Bithéagsúlacht inár gcuid Foirgneamh
An dtugann tú faoi deara é nuair a thagann an chéad fháinleog san Earrach ag deireadh a turas fada imircíochta ón
Afraic? Arbh eol duit go dtig le hialtóg fhreascrach amháin thart ar 3000 mílteog a ithe in aghaidh na hoíche? Nó go
bhféadfadh líon na scréachóg reilige (éan an Late Late Show (the Late Late Show bird) a bhí flúirseach in Éirinn tráth,
a bheith chomh híseal le 300 péire? Agus cad atá ag na speicis seo i bpáirt lena chéile?
...Is minic a mhaireann siad i bhfoigrnimh mar thithe cónaithe, seanfhoirgnimh fheirme, sean eaglaisí, cróite agus
seideanna.
Cuid thábhachtach dár mbithéagsúlacht agus dár n-oidhreacht náisiúnta is ea éin agus ialtóga na hÉireann. Soláthraíonn
siad seirbhísí tábhachtacha don chomhshaol trí chéile agus do dhaoine, agus cuidíonn siad le bainistíocht na tuaithe.
Tá ialtóga thar a bheith lenár leas mar itheann siad na mílte míoltóg ghéar atá ina gcrá do dhaoine agus do bheostoc.
Cuidíonn éin le rialáil a dhéanamh ar lotnaidí gairdín agus feirme (mar chreimirí) agus fiailí, leathann siad síolta.
Tá mórán dár gcuid éan agus ár gcuid ialtóg uile leochaileach ag cur isteach ón duine agus má théann siad ar gor
nó ar fara i bhfoirgneamh, is féidir díobháil a dhéanamh dóibh trí oibreacha athchóirithe nó athshlánaithe ar an
bhfoirgneamh. Tá cosaint dlíthiúil ag na hialtóga agus na héin uile agus ag a neadacha agus a bhfaraí, agus a gcuid
uibheacha agus a gcuid gearrcach in Éirinn. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go mbeimis feasach ar nósanna na nainmhithe seo agus ar na nithe a fhéadfadh dochar a dhéanamh dóibh, go dtuigfimis na dlíthe a dhéanann cosaint
orthu, go bhfoghlaimeoimis conas comhaireachtáil leo inár gcuid foirgneamh, go mbainimis taitneamh as a dteacht
agus a n-imeacht, agus fiú go meallfaimis isteach in ár spásanna iad. Sin is aidhm don bhfoilseachán seo. Tá úinéirí
foirgneamh ina gcaomhnóirí ar mhórán ialtóg agus éan goir. Níl sé i gceist an foilseachán seo a bheith ina threoir
uileghabhálach má tá oibreacha á bpleanáil agat ar d’fhoirgneamh, ach lenár dtuiscint a mhéadú ar a thábhachtaí is
atá foirgnimh d’ialtóga agus d’éin.

Éin ag
Neadaireacht

Ialtóga ar Fara
Bhí crainn, uaimheanna, seanfhoirgnimh agus siléir
ina suíomhanna traidisiúnta fara tráth ag ialtóga, ach
ón uair nach bhfuil teacht orthu sin a thuilleadh, tá ar
na hialtóga foirgneamh de shaghas ar bith a úsáid. Tá
gach aon fhoirgneamh, go háirithe na ballaí, tochtair
agus dín ina n-áiteanna ionchasacha fara. Is maith le
hialtóga foirgnimh ghlana saor ó shéideáin, gan smúit
ná líon damháin alla agus de ghnáth ceileann siad iad
féin i scáintí, laistiar den bhfeilt dín, i gcuasa sna ballaí
agus faoi thíleanna mullaigh. Ní thugann siad ábhar
nid isteach agus ní chreimeann siad adhmad ná cáblaí
leictreacha.

Speicis Ialtóg in Éirinn
Tá 10 speiceas Ialtóg againn in Éirinn:
An ialtóg fhreascrach sopránó agus an ialtóg fhreascrach
choiteann na hialtóga is lú dá bhfuil againn (rachaidís
ar bharr d’ordóige) agus is iad an speiceas iad is gnáthaí
a fhaightear i dtithe. Is maith leo dul ar fara ag binn tí,
os cionn tairr, ar bharr ballaí cuasacha, gar do shimléir
agus laistiar de chláir bhinne. Téann siad ar fara chomh
maith faoi thíleanna mullaigh agus faoin bhfeilt dín.
An ialtóg chluasach dhonn an céad cheann eile is
coitianta a fhaightear i bhfoirgnimh cé gur fearr léi
spásanna móra dín. Is minic an speiceas seo le ar
feiceáil crochadh ón gclár mullaigh sa díon.
Raghadh Ialtóg Leisler, an ialtóg is mó dá bhfuil
againn, ar chroí do bhoise; is tearc sa chuid eile
den Eoraip í ach tá sí forleathan in Éirinn. Is minic a
fhaightear í i sceimhleacha tithe agus i gcrainn.

