachta. Scaoileann draenáil talamh 

phortaigh agus baint fásra dromchla 

cothaithigh (fosfar, nítrigin, amóinia), 

carbón tuaslagtha agus dríodar, rud 

a thugann dath dorcha d’aibhneacha agus 

lochanna, agus a laghdaíonn cáilíocht 

an uisce. 

Is saincheist í seo i gceantair foinse uisce 

óil. Tá acmhainn laghdaithe ag talamh 

phortaigh le carbón a stóráil toisc nach 

bhfuil siad ag fás, scaoileann siad CO₂ 

a chuireann le hathrú aeráide agus ní féidir 

leo tacú le bithéagsúlacht plandaí agus 

ainmhithe a thuilleadh. Tá siad i mbaol 

dóiteáin freisin. Is féidir le bainistíocht níos 

fearr trí thalamh phortaigh a athfhliuchadh 

agus a athchóiriú na treochaí seo 

a aisiompú agus feidhmeanna nádúrtha na 

dtalamh portaigh a athchóiriú. Ní tuilte 

é athfhliuchadh. Ach trí bhlocáil is féidir an 

chothromaíocht uisce laistigh den talamh 

portaigh a athbhunú ionas gur féidir le 

plandaí a fhás agus athbhunú chun 

gnáthóga ainmhithe a sholáthar agus 

a fheabhsú sa phortach agus in 

aibhneacha le sruth. Beidh bearta níos 

fadtéarmaí agus cláir athchóirithe níos 

déine ag teastáil ó lagphortaigh 

thionsclaíochta chun iad a ghnóthú. 

‘Bealach nua le bheith sa phortach’ – an 
t-aistriú ó acmhainn eacnamaíoch go 
sócmhainn chultúrtha

Is fearr feidhm na bportach agus na 

dtalamh phortaigh a athrú óna n-úsáid 

eacnamaíoch a bhaineann le baint 

móna, foraoisiú agus talmhaíocht go 

húsáid le haghaidh caitheamh aimsire, 

turasóireacht, luachanna oidhreachta trí 

rannpháirtíocht pobail áitiúil. Ní mór an 

deis a thabhairt do phobail an t-athrú 

ar chlaochlú talamh portaigh a threorú 

ó bheith ina láithreacha saothair agus 

fostaíochta go láithreáin athchóirithe, 

áineasa agus caomhnaithe. 

Ní mór na hathruithe seo i luachanna 

tarlú, chun tacú le forbairt talamh 

phortaigh inbhuanaithe a thacaíonn 

le seirbhísí éiceachórais uisce, 

bithéagsúlachta agus aeráide, agus do 

phobail áitiúla. Dúirt Dr Tom Collins; 

“Tá aistí grámhara scríofa ag glúine 

de pháistí na hÉireann dar teideal Lá 

sa Phortach. Anois táimid ag iarraidh 

a chinntiú go mbeidh na glúnta atá le 

teacht in ann an aiste chéanna a scríobh 

leis an muinín neamhchiontach céanna 

nach n-athraíonn rudaí áirithe choíche.” 

Tuarascáil: Torthaí Cáilíochta Uisce 

ó Bhainistíocht Talamh Portaigh 

a bharrfheabhsú agus comhthairbhe 

a sheachadadh don aeráid agus 

don bhithéagsúlacht.

Ba mhaith leis an bhFóram buíochas 

a ghabháil leis na Painéalaithe a chuir 

leis an ngréasán ar Thalamh Phortaigh. 

Dr Tom Collins, Dr Flo Renou-Wilson, 

Dr David Wilson, Dr Derek McLoughlin, 

Kate Flood, Chris Uys agus Tina Claffey.

Plé gréasáin ar 

‘Thorthaí Cáilíochta Uisce 
a bharrfheabhsú 
ó Bhainistíocht 
Talamh Phortaigh’

“Tá achar talún na hÉireann comhdhéanta 20% de thalamh 

portaigh, ach níl ach 18% de na talamh phortaigh ar fad i riocht 

‘beagnach nádúrtha’ nó ‘sláintiúil’. Mar thoradh air sin, meastar 

82% de thalamh phortaigh a bheith ‘díghrádaithe’.”



Tuarascáil Bhliantúil 2021 / 19

An Fóram Uisce

SOLÁTHRAÍONN AN ROINN TITHÍOCHTA, RIALTAIS ÁITIÚIL AGUS 
OIDHREACHTA NA SPEANSAIS A THABHAÍONN AR An bhFóram. Le linn 2021, 
caitheadh agus briste síos sna catagóirí seo a leanas.

