
Feirm Ghaoithe
Ghort Uí Rathaile

BILEOG EOLAIS #2

Fáiltímid roimh bhur dtuairimí agus aiseolas ar aon ghné den tionscadal seo atá beartaithe. 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn tríd an rphost ag gortyrahillywindfarm@coillte.ie  

nó cuir glaoch ar ár nOifigeach Idirchaidreamh Pobail, Brendan Twomey, ar 087 971 2151

nó tríd an bpost ag an seoladh seo: Oifigí Coillte, Crosaire Uí Airtnéide, Maigh Chromtha, 
Co. Chorcaí, P12 XA50*

*Is fearr teagmháil a dhéanamh linn trí rphost nó teileafón toisc rochtain teoranta faoi láthair ar oifigí Coillte.

DÉAN TEAGMHÁIL LINN

CISTE SOCHAIR PHOBAIL

Tá mionsonraí cruinne an chiste sochair phobail 
fós le socrú go fóill, ach tá sé tábhachtach dúinn 
go gcuirfí an pobal san áireamh maidir leis an 
cuma a bheidh ar an gciste seo chomh maith le 
bheith páirteach sa phróiseas cinnteoireachta. 
Go tipiciúil, bheimis ag súil le cruinnithe 
comhairliúcháin a reáchtáil a chabhródh le  
conas mar a fheidhmeoidh an ciste tar éis don 
chead pleanála a bheith faighte. Ach an méid 
sin ráite, tá roinnt prionsabal ardleibhéil a 
bhaineann leis an gciste a roinnfimid libh sa 
chéad chumarsáid eile.

De thoradh na srianta COVID-19 atá i reim 
faoi láthair, tá an cuma air ag an bpointe 
seo gur le bileoga eolais bhreise a dhéanfar  
eolas a scaipeadh maidir le nuashonrú faoin 
gciste. Tá sé beartaithe againn suíomh 
gréasáin tionscadail a sheoladh go luath 
(www.gortyrahillywindfarm.ie) agus beidh 
nuashonrú rialta maidir leis an tionscadal  
ar fáil air sin. Idir an dá linn, leanaigí le bhur 
dtoil do bheith i dteagmhail lenár nOifigeach 
Idirchaidreamh Pobail maidir le haon 
cheisteanna agus cuirfimid ar an eolas  
sibh in am trátha nuair a bheidh an an  
suíomh gréasáin beo.

ROINNT BUNTÁISTÍ LE FEIRMEACHA 
GAOITHE

Cad iad na buntáistí socheacnamaíocha 
a thagann le feirmeacha gaoithe faoin 
dtuath in Éirinn?

• Buntáiste indíreach atá ag éirí an-suntasach, 
is ea an cion a dheineann feirmeacha gaoithe 
aer glan a chur ar fáil agus gearradh ar an 
ngás CO2 a théann isteach san atmaisféar.

• Tacaíonn gach tionscadal fuinnimh in-
athnuaite, go háirithe feirmeacha gaoithe,  
le polasaí náisiúnta na hÉireann agus leis  
an bPlean Gníomhaithe ar son na hAeráide. 

• Deineann feirmeacha gaoithe ranníocaíochtaí 
suntasacha leis na rátaí bliantúla a bhailíonn 
an Chomhairle Contae áitiúil, sin maoin a 
théann i dtreo infreastruchtúr agus seirbhísí 
do chontae.

• Cuireann ár bhfeirmeacha gaoithe rochtain 
fóillíochta níos fearr ar fáil trí fhoraoiseacha 
rochtain oscailte. Mar shampla, tháinig 
méadú de 40% ar an méid daoine a bhí ag siúl 
i bhforaoiseacha de chuid Coillte sa bhliain 
2020 le linn na paindéime de réir mar a bhí 
spéis á cur ag daoine sa saol faoin aeir agus 
srianta sláinte phoiblí i bhfeidhm.

• Deineann feirmeacha gaoithe íocaíochtaí 
go díreach le húinéirí talún áitiúla ar thailte 
rochtana agus/nó ar cíos, chun áisiú a 
dhéanamh ar fhorbairt.

• Mar thoradh ar fhorbairt ar fheirmeacha 
gaoithe cuirtear feabhas ar infreastruchtúr 
áitiúil agus gníomhaíocht eacnamaíoch gaolta 
le tógáil.

• Cuirtear ciste sochair phobail shuntasach ar 
fáil le feirmeacha gaoithe chun tacú le forbairt 
inbhuanaithe laistigh den phobal.
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CAD É CAOCHAÍL SCÁILEANNA?