Tig le héin feidhm a bhaint as gach aon
chineál struchtúir chun neadaireachta,
ó fhothrach cloch go foirgneamh nuaaimseartha coincréite agus ó choimpléisc
mhóra tionsclaíochta go seideanna
beaga gairdín. De dheasca athruithe ar
an tuath, tá mórán speiceas éan ag brath
ar fhoirgnimh le gnáthóga neadaireachta
a sholáthar dóibh.. Ar na cinn is fearr
aithne díobh sin tá an Fháinleog, agus
ina dhiaidh sin an Scréachóg Reilige, an
Gabhlán Binne agus an Gealbhan Tí.

Ialtóg chluasach dhonn ar fara laistigh de bhalla. (Conor
Kelleher)

An chrú-ialtóg bheag an ialtóg dár gcuid is mó
cosanta agus crochann sí go saoráideach bunos-cionn agus a sciatháin fillte ar a cabhail agus
is minic í i gcruth phluma ar crochadh.
Tá an ialtóg ghiobach, ialtóg Bhrandt, ialtóg Natterer
agus ialtóg Dhaubenton dealraitheach lena chéile agus
is féidir teacht orthu i spásanna dín i dtithe, i scáintí in
obair chloiche agus bríce agus ar feadh bíomaí mullaigh.
Speiceas tearc is ea ialtóg fhreascrach Nathusius
agus tá a cuid nósanna cosúil leo sin ag
an ialtóg fhreascrach choiteann.
Le féachaint ar mhapaí contae a léiríonn dáileadh
na speiceas ialtóg in Éirinn, tabhair cuaird ar
shuíomh gréasáin Chaomhnú Ialtóg na hÉireann,
www.batconservationireland.org.

Scréachóg Reilige

Is fearr le formhór na n-éan foirgnimh atá
ciúin gan chur isteach chun neadaireachta.
Tig le seanfhothracha cloch, leithéidí
Liatráisc ar nead ar sholas sheachtrach foirgnimh tí nua-aimseartha.
caisleáin, seantithe nó eaglaisí fiú, poill
(Neil van Dokkum)
agus scáintí chun neadaireachta. Tá
clúdach níos fearr d’éin neadaireachta ag foirgnimh atá clúdaithe le heidhneán nó le féitheach eile. Ar a shon sin,
bainfidh éin feidhm chomh maith as foirgnimh atá á n-úsáid go laethiúil. Tógann mórán díobh, leithéidí an Ghabhláin
Binne a gcuid nead ar an taobh amuigh d’fhoirgnimh, ach tá beagán díobh, mar an Fháinleog a chónaíonn laistigh
d’fhoirgnimh. Tá éin áirithe ann, mar an Druid nó an Ghlasóg Shráide, a bhainfidh leas as an aer níos teo i lár cathrach
agus a dhéanfaidh fara i dtithe i gcaitheamh an gheimhridh. Is féidir go n-áiteodh Dreoilín nó Spideog seideanna beaga
adhmaid nó ballaí ar lorg suímh nide i mball cluthar, slán ón aimsir. Tig le glúin i ndiaidh a chéile d’Fháinleoga an
foirgneamh céanna chun neadaireachta ar feadh na mblianta fada.

