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UNESCO inár dTírdhreach Monabhrach
COMHDHÁIL FHÍORÚIL | 15 & 16 MEITHEAMH 2021 

** COINNIGH AN DÁTA SAOR **   TÁ RUD ÉIGIN ANN DO GACH PÁIRTÍ LEASMHAR

Tá mórchomhdháil fhíorúil á heagrú ag 
Tionscadal Geopháirc Dhúiche Sheoigheach & 
Lochanna an Iarthair, a bheidh ar siúl ar an 15-
16 Meitheamh (Dé Máirt agus Dé Céadaoin). 
Is é téama na comhdhála ná UNESCO inár 
dTírdhreach Monabhrach, agus osclóidh 
an chomhdháil deis maidir le rannchuidiú 
Geopháirceanna Domhanda UNESCO don 
fhorbairt inbhuanaithe, agus conas is féidir 
le pobail leas a bhaint as poist agus gnó a 
ghintear go háitiúil. Taispeánfaidh sé freisin 
an oidhreacht shaibhir sa réigiún thart ar 
Gheopháirc Dhúiche Sheoigheach & Lochanna 
an Iarthair, ag soláthar múnlaí agus smaointe 
d’fhorbairt chultúrtha, geo-thurasóireacht 
agus líonrú.

Comhdháil mhór chumaisc a bheadh ann 
de ghnáth, le hionchur pearsanta agus 
ionchur fíorúil araon. Mar gheall ar an 
neamhchinnteacht a bhaineann le Covid-19, 
roghnaíomar imeacht fíorúil a reáchtáil, mar 
atá san fhógra thuas. Cé go mbaineann roinnt 
bacainní le hócáid a bheith ar líne, tá buntáistí 
ag baint leis freisin - is féidir le níos mó 
aoichainteoirí ó gach cearn den domhan agus 
oileán na hÉireann páirt a ghlacadh, is féidir 
le níos mó daoine éisteacht agus breathnú ar 
na himeachtaí agus cruthaíonn sé oidhreacht 
chomh maith. Tá spás taispeántas agus 
ceardlanna mar chuid den imeacht. 

Is é príomhaidhm an tionscadail seo stádas 
Gheopháirc Dhomhanda UNESCO a bhaint 
amach chun leas a dhéanamh don cheantar 

san fhadtéarma. Tá stádas Geopháirc 
Dhomhanda UNESCO tuillte ag ceantar 
Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna an 
Iarthair i Maigh Eo agus Gaillimh mar gheall 
ar a gheolaíocht, geolaíocht a mbaineann 
tábhacht idirnáisiúnta léi. Tá stádas 
comhionann ag Geopháirceanna Domhanda 
UNESCO (a cruthaíodh in 2015) le Láithreáin 
Oidhreachta Domhanda UNESCO (a cruthaíodh 
in 1972). Is uirlisí brandála cumhachtacha iad 
araon ach is é an buntáiste a bhaineann le 
Geopháirceanna Domhanda UNESCO ná nach 
mbíonn srianta breise pleanála leis.

Is féidir tuilleadh sonraí faoin gcomhdháil a 
fháil trí na meáin shóisialta @JCWLGeopark 
agus suíomh gréasáin an tionscadail www.
joycecountrygeoparkproject.ie



Teastaíonn poiblíocht mhaith ó dheis forbairt 
tuaithe le go bhfaighidh sé tacaíocht láidir. Tá 
súil againn gur thug a lán agaibh faoi deara le 
cúpla mí anuas go bhfuil Tionscadal Geopháirc
Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna an Iarthair 
tar éis cur lena phoiblíocht trí na meáin éagsúla. 
Bhí gnéithe nuachta dhá leathanach againn 
sa Mayo News, Connacht Tribune, Connaught 
Telegraph, Galway Advertiser agus sa Mayo 
Advertiser. Bhí alt againn in eagrán geimhridh 
MountainLog - príomhfhoilseachán de chuid 
Mountaineering Ireland, agus roinnt irisí a 
dhíríonn ar phobail áitiúla.

Rinne foireann an tionscadail agallaimh ar 
Galway Bay FM, Raidió na Gaeltachta agus 
ar Connemara Community Radio. Táimid 
an-ghníomhach ar na meáin shóisialta - 
Facebook, Twitter agus Instagram - iad 
uile leis an gclib @JCWLGeopark - ag 
nascadh lenár suíomh gréasáin freisin www.
joycecountrygeoparkproject.ie atá ina acmhainn 
iontach, dár linne.

