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Mar chuid de chlár ‘Sruthd
ach ar an
áirítear suirbhé theagmhál
scebhealaí i do
tírdhreach agus ar na hui
tsábháilteacht a
cheantar féin ... ní mór don
ne i gcónaí. Más
bheith coimeádta i gcuimh
rt faoi shuirbhé
rud é go bhfuil tú ag tabhai
áiteanna iad a
uisceach, ná dearmad gur
túirteach.
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uisce, fuacht an uisce
lach fúthu!
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uile gur gá dúinn a bhe
úpa ag pleanáil
Má tá tú féin agus do ghr
uth, ar abhainn,
ar chuairt a thabhairt ar shr
n meastóireacht
ar chanáil, nó ar loch chu
de go mbeidh
a dhéanamh, déan cinnte
ir dhaoine fásta
cóimheas maith ann d’id
í uisce agus
a bhfuil taithí acu ar chúrsa
tú slán ó údair
mhic léinn, go bhfanann
ar cos i dtaca i
chontúirte, agus go gcuirte
na faichille!
dtaobh an smachta agus
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Cuirtear meas ar Robert Redmond as inspioráid
na Dothra. Buíochas le Paddy Morris, Aonad
Dobharcheantair an EPA, Sinead Hurson, LAWPRO, le
hÚdaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath thug tacaíocht dúinn,
le Slatiascairí na Dothra, le Gníomh um an Dothra, agus
le gach aon duine eile de na páirtithe díograiseacha (ó
gach uile Earnáil) a ghlac páirt i dTionscadail de chuid
Shruthdhreachannaó 1989 amach!

Fáilte go Sruthdhreachanna, clár oideachais comhshaoil
dinimiciúil do scoileanna, do ghrúpaí pobail agus do
shaoránaigh aonair. Má ghlacann tú páirt i dtionscadal
Sruthdhreachanna, tiocfaidh tú ar thuiscint níos fearr a bheith
agat, dá bharr, ar:
• Conas a oibríonn an timpeallacht dobharcheantair
(tuaithe nó uirbeach) i do cheantar féin,
• Cén tionchar a bhíonn ag gníomhaíochtaí daonna ar
ghnáthóga nádúrtha,
• An tslí ina mbíonn an bhainistíocht tírdhreacha chiallmhar
le brath i dtimpeallachtaí úruisce d’ardchaighdeáin,
• Conas is fearr an dea-chleachtas a bhaint amach agus tú ag
tabhairt faoi do shlí bheatha agus cúrsaí áineasa, agus,
• Conas is féidir leat cur le caighdeán na beatha sa
lá atá inniu ann agus do na glúnta atá le teacht trí
rannpháirtíocht stuama ghníomhach a ghlacadh i ndáil
leis an timpeallacht.
Cuireann an leabhar seo eolas ar fáil a thacaíonn le Staidéir
Chomhshaoil, theoiriciúla agus phraiticiúla araon. Tá sé ar
intinn gur dhaltaí Bunscoile agus Meánscoile a bheidh á úsáid,
go hiondúil, ach d’fhéadfadh sé a bheith áisiúil d’fheirmeoirí,
d’úinéirí talún, nó d’aon duine ar spéis leo an chaomhnú uisce
ina cheantar féin, leithéidí Clubanna Slatiascaireachta nó Coistí
de chuid na mBailte Slachtmhara. Tá ‘Treoir do Mhúinteoirí’
a ghabhann leis, ‘Múinteoir Sruthdhreachanna’, ar fáil chun
teacht ar thuilleadh staidéir molta ar Dhobharcheantair a
bhféadfá a dhéanamh, agus tá acmhainní eile ar fáil ar an
suíomh gréasáin www.streamscapes.ie chun tacú le tionscadail.

“Chun do chuid aibhneacha a chosaint,
déan do shléibhte a chosaint.”
- Impire Yu (1600BC)

Céard is Abhantrach é?
Nuair a smaoiníonn tú air, is i ngleannta atáimid go léir inár gcónaí, bíodh siad
gleannta géara nó gleannta leithne, agus i ngach aon ghleann bíonn sruthanna
nó aibhneacha ann i gcónaí. Anuas ó na cnoic os ár gcomhair, síos go dtí an
fharraige thíos, téann na sruthchúrsaí seo ar a mbealaí trasna ár dtírdhreach agus
leagtar amach an tírdhreach agus an abhantrach ina bhfuilimid inár gcónaí leo. In
áit amháin téann sruth sléibhe ar ardluas síos le fána, ag titim síos easanna, in áit
eile sníonn cúrsa na habhann go deas réidh thar faichí glasa, agus ar aghaidh trí na
ceantair ina bhfuil ár bpobail lonnaithe, go dtí go shroicheann sí an fharraige.
San abhainn sin, fad a bruacha agus isteach sa tírdhreach máguaird, féadfar
saibhreas bithéagsúlachta a bheith ann; éisc, éin, feithidí, ainmhithe, crainn,
bláthanna fiáine, agus daoine, ach amháin más rud é go bhfuil an t-uisce a
ritheann sna haibhneacha úr agus glan. Mar is sa Dobharcheantar seo againn atá
ár bhfeirmeacha agus ár monarchana, ár mbailte agus ár leithris go léir lonnaithe.
Teastaíonn na nithe sin go léir uainn, ach caithfimid teacht chun tuiscint go mbíonn
tionchar ollmhór againn ar cháilíocht an uisce timpeall orainn, agus muid ag obair
agus ag súgradh, nó ag cócaráil agus ag glanadh sa bhaile.
Tugann an leabhar seo léargas dúinn ar Dhobharcheantar na Dothra, ar an
Timthriall Uisce, ar an éagsúlacht iontach Bithéagsúlachta a thacaítear le huisce
glan, agus ar na daoine agus na gníomhaireachtaí éagsúla atá ag iarraidh a
chinntiú go mbaineann an Dothra ardcháilíocht uisce amach le go mbeidh sé mar
acmhainn againn go léir chun taitneamh a bhaint aisti. Spreagann sé dúinn a bheith
feasach ar an dóigh a n-íoslaghdóimid ár dtionchair féin, agus chun gníomhú mar
rannpháirtithe gníomhach chun cosaint a thabhairt d’uiscí na hAbhantraí.
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Clóbhuailte ar Snáithín Cocoon Offset a fhoinsiú agus a athchúrsáil 100% snáithíní iar-thomhaltóirí, FSC ® Deimhnithe athchúrsáilte
agus PCF (Saor Clóirín Próisis). Ceimiceáin: Níor úsáideadh aon substaintí arna rangú mar charcanaigineach, mar shó-ghineach, nó mar
thocsaineach don atáirgeadh mar amhábhair. Cuireadh i gcló le dúigh ola phlandúil-bhunacha agus le vearnaisí agus séaltáin uiscebhunacha. Déantar ceimiceáin agus tuaslagóirí a úsáidtear sna próisis a athchúrsáil nó a dhiúscairt go sábháilte lasmuigh den chóras
draenála poiblí.