Go tipiciúil, baineann an Scréachóg Reilige feidhm as
seanfhoirgnimh mhóra chloch, mar a ndéanann siad neadú i
gcuasa sa simléar nó sa bhalla, ó cheann ceann na bliana, agus
dá bhrí sin is féidir cur isteach orthu trí oibreacha athchóirithe
am ar bith i gcaitheamh na bliana. Is féidir aon fhoirgneamh
ina bhfuil cuas mór go leor, ag áireamh struchtúr nua-aoiseacha
miotail agus coincréite, nó go fiú tithe beaga aon urláir le díonspás nó uchtbhalla simléir slán, a bheith áitithe. Agus athchóiriú
á dhéanamh ar fhoirgneamh, ba cheart sa ghnáthshlí seiceáil a
dhéanamh féachaint an bhfuil Scréachóga Reilige ann (millíní,
cac agus cleití). Tá an Scréachóg Reilige ar an ‘liosta dearg’ in
Éirinn: ciallaíonn sin go bhfuil ábhar mór imní ann maidir lena
gcaomhnú, de bhrí mórmheath ar a líon, dar le Cairde Éanlaith
Éireann. Tá breis is 90% den 300 péire a meastar a bheith in
Éirinn neadaithe i seanfhoirgnimh. Is féidir gurb ann do mhórán
cúiseanna ar mheath an daonra, ach tá cailliúint nó athchóiriú
ar fhoirgnimh a bhí oiriúnach tráth aitheanta mar fhachtóir
a chuidigh leis sin. Má thagann tú ar aon rian de Scréachóga
Reilige, déan teagmháil le Cairde Éanlaith Éireann le comhairle
a fháil (féach faisnéis teagmhála ar an gcúl-leathanach.

Scréachóg Reilige.(John Lusby)

Boscaí Éan agus Ialtóg
Is é is príomhaidhm le boscaí ialtóg ná suíomhanna fara malartacha a sholáthar do
ghrúpaí ialtóg nuair nach ann do shuíomhanna nádúrtha nó nuair nach mbeidh teacht
ar a leithéid.. Cé go ndéanfadh soláthar fara dá leithéid seo leas na n-ialtóg, ba cheart a
rá go soiléir nach féidir bosca dá fheabhas bheith chomh maith le fara i gcrann cuasach
nó i bhfoirgneamh. Le hialtóga a spreagadh le húsáid a bhaint as boscaí ialtóg, tá sé
thar a bheith tábhachtach iad a shuiteáil go cáiréiseach (breis eolais faoi seo ar fáil i
rannóg Fiadhúlra www.heritagecouncil.ie).
Má tá éin i bhfoirgneamh ar a bhfuil i gceist agat oibreacha a dhéanamh, b’fhéidir go
mbeadh deis ann “cóiríocht” dóibh a chorprú sa dearadh trí bhoscaí neadaireachta a
Bosca neadaireachta do ghealbhan tí ar
úsáid. Ní bheidh aon leisce ar an gcuid is mó de na speicis a
thaobh tí. (Cairde Éanlaith Éireann)
úsáideann foirgnimh, go háirithe speicis a úsáideann poll nó
cuas, boscaí neadaireachta a úsáid. Tá cóilíneachtaí gabhlán
an-leochaileach maidir le gnáthóg a chailliúint de dheasca
athchóirithe foirgneamh, ach ainneoin sin is fuirist athchóirithe
den chineál sin a dhearadh le ceadú don ghabhlán neadú sna
foirgnimh, trí bhoscaí oiriúnacha neadaireachta a sholáthar.
Boscaí Ialtóg de chineáil éagsúla, dath dubh orthu
uilele níos mó teasa a shú ón ngrian agus na hialtóga a
choimeád teolaí ar an mbealach sin. (Tina Aughney)

Faisnéis agus Teagmhálaithe Úsáideacha
An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra:
Tig leat ceisteanna a chur faoin dlí ar ialtóga, ialtóga i do
theach nó má tá oibreacha tógála á bpleanáil agat agus gur
dóigh leat go bhféadfadh éifeacht a bheith acu ar ialtóga déan
teagmháil le Líne Chabhrach Ialtóg SPNF ar shaorghlao: 1800
405 000.
Do cheisteanna maidir le héin déan teagmháil trí SPNF
le Maoirseoir Caomhantais SPNF , 7, Plás Íle, Baile Átha
Cliath 2, Teil: +353 (0)1-888-2000; Gréasán: www.npws.
ie.(Tá foilseachán SPNF : Bats in Houses ar fáil ar an suíomh
gréasáin).”
Caomhnú Ialtóg na hÉireann (CIÉ)
Déan teagmháil le CIÉ le comhairle a fháil ar ialtóga.
Cuimsíonn an suíomh gréasáin www.batconservationireland.
org bunachar sonraí inchuardaigh ar speiceas aitheanta ialtóg
i ngach contae ar leith, foilseacháin agus a nuachtlitir ‘The
Natterer.
Grúpa Ialtóg Contae Chorcaí
Fón 021-7339247 nó tabhair turas ar www corkcountybatgroup.
ie. Tá físléiriú ar a suíomh gréasáin ar an mbealach le hialtóg a
bhuail isteach in áit chónaithe a bhaint as.
Cairde Éanlaith Éireann Do chomhairle ar éin ag áireamh
reachtaíochta agus nithe praiticiúla mar bhoscaí
neadaireachta, aithint éanlaith etc: Cairde Éanlaith Éireann,
Bosca Oiﬁg Phoist 12, Na Clocha Liatha, Co. Chill Mhantáin,
Teil: +353 (0)1-281-9878; Gréasán: www.birdwatchireland.ie
Má thagann tú ar Éan atá tinn nó gortaithe
Má thagann tú ar éan atá tinn nó gortaithe, déan teagmháil
le Cumann na hÉireann um Fhóirithint ar Ainmhithe (ISPCA)
ag 043-33-25035 nó le do SPCA áitiúil (féach eolaí teileafóin
áitiúil do shonraí). Rogha eile is ea cabhair a lorg ar thréidlia
áitiúil