Ina theannta sin, tá tacar lárnach doiciméad a 
bhaineann leis an tionscadal (liostaithe thíos) 
seolta againn chuig na Comhairleoirí agus an 

fhoireann shinsearach go léir i gContae Mhaigh 
Eo agus i gContae na Gaillimhe, foireann 
shinsearach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, 
chuig Teachtaí Dála, Seanadóirí agus Feisirí de 
Pharlaimint na hEorpa atá sa réigiún, agus chuig 
baill foirne shinsearacha eile de ghníomhaíochtaí 
atá ina páirtithe leasmhara, lena n-áirítear 
Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, Údarás 
na Gaeltachta, Fáilte Ireland agus Coillte. Agus 
chuireamar aighneacht faoi dhréacht Phlean 
Forbartha Chontae Mhaigh Eo (tá plean na 
Gaillimhe ar feitheamh).

>  BRÓISIÚR CORPARÁIDEACH  
Le grianghraif iontacha agus insint an-ghairid, 
is é aidhm an bhróisiúir na hacmhainní 
iontacha tírdhreacha, radharcra, oidhreachta, 
daonna agus bonneagair i gceantar Dhúiche 
Sheoigheach agus Lochanna an Iarthair a 
thaispeáint do phríomhchinnteoirí, agus 
tacaíocht a ghiniúint do smaoineamh na 
geopháirce.

>  CREAT STRAITÉISEACH UM FHORBAIRT 
TURASÓIREACHTA 
Taispeánann an doiciméad inléite seo an 
bealach le forbairt gheothurasóireachta 
a dhéanamh sa cheantar, lena 

n-áirítear sé chuspóir straitéiseacha le 
príomhghníomhartha don tréimhse 
2020-2025.

>  BILEOG EOLAIS  
Níl ann ach príomhphointí ar bhileog A5 a 
chuirfidh daoine aonair, pobail, gnóthais agus 
daoine eile ar an eolas faoina bhfuil i gceist le 
geopháirc. Seolfar é seo amach i gcor poist 
go luath.

Más mian leat cóipeanna digiteacha d’aon 
cheann nó gach ceann de na trí dhoiciméad sin, 
déan teagmháil linn ar info@jcwlgeopark.ie

Tá gá le struchtúr rialachais agus struchtúr 
bainistíochta atá inbhuanaithe, lena n-áirítear 
tiomantais airgeadais le stádas Geopháirc 
Dhomhanda UNESCO a bhaint amach. Sna 
míonnaamach romhainn déanfaimid cuir i láthair 
faoin ngeopháirc d’ionadaithe poiblí tofa agus 
d’oifigigh shinsearacha, ina bpléifear smaointe 
maidir leis na struchtúir inbhuanaithe a luadh 
thuas. Tá súil againn go gcuideoidh tú linn 
poiblíocht a dhéanamh nuair is féidir, go ndéarfaidh 
tú le daoine gur deis iontach atá i smaoineamh 
na geopháirce do Chontaetha na Gaillimhe agus 
Mhaigh Eo agus do Chonnachta ar fad.
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Ár bpoiblíocht riachtanach agus cur chun  
cinn smaoineamh na geopháirce

CAITHFIMID A BHEITH INFHEICTHE, INCHLOISTE AGUS TACAITHE
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H
ow well do 
you know your 
backyard, or 
garden? Do we 

have any idea how that 
ridge, hill or mountain you 
see out the window came 
about and why they look 
like that? Just how and when 
did all the lakes around 
us – large and small, deep 
and shallow – emerge and 
will they always be there? 
And how has our fantastic 
landform history inspired 
and shaped our lives and the 
way we live?

That’s just a sprinkling of 
questions a geopark can help 
us answer ... by reading the 

Guth na Talún - Explore our whispering landscape 
in Joyce Country & Western Lakes region

MICHAEL HEGARTY

landscape. Instinctively, we 
like to know where we came 
from, what was there before, 
where’s it all going. Such 
curiosity is not just about our 
own place of living, but also 
when we read about and visit 
other places. So let’s take a 
look at how this applies to 
our wider backyard – and 
how it can be part of a great 
opportunity to improve 
livelihoods.

OUTSTANDING GEOLOGY
Many readers will know 

of Joyce Country, but might 
not be aware that the wider 
region – on the Galway-Mayo 
border, the area both sides 
of Loughs Carra, Mask and 
the Corrib and touching 
the Wild Atlantic Way – has 

outstanding geology of 
international significance. So 
significant that this geopark 
project (see box) is preparing 
the way for an application to 
UNESCO for Global Geopark 
status. 

It’s why the ambitious 
Joyce Country and Western 
Lakes Geopark Project is 
now helping showcase to our 
communities and the rest 
of Ireland, Europe and the 
world just how special our 
place is ... and how we can 
share some of it sustainably 
for the benefit of locals and 
visitors alike.