Fá i l t e c h u n Ti m t h r i a l l a n U i s c e !
Turas ár n-abhantraí ón Fhoinse go dtí an Fharraige

Bíonn uisce ag teastáil ó na rudaí seo go léir
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Is é an
t-uisce atá
ar an talamh
sa lá atá inniu ann
an t-uisce céanna a
bhí ann i gcónaí - agus
níl níos mó ná níos lú de
ann ach oiread!
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Tá roinnt ainmhithe
ann nach ólann de
ghnáth ach faigheann
siadsan an t-uisce atá
de dhíth orthu sa bhia
a n-itheann siad
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Ní mór don chuid is mó
ainmhithe a ól gach uile
lá (daoine fásta, idir 2-3
lítear) agus faigheann
siad bás laistigh de
chúpla lá gan ól

I rith an tsamhraidh bíonn
thart ar 200 buicéad d’uisce ag
teastáil ó chrann mór.
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Dobharcheantair 3D
Féachaimis timpeall ar do theach

Tá sé éasca a fheiceáil cá bhfuil an
t-uisce ar fáil ar talamh…
Loch
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Ach bíonn a lán ag tarlú thíos faoi thalamh freisin…
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Úsáidtear uisce
le haghaidh an iliomad
rudaí i do theach
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an bhfuil a fhios agat cá
dtéann do dhraenacha tí?
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Tá dabhcha múnlaigh bailte roinnte píosa beag níos
sofaisticiúla, ach déanann siad an rud céanna.
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ACH - is rudaí beaga íogaire iad na baictéir i do dabhach mhúnlaigh agus maraíonn tuarthóirí, glantóirí leithris, Dífhabhtáin is araile iad.

Nuair a fhaigheann na baictéir seo bás, ithtar iad chomh maith (ag cineálacha de bhaictéir eile) agus ar an
mbealach seo déantar dramhaíl dhaonna a mhiondealú de réir a chéile agus a scuabadh amach tríd an gcóras.

Bíonn na milliúin baictéar
i ndabhach shéarachais
sláintiúil. Saol gearr ach
gnóthach a bhíonn acu
ag pórú níos mó baictéir
agus ag ithe chuile rud
a thagann síos an ag
déanamh baictéir agus ag
ithe gach rud a thagann
síos an píopa séarachais ó
do theach - neam neam!
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AN TRUAILLIÚ

San am atá thart, d’úsáideadh daoine aibhneacha agus
srutháin chun a gcuid bruscair a dhumpáil iontu.

Tá na crainn ar bhruacha na n-aibhneacha gearrtha acu,

gairbhéal bain
te ó ghrinneall na
habhann acu,

Ní haon ionadh é go bhfuil go leor aibhneacha fágtha go huafásach suarach
agus boladh bréan ag teacht uathu agus cuma ghránna orthu!

Ach

sruthanna curtha
trí tholláin phíopaí
dhorcha acu,

na
laethanta
seo

agus tá siad tar
éis leasachán a
ligeann
sreabhadh
isteach óna
bpáirceanna,

dhoirtigh ceimiceáin nimhiúla
isteach san uisce

agus tá an iomarca éisc a bainte de na
haibhneacha acu chomh maith.

tuigeann gach duine cé chomh tábhachtach is atá an
t-uisce dúinn go léir. Má nglacaimid meas ar ár gcórais
uisce, d’fhéadfaimis saol sona sláintiúil a bheith againn
i dtimpeallacht spéisiúil spreagúil.
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Abhantrach na Dothra

s éa rd i s Abh a n t r a c h ná Po b a l a tá fái s c t h e l e c héi l e l e i s a n u i s c e !
Éilítear orainn, chun ár

Le blianta beaga anuas tá dul chun

ndobharcheantar a bhainistiú, raon

cinn suntasach déanta chun dul i

ollmhór faisnéise a thuiscint agus

ngleic leis an truailliú tromchúiseach

a chomhtháthú - an chaoi a bhfuil

ach tá fadhb fós ann maidir le foinsí

daoine ag úsáid an uisce, chun é

truaillithe atá beag nó atá scaipthe

a ól, le haghaidh na talmhaíochta

do chonairí abhann chomh maith

agus na tionsclaíochta, agus chun

leis an dochar a dhéanann siad

snámha; tíreolaíocht agus geolaíocht

dóibh go fisiciúil.

Abhantrach na Dothra
le Stádas Cáilíochta
Uisce 2010-2015

an cheantair, ag féachaint ar an
dóigh a bhfuil na dobharlaigh go

Ceapadh an leabhrán seo chun

léir nasctha leis an talamh os cionn

daoine a chur ar an eolas faoin ról

a chionn, agus thíos faoi chomh

a bhíonn acusan féin i dtimthriall

maith, conas a thagann an t-uisce

nádúrtha an uisce agus tá go leor

ón áit a dtiteann sé mar bháisteach

eolais a le fáil ann faoi thaobh an

go dtí an fharraige: conas a

chaoi ar féidir linn ár dtionchar ar

úsáideann daoine an talamh agus

uiscí a laghdú. Tá súil againn,

na dobharlaigh agus cad iad na slite
beatha a dtacaítear leo; agus foinsí

go spreagfar daoine aonair agus

truaillithe féideartha, lena n-áirítear

pobail leis chun athcheangal a

ionaid chóireála dramhuisce uirbigh,

dhéanamh leis an abhainn ina

dabhcha múnlaigh agus an rith

gceantar féin agus go saothraídís i

chun srutha ón fheirmeoireacht, ón

gcuideachta a chéile chun caighdeán

fhoraoiseacht, ó dhromchlaí crua, ón

na gnáthóige agus an uisce a

tógáil agus ó líonta talún.

athchóiriú.