Foilseacháin na Comhairle Oidhreachta atá ar fáil i rannóg
Fiadhúlra a suíomh gréasáin http://www.heritagecouncil.
ie/wildlife/:
Treoirlínte um Shuirbhéireacht Ialtóg: Scéim na bhFoirgneamh
Traidisiúnta Feirme
Caomhnú Ialtóga– Nar is féidir le hÚdaráis Áitiúla Cabhrú
- Bithéagsúlacht, An Dlí agus Tusa: bileog a chuireann ar
an eolas thú maidir leis na dlíthe a dhéanann cosaint ar an
mbithéagsúlacht.
- Caomhnú agus Feabhsú Fiadhúlra i mBailte agus i
Sráidbhailte: Treoir do Ghrúpaí Áitiúla Pobail
Caomhnú Fálta
Tá a thuilleadh faisnéise i rannóg Fiadhúlra an tsuímh
ghréasáin seo ar ialtóga agus ar éin i dtithe a bhaineann leis
an bhfoilseachán seo ina measc táblaí ag léiriú fothú, fara,
agus nósanna neadaireachta na speiceas éagsúla ialtóg agus
éan agus léaráid ag taispeáint na n-áiteanna laistigh de theach
cónaithe ina dtaitníonn le hialtóga dul ar fara.
Déan teagmháil, le do thoil, le hOiﬁgeach Fiadhúlra na
Comhairle Oidhreachta dona thuilleadh faisnéise.
Tina Aughney, Alex Copland agus Oonagh Duggan a scríobh
an téacs.
Griangraf Clúdaigh: Teach Muintire An Fhaiche, Ráth Mealtain, Co.
Dhún na nGall. Is minic acmhainn i dtithe mar seo le suíomh fara agus
neadaireachta a sholáthar d’ialtóga agus d’éin.(Colm Murray)
Intlis an chlúdaigh: Scréachóg Reilige. (John Lusby)
Griangraf Cúlra: Riasc na Páirce Nua, Co. Chill Chainnigh (Oonagh
Duggan) Teach Hall, Co. Chill Chainnigh (Oonagh Duggan)
An Chomhairle Oidhreachta
The Heritage Council

Áras na hOidhreachta
Church Lane, Kilkenny, Ireland
T 056 777 0777
F 056 777 0788
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Ialtóga, Éin, Foirgnimh agus Tusa!

Cá bhfios dom go bhfuil ialtóga i
bhFoirgneamh?