Tarlaíonn caochaíl scáileanna ag amanna 
áirithe i rith an lae agus i rith na bliana nuair 
a bhíonn an ghrian an-íseal sa spéir, agus gur 
féidir le gluaiseacht na lann scáil móimintiúil a 
chaitheamh go tréimhsiúil rud a thugann le fios 
go bhfuil an solas ag caochaíl.

De thoradh teicneolaíochta reatha tuirbíní is 
féidir monatóireacht leanúnach a dhéanamh 
ar dhálaí as a dtagann an chaochaíl scáileanna 
agus dá réir oibríocht an tuirbín a rialú chun 
tionchar na caochaíola a laghdú.

CAD FAOIN FHAID SIAR A SHOCRÓFAR?

Ón tús, tá sé mar aidhm againn bheith chomh 
fada siar ó thithe chónaithe agus is féidir.
Tá sé ráite i ndréacht 2019 de na treoirlínte um 
fhorbairt ar fhuinneamh gaoithe “4 uair airde 
bharr na dtuirbín mar fhaid siar, ach i gcónaí, 
íos-fhaid siar de 500m”.

Beidh tuirbíní Ghort Uí Rathaile ar fad lonnaithe 
ar a laghad 740m ó thithe cónaithe i gcomhréir 
leis na dréacht-rialacháin ó 2019. Cuirimid san 
áireamh an fhaid ó mhórán gnéithe eile inár 
bpróiseas deartha.

I nGort Uí Rathaile beidh na tuirbíní socraithe le 
faid siar de:
• 65m ó chúrsaí uisce
• 2,700m ó cheantair le sainiú timpeallachta
• 100m ó shéadchomhartha

CAD FAOI ÉIFEACHT Ó THAOBH 
RADHAIRC?

Is féidir tuirbíní a fheiscint go héasca ar an 
tírdhreach.Dá réir, is gá an áit a lonnaítear iad 
a mheas ó gach radharc a mbeidh tionchar acu 
orthu.Bíonn ionchur agus ceannas ag ailtire 
saineolaíoch tírdhreacha.Nuair a bheidh an 
t-eolas ar fad bailithe agus nuair a bheidh an 
measúnú tionchair tírdhreacha agus radhairc 
curtha i gcrích, roinnfimid na híomhánna seo 
leis an bpobal sula seolfaimid isteach an 
t-iarratas pleanála.

CÉN ÉIFEACHT A BHEIDH AR 
THURASÓIREACHT?

Chuir Fáilte Ireland anailís neamhspleách i 
gcrích a thacaigh leis an bhfíric nach gcuireann 
feirmeacha gaoithe isteach ar líon na dturasóirí 
a thagann ar chuairt go ceantair ina bhfuil 
feirmeacha gaoithe ag feidhmiú iontu.
Is amhlaidh, go molann sonraí a bailíodh ó 
Fheirm Ghaoithe an tSléibhe Bháin i gCo Ros 
Comáin na buntáistí breise a leanann feirm 
ghaoithe atá deartha go maith nuair a cuirtear 
áiseanna caitheamh aimsire san áireamh 
(www.sliabhbawn.ie).

Léiríonn na figiúirí is déanaí gur úsáid 30,000 
cuairteoir, go neasach, na háiseanna caitheamh 
aimsire sa bhliain 2020, a cuireadh isteach in 
áit timpeall ar an bhfeirm ghaoithe í féin (e.g. 
clós súgartha, conairí siúil, cláir faisnéise agus 
pointe tírdhreach lánléargais etc.)Mar chuid 
de thionscadal Ghort Uí Rathaile, féachfaidh 
ár bhfoireann isteach sna féidearthachtaí 
d’áiseanna caitheamh aimsire agus fáiltímid 
roimh bhur dtuairimí ar an ábhar.

CAD É AN FÁTH GO BHFUIL SOLAS 
DEARG AR BHARR NA TUIRBÍNÍ?

Treoraíonn Údarás Eitlíochta na hÉireann 
d’fhorbróirí feirmeacha gaoithe soilse a chur ar 
thuirbíní gaoithe. Ar mhaithe le sábháilteacht 
aerárthach a iarrtar é seo agus tá sé mar 
riachtanas sainordaitheach.

DUL CHUN CINN AGUS STÁDAS

Tá mórán oibre maidir le dícheall cuí déanta ag 
an bhfoireann tionscadail agus ag comhairleoirí 
tionscadail le roinnt míonna anuas. Seol a leanas 
nuashonrú ginearálta a chlúdaíonn an obair atá 
ag dul ar aghaidh agus na hamlínte measta sa 
todhchaí.