Stádas Cáilíochta Uisce Maith
Stádas Cáilíochta Uisce Réasúnta Maith
Lasmuigh de dhobharcheantar na Dothra

Foinse: Esri, DigitalGlove, GeoEye, Earthstar,
Geografaic, CNES / Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN agus Pobal Úsáideora GIS
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Údar: Rob O’Loughlin
Aonad na nDobharcheantar
Date: 12/10/2018
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Ae
Croí
Geolbhaigh

Fiacla

Polláire

Inchinn
súil

Tá a lán iasc an-chosúil le daoine - bíonn duán, inchinn, boilg,
croí, ae, dealg, ionathar, ubhagáin (nó magairlí), craiceann,
fiacla agus súile acu - agus polláirí fiú! Díreach mar atá againn!

Ubhagáin

Anas

Eireaball

Craiceann carrach

Dealg
Eití

Duán

ANTOMHAÍOCHT AN ÉISC
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AN BRADÁN
Éiríonn na bhrainlíní
airgeantach, fágann siad
an abhainn agus téann siad
amach san fharraige.

Bíonn bradáin fásta ag snámh na
mílte míle chun sceitheadh san
abhainn chéanna inar rugadh iad.
Tá na huibheacha
oráiste agus tá
siad chomh mór
le pís beag.

Bíonn stríocaí dorcha ar na muóga síos a
dtaobhanna. Bíonn siad ag snámh i scoileanna
agus iad ag maireachtáil i linnte doimhne.
Má bhíonn siad toirchithe le
speirm ón fhear, forbraíonn an
suth atá taobh istigh.

Caithfidh na bradáin óga a gcuid
bia féin a aimsiú. Bíonn coirp
duaithníochta scálaithe acu, agus
súile móra.

Tá sac an bhuíocháin ag
na glídíní - tá siad trédhearcach
agus maireann siad i measc
na bpúróg ar leaba
		an tsrutha.

Tá spéis againn i mBradáin agus i mBreaic (na salmainidí)
mar is cruthúnas iad ar an uisce glan agus ar ghnáthóg
shláintiúil iad - agus tá siad iontach blasta le hithe freisin!
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BÍONN AG TASTÁIL bia maith
Ó GACH UILE NEACH BEO:

ocsaigin

(agus tá a lán
ann a bfhuil grá
agus gean ag
teastáil uathu
chomh maith!)

díd

Tá gach aon rud beo (nó marbh) atá ina
thimpeall orainn gafa suas i mbia-eangach,
muidne chomh maith. Seo sampla de -

Ui

sc

eg

lan

e an

Bia-eangaigh

Ach caithfidh sé sin a bheith san uisce ar dtús!
Itheann siad péisteanna agus feithidí chomh maith le héisc bheaga

ba

Ach cad a itheann na créatúir seo?

inn

e

Teastaíonn cosaint uathu ón ngrian
agus ó chreachadóirí
Bruach agus fásra tarchrochta, crainn tite
Faigheann siad bás chomh luath agus a
thruaillítear an t-uisce ina maireann siad

Eisilteach sadhlais, bruscar, péint, ola, srl…

L a r bh a

11

péist

c i a róg a

larbha na cuile cloiche

Bradái n

Baineann siad úsáid as a ngeolbhaigh chun an
ocsaigin a theastaíonn uathu a ghlacadh ón uisce

Miocrorgánaigh

Itheann gach aon ainmhí (iasc, feithidí, daoine, srl.) plandaí - go díreach
(mar shampla na ba, a itheann féar), nó go hindíreach (leoin, mar shampla,
a itheann ainmhithe eile a itheann féar dála na n-antalóp), nó ar an dá
bhealach (daoine, mar shampla, a itheann beagnach gach uile rud!).
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Bíonn fothain ar fáil
d’fheithidí agus d’éin i
bplandaí tarchrochta.

Beifear ag coimeád ainmhithe
móra a dhéanann damáiste,
dála na mbó, amach uaidh.

Bíonn algaí agus
caonaigh ag fás
ar na clocha - bia
le haghaidh seilidí
agus feithidí.

Bíonn leaba an tsrutháin
breac le clocha de
mhéideanna éagsúla,
agus le duilleoga marbha,
chomh maith - bia le
haghaidh miocrorgánaigh
agus ainmhithe móra.

Teastaíonn linnte doimhne ina bhfuil fothain chun dul i bhfolach iontu, ach teastaíonn limistéir éadoimhne uathu
chomh maith ina dtéann an sruth ar ard-luas agus inar féidir leis an aer a mheascadh leis an uisce.

agus timpeall orthu chomh maith.

SRUTHÁIN agus in AIBHNEACHA sláintiúla,

Tá raon ollmhór fairsing de phlandaí agus d’ainmhithe a mhaireann i

criospaí
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Conas atá do shruth, mar sin?
Lean ar aghaidh agus féach timpeall air!

seilide
muisiriún

saileach

lacha

an sciathán leathair

eidhneán

diúilicín

sabhaircín
míoltóga

frog

an corr réisc

daoine
madra

an corr Réisc

féileacán

an Fhearnóg

an cuileann

gabhlán
gaoithe

Larbha na
cuile cloiche

lacha

bruscar

eireaball
capaill

Lile na ngleanntán
snáthaid mhór

darach
iasc

coinín

capall
cn caonach

caoirigh

cannaí

Seo roinnt rudaí a d’fhéadfá a fháil cad eile is féidir leat a fheiceáil?
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Ár bhFiadhúlra

Seo roinnt samplaí
de na héin éagsúla a
d’fhéadfaimis a fheiceáil
ar Abhainn na Dothra,
agus ar fad a bruacha.
Daoine áitiúla a ghlac
an chuid is mó de na
grianghraif seo, agus
thug siad cead dom iad a
úsáid sa leabhar seo.

Más féidir linn uiscí ardchaighdeáin a bhaint amach inár ndobharcheantar,
cruthófar go leor buntáistí dúinn dá bharr

Madra uiscseey
n Ta n
P h o to : B ri a

Broigheall
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G ria ng hr af : Jo h
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de r An gl er s
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G ri a n g h ra f:
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g le rs

Bradán

ic h a e l F in n
G ri an g h ra f: M

Corr Réisc
Grianghraf: John Stanton

Cruidín

P h o to : M ic h ae
l Fi n n

Breac
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rs
o d d e r A n g le
G ri an g h ra f: D

Grianghraf: Dodder Anglers

Mallard

Ealaí

G ri a n g h ra

tanton
f: J o h n S

Sciathán
leathair

Má thugann tú cuairt ar an Dothra, cuir tic sa bhosca
taobh le haon cheann de na speicis ata léirithe anseo,
más rud go mbíonn an t-ádh leat agus go n-éiríonn leat iad
a fheiceáil ... agus ná déan dearmad do chairde agus do
mhuintir a chur ar an eolas faoin nádúr fiáin agus iontach
a chonaic tú nuair a thug tú cuairt ar an Dothra.

