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  SAN EAGRÁN SEO 

Léargas is Déanaí 
 

Is é seo an cúigiú nuachtlitir do Scéim Faoisimh Tuilte Bhealach Féich - 
Srath an Urláir. Ar na príomhghníomhaíochtaí a rinneadh ó bhí an 
nuachtlitir dheiridh ann i mí an Mheithimh 2022  tá bearta coinneála uisce, 
samhaltú hiodrálach, agus an measúnú hidreolaíoch a thabhairt chun 
críche. 

Imscrúdú ar Shuíomhanna 
Leathanach 2 

Gníomhaíochtaí Comhshaoil 
Leathanach 3 

Hidreolaíocht & Hiodráilic 
Leathanach 4 

Cad é an Chéad Chéim Eile? 
Leathanach 5 
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Imscrúduithe ar Shuíomhanna (Claífort 
Bhealach Féich) 
 

Ceapadh an Conraitheoir do na Réamh-Imscrúduithe Talún ag claífort Bhealach Féich. Bhí Comhairle Contae Dhún 
na nGall i dteagmháil le húinéirí talún agus le háititheoirí na gceantar ina bhfuil na himscrúduithe talún beartaithe. 
Mhol an Chomhairle go mbeadh srian sealadach ar rochtain ar chosán chlaífort Bhealach Féich fad a bheidh na 
hoibreacha ag dul ar aghaidh.  Tá an dáta tosaigh á dheimhniú leis an Chonraitheoir. 

Grianghraf le déanaí den staid reatha ar chuid den 
chlaífort in aice le Páirc na Finne, Bealach Féich 
(Meitheamh 2022) 
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Gníomhaíochtaí Comhshaoil 
 

Bainistíocht agus Cóireáil Speicis Ionracha 
Tá cóireáil na speiceas ionrach i limistéar na scéime críochnaithe anois do shéasúr 2022. I measc na Speiceas 
Ionrach a ndearnadh cóireáil orthu sa limistéar bhí Balsam Himiléach agus Glúineach Bhiorach. Tosóidh an 
Conraitheoir ar an chóireáil arís i mBealach Féich agus i Srath an Urláir san Earrach do Shéasúr 2023. 

 

Suirbhéanna Speisialtóra 
Cuireadh leis na suirbhéanna comhshaoil bonnlíne speisialaithe do Scéim Faoisimh Tuilte Bealach Féich-Srath an 
Urláir: 

 Cáilíocht Aeir & Aeráide - Níor tosaíodh air go fóill. 
 Éiceolaíocht Uisceach - Cuireadh suirbhéanna i gcrích; tuarascáil le cur amach. 
 Tírdhreach agus Físiúil - Níor tosaíodh air go fóill. 
 Torann & Creathadh - Níor tosaíodh air go fóill. 
 Seandálaíocht agus Oidhreacht Chultúrtha - Níor tosaíodh air go fóill. 
 Suirbhéanna ar Ialtóga - Cuireadh suirbhéanna i gcrích; tuarascáil le cur amach. 
 Suirbhéanna ar Chrainn - Cuireadh suirbhéanna i gcrích; tuarascáil le cur amach. 

 

Bearta Coinneála Uisce Nádúrtha 
Tá foireann an tionscadail ag dul ar aghaidh leis an mheasúnú ar an fhéidearthacht do Bhearta Coinneála Uisce 
Nádúrtha i ndobharcheantair abhann Bhealach Féich-Srath an Urláir le riosca tuilte a mhaolú. Cuireadh mapáil na 
ndobharcheantair chun críche. Aithnítear sna léarscáileanna seo úsáid talún, clúdach talún, rangú ithreach, fánaí 
talún agus féidearthachtaí stórála tuilemhánna.  Sa mheasúnacht táthar ag féachaint ar an fhéidearthacht do 1) 
Laghdú ar Rith chun Siúil 2) Stóráil agus 3) Úsáid Talún / Bainistiú Dríodair. Déanfar tuarascáil féidearthachta 
iomlán a ullmhú fosta a bheidh mar bhonn eolais le forbairt roghanna iomlána. 
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Anailís Hidreolaíoch agus Samhlú Hiodráilice
 

Eisíodh an tuarascáil hidreolaíochta dheiridh do Bhealach Féich agus Srath an Urláir agus tá tuairimí a fuarthas ó 
bhaill den ghrúpa stiúrtha ann. 

Tá forbairt na samhla hiodrálaí ar siúl go leanúnach. Tá foireann an tionscadail ag céim chalabrúcháin & fíoraithe 
na ngníomhaíochtaí samhaltaithe hiodrálach faoi láthair. Reáchtálfar an tsamhail le hionsamhail a dhéanamh ar 
phatrúin tuilte agus fairsinge tuilte cosúil le teagmhais tuilte san am a chuaigh thart ar nós mhí na Samhana 2015. 
Deimhneoidh sé seo go bhfuil an tsamhail ag rith i gceart agus go bhfuil na torthaí a shamhlaímid mar a bhíothas 
ag súil leis.  Thig linn an tsamhail a úsáid ansin le riosca tuilte a shainiú anois, agus amach anseo, agus le bearta 
éagsúla faoisimh tuilte a thástáil. 

 

 

  

 

 

Miontuile ar Shráid/Bóthar Neamhnaigh, 
Bealach Féich-Srath an Urláir – Meán 
Fómhair 2022. 
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Cad é an chéad 
chéim eile? 
Sna míonna amach romhainn, beidh Foireann an 
Tionscadail ag obair ar:  

 Imscrúdú ar Shuíomh ar chlaífoirt na Finne agus 
measúnú oiriúnachta le cosaint ó thuilte. 

 Leanúint le Suirbhéanna Speisialtóirí 
Comhshaoil. 

 Leanúint den Samhaltú Hiodrálach lena n-
áirítear cásanna bonnlíne agus tástáil ar 
roghanna faoisimh tuilte. 

 Ceardlann hiodrálaice leis an nGrúpa Stiúrtha 
 Leanúint den Mheasúnú ar Acmhainneacht 

Bearta Coinneála Uisce Nádúrtha 
 Tús a chur le Tuarascálacha Scagtha agus 

Scópála Measúnaithe Tionchair Chomhshaoil a 
dhréachtú 

 Tús a chur le Scagadh Measúnaithe Cuí a 
dhréachtú le haghaidh Ráiteas Tionchair 
Natura 

 Measúnú Hidreamoirfeolaíochta  

Déan teagmháil linn 
 

Dá mba mhaith leat teagmháil a 
dhéanamh le Foireann an Tionscadail 
faoi aon ábhar a bhaineann le Scéim 
Faoisimh Tuilte Bhealach Féich-Srath 
an Urláir is féidir leat é sin a dhéanamh 
ar an dóigh seo a leanas: 
 

Ríomhphost 

Ballybofey-StranorlarFRS@ByrneLooby.com 

 

Post 

Bainisteoir Tionscadail FRS Bhealach Féich-Srath an 
Urláir  
ByrneLooby 
Building 2100 
Cork Airport Business Park  
Bóthar Chionn tSáile 
Corcaigh  
 

Guthán 

+353 (0) 21 240 7988 

 

Dá mba mhaith leat tuilleadh eolais a 
fháil faoin Scéim lena n-áirítear an clár, 
tabhair cuairt ar ár suíomh Gréasáin: 