• Táthar ag leanúint ar aghaidh i gcónaí leis an 
mbailiú sonraí agus anailísiú ar shonraí atá 
bailithe e.g. suirbhéanna láithreán, sonraí 
gaoithe.

• Tá dul chun cinn sásúil bainte amach maidir 
le oibreacha suirbhéireachta sa ghort, ach bhí 
agus tá tionchar ag srianta COVID-19 ar an 
obair seo.

• Déanfar an chuid eile don obair 
suirbhéireachta sa tarna ráithe de 2021.

• Ceadaíonn na suirbhéanna sa ghort do na 
comhairleoirí timpeallachta tacú leis an 
bpróiseas maidir le leagan amach a dhearadh 
rud a chinnfidh líon na láthair tuirbíní agus na 
bóithre/ionaid chrainn tógála lena mbaineann.

• Próiseas é seo a thógann roinnt mhaith 
ama lena chinntiú go bhfuil measúnú 
iomlán déanta ar na láithreacha, go dtógtar 
na leochaileachtaí éiceolaíocha ar fad 
san áireamh, go ndéantar cinneadh faoin 
“limistéar infhorbartha” agus go ndéantar 
dearadh ar an leagan amach is aeistéitiúla 
agus is féidir (féach an léarscáil don limistéar 
infhorbartha laistigh den teorainn láithreáin).

• Tríd an úsáid is fearr agus is féidir a bhaint 
as an limistéar infhorbartha agus ag cloí leis 
an ngeallúint faid siar de 740m a choimeád 
ó thigh cónaithe, táthar ag tuar gur féidir 
15 tuirbín, go neasach, a lonnú laistigh de 
theorainn Ghort Uí Rathaile.

• Ciallaíonn sé seo 3 thuirbín níos mó ná an 
meastachán a bhí á scaipeadh againn ar dtús 
inár mbileog eolais i mí Meán Fómhair 2020 
agus baineadh é seo amach tríd an úsáid is 
fearr a bhaint as an rian nó spás céanna a bhí 
luaite ón tús.

• Tá roinnt mhaith oibre le déanamh go fóill sa 
phróiseas dearthóireachta sula mbeidh an 
leagan amach críochnaithe ar fad.

• Roinnfear é seo leis an bpobal i mbileoga 
eolais eile amach anseo agus go maith 
chun cinn ar an iarratas a dhéanfaimid ar 
chead pleanála maraon le Tuarascáil ar 
Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta.

• An sprioc atá againn faoi láthair ná an 
tionscadal a sheoladh go dtí An Bord 
Pleanála(ABP) mar iarratas ar chead pleanála 
sa tríú raithe de 2021.

• (Tugtar faoi deara go bhfuil feirm ghaoithe 
le haschur de bhreis ar 50MW rangaithe mar 
Fhorbairt ar Bhonneagar Straitéiseach de réir 
rialacha ABP agus d’fhéadfaí an cead pleanála 
a lorg go díreach ón mBord Pleanála seachas 
ón Údarás Áitiúil áitiúil.)

Figiúr 1: Léarscáil de ‘Limistéar infhorbartha’ Ghort Uí Rathaile. 

RANNPHÁIRTÍOCHT PHOBAIL 

Is í seo an tarna bileog eolais maidir le Feirm 
Ghaoithe na hInse Móire agus tá nuashonrú ar 
an tionscadal á chur ar fáil inti don phobal, tugtar 
léiriú ar na hamlínte atá tuartha chomh maith 
le freagraí ar roinnt cheisteanna a fuarthas ón 
bpobal go dtí seo.

Dá mbeadh gnáth-chúinsí i réim bheadh baill 
dár bhfoireann tar éis glaoch ó dhoras go doras 
chun bualadh duine ar dhuine leis an bpobal 
agus an bhileog á daileadh amach. Ní féidir é 
seo a dhéanamh i láthair na huaire is baolach 
de thoradh na paindéime COVID-19 agus an 
fhreagracht atá orainn cloí le srianta an Rialtais 
atá ag bhíonn ag athrú go leanúnach. Molaimid 
duit an bhileog seo a léamh agus má éiríonn 
aon cheist as an ábhar atá inti ar mian leat a 
chur faoinár mbráid, nó más mian leat díreach 
labhairt linn go ginearálta nó go mion ar aon 
ní, téigh i dteagmháil le Brendan Twomey, an 
tOifigeach Idirchaidreamh Pobail (CLO) áitiúil, 
tá a shonraí teagmhála ar fáil ar chúl na bileoige 
seo. Beidh áthas air glacadh le glaonna gutháin 
nó rphoist le do cheisteanna a fhreagairt agus 
más gá, glaoch leantach a dhéanamh leis an 
mbainisteoir tionscadail. 