Sionnach

G ri a n g h ra f:

A li c e L u b y

Grianghraf: John Stanton

Grianghraf: Fintan Ryan
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Ais t r i the oir chun graf dáthe angach a chr u thú
d’ainmne achaf iadhúlra agus gr ianghraf adóirí f aoi se ach
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Bith-Monatóirí:

Ár bhFeithidí!

Tugann na feithidí
a mhaireann i sruth
léargas ar cháilíocht
an uisce atá ann de
réir an Scála ‘Q’:

Q1 Péist

Q1 = Dona
Q2 = Droch
Q3 = Measartha
Q4 = Maith
Q5 = Ard
Cad iad na feithidí
a mbeifear in ann
a aimsiú inár
Sruthsa Féin?

Q2 Táilliúir

Q3 Bádóirí

Q3 Bádóirí

Q3 Cuil Chadáin
Cásáide

Q1 Fíor-Phéist – Phylum Annelida :
de ghnáth bíonn cónaí orthu i siolta agus i láib agus is
féidir leo truailliú a fhulaingt
Q2 Táilliúir – Gyrinidae - Ubhchruthach, loinnir
dhubh-chré-umha: creachadóirí / scroblachóirí
Q3 Bádóirí – Notonecta glauca: Boilgeoga aeir á
n-iompar acu faoina sciatháin

Q4 Nimfeach na
Cuile Bealtaine

Q4 Nimfeach
na Cuile
Bealtaine

Q3 Cuil Chadáin Cásáide – Hydropsychidae: Tógann
siad a mbaile as cipíní nó as púróg

Q5 Cuil Chloch

Q5 Cuil Chloch

Q4 Nimfeach na Cuile Bealtaine - Emphemeroptera
Baetis: An-íogair don truailliú
Q5 Cuil Chloch - Dinocras cephalotes: Táscaire den
chaighdeán uisce is airde

Oidhreacht Thógtha
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Tá Abhainn na Dothra tábhachtach i
stair Bhaile Átha Cliath, agus tá sí ina
fhoinse uisce óil ar feadh na gcéadta
bliain. Bhí an Dothra an-tábhachtach
don tionscal, agus bhíodh go leor
muilte ag úsáid uisce uaithi mar
fhoinse cumhachta. Sa lá atá inniu
ann, níl fágtha ach cúpla milleáin.
Tarraingíonn na grianghraif seo aird
ar chuid den oidhreacht thógtha atá
le feiceáil ar fad na Dothra.

na
Droichead Coise Rae
all 1880
pe
tim
tha
tóg
r,
ha
mBéab
(Grianghraf: CCDnG)
Bóthar Dhroich
ead Londan agus
Staidiam Aviva
sa chúlra
(Grianghraf: CC
DnG)

Seanteach
íní ar Rae
na Dothra
timpeall 19
64
(Grianghra
f: Michael
Finn)

(Grianghraf:
Cora Orwell
othra)
Slatiascairí D
Droichead Packhorse
ag Baile an Mhuilinn
(Grianghraf: Brian Tansey)

Seanchúrsa Uisce ó Chora Bhaile an
Ridire a chuir uisce ar fáil d’Abhainn
an Phoitéil (Grianghraf: LAWPRO)
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Ceisteanna & Tréithriú
maidir leis an gCáilíocht Uisce
Cuimsíonn dobharcheantar na Dothra 168 ciliméadar cearnach, agus
an Dothra ag éirí i ndeisceart an dobharcheantair agus ag síneadh ó
thuaidh an chuid is mó dá bealach go dtí go sroicheann sí inbhear na
Life, idir Duga na Canálach Móire agus an Rinn.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach ar

www.catchments.ie

Tá an Dothra 26 ciliméadar ar fad agus téann a cúrsa trí cheantair
atá á mbainistiú ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas, Comhairle
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath.
Téann uisce na Dothra isteach i gCuan Bhaile Átha Cliath, ar Bithsféar
EOECNA (UNESCO) é. Clúdaíonn Bithsféar Chuan Bhaile Átha Cliath
gach cearn de Chuan Bhaile Átha Cliath, rud a léiríonn a thábhacht
suntasach ó thaobh an chomhshaoil, an gheilleagair, an chultúir agus
na turasóireachta de, agus cuimsíonn sé breis agus 300 ciliméadar
cearnach. Tá breis is 300,000 duine ina gcónaí sa Bhithsféar. Is féidir
tuilleadh a léamh faoi ag www.dublinbaybiosphere.ie
Agus é ina abhantrach uirbeach den chuid is mó, tá cuid de na
mórcheisteanna a bhaineann le córais draenála neamhéifeachtúla
agus cuid de na fadhbanna maidir leis an mí-cheangail séarachais
le feiceáil ann. Is saincheist mhór í seo do na hÚdaráis Áitiúla faoi
seach agus tá obair ar bun acu chun níos mó eolais a fháil amach
faoi fhoinsí na mbrúnna comhshaoil seo. Tá éagsúlacht mhór i
ndobharcheantar na Dothra maidir leis na cineálacha cumhdaigh
talún atá ann, agus tá portaigh mhóna agus foraoiseacht timpeall
uiscí uachtair na Dothra.
De réir mar a shníonn cúrsa na habhann síos le sruth agus isteach i
mórcheantar Bhaile Átha Cliath, athraíonn an talamh um thimpeall
uirthi ina ábhar uirbeach, le líon mór suíomh tionsclaíocha, spóirt &
fóillíochta, tógála agus dumpála ar gach aon taobh di.
Tá meán ráta caighdeánach titim bháistí bliantúil íseal sa
dobharcheantar, idir 670-1035mm sa dobharcheantar íochtarach,
agus ráta níos measartha, idir 1278-1597mm sna hachair uachtaracha
de. Tá an Dothra roinnte ina 5 chuid de réir mar a théann sí de shní ó
na sléibhte anuas go dtí an fharraige. Tá stádas sannta do gach aon
cheann de na codanna seo chun sinn a chur ar an eolas faoi cé chomh
sláintiúil agus atá siad. Is iad na 5 stádas seo ná Ard,
Maith, Measartha, Droch agus Go Dona, agus tá siad sannta de
réir mheasúnuithe eolaíocha ar cheimic, ar an éiceolaíocht agus ar
idreamoirfeolaíocht na Dothra (conas a théann an abhainn le sruth).
Ag tosú ó uiscebhealaí an Dothra ar Shliabh Chipiúr i Sléibhte Bhaile
Átha Cliath, rangaítear an Dothra_010 mar Maith. Ansin ritheann sé
le sruth ón Dothra_020 (lena n-áirítear
taiscumair Uachtaracha agus Íochtaracha Ghleann na Muileann), tá sí
rangaithe mar Maith. Tá an Dothra_030, a thosaíonn in aice le Coill
Tobair, Maith. Tá an Dothra_040, a thosaíonn in aice le Seanbhábún,
Measartha, agus tá deireadh na Dothra_050, a thosaíonn ag Páirc na
dTor agus a shreabhann an bealach go léir go dtí an Life taobh le
Duga na Canála Móire, Measartha.
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• Scrúdaigh na leathanaigh
faoi Léarscáileanna & Sonraí
• Cláraigh chun an ‘Nuachtlitir
Dobharcheantair’ a fháil
• Léigh an t-alt faoin Dothra
ag www.catchments.ie/
dodder-gathering-2017inspiring-positive-futureconnecting-people-nature/
Agus, má tá scéal agat le
hinsint faoin Dothra, bí cinnte
an tOifigeach Uisce Pobail i do
cheantar féin a chur in iúl faoi ag:
www.watersandcommunities.ie/