Here’s just a little of 
what’s in the area, which 
stretches from Ballintubber, 

Killawalla and Tourmakeady 
in the north to Headford, 
Oughterard, Lough Inagh 
and Leenane to the south 
and west. Beneath our feet 
there’s:

< a rock record of the 
opening and closing of the 
Iapetus Ocean hundreds 
of millions of years ago, 
including the world-famous 
Connemara Marble

< part of a geological story 
stretching from Norway to 
the southern USA

< the only fjord in Ireland 
at Killary

< one of the fastest flowing 
spring complexes in the 
world at Cong 

< Lough Carra as one of the 
most significant marl lakes in 
Europe 

Add in the fantastic 
beauty of the Maumturks, 
Maumtrasna and the Partry 
Mountains, glaciated lakes 
and meandering rivers, and 
stunning karst landscapes to 
rival parts of the Burren, and 
much more. 

Clonbur, Corr na Móna, 
Maam, Leenane, Cong, 
Ballinrobe, Ballintubber, 
Carnacon and The Neale are 
just a few of the 18 villages 
and towns with fantastic 
culture and heritage to 
explore. 

The project is informing, 
showing and educating locals 
and potential visitors about 
how our landscape and the 
way we live has been shaped 

by hundreds of millions of 
years of geological processes 
interacting with other forms 
of the natural world and, in 
much more recent times, the 
human world. It’s promoting 
use of the Irish language for 
education, business and 
leisure, reminding us of 
the rich connection to the 
landscape. 

Telling the stories of the 
geological and cultural 
heritage of the region creates 
potential tourism markets 
to attract people who are 
willing to spend time in 
the geopark, to linger and 
absorb rather than drive 
through. This encourages 
spending on local services 
rather than mass tourism, 

The Joyce Country and Western Lakes ( JCWL) 
Geopark Project (Tionscadal Geopháirc 
Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna an 
Iarthair) 2020-2021 is a €1.19 million initiative 
promoting sustainable development. Support-
ed mainly by the Rural Regeneration and Devel-
opment Fund (Project Ireland 2040), it also 
has significant financial and in-kind support 

from Geological Survey Ireland (lead partner), 
Údarás na Gaeltachta, Galway and Mayo County 
Councils, Coillte, Fáilte Ireland and a cross-com-
munity group JCWL GeoEnterprise. 

There are now 161 UNESCO Global Geoparks 
in 44 countries ... and growing. UNESCO Global 
Geopark status carries no additional legal 
status or planning restrictions to those already 

in place by local, national or EU legislation. The 
UNESCO status is not automatically retained 
– it needs to be revalidated every four years 
through an assessment process. 

Michael Hegarty is the Geopark Manager with Joyce 
Country and Western Lakes Geopark Project

Multiple agencies ... and a global trend

development of start-ups 
and business networks, 
food trails, accommodation, 
promotion of the unique 
traditions and ways of living 
such as hill farming and 
fishing. After 10 years of 
dedicated voluntary effort 
and community consultation, 
the project and its longer-term 
structure can be a real boost as 
we look towards post-COVID 
times. It will stimulate local 
jobs and income to help our 
communities survive and 
thrive. 

WHAT TO SEE AND DO
The Joyce Country and 

Western Lakes region now 
has a brand – a striking 
new logo has been created 
(see image in advert). The 
attractive new website www.
joycecountrygeoparkproject.ie 
is a rich archive of information 
about sites of interest and our 
towns and villages – in English, 
Irish and will soon expand 
with other languages. 

The ‘what to do’ section 
has a great range of activities 
and attractions including 
walks, hikes and national 
trails, angling, options for food 
and accommodation, and a 
slick interactive map to help 
you with orientation. Other 
clickable menus have easily 
digestible detail such as the 

local heritage, and a range 
of educational resources are 
being developed. 

The idea encourages visitors 
to explore the great outdoors, 
the national walking trails 
of the region (including the 
Galway and Mayo sections 
of the Western Way, the 
Seanbhóthar and parts of 
the Tóchar Phádraig) and 
is a member of Leave No 
Trace. As such, it promotes 
a collaborative and sensitive 
approach to highlighting local 
heritage while respecting the 
rights of landowners and all 
others in the region. 

“The geopark has great 
potential to complement 
other tourism initiatives in 
Mayo, such as around Moore 
Hall and various cycling and 
walking trails, to stimulate job 
creation and new business,” 
Cllr Al McDonnell said. “It 
also shows the benefits of 
good collaboration with our 
neighbours in Galway and 
with other development 
agencies such as Údarás na 
Gaeltachta and Geological 
Survey Ireland.”

So here it is, Guth na talún 
... a great opportunity to 
learn what’s beneath our feet 
and explore our whispering 
landscape.