Ialtóga a Thuiscint
De dheasca meath ar ialtóga ar fud na hEorpa agus a ról tábhachtach i ngréasán
na beatha, tá caomhnú daonraí ialtóg na hÉireann thar a bheith tábhachtach.
Ach is minic nach dtuigtear ialtóga in Éirinn de dheasca a nasctha le hOíche
Shamhna agus le scannáin uafáis. Ní baol ar bith don duine iad agus ní rachaidh
siad i bhfostú i do chuid gruaige!
De ghnáth ní thagann siad amach ach istoíche le hithe agus is minic nach dtugann
daoine faoi deara iad.. Bíonn siad i gceantair in aice le huisce agus le garrán agus
is ansin a fhaigheann siad feithidí. Mamaigh ar ár gcuma féin is ea ialtóga (ní
creimirí iad) agus ní shaolaítear dóibh ach gearrcach amháin bliain ar bith. Tig
leo bheith i gcóilíneachtaí nó ar fara aonair nó i ngrúpaí beaga agus is féidir
éilimh éagsúla fara a bheith acu de réir na séasúr, an speicis agus a ngnéas nó a
n-aois. Dá thoradh sin is féidir nach mbeadh fara ialtóg áitithe ó cheann ceann
na bliana agus na hialtóga ag gluaiseacht de réir mar a athraíonn a riachtanas,
ach filleann siad ar an bhfara céanna gach aon bhliain.
Faightear na cóilíneachtaí is mó ialtóg sa samhradh nuair a chruinníonn na
baineannaigh i bhfaraí máithreachais. Má dhéantar díobháil do na faraí seo nó
má chuirtear isteach orthu, agus na hóga laistigh, d’fhéadfadh sé an daonra a
dhíothú don bhliain ina dhiaidh sin. Sa gheimhreadh nuair a théann na hialtóga
chun geimhrithe maolaíonn a
gcuid meitibileachta go mór ar fad.
Má chuirtear isteach ar a bhfara
geimhridh is féidir go dtógfadh
sé 30-40 nóiméad orthu teacht as
a suain: is féidir sin a bheith rómhall le héalú ó ghortú nó bás ó
oibreacha tógála. De bhrí ísle líon
a n-óga, agus de bhrí go bhfuil a
dteacht slán ag brath ar oiread
sin fachtór éagsúla, tá a ndaonraí
leochaileach d’athruithe ar a
dtimpeallacht.

Ialtóg Leisler ar scíth ar láimhinne ar lámh speisialtóra
ialtóg.(Tina Aughney)

Riachtanais eile d’Ialtóga
agus d’Éin
Chomh maith leis an bhfoirgneamh féin, tá bainistíocht báúil ar an dúiche
máguaird nó ar an ngairdín riachtanach d’éin, ialtóga agus fiadhúlra eile. Is
gá d �éin agus d’ialtóga araon crainn agus fálta mar gheall ar na feithidí agus
na fothana a sholáthraíonn siad. Sa ghairdín, is mór an tairbhe é plandáil a
dhéanamh ar speicis oiriúnacha plandaí, tor agus crann (go háirithe speiceas
dúchasach ar a bhfásann caortha do na héin) agus tá leas le baint as fothú éan
i rith an gheimhridh chomh maith. Meall ialtóga isteach i do ghairdín trí stoc
de phlandaí dúchasacha a scaoileann a gcumhra amach istoíche, trí limistéar
fliuch a chruthú, lotnaidicídí a sheachaint agus carn múirín a dhéanamh Sa
tírdhreach feirmeoireachta cothaíonn fálta, coillearnacha agus bogaigh daonraí
éan agus ialtóg de bhrí go soláthraíonn siad bia agus uisce dóibh. Ní maith
le hialtóga eitilt i gceantair
oscailte agus gabhann siad faoi
scáth chrannteorann le teacht
ar a gceantair fhothaithe. Fiú
amháin i gceantair uirbeacha, is
féidir bainistiú a dhéanamh ar
spásanna glasa, i bpáirceanna
miondíola nó gnó nó i gclós
scoile le leas an fhiadhúlra
trí phlandáil thuisceanach ar
FFoirgnimh fheirme timpeallaithe ag crainn, fálta
speicis oiriúnacha le bia agus
sceach agus plandaí eile. Tá an fásra seo riachtanach
d’ialtóga agus d’éin chun fothaithe agus chun ceilte.
Anna Meenan

fothain a sholáthar.

Maireachtáil le hIaltóga agus Éin
Ag seo roinnt leideanna má tá ialtóga agus/nó éin i do theach:

•

Crú-ialtóg bheag ar crochadh ó bhíoma
in áiléar. (Mike Brown)

1. Déan seiceáil lasmuigh den bhfoirgneamh féachaint an bhfuil aon chac

tá cac ialtóige ag carnadh agus bailigh ag
deireadh an séasúir é (cuir ar do cheapach
bláth nó ar do mhúirín é).

• Déan

deimhin de go gcoimeádtar doras
an áiléir iata le cosc a chur ar ialtóga eitilt
isteach sa spás cónaithe sa teach.

• Uaireanta eitlíonn éin isteach ar fhuinneoga

agus maraítear nó gortaítear iad. Má
tharlaíonn seo go rialta, d’fhéadfadh
scáthchruth d’éan creiche éin a chosc ar
phána na fuinneoige a bhualadh.