Abhantrach na Dothra: Gnáthóga & Speicis
(Cineálacha gnáthóga ó Fossitt, 2000)
Ábhair spéis ar leith is iad aibhneacha uirbeacha sa mhéid is
go bhfuil an poitéinseal acu a bheith ina gconairí fiadhúlra
an-saibhir i gcroílár ceantar dlúthdhaonra. Cé go bhfuil
bagairtí ar a sláine ag Abhainn na Dothra thar na blianta,
tá iarrachtaí na saoránach áitiúil agus na n-eagraíochtaí
pobail, na n-eagraíochtaí comhshaoil, na nÚdarás Áitiúil
agus na nGníomhaireachtaí Stáit tar éis teacht le chéile go
dtí an pointe agus an dúshlán a thabhairt ionas go bhfuil
dobharchúnna, dorchóga, agus breaic léimneach le fheiceáil
sa lá atá inniu ann ... i mBaile an Mhuilinn agus ar fad stráicí
eile den abhainn chomh maith!
Tá an Dothra ar cheann de na trí phríomh-abhainn a
shníonn trí mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, mar aon leis
an Life agus an Tulcha. Cuimsíonn Abhantrach na Dothra
cuid mhaith de Chontae Bhaile Átha Cliath, ó Chontae Chill
Mhantáin go dtí an Rinn. Is féidir an abhainn a roinnt ina
dhá chuid, den chuid is mó; céim ardtailte óna foinse go
dtí ceantar an tSeanbhábhúin / Ráth Miontáin; agus céim
ísealchríche agus uirbeach ón Seanbhábhún go dtí cumar na
habhann leis an Life. I n-áilleacht lom na n-ardtailte nó na
linnte agus na gcuilithíní atá sna hísealchríocha, cuireann
Abhainn na Dothra conaire suaimhneas ar fáil ó luas
heachtrach shaol Bhaile Átha Cliath.
Níl a fhios ag go leor daoine a bhfuil aithne acu ar an Dothra
cad é an cúrsa lena théann sí trí Bhaile Átha Cliath go bhfuil
bailiúchán de shruthanna nach bhfuil mórán eolais orthu ar
an taobh ó dheas ó Bhá Bhaile Átha Cliath.
de Shliabh Chipiúr, is iad sin foinsí Abhainn na Dothra.
Tá bratphortaigh Ardtailte (PB2) timpeall ar na riosáin
agus na sruthanna beaga seo, a ghearrtar isteach ar na
cnoic. Tá an portach seo comhdhéanta den chuid is mó
de mhéara corcra agus de phéitheacha agus tá asphodel
portaigh, cadás portaigh agus caonach Sphagnum i láthair.
Tá paistí de Fraochmhá Fliuch (HH3) ann a bhfuil fraoch
mórthimpeall orthu. Bíonn radharc ó am go chéile ar dhá
speiceas d’éan tearc, an meirliún agus seabhac gorm, mar
aon le fianna mar fhianna dearga agus fianna Seapánacha.
Sa chás go bhfuil na sruthanna srutha seo níos ísle mar
gheall ar chreimeadh, tá fothain ann do na féara agus don
chrann corrbháite a fhorbraíonn. Is iad na sruthanna as
seo srutháin ardtailte (FW1), agus leanann siad síos go dtí
limistéir móna níos doimhne níos ísle ar thaobh an tsléibhe,
agus nuair a bhaintear iad agus ar a dtugtar Portaigh
Shocraithe (PB4). Leanann fásra na bruach ag forbairt de réir
mar a bhíonn crainn ar nós fuinseoige, seiceamar, sceach
gheal agus darach i láthair feadh na gcéad pháirceanna de
thalamh féaraigh talmhaíochta feabhsaithe (GA1). Anseo
i lár Ghleann an Mhuilinn tá Taiscumar na Boirche Móire
(nó Ghleann na Muilinn). Is foinse thábhachtach uisce é an
Taiscumar seo (FL7) do go leor cónaitheoirí agus gnólachtaí
Abhantraí na Dothra, agus tá réimse mór gnáthóg agus