Wooded walks around Moore Hall 
and its walled garden / 
photo: Mayo County Council

Hikers enjoying a walk near 
Finny / JCWL Geopark Project

Sheep herding Tourmakeady, with Lough Mask in 
background / JCWL Geopark Project

Killary Fjord from 
Leenane on the Wild 
Atlantic Way / JCWL 

Geopark Project



Thosaigh an cúrsa oiliúna dóibh siúd ar 
mhaith leo a bheith ina dTreoraithe Turais 
ag deireadh mhí Feabhra. Maoinithe ag 
Tionscadal Geopháirc Dhúiche Sheoigheach 
&amp; Lochanna an Iarthair, tá sé á 
sheachadadh ag Ionad Oideachais agus 
Oiliúna Allamuigh Petersburg (OETC),
an Fhairche, tar éis próiseas tairisceana 
oscailte. Léiríodh spéis mhór sa chúrsa, 
le níos mó ná 30 iarratas. Tar éis próiseas 
agallaimh, glacadh 21 duine, agus tugadh 
tosaíocht dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu 
i gceantar na geopháirce. Tagann na 
rannpháirtithe (atá cothrom ó thaobh
na n-inscní de) ó chúlraí éagsúla, agus tá 
aoisraon leathan ann - agus tá deiseanna 
iontacha ann chun eispéiris leathana a chéile 
a roinnt agus foghlaim uathu.

Beidh cuid den chúrsa ar líne agus beidh cuid 
den chúrsa ag Ionad Petersburg nuair a

dhéanfar srianta Covid-19 a mhaolú. Beidh 
cuairteanna allamuigh ina gcuid thábhachtach 
den churaclam. Tá an cúrsa creidiúnaithe 
ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí 
Éireann (QQI) - an ghníomhaireacht náisiúnta 
atá freagrach as cáilíochtaí agus dearbhú 
cáilíochta sa bhreisoideachas, chomh 
maith le dearbhú cáilíochta in oiliúint agus 
ardoideachas. Tá dhá chuid sa chlár: i) 
Treoir Turas na hÉireann, agus ii) Oidhreacht 
Nádúrtha agus Cultúr na hÉireann - a bhfuil 
an dá cheann acu ag Leibhéal 6 agus luach 
creidmheasa 15 ar scála QQI.

Tá fonn ar na rannpháirtithe go léir páirt a 
ghlacadh go páirtaimseartha/ lánaimseartha i
dtreorú turas ag pointe éigin tar éis dóibh an 
cúrsa a chríochnú go rathúil. Tá sé de chumas 
ag an gcúrsa cur go mór le hardú feasachta 
faoin méid atá le tairiscint ag réigiún na 
geopháirce, cur le líon na gcuairteoirí, agus 
ioncam agus poist bhreise a sholáthar sa 
cheantar.
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Tosaíonn 21 rannpháirtí ar chúrsa  
do Threoraithe Turas

CUIRFIDH NA TREORAITHE GO MÓR LE MÉADÚ LÍON  
NA GCUAIRTEOIRÍ SA GHEOPHÁIRC

TIONSCADAL GEOPHÁIRC

Dhúiche Sheoigheach 
& Lochanna an Iarthair
JOYCE COUNTRY & WESTERN LAKES GEOPARK PROJECT

This certifies that 
Seo dheimníonn go bhfuil

is a 

GEOPARK AMBASSADOR 
AMBASADÓIR GEOPHÁIRCE

of 
Joyce Country and Western Lakes Geopark Project

den Tionscadal Geopháirc Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna an Iarthair

having completed an introductory course in 

tar eis cúrsa tosaigh a chríochnú i

Signature   |   Síniú

GEOPARK GEOLOGIST   |   GEOLAÍ GEOPHÁIRCE

TIONSCADAL GEOPHÁIRC

Dhúiche Sheoigheach 
& Lochanna an Iarthair
JOYCE COUNTRY & WESTERN LAKES GEOPARK PROJECT
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Féach ar ár gcúrsa  
d’Ambasadóir na Geopháirce
FAIGH AMACH FAOIN TÁBHACHT A  
BHAINEANN LEIS AN NGEOLAÍOCHT
MAIDIR LEIS AN MBEALACH A  
MAIRIMID INÁR DTÍRDHREACH IONTACH

Cuireadh an gearrchúrsa seo, atá mar chuid de 
Thionscadal Geopháirc Dhúiche Sheoigheach
& Lochanna an Iarthair, ar fáil faoi dhó ó mhí 
Eanáir 2021. Is cuid den churaclam atá ag Cúrsa 
Réigiúnach Treoraithe Turas é chomh maith, a 
thosaigh an mhí seo ag Ionad Oideachais agus 
Oiliúna Allamuigh Petersburg (OETC). Rithfear an 
gearrchúrsa thar dhá sheisiún, 1.5 uair an chloig 
an ceann, agus é curtha i láthair ag Geolaithe 
Geopháirce, cuirfidh an gearrchúrsa seo ar chumas 
na rannpháirtithe a bheith ina nAmbasadóirí 
Geopháirce trí fhoghlaim faoi thionscadal na 
geopháirce, cén fáth go bhfuil an gheolaíocht 
áitiúil chomh tábhachtach, a bhfuil le fáil ag 
na suíomhanna spéisiúla, conas an léarscáil 
gheolaíoch agus an tírdhreach a léamh agus 
conas is féidir leatsa (na rannpháirtithe) branda na 
geopháirce a úsáid. Cuirfidh turas allamuigh leis an 
méid a chlúdófar sa chúrsa seo freisin. Níor tharla 
sé seo go fóill mar gheall ar shrianta COVID-19, 
ach tá na rannpháirtithe ag súil go mór leis.