Is minic an gabhlán
coiteann ar nead laistigh
d’fhoirgnimh.(Artur Tabor)

Má thagann tú ar Ialtóg nó ar Éan i do Cheantar Maireachtála:
Dún doras an tseomra ina bhfeictear an ialtóg nó an t-éan agus oscail na
fuinneoga, oscail na cuirtíní agus múch an solas. Ceadaíonn seo bealach
don ialtóg/éan ar eitilt le fanacht sochair agus faill éalaithe. Ná téigh sa tóir
ar ialtóg/éan ar eitilt mar ní dhéanann sin ach eagla a chur uirthi/air agus
an fhadhb a fhadú

• Ba cheart faire ar ialtóga nó ar éin go stadann siad (is minic a théann ialtóga
chun suain i bpléataí chuirtíní).

• D’éin: déan iarracht ar é a theanntú agus beir air le líontán láimhe nó

bráillín éadrom. A luaithe is a ghabhtar é is féidir an t-éan a scaoileadh
saor. Tabhair faoi deara go bhfuil éin, go háirithe cinn bheaga, anleochaileach agus ní mór a bheith cáiréiseach agus tú á láimhseáil.

ialtóg ar phánaí nó ar leaca fuinneoige, ar bhallaí seachtracha an tí nó ar
an talamh gar don bhfoirgneamh. Léireoidh suíomh an chaca cá mbíonn
na hialtóga ag teacht as an bhfoirgneamh. Tá a gcuid caca donn dorcha
nó dubh agus idir 4-8mm ar fad. Ní hionann agus cac luchóige, déantar
mionbhruar de chac ialtóige nuair a bhrúitear é. Is féidir iad a fháil chomh
maith ar bhallaí seachtracha agus ar fhuinneoga faoi bhun na bpoll isteach
is amach.

Gearrcaigh fháinleoige ina gcupa nide cré greamaithe den taobh istigh de bhalla fhoirgneamh feirme.
(Stefanie Fleischer)

Oibreacha Tógála agus a
dTionchair ar Ialtóga agus Éin
Tig le hoibreacha tógála deisiúchán, athchóiriú agus athnuachan (m.sh.
athdhíonadh, athíliú, athphointeáil, cóireáil adhmaid) dochar a dhéanamh
d’ialtóga, d’fharaí ialtóg, agus d’éin ar gor, agus gach ceann díobh faoi
chosaint na dlí. Dá bhrí sin, tá sé fíorthábhachtach a fháil amach an bhfuil
ialtóga i do fhoirgneamh a luaithe agus is féidir é chun nach ndéanfaidh aon
oibreacha atá beartaithe agat a dhéanamh aon dochar do na hainmhithe
seo ná dá gcuid suíomhanna fara /nide.
Más dóigh leat go bhfuil ialtóga nó éin ar gor agat i d’fhoirgneamh ba chóir
duit teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus
Fiadhúlra (SPNF) sula dtéitear i mbun aon oibreacha, ar eagla go mbeifeá
d’aon ghnó nó de thimpiste ciontach as cion. Maidir le hialtóga, is féidir
go ndéarfadh SPNF gur ghá duit ceadúnas maolaithe le coinníollacha nach
mór géilleadh dóibh sna hoibreacha. Tá na coinníollacha seo bunaithe ar an
gcineál ialtóga atá ann, ar
an úsáid a bhaineann siad
as an bhfoirgneamh agus
cineál na n-oibreacha atá
fút a dhéanamh m.sh.
b’fhéidir go mbeadh
ort gan na hoibreacha a
dhéanamh i gcaitheamh
míonna an tsamhraidh
nó go n-úsáidfeá ceimicí
ialtóg-chairdiúil . Déan
Díríonn an spréphéint dhearg suíomh fara ialtóg atá
seiceáil ar an rannóg Dlí
marcáilte le coimeád le linn oibreacha inlíonta d’fhonn é
a bheith ar fáil le húsáid ag na hialtóga nuair a bheidh
thíos agus déan teagmháil
na hoibreacha críochnaithe. (Conor Kelleher)
le SPNF le ráiteas iomlán
ar an dlí a fháil.

.