Tá ceisteanna éagsúla faighte againn ón bpobal 
ón gcéad uair a chuireamar an tionscadal i 
láthair an phobail i Mí Meán Fómhair seo caite. 
Mar iarracht ar na ceisteanna seo a fhreagairt, 
tá rangú déanta againn orthu de réir téamaí ar 
leith, ar nós, torann, scáth, caochaíl scáileanna 
agus fhísiúil. 

CAD É AN MÉID FOTHRAIM A 
DHEINEANN TUIRBÍNÍ GAOITHE? 

Tá seans maith go bhfuil fhios agat ó bheith ar 
chuairt ar fheirm ghaoithe agus tú ag seasamh 
gar do thuirbín gaoithe, bíonn siosarnach ag 
lanna na dtuirbín. Ach an méid sin ráite, de réir 
mar a bhogann tú amach uatha imíonn an fhuaim 
i léig. Is féidir le tuirbíní de dhéanamh áirithe 
bheith níos fothramaí ná a chéile agus bíonn 
tionchar mór ag dálaí aimsire ar an méid torainn a 
déantar ach beidh ár bhfoireann dearthóireachta 
ag roghnú as réimse leathan de na leaganacha 
is déanaí tuirbíní atá ar fáil chun an baol seo a 
laghdú. Déanfar an fheirm ghaoithe a dhearadh i 

slí a bheidh ag géilleadh do na treoirlínte torainn 
ábhartha mar atá foilsithe ag an rialtas agus
saineolaithe teicniúla torann. Dá réir sin, beidh ár 
bhfoireann ag déanamh gach cúram a chinntiú 
go gcuirtear gach ceann de na gnéithe seo san 
áireamh agus iad ag roghnú láthair na dtuirbín ó 
thaobh torann féideartha agus iad ag cur bearta 
maolaithe san áireamh de réir mar a theastóidh. 

AN NDEINEANN TUIRBÍNÍ GAOITHE 
DÍOBHÁIL DON SLÁINTE? 

Le blianta beaga anuas tá an Eagraíocht 
Dhomhanda Sláinte (WHO) agus Roinn Sláinte 
ár rialtais féin tar éis é a fhógairt go poiblí nach 
bhfuil aon fhianaise ann a thabharfadh le fios go 
bhfuil tuirbíní gaoithe díobhálach don sláinte. 

Sa bhliain 2018 dhein an WHO measúnú ar na 
treoirlínte torainn timpeallachta i gcomhthéacs 
réimse foinsí lena n-áirítear torann tráchta, 
aerárthaigh, iarnróid, caitheamh aimsire agus 
imeachtaí agus tuirbíní gaoithe. An toradh a 
bhí ar a measúnú ná nach raibh aon fhianaise 
nó fianaise ‘de cháilíocht íseal’ ann maidir le 
tionchar diúltach de thoradh ar thuirbíní. 

Fuair siad fianaise shoiléir áfach go raibh 
nasc idir an torann ó thrácht, ó iarnróid agus 
ó aerárthaigh agus tionchar ar shláinte.

Tagann na torthaí seo le tuairim Roinne Sláinte 
na hÉireann, a deir “Níl aon fhianaise iontaofa 
chomhsheasmhach a chruthaíonn go n-éiríonn 
drochthionchar do shláinte an duine daonna de 
thoradh díreach ar fheirmeacha gaoithe”. 

Bhunaigh an Roinn Sláinte an chonclúid seo ar 
thaighde a bhí déanta ag Comhairle Taighde 
Leighis agus Sláinte Náisiúnta na hAstráile 
(NHMRC) agus dhein an Chomhairle sin féin 
nuashonrú ar a seasamh sa bhliain 2015 nuair 
a dúradar “tar éis an fhianaise ar fad a mheas 
agus a bhreithniú go cúramach, is í tuairim an 
NHMRC ná nach bhfuil aon fhianaise iontaofa 
chomhsheasmhach ann i láthair na huaire a deir 
go bhfuil drochthionchar sláinte ag feirmeacha 
gaoithe ar an duine daonna”. (Is féidir naisc go 
dtí na foinsí ábhartha a sholáthar ach iad a lorg 
ón CLO). 
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