Go dtí seo, d’fhreastail 65 rannpháirtí ar na seisiúin, 
daoine ónár líonra gnó agus ónár bpobail áitiúla araon, 
agus bhí an t-aiseolas idir dearfach agus spreagúil 
(meánráta de 4.75 réalta as 5!) Tá an cúrsa saor in 
aisce agus beidh sé ar siúl arís i mí Aibreáin dóibh siúd 
i réigiún na geopháirce agus iad atá níos faide i gcéin. 
Tabharfar teastas do gach duine a dhéanfaidh an
cúrsa. Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar ár suíomh 
gréasáin agus ar na meáin shóisialta @JCWLGeopark.
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Tá sé beartaithe againn freisin leathanach a 

chruthú le haird a tharraingt ar tháirgí/ earraí 

ceardaíochta áitiúla, chomh maith le táirgí bia 

áitiúla. Más mian leat táirge áirithe a liostáil 

ansin, agus más mian leat do ghnó lóistín, bia 

agus deoch, nó gnó eachtraíochta a liostáil i 

réigiún na geopháirce, abair linn é agus cuirfimid 

san áireamh thú info@jcwlgeopark.ie

Déantar ár suíomh gréasáin  
www.joycecountrygeoparkproject.ie a nuashonrú go rialta 
le hábhair nuachta agus imeachtaí. Cuirimid fáilte i gcónaí 
roimh thráchtanna, moltaí nó ceartaithe a d’fhéadfadh a 
bheith ag daoine ar an ábhar. Ceann de na gnéithe nua 
atá curtha leis an suíomh ná leathanach atá tiomnaithe 
d’fhéilte agus d’imeachtaí bliantúla a eagraíonn pobail 
an réigiúin. Beidh codanna den suíomh gréasáin ar fáil i 
dteangacha idirnáisiúnta go luath do chuairteoirí ó thar 
lear, daoine a gceadófar dóibh teacht chun na páirce tar 
éis Covid-19.

Ábhar an tsuímh agus fás ar liosta na ngnóthaí
SEICEÁIL AN BHFUIL DO GHNÓ LIOSTAITHE  
AR SHUÍOMH GRÉASÁIN NA GEOPHÁIRCE



Tá Fáilte Ireland ag déanamh monatóireachta 
ar léargas agus meon na dtomhaltóirí le linn 
ghéarchéim COVID-19, agus léiríonn taighde 
gurb í an turasóireacht bhaile an chéad rud 
a fhillfidh de réir mar a bheidh dáileadh na 
vacsaíne ar siúl.

Tá súil ag Fáilte Ireland go mbeidh turasóireacht 
bhaile de chineál éigin ag tosú arís an samhradh 
seo tugann na figiúirí tosaigh le fios go mbeidh an 
bhliain seo níos láidre ná 2020. Tá daoine a ghlac 
níos lú turais bhaile anuraidh ag iarraidh dul ar 
saoire in 2021, rud a chiallaíonn go bhfuil deis ann 
do ghnólachtaí turasóireachta glacadh le háirithintí 
ó níos mó daoine, nuair a bheidh sé sábháilte a 
leithéid a dhéanamh. Cé go léiríonn teaghlaigh fonn 
taistil, tá daoine fásta níos óige, nach bhfuil srianta 
orthu, ag tabhairt le fios go mbeidh spéis acu 
taisteal i bPoblacht na hÉireann.

Tá tuairiscí measctha faighte againn ó ghnólachtaí 
turasóireachta ar fud na tíre maidir le háirithintí. 
Bhí fiosrúcháin áirithinte do shuíomhanna cósta 
níos airde i bhformhór na gcásanna. Tá leibhéal 

ard d’fhiosrúcháin áirithinte faighte ag soláthraithe 
féinfhreastail do mhí Iúil agus Lúnasa. Tá óstáin 
ag súil freisin le méadú beag ar leibhéil áitíochta 
sa dara leath den samhradh agus tá méadú feicthe 
ag roinnt acu ar fhad na dtréimhsí atá á gcur in 
áirithe. Is áirithintí sealadacha iad roinnt mhaith 
de na háirithintí seo agus tá a bhformhór solúbtha 
mar gheall ar an éiginnteacht maidir le hathoscailt 
na tíre.