speiceas timpeall air. Tá limistéir shaibhir le magairlíní
i Talamh Féaraigh Tirim agus Neodracha Tirim (GS1) ina
bhfuil magairlíní sciath-ghlas agus magairlíní bána-bhána
agus bláthanna an-annamha eile mar an tArd-Mhalartán
Buí agus nead an Éan Bhuí. Tá ceann de na gnáthóga
is tearc in Éirinn i láthair sa ghleann seo, ar earraigh
chailcreach é (FP1), ar a dtugtar foinsí clochraithe freisin.
Is spriongaí cailcreach (aolchloiche) iad atá oligotrófach
(bocht cothaitheach). Síos le sruth ón taiscumar, téann an
Dothra isteach i gcoillearnach ina bhfuil fearnóg, saileach,
seiceamar, fuinseog agus feá agus é ag druidim le teorainn
chathair Bhaile Átha Cliath.
D’fhulaing an Dothra ó thruailliú, ó dhiúscairt
mhídhleathach agus ó thuilte, ach chabhraigh grúpaí
gníomhaíochta pobail áitiúla leis an abhainn a ghlanadh
agus tá tuilte á laghdú trí fhorbairt bonneagair. Is iad an
Seanbhábún agus Tamhlacht na chéad cheantair uirbeacha,
an talamh tógtha (BL3), a dtagann an abhainn air ar a
chúrsa. As seo chomh fada le Droichead na Dothra, tá
gnáthóg bhruacha bhruachánach bruachánach ar an
abhainn, ar a bhfuil crainn (Treochtaí WL2). Tá limistéir
coillearnaí ann freisin i dTeach an Teampaill, i dTír an Iúir
agus i mBaile an Mhuilinn, a bhfuil an chuid is mó acu ina
Choillearnach Leathanduilleach Measctha (WD1). Is limistéir
áineasa aitheanta iad na páirceanna cosúil le Páirc Ghleann
na Dothra, Páirc Bushy, Páirc Orwell, Dhartraí agus Páirc
Herbert (Crainn scaipthe agus fearann páirce WD5), le
cosáin siúlóide agus bealaí rothaíochta. Is minic a fheictear
éin agus ainmhithe comhchoiteanna amhail an t-úllán, an
corr, an cóta, an feadán agus an sionnach. Mar sin féin,
tá an abhainn ina gnáthóg agus ina gnáthóg do speicis is
annamh, mar shampla an cruidín, an tumadóir, an broc,
an madra uisce agus speicis éagsúla sciatháin leathair. I
measc na speiceas éisc tá breac, eascann, cailleach rua
cloiche agus greamán trí shleamhnú. Tá bradán ag tosú
ar ais chomh maith mar tá feabhas tagtha ar cháilíocht na
habhann. Tá speicis choimhthíocha ionracha ar nós cíbear
na Seapáine agus , lus na pléisce i láthair agus beidh smacht
ag teastáil uathu mar go bhfuil siad ina gcúis le creimeadh
agus go n-athraíonn siad plandaí dúchasacha.
Díreach suas an sruth ó Dhroichead na Dothra tá cora a
léiríonn an áit a dtéann an abhainn isteach sa chéim taoide.
Nascann an stráice seo de 2km d’Abhainn an Taoide (CW2)
an Dothra le béal na Life sa Rinn, in Inbhear na Life (MW4)
agus i gCuan Bhaile Átha Cliath (góilíní mara agus bánna
MW2). Cuimsíonn an Abhainn Dothra timthriall abhann
iomlán le saibhreas seirbhísí éiceolaíochta agus sóisialta i
gclós cúil Bhaile Átha Cliath féin!
Vincent Murphy, Bitheolaí Comhairleach Sruthdhreachanna
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Bruach na Dothra

An Dothra: cuimhní agus scéalta

dán le Paddy O’Toole
Thiomáin mé fad bhruach na Dothra, sílim go raibh mé trí bliana d’aois.
Mo Dhaid, d’iompar sé mo líontán is mo phróca, sin ceann thall, ’ bhfeiceann tú é.
Snámh siad timpeall mo chromáin chriostal, a bhí mar kaleidoscope iontach-gheal.
Ó, nach breá a chodail mé an oíche sin tar éis dom dul go dtí an sruthán den chéad uair.
Uair eile, agus mé trí bliana déag d’aois, rith mé síos Bruach na Dothra.
Stiúraigh mé mo phéist faoi bhurra, agus lig mé saor mo cheirtlín.
Bhí sé ar phláta dinnéir, mo bhreac, dhá phunt nó níos mó de.
Eachtra iontach, agus a leithéidí fós ar na bacáin dom.
Shuigh mé ar bhruach na Dothra agus, an tráth seo, trí bliana is fiche slánaithe agam.
Bhí greim láimhe agam uirthi, agus na focail á scaoileadh uaim go saor flúirseach.
Chuala an abhainn bheag sin na focail, agus thug sí chun na farraige iad.
An caidreamh is ansa liom, mise is mo stóirín.
Chrom mé síos ar mo ghogaide taobh bhruach na Dothra, agus mé daichead a trí anois.
Thógas amach mo chuilleog, ach ligeas osna, tá rud éigin cearr, n’ fheiceann tú.
Óir tá duilleoga plaisteacha ag fás as an tor sin thall, ’s cuirtear cannaí stáin in áit an
ghairbhéil.
Anois, cad é an boladh sin? Bhuel faigh réidh leis, in ainm an diabhail.
An díol trua is measa dom, agus ár sruthán in ísle brí.

Rinne Gasóga Mara i 1945 roinnt
cothabhála bád ar a Sciff ar Bhanc
an Dodder i nGairdíní Dhoire Fhíonáin.
Tabhair faoi deara gur scáthláin buama
iad an dá fhoirgneamh cothrom sa chúlra.
Curtha isteach ag 4ú Grúpa Gasóga Mara Phort
na Dothra

Is áit an-speisialta domsa í, go hard sna
sléibhte, áit a bhfuil an Dothra ina hóige agus
chomh hálainn is atá an gallán seo gur aoibhinn
liom cuairt a thabhairt air agus mé ag siúl suas
abhainn na Dothra in éineacht
le mo mhicseanc.
Curtha isteach ag Simon Sweeney,
Ramblers Chill Tobair

Táim ag smúrthacht thart ar bhruach na Dothra, anois táim trí bliana is tríocha.
Tá sé crua, ní mór ‘bheith ar aire, chun an abhainn a choimeád saor ón truailliú.
Agus le toill Dé, le glantacháin, agus gan aon doirteadh, go dtaga sé go luath,
Lá a dheirfinn liom féin, ‘Buíochas le Dia, athchóiriú iomlán, jab maith déanta’.