2. Sa chlapsholas cuir féin agus triúr eile ag ceithre chúinne an tí. Bí ann 30
nóiméad i ndiaidh dul faoi na gréine agus bí ag faire d’ialtóga ag teacht
amach as an bhfoirgneamh. Déan nóta de na pointí amach (ná clúdaigh iad
seo, bheadh sin mídhleathach).

3. Má tá spás an áiléir inrochtain, déan é a sheiceáil do chac ialtóg agus
d’ialtóga infheicthe agus déan nóta d’aon áit ina bhfeiceann tú fianaise
. Cuardaigh chomh maith do chairn bheaga de sciatháin leamhain agus
ciaróige, limistéir áiléir saor
ó líontán damhán alla agus
smálú ar adhmad nó ar bhallaí
óna gcuid múin.

4. Le pointí iontrála ialtóg go
foirgneamh a aithint déan
seiceáil le breacadh an lae.
Is féidir go bhfeicfeá iad ag
bailiú thart ar fhoirgneamh
30 nóiméad roimh éirí na
gréine agus an oíche caite acu
ag fothú.

Is minic ialtóga, go háirithe ialtóga freascracha,
ar fara i dtithe nua-aimseartha dá leithéid seo.
(Tina Aughney)

Bí feasach, le do thoil, nach ionann an foirgneamh a bheith
seiceáilte agat féin agus tú a bheith saor ó oibligeáidí
faoi na dlíthe ag cosaint ialtóga agus éin, ná ní féidir é a
úsáid mar mhalairt ar shuirbhéireacht ag speisialtóir, dá
bhrí sin, má atá aon amhras ort, faigh comhairle.

Seiceáil d’Éin ar Gor
Forbhreathnú ar na Dlíthe
Cosanta Ialtóg agus Éan ar Gor.

Gníomhaíocht ghinearálta éan thart ar fhoirgneamh an comhartha is fearr ar

An Dlí maidir le hÉin ar Gor

suíomh gréasáin na Comhairle Oidhreachta do thábla ag léiriú nósanna goir

Tá cosaint iomlán faoin dlí ar na héin, neadacha, uibheacha agus gearrcaigh
uile in Éirinn ag Acht Fiadhúlra (1976) mar a leasaíodh 2000. Cion is ea é
nead ghníomhach a scrios (ó chéim na tógála go cleitiú na ngearrcach), mura
bhfuil an nead lonnaithe i bhfoirgneamh atá áitithe ag daoine (sa chás sin, níl
cosaint ar an nead ach nuair is ann d’uibheacha nó gearrcaigh). Má bhíonn
obair idir lámha ar fhoirgneamh agus go dtagtar ar nead ghníomhach, ba
chóir teagmháil a dhéanamh láithreach bonn le Maoirseoir Caomhantais
leis an Seirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra (SPNF) le comhairle a
fháil. Dá bhrí sin, cion is ea aon obair eile a scriosann an nead.

clúdaigh do dhabhach uisce chun nach mbáitear ialtóga de thaisme agus
go n-éilleofaí do chuid uisce.

• Cuir bileog phlaisteach ar urlár an áiléir má

•

Cuimhnigh go dtig le hialtóga do theach
a úsáid i rith an tsamhraidh ach nach
n-úsáidfidh siad sa bhfómhar é agus dá
bhrí sin gur Aibreán - Lúnasa an tráth
seiceála is fearr. Tá eolas breise i rannóg
Fiadhúlra suíomh gréasáin na Comhairle
Oidhreachta (www.heritagecouncil.ie)
ar na háiteanna laistigh de theach inar
minic ialtóga ar fara.

an bhféidearthacht suíomh nide gníomhach a bheith laistigh. Má úsáideann tú
foirgneamh go rialta is féidir go mbeifeá go maith ar an eolas faoi éin a bheith
ann. Lean na céimeanna seo le seiceáil d’éin ar gor (Féach rannóg Fiadhúlra
d’éin a úsáideann foirgnimh go coitianta.):