Tugann an taighde is déanaí de chuid Fáilte 
Ireland ar iompar tomhaltóirí le fios go mbeidh 
ról tábhachtach ag áiseanna faoin aer i laethanta 
saoire baile in 2021, laethanta saoire baile do 
dhaoine aonair, grúpaí agus teaghlaigh. Tá 
claonadh níos mó ag teaghlaigh cuairt a thabhairt 
ar thearmainn dúlra, gairdíní, zúnna, páirceanna 
fiadhúlra agus spásanna oscailte lasmuigh, 
mar go n-aithníonn siad na háiteanna seo mar 
áiteanna a bhfuil sé éasca cuairt a thabhairt 
orthu. Chuirfeadh tógáil áiseanna áitiúla le fonn 
daoine áit a chur in áirithe sa cheantar, mar go 
mbeadh réimse níos leithne do ghníomhaíochtaí 
ar fáil.

Tar éis bliain a chaitheamh ina n-aonar, beidh 
turasóirí baile sa tóir ar spraoi agus caidreamh
agus iad ar a laethanta saoire. Tá deis ann do 
thrádáil a bheith ina pointe athcheangail. Beidh 
ról lárnach ag sábháilteacht agus slándáil, ar 
ndóigh, in eispéireas an chuairteora. Cuirfidh 
daoine san earnáil béim ar na rudaí seo agus iad 
ag ullmhú don athoscailt agus don
téarnamh. Tá sé mar aidhm ag Cairt 
Sábháilteachta COVID-19 Fáilte Ireland 
muinín an phobail i sábháilteacht ghnólachtaí 
turasóireachta a threisiú agus is féidir í a 
thaispeáint ar líne ar shuíomh gréasáin gnó chun 
tomhaltóirí a chur ar a suaimhneas agus áit á 
chur in áirithe acu. Is féidir an chairt a thaispeáint 
san fhoirgneamh chomh maith.

Le haghaidh treoir agus comhairle shaineolach 
ar réimsí cosúil le spreagadh díolacháin intíre, 
ba cheart do ghnólachtaí turasóireachta cuairt a 
thabhairt ar Mhol Tacaíochta Gnó COVID-19
Fáilte Ireland ag www.failteireland.ie

Fionnán Nestor  
Oifigeach Tionscadal, Slí an Atlantaigh Fhiáin, Fáilte Ireland
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Tá pleanáil spreagúil uaillmhianach 
ar siúl na laethanta seo maidir 
le forbairt oidhreachta san 
Fhairche, Co na Gaillimhe. Tá 
Ionad Oidhreachta na Naomh Uile 
(ASHC) / Ionad Cultúr agus Dearadh 
An Fhairche ag ullmhú Plean 
Straitéiseach Oidhreachta agus 
Cultúir 5 bliana. Is é aidhm an phlean 
ná beocht shóisialta, eacnamaíoch 
agus chultúrtha na Fairche agus na 
bpobal máguaird a chaomhnú agus 
a fheabhsú. Beidh athbheochan 
agus feabhsú scileanna i gceist 
leis an bplean, chun sainiúlacht 
agus traidisiúin áitiúla a threisiú 
do thodhchaí eacnamaíoch áitiúil a 
bheidh níos éagsúla. Is féidir teacht 
ar an eolas is déanaí ar Facebook  
@allsaintsclonbur

Aithníonn an plean oidhreacht 
shaibhir iarthar na hÉireann, áit 
a bhfuil neamhspleáchas, obair 
chrua agus gnáthscileanna a 
chruthaigh sástacht i bpost a 
rinneadh go maith le brath go láidir, 
agus déantar timthriall na bliana a 
cheiliúradh le cruthaitheacht agus 
díograis. Aithníonn sé freisin ról na 
turasóireachta dea-spriocdhírithe 
maidir le hinmharthanacht tuaithe, 
le scileanna marthanacha agus 
caighdeán na beatha feabhsaithe 
don phobal a théann níos faide 
ná brabús. Tá gach tionscadal 
ASHC deartha chun mothú áite 
agus bróid a chur i sócmhainní 
cultúrtha an cheantair, agus deartar 
iad chomh maith le caidreamh 
dearfach a bhunú le turasóirí. 

Cosúil le stól trí chos, tá sé ag brath 
ar chothromaíocht: seasann cos 
amháin do chaomhnú cultúrtha 
agus tógáil scileanna, an dara cos 
d’inmharthanacht eacnamaíoch 
mhéadaithe, agus seasann an tríú 
cos do cheiliúradh a dhéanamh ar 
na nithe nádúrtha áille agus an pobal 
deas atá ar fáil san Fhairche.