Is áit í an Dothra a dtéim go rialta, chun rith fad a
bruacha i gCill Tobair agus i dtaiscumar Bhóthar na Bruíne.
Is breá liom na dathanna a fheiceáil agus iad ag athrú ar
aon dul leis na séasúir. Éistim le fuaim shuaimhneach an
uisce atá ag sileadh, mar aon le hamhráin na n-éan. San
Fhómhar, bímse ag baint sméara dubha le mo nia taobh
leis an Dothra agus déanaim subh astu.
Arna chur isteach ag Gar Tyrrell

“Wilder Wander” an Dothra
Íoslódáil App Wilder Wander agus cuardaigh turas ‘the
Dodder ’. Is féidir tuilleadh sonraí faoin turas a fháil ar
an suíomh gréasáin https://wilderwander.com
Siúlóid éasca 3.3 km le han-chuid den stair áitiúil agus
eolas bithéagsúlachta. Tosaíonn an turas saor in aisce
seo i mBaile an Mhuilinn ag Páirc an Teampaill gar don
teach tábhairne The Dropping Well agus téann sé síos an
abhainn chomh fada le Cluain Sceach sula dtéann
sé siar ar an taobh eile den abhainn. Turas
easbhóthair atá ann den chuid is mó, le roinnt
codanna ann gur gá an bóthar a thrasnú.
Foghlaim faoin stair, faoin oidhreacht agus faoin
fhiadhúlra a bhaineann leis an stráice draíochtúil
seo d’Abhainn na Dothra. Tóg cúpla fón leat
agus téigh isteach san iomaíocht sa turas
cearrbhachais i gcoinne a chéile. Oiriúnach
don teaghlach ar fad, agus do scoileanna,
do ghrúpaí srl.

21

Is féidir teachíní ildaite 9, 10, 11 agus
12 Rae na mBéabhar a fheiceáil ar an
taobh eile den Dothra.

An radharc le linn oíche an 25/26 Lúnasa ar
an droichead thar an Dothra ag Droichead
na Dothra 1986.

Conairí fiáine na Dothra uachtair (Gleann an
Smóil), Deireadh Fómhair 2017, an imeacht
teaghlaigh oidhreachta SDCC Rock to the Top

Arna chur isteach ag Cairde Dhomhnach Broc

Arna chur isteach ag Sean Brennan, Grianghraf Matt
Kavanagh - le caoinchead an Irish Times

Curtha isteach ag Keith Scanlon
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Eolaíocht Saoránach agus tuairisciú ar thruailliú
Bealach amháin gur
féidir leat cuidiú leis
an Dothra a fheabhsú
ná bheith i d’Eolaí
Saoránach, agus
sonraí a thaifeadadh
a chabhróidh linn
chun an abhainn
a thuiscint agus a
bhainistiú níos fearr,
le haip ar do ghuthán.
Is féidir leat aon
truailliú comhshaoil
a fheiceann tú a
thuairisciú freisin.

Taifead Constaicí Abhainn
Tá an tionscadal um athcheangal eolaíochta
saoránach ag lorg do chabhair chun
constaicí frith-abhann a aithint agus a
thaifeadadh, agus is féidir leat aip fóin
phóca a íoslódáil le go mbeidh tú in ann
é seo a dhéanamh go héasca. Níl sé éasca
suímh na mbacanna frith-abhann a mhapáil.
Tá aibhneacha na hÉireann os cionn 74,000
ciliméadar ar fad, agus teastaíonn do
chabhair chun na bacainní uilig a mhapáil.
Is féidir le constaicí frith-aibhneacha é a
dhéanamh deacair d’éisc agus do chréatúir
eile snámh le sruth, nó lena haghaidh, agus
fágann sé sin go ndéantar iad a sháinniú,
agus go laghdaítear an méid den abhainn a
mbíonn teacht acu uirthi. Is féidir le mapáil
na gconstaicí seo cabhrú linn tuiscint a fháil
ar an méid atá le déanamh chun cabhrú le
héisc agus le créatúir eile maireachtáil agus
a bheith rathúil.

Cad atá le déanamh:
1 Íoslódáil an ‘River Obstacles’ aip ó App
Store Apple nó ó Play Store Google.
2 Nuair atá tú ag siúl in aice le habhainn,
tóg grianghraf d’aon chonstaicí a
fheiceann tú san abhainn agus déan
tuairisc air leis an Aip.

Tuairiscigh Plandaí Ionracha’ i
do phobal

‘See it? say it!’ má fheiceann tú
truailliú comhshaoil i do cheantar

Is iad plandaí coimhthíocha ionracha an
riosca is mó don fhiadhúlra i ndiaidh
scrios gnáthóige, agus is bagairt iad
ar cháilíocht an uisce trí bhruachanna
a fhágáil i mbaol creimthe. Ligeann
an aip ‘Tuairisciú ar Phlandaí Ionracha
‘duit amharc ar phlandaí ionracha i
do cheantar. Nuair a thuairiscítear
é, cabhróidh an fhaisnéis le méid na
bplandaí ionracha seo a rianú.
Dearadh an feidhmchlár seo le bheith
éasca le húsáid. Cuimsíonn sé grianghraif
de na ceithre phlanda ionracha is
coitianta: An dúlamán ollmhór, an balsam
Himalaya, an dúlamán Seapánach agus an

Cuidíonn an aip ‘See it? say it!’ a
d’fhorbair an EPA leis an ábhar imní
comhshaoil a bhailiú agus a stiúradh
chuig an údarás áitiúil ceart ionas gur
féidir leo gníomhú agus tabhair aghaidh
air. Is féidir leat uisce (marú / truailliú
éisc), dramhaíl (dumpáil / bruscar),
truailliú aeir (dóiteán / boladh / múch
tocsaineach), agus torann (áitreabh
tráchtála / monarcha bheag) a thuairisciú.

heliotrope geimhridh.

Cad atá le déanamh:
1 Íoslódáil an feidhmchlár ‘Report Invasive
Plants’ ó App Store Apple nó ó Play
Store Google.
2 Tóg grianghraif d’aon ollfheabhrán,
lus na pléisce, ghlúineach bhiorach
nó phlúr na gréine a fheiceann tú agus
uaslódáil an grianghraf ag baint úsáide
as an Aip.