Mír Caiteachas go dtí an 
31ú Nollag 2021 €

Costais cruinnithe 1,393.27

Costais taistil na gcomhalta/caiteachais 1,659.36

Oiliúint agus éascú 3,469.13

Cur i bhfeidhm straitéise 109,796.02

Liúntas an Chathaoirligh 9,022.38

Tuarastail agus taistil na rúnaíochta 381,240.96

Plean Straitéiseach 23,244.78

Costais Oifige & TF 23,744.43

Iomlán 553,570.33

Airgeadas 
agus Riarachán

Cuireann Comhairle Contae Thiobraid Árann tacaíocht riaracháin ar fáil maidir 
le hacmhainní daonna, párolla, íocaíochtaí agus spás oifige.
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B’ACMHAINN LUACHMHAR AN SAINEOLAS AGUS AN 
T-EOLAS ATÁ AG TOM don Fhóram agus é tar éis forbairt 
mar chomhlacht páirtithe leasmhara ag cur go mór le 
bainistíocht uisce in Éirinn. Chomh maith le bheith ina 
chathaoirleach ar chruinnithe agus ag cur leis an bplé, 
bhí Tom ina ambasadóir don Fhóram agus ina urlabhraí ar 
cheisteanna uisce sna meáin náisiúnta. Mar mhodhnóir ag 
seimineár gréasáin, bhí bua ar leith aige chun ceisteanna 
spreagúla a chur agus smaointeoireacht nuálach a threorú. 

Chaith Tom 10 mbliana mar Chathaoirleach ar an gCoiste 
Náisiúnta Monatóireachta ar Uisce Tuaithe a mhaoirsigh 
infheistíocht de €2 billiún i mbonneagar Grúpscéim Uisce. 
Bhí baint mhór ag Tom le bunú an Ionaid Náisiúnta um 
Staidéar Fionnuisce (an Lárionad um Staidéar Fionnuisce 
agus Comhshaoil anois) ag Institiúid Teicneolaíochta 
Dhún Dealgan. Mar bhall den ghrúpa oibre Bradán Fiáin 
Éireann, chuir sé le cosc a chur ar iascaireacht sruthlíonta 
do bhradán in uiscí cósta na hÉireann. I 2015 ceapadh 
Tom mar Chathaoirleach ar an bhFóram Uisce Poiblí, 
agus ansin d’fhan sé mar Chathaoirleach ar an bhFóram 
Uisce - an Fóram Uisce i 2018. 

An tOllamh Tom 
Collins ar scor

Cé go gcaillfidh baill agus foireann láithreacht Tom, is mór 
an onóir dóibh oibriú leis thar na blianta agus tá súil acu 
leanúint ar aghaidh ag tógáil agus ag feabhsú ról agus 
tionchar an Fhóraim i mbainistíocht uisce in Éirinn.

“B’acmhainn luachmhar an 
saineolas agus an t-eolas atá ag 
Tom don Fhóram agus é tar éis 
forbairt mar chomhlacht páirtithe 
leasmhara ag cur go mór le 
bainistíocht uisce in Éirinn.”

Ba mhaith leis an bhFóram an deis seo a thapú chun gach rath 
a ghuí ar ár gCathaoirleach, an tOllamh Tom Collins agus é ag 
éirí as an bhFóram. 
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Buíochas
Ba mhaith leis an gCathaoirleach agus an t-Oifigeach Feidhmiúcháin 
Sinsearach buíochas a ghabháil le baill an Fhóraim Uisce as an dtacaíocht, 
a ndíograis, a n-obair chrua agus a dtiomantas i rith na bliana, go háirithe 
ag cur san áireamh na srianta a chuir COVID-19 i bhfeidhm. 

Ba mhaith leis an bhFóram Uisce buíochas a ghabháil leis na 
heagraíochtaí agus na daoine seo a leanas as a dtacaíocht d’obair an 
Fhóraim agus/nó as freastal ar chruinnithe an Fhóraim le linn 2021.
• An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
• An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
• Donal Daly
• Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan
• Tuarascáil ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
• Uisce Éireann
• Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil (LAWPRO)
• Oifig na nOibreacha Poiblí
• An Coimisiún um Rialáil Fóntas
• An Clár Dobharcheantair Talmhaíochta agus an ASSAP
• Comhairle Contae Thiobraid Árann



Na hOifigí Cathartha, Bóthar Luimnigh
An tAonach, Co. Thiobraid Árann

  www.thewaterforum.ie
  eolas@nationalwaterforum.ie
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