Roghnaíodh ceithre réimse eolais, 
scile agus ceardaíochta a bhaineann 
le hoidhreacht chultúrtha le tús a 
chur leis an tionscadal:

>  déanamh ime agus bláthaí
>  Súgán / ceardaíocht tuí
>  neantóga  
     (teicstílí, bianna, seanchas)
>  spúnóga adharc

Forbrófar ‘teimpléad próisis 
in-athúsáidte’. Tosóidh sé le 
spéis a mhúscailt sa phobal agus 
blaiseadh don cheird a thabhairt 
dóibh. Ansin rachaimid trí 
fhoghlaim na scileanna le páirtithe 
leasmhara, agus déanfaimid iad a 
threorú i dtreo táirge nó eispéireas 
indíolta a chruthú. Fostófar 
ceardaithe reatha mar acmhainní 
oiliúna nuair is féidir, agus beidh 
muid ag brath ar thaighde agus 
ar lucht na hacadúlachta sa chás 
nach bhfuil aon cheardaí áitiúil ann. 
I measc na dtorthaí a bhfuil muid 
ag súil leo tá earraí ceardaíochta 
oidhreachta atá indíolta, agus 
eispéireas turasóireachta 
cultúrtha.

6

Ionad Oidhreachta na Naomh Uile, an Fhairche -  
tionscnamh oidhreachta áitiúil

LEAS A BHAINT AS AN AM ATÁ THART CHUN TODHCHAÍ NÍOS LÁIDRE A FHORBAIRT
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Ná Fág Lorg -  
Líonra Oiliúna Nua

DEISEANNA CHUN PÁIRT A GHLACADH AGUS 
COMHOIBRIÚ AR THIONSCADAIL

Is é atá sa tionscnamh Ná Fág 
Lorg ná sraith rialacha oibríochta a 
aithnítear go hidirnáisiúnta maidir le 
rochtain ar an tuath, Déanann siad 
coimhlint a chosc agus freastalaíonn 
siad ar riachtanais agus ar 
fhreagrachtaí éagsúla. Seoladh 
brainse Éireannach an tionscnaimh 
in 2008. Tá clár oideachais acu a 
dhíríonn ar theachtaireachtaí agus 
scileanna d’úsáideoirí lasmuigh. 
Seolfaidh an eagraíocht, a bhfuil 
Tionscadal Geopháirc Dhúiche 
Sheoigheach & Lochanna an Iarthair 
ina chomhpháirtí inti líonra oiliúna 
nua ar an 25 Márta. Beidh sé seo 
mar chuid dá gcéad seimineár 
gréasáin um Fhorbairt Ghairmiúil 
Leanúnach (FGL).

Tá sé mar aidhm ag an líonra oiliúna 
dul i dteagmháil le daoine atá 
mar chuid de thionscadal Ná Fág 
Lorg agus le hionaid oiliúna chun 
deiseanna a chruthú chun líonrú, 
chun dul i gcomhpháirtíocht le 
cleachtóirí eile, chun comhoibriú ar 
thionscadail agus chláir agus chun 

foghlaim ó ‘Chlár Bliantúil FGL’ de 
chuid Ná Fág Lorg. Beidh Risteard 
Louv, údar a bhuaigh duaiseanna 
idirnáisiúnta mar aoichainteoir 
ag an gcéad seimineár gréasáin. 
Chabhraigh leabhair Richard le 
gluaiseacht idirnáisiúnta a lainseáil 
chun leanaí, teaghlaigh agus pobail 
a nascadh leis an dúlra. Labhraíonn 
sé go domhanda ar neamhord 
easnaimh dúlra agus ar an ngá 
atá le cosaint agus caomhnú an 
chomhshaoil, le go mbeidh rochtain 
níos fearr againn ar an dúlra amach 
anseo.

Tá an seimineár gréasáin seo saor in 
aisce do Thraenálaithe Creidiúnaithe 
agus d’Ionaid Oiliúna Creidiúnaithe, 
ach tá clárú riachtanach. Beidh 
an ócáid ar siúl ar an 25 Márta ag 
7.30i.n. agus is féidir leat clárú 
anseo. 
Cuireann Ná Fág Lorg roinnt 
acmhainní oideachais ar fáil ar a 
shuíomh gréasáin, an chuid is mó 
díobh ar fáil i nGaeilge freisin. Tá na 
hacmhainní ar fáil ANSEO

Seolfar leabhrán nua spreagúil a dhéanfaidh iniúchadh ar an ngaol idir 
geolaíocht agus logainmneacha Dé Céadaoin 14 Aibreán ar  leathanach 
Facebook an tionscadail. Díríonn an foilseachán dátheangach seo 
ar na gnéithe geolaíochta agus geomoirfeolaíocha a taifeadadh i 
logainmneacha na hÉireann, agus tugtar samplaí níos sainiúla ó réigiún 
an tionscadail. Tugann an leabhrán uirlisí chun taighde a dhéanamh ar 
do gheolaíocht áitiúil ar fud na hÉireann, agus tugtar gluais de théarmaí a 
úsáidtear go minic.