Cad atá le déanamh:
1 Íoslódáil an aip ‘See it? say it!’ ó App Store
Apple nó ó PlayStore Google
2 Cliceáil ar ‘Report Environmental Complaint’
- tabhair faoi deara gur féidir do chuid
faisnéise teagmhála a bheith curtha ar aghaidh
chuig údaráis áitiúla agus nó chuig daoine
eile ionas gur féidir aghaidh a thabhairt ar do
thuarascáil.
3 Glac Grianghraf & Cliceáil ‘Submit’ an aip chun
grianghraf a thógáil agus sonraí a sholáthar a
d’fhéadfadh a bheith tábhachtach, chomh maith
le do chuid faisnéise teagmhála. Déanfar do
thuairisciú a thaifeadadh ar FixYourStreet.ie áit
a mbeidh an suíomh agus an grianghraf le
feiceáil go poiblí, ach ní bheidh do shonraí
teagmhála le feiceáil. Is féidir leis an údarás
áitiúil do thuairisciú a fheiceáil agus freagra a
thabhairt uirthi tríd an suíomh seo.
Is féidir leat dul i dteagmháil leis an Líne Gearán
Náisiúnta um an gComhshaoil 24 uair an chloig ag
1850 365 121.1.
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www.dublinbaybiosph

Teagmhálacha & Tuilleadh eolais
Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil:
www.watersandcommunities.ie
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath:
www.dublincity.ie
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
www.dlrcoco.ie
Comhairle Contae Átha Cliath Theas: www.sdcc.ie/en/
Dodder Action: www.dodderaction.org
Slatiascairí Dothra: www.facebook.com/dodder.anglers
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Lom na fírinne
Cad is
Bithéagsúlacht ann?
Tá na téarmaí ‘nádúr ‘agus‘
bithéagsúlacht ’inmhalartaithe.
Is cuid bhunúsach den
bhithéagsúlacht iad daoine
agus idirghníomhaíonn
siad leis ar bhonn laethúil.
Tá go leor créatúir éagsúla
a maireann in Abhainn na
Dothra, idir mhamaigh,
inveirteabraigh, phlandaí,
éin agus éisc. Is féidir leat
cineálacha éagsúla tírdhreacha
a fheiceáil freisin mar a
shiúlann tú taobh leis an
Dothra lena n-áirítear limistéir
leath fiáin cosúil le bruacha
na habhann, an abhainn féin,
talamh féir, coillearnach
agus locháin.

Breathnaíonn an modh Sruthdhreachanna ar na leithris,
na linnte, na folcadáin agus na cithfholcadáin mar fhoaibhneacha dár n-aibhneacha! Tá cumas ollmhór ag na rudaí
a chuirimid isteach iontu tionchar a imirt ar Chaighdeán
agus ar Bhithéagsúlacht uisce áitiúil. Lasmuigh dár dtithe inár
ngairdíní agus i gclóis tá an cumas céanna againn gnáthóga
nádúrtha a chruthú nó a scrios. Cabhróidh na leideanna seo le
cáilíocht an uisce agus an bhithéagsúlacht a athchóiriú:

Dea-chleachtas Teaghlaigh

• Nigh do charr i niteoir ghluaisteáin cheadúnaithe
ionas go mbaileofar an rith chun srutha agus nach
ndeachaidh sé isteach sa Dothra.

• Ná húsáid táirgí glantacháin ina bhfuil fosfáití nó
tuarthóir toisc gur féidir leis na táirgí seo dochar
a dhéanamh dár n-abhainn.
• Ná cuir táirgí tí coitianta síos draein.

Bradáin agus
Breaic na Mara
Déanann bradáin fhiáine
agus bruscar mara
sceitheadh sa Dothra,
mar go bhfuil an Dothra
suas go Droichead na
Dothra. Is táscaire é
láithreacht na n-iasc seo
ar chaighdeán maith uisce
agus buntáiste mór do
phobail ar féidir leo dul i
mbun slatiascaireachta.
Bíonn an Dothra lán breac
gach bliain agus is féidir
le slatiascairí, a bhfuil
ceadúnas acu, iascaireacht
a dhéanamh ar thaobh na
habhann.

• Déantar go leor táirgí tí a lipéadú mar Ghuaise,
mar Nimh nó mar Ghreannach. Ní mór caitheamh
leo mar dhramhaíl thocsaineach maidir le diúscairt
trí Threoirlínte an Údaráis Áitiúil a leanúint.

• Seachain úsáid lotnaidicídí, luibhicídí agus
leasachán i do ghairdín agus iad ag dul suas inár
n-aibhneacha agus fadhbanna a chruthú. Fiosraigh
bealaí níos nádúrtha chun gairdín a dhéanamh.

• Agus aon obair tochailte á déanamh agat cuimhnigh
go ndéanann siolta dochar do chúrsaí uisce
ná lig dó dul isteach inár n-aibhneacha agus
dochar a dhéanamh don bhithéagsúlacht.
• Má fhaigheann tú paitió nó cabhsa nua, roghnaigh
dromchla tréscaoilteach seachas dromchla neamhthréscaoilteach.

• Ná déan dearmad i gcónaí go bhfuil uisce lómhar
agus go bhfuil sé riachtanach ár n-aibhneacha
a chosaint ionas gur féidir le glúine atá le teacht \
taitneamh a bhaint astu.

Feithidí Sruthracha
An raibh a fhios agat
go nochtann suirbhé nó
daonáireamh ar na feithidí
a mhaireann san Abhainn
Dothra caighdeán
comhshaoil an uisce? Tá
cuileanna cloch, cuileanna
na Bealtaine agus larbhaí
na cuile cadáin cásáide i
measc na bhfeithidí uisce
is íogaire ó thruailliú.
Má fhaigheann tú riamh
iadsan sa Dothra is deacomhartha iad, agus
sampla iontach den
bhithéagsúlacht leis.

Hidroirfeolaíocht
Tréith fhisiceach is ea
hidreafoirfeolaíocht a bhaineann
le cruth, teorainn agus ábhar
coirp uisce. Fágann dálaí maithe
hidreareolaíochta go bhfuil
gnáthóga fisiceacha d’éisc,
do inveirteabraigh agus do
mhacraifítí uisceacha. I measc
na mbrúnna ar féidir leo difear
a dhéanamh do Choinníollacha
maithe hidreafholcóideachta
áirítear an canálú, claífoirt agus
an astarraingt.

Ná lig don dúlra dul síos an Drain!
Foilseachán Sruthdhreachanna
Iontaobhas Bradán Chom Sheola Teo., Beanntraí, Co. Chorcaí

t: (353/0) 275 0453 e: streamscapes@eircom.net
w: www.streamscapes.ie

Coomhola

Salmon Trust

Tacaíonn an EPA, LAWPRO, CCDnG, SDCC, DLRCC leis an tionscadal seo
agus tá sé mar aidhm aige feasacht ar acmhainní saibhre agus nádúrtha
Dhobharcheantar na Dothra a chur chun cinn, chomh maith le rannpháirtíocht
an phobail i mBainistíocht Dobharcheantar sa cheantar a spreagadh