•

An Dlí maidir le hIaltóga
Tá na hialtóga uile agus a gcuid faraí, gan eisceacht, dianchosanta in Éirinn
faoin Treoir um Ghnáthóg AE. Tá cosaint orthu chomh maith faoi Acht
Fiadhúlra na hÉireann (1976) mar a leasaíodh in 2000. Ós eol go n-áitíonn
ialtóga foirgnimh, tá gach aon fhoirgneamh agus, go háirithe a mballaí, a
dtochtair agus a ndín ina n-áiteanna ionchasacha fara. Faoi na dlíthe seo, is
cion é aon ialtóg ar bith a mharú d’aon ghnó, a shuaitheadh, a láimhseáil,
a dhíol nó a chur ar díol, gan cheadúnas. Is cion é chomh maith cur isteach
ar fhara ialtóg (fiú má tá na hialtóga as láthair). Má tá ialtóga nó fara ialtóg
i d’fhoirgneamh agus oibreacha á bpleanáil agat, ba cheart duit teagmháil
a dhéanamh le do Mhaoirseoir Caomhantais SPNF áitiúil nó leis an Líne
Chabhrach Ialtóige (1800 405 000) láithreach bonn. .
Cion is ea é faoin reachtaíocht reatha scrios, athrú nó eisiamh ialtóg d’aon
ghnó ó fhara aitheanta; déan teagmháil le SPNF agus faigh amach an gá duit
ceadúnas maolaithe leis na hoibreacha a dhéanamh.

Faigh ionad caoithiúil roinnt
méadar ón bhfoirgneamh
agus bí ag faire d’éin ag dul
isteach is ag teacht amach ón
bhfoirgneamh féin, nó aon
chuid den mballa seachtrach
(mar a mbeadh na héin
ag úsáid poll). Is féidir go
gcaithfí seo a dhéanamh
ó shuíomhanna éagsúla le
Poll nide ag druid i mballa cloch foirgnimh.
deimhin a dhéanamh de gur
Léiríonn an cac thíos go bhfuil an poll seo
féidir radharc a fháil ar na ballaí áitithe ag druid. (Cairde Éanlaith Éireann)
uile agus ar na pointí isteach is
amach ón bhfoirgneamh. Déan deimhin de bheith ag faire amach d’éin ag
iompar nithe ina ngob (ábhar nide nó bia) a thabharfadh le fios go raibh
nead ghníomhach i ngaireacht.

•

Agus tú ag dul i dtreo foirgnimh bí ag faire féachaint an éitlíonn aon éin
amach as. Is féidir go n-imeodh éin ó neadacha agus tú fad réasúnta uathu,
agus fanfaidh cuid eile fiú agus duine i ngaireacht cúpla orlach díobh. Éist
d’éin ag fógairt aláraim (glaoch gairid, garbh, grágalach) mar b’fhéidir seo
a bheith ina chomhartha ar nead a bheith i ngaireacht.

•
•

Déan seiceáil féachaint an bhfuil aon smálú ar na ballaí ag cac éin.

•

Má fheiceann tú uibheacha i nead is dóichí ná a mhalairt go bhfuil an nead
‘beo’ agus níor cheart cur isteach uirthi. Ná bain leis na uibheacha.

Déan teagmháil le SPNF le teacht ar shaineolas ar na dlíthe cosanta d’ialtóga
agus éin. Féach an cúl-leathanach do theagmhálaithe.

Ní mar a chéile nead a bheith ann agus í a bheith in úsáid reatha. Is minic
cuma na hainnise ar shean nead, agus sean duilleoga agus bruscar eile i
gcupa na nide. Is minic Éin ag filleadh ar an nead chéanna bliain i ndiaidh
a chéile.

Téann fáinleog ar gor ar a cuid uibheacha i nead a thógtar i gcúinne tí.
Buailte léi, tá dreoilín ag fothú a cuid gearcach i sean nead fáinleoige.
Leasaigh an dreoilín sean-nead chré ar chuma chupa na fáinleoige le
caonach dá húsáid féin. (Mike Brown)

• D’ialtóga: chun nach bpriocfar thú, caith láimhinní nó tuáille leis an ialtóg
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a thógáil agus a thabhairt amach. Cuir ar é, fad láimhe, ar bhalla nó crann.
Ba cheart go gceadódh sin don ialtóg dul ar ais ag eitilt. Fanann ialtóga
áirithe socair ar feadh tamaill agus dá bhrí sin ba chóir súil a choimeád
uirthi ar feadh 15 nóiméad agus mura n-eitlíonn sí faoi sin í a aisghabháil
agus teagmháil a dhéanamh leis an nGrúpa Ialtóg áitiúil lena thuilleadh
comhairle a fháil.

•

Féach an cúl-leathanach dona thuilleadh faisnéise faoi fhís ar-líne Ghrúpa
Ialtóg Contae Chorcaí ar an mbealach le hialtóg a bhaint as do cheantar
maireachtála.
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