Cuireadh cóipeanna clóite amach chuig gach scoil (bunscoileanna agus 
iar-bhunscoileanna) i nGaillimh agus Maigh Eo araon. Seolfar cinn eile 
amach go luath chuig na comhairlí pobail agus na gníomhaireachtaí 
a bhfuil comhpháirtíocht acu leis an tionscadal. Cuireadh cóipeanna 
digiteacha den leabhrán amach chuig léachtóirí sa Gheolaíocht agus sa 
Tíreolaíocht in institiúidí Ardoideachais ar fud na hÉireann.

Beidh cur i láthair gairid ar ábhar an leabhráin mar chuid den seoladh, 
agus taispeánfar roinnt samplaí de logainmneacha a bhfuil nasc acu le 
geolaíocht áitiúil an réigiúin. Beidh an chóip dhigiteach de na leaganacha 
Gaeilge agus Béarla araon ar fáil ar shuíomh gréasáin an
tionscadail www.joycecountrygeoparkproject.ie. Cuirfear cóipeanna 
clóite ar fáil saor in aisce freisin.

Tá an leabhrán á mhaoiniú ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann 
agus is foilseachán é de chuid Geo-Thionscadal Dhúiche Sheoigheach 
& Lochanna an Iarthair - an grúpa ionadaíoch trasphobail atá ina 
chomhpháirtí de Thionscadal Geopháirc Dhúiche Sheoigheach
& Lochanna an Iarthair.

Seoladh oifigiúil de Leabhrán 
Logainmneacha

CABHRÓIDH SÉ SEO LEAT “ÁR DTÍRDHREACH A THUISCINT”

(https://www.leavenotraceireland.org/resources/educational-resources/leave-no-trace-irish-language-resources/
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Cuireadh an t-iarratas LIFE isteach ar 
an 17 Feabhra - tar éis don fhoireann 
chomhairleach ag Woodrow SS agus 
Comhairle Mhaigh Eo iarracht mhór a 
chur isteach. Tá an t-iarratas bunaithe 
ar an Nóta Coincheapa agus an Staidéar 
Féidearthachta a d’eagraigh an LCCA in 
2019/2020 - Tá Staidéar Féidearthachta 
LCCA LIFE ‘Charting a Bright Future for 
Lough Carra’ar fáil anseo.

Tá tacaíocht iontach ann ó na tairbhithe, 
na comhpháirtithe agus na páirtithe 
leasmhara gaolmhara go léir lena 
n-áirítear Suirbhéireacht Gheolaíochta na 
hÉireann, Tionscadal Geopháirc Dhúiche 
Sheoigheach &amp; Lochanna an Iarthair 
agus Geo-Fhiontar (an grúpa trasphobail 
atá i gcomhpháirtíocht leis an Tionscadal 
Geopháirce). Is é teideal an Tionscadail 
LIFE ná ‘Teacht aniar an éiceachórais a 
fheabhsú agus truailliú cothaitheach a 
laghdú i Loch
Ceara, ceann de phríomhlochanna 
marla SAC san Eoraip’ le buiséad iomlán 
tionscadail gar do €5 mhilliún lena 

n-áirítear ranníocaíocht 
airgeadais de bheagnach 
€3 mhilliún ón Aontas 
Eorpach. Má éiríonn 
leis an iarratas, is é an 
dáta tosaigh a bhfuil 
súil leis ná 6/09/2021 
agus an dáta deiridh 
a bhfuil súil leis ná 
04/09/2026, agus tá 
pleananna ann chun 
leanúint leis an
tionscadal tar éis 
LIFE.

I measc na dtairbhithe tá: An Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara; An tSeirbhís 
Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra; 
Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann; 
Cumann Dobharcheantar Loch Ceara; 
Coillte. Is iad na comhpháirtithe eile nach 
bhfaigheann cistí ón tionscadal ach a
chomhordaíonn a gcuid gníomhaíochtaí, 
faoi mhaoirseacht Chomhairle Contae 
Mhaigh Eo: An Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú Comhshaoil; Oifig na 

nOibreacha 
Poiblí; Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil; 
Iascaigh Intíre Éireann; Iontaobhas 
Fiadhúlra Vincent; Teagasc; agus Cónaidhm 
Náisiúnta na nGrúpscéimeanna Uisce.

Guímid gach rath ar Chumann 
Dobharcheantar Loch Ceara agus ar na 
comhpháirtithe uile, ba bhreá an rud é má 
cheadaítear tionscadal LIFE, le go mbeidh 
na glúnta reatha agus iad ag atá le teacht in 
ann leas a bhaint as.

Iarratas LIFE curtha isteach  
ag Cumann Dobharcheantar 

Loch Ceara 

D’FHÉADFADH AN TIONSCADAL,  
AR LUACH €5M É, A BHEITH AN-ÁISIÚIL  

DO LOCH CEARA
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Tionscadal Geopháirc Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna an Iarthair
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