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um Cháilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh. Cuireann baill foirne de chuid an GCC i mBaile Átha 

Cliath, Caisleán an Bharraigh, Muineachán, Mala agus Luimneach tacaíocht bhreise ar fáil i dtaca leis 

an monatóireacht agus leis an anailísiú agus cuireann comhghleacaithe de chuid an Aonaid Taighde 

Comhshaoil, na Trasoifige Aeir, TF agus um Chórais Faisnéise Geografaí (CFG) tacaíocht ar fáil chomh 

maith i dtaca le bailiú agus le tuairisciú sonraí. Admhaítear ionchur phearsanra de chuid na n-údarás 

áitiúil, Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Mhet Éireann, OÉ Gaillimh agus daoine eile a sholáthar 

sonraí le bheith san áireamh sa tuarascáil seo chomh maith. 
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Gluais 
 

 

> Níos mó ná 

AOT40 Seo tomhas ar an nochtadh iomlán plandaí ar ózón. Is é suim na tiúchana 

barrachais in aghaidh na huaire atá níos mó ná 80 µg/m
3
 agus cuirtear in iúl é 

mar uaireanta ug/m3. Ní úsáidtear ach luachanna a thomhaistear idir 08:00 

agus 20:00 in Am Lár na hEorpa gach lá ó Bhealtaine go hIúil le haghaidh an 

ríofa. (Is tagairt é an t-ainm AOT40 do 40ppb, rud atá mar an gcéanna le 80 

µg/m
3
) 

As Arsanaic 

TNM Táscaire nochta mheánaigh 

Tairseach Mheasúnachta An tiúchan ag ar gá leibhéil éagsúla mhonatóireachta a dhéanamh 

Cd Caidmiam 

TAGE Treoir um Aer Ghan don Eoraip (2008/50/EC) 

CCE Comhairle na gComhphobal Eorpach 

C6H6 Beinséin 

An CTFTA An Coinbhinsiún ar Thruailliú Fadraoin Trasteorann an Aeir 

CO Aonocsaíd charbóin 

RCORÁ An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil 

CE An Coimisiún Eorpach 

CE/CO Carbón eiliminte/carbón orgánach 

CEMM An Clár Eorpach Monatóireachta agus Measúnachta 

GCC An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 

AE An tAontas Eorpach 

Hg Mearcair 

TMÍ Tairseach measúnaithe íochtair 

Teorainnluach Leibhéal le bheith bainte amach, gan a bheith sáraithe 

mg/m
3
 Milleagraim in aghaidh an mhéadair chiúbaigh 

n/b Neamhbhainteach 

(ng/m
3
) Nanagraim in aghaidh an mhéadair chiúbaigh 

NH3 Amóinia 

Ni Nicil 

NO Ocsaíd nítreach 

NO2 Dé-ocsaíd nítrigine 
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NOx Ocsaídí nítrigine 

O3 Ózón 

HIA Hidreacarbón iltimthriallach aramatach 

Pb Luaidhe 

PM10 Ábhar cáithníneach a bhfuil trastomhas < 10 µm ag baint leis 

PM2.5 Ábhar cáithníneach a bhfuil trastomhas < 2.5 µm ag baint leis 

ppb Páirteanna in aghaidh an bhilliúin 

SO2 Dé-ocsaíd sulfair 

Spriocluach Leibhéal le bheith bainte amach, pé áit ar féidir, thar thréimhse shainithe 

An Trópaisféar Réigiún den atmaisféar ó leibhéal na talún go dtí ~10-15 cileaméadar 

An Strataisféar Réigiún den atmaisféar ó ~15 chileaméadar go 50 cileaméadar 

CSOanna Comhdhúile so-ghalaithe orgánacha 

bl bliain 

TMU Tairseach measúnaithe uachtair 

µm Miocrón 

μg/m
3
 Micreagraim in aghaidh an mhéadair chiúbaigh 

μg/m
3
.h Micreagraim in aghaidh uaireanta méadair chiúbaigh 

µg/m
2
/lá Micreagraim in aghaidh an mhéadair chearnaigh in aghaidh an lae 

Crios A Baile Átha Cliath 

Crios B Corcaigh 

Crios C Gaillimh, Luimneach, Port Láirge, Cluain Meala, Cill Chainnigh, Sligeach, 

Droichead Átha, Loch Garman, Baile Átha Luain, Bré, Ceatharlach, Dún 

Dealgan, Inis, An Nás, Trá Lí, Cill Droichid, Leitir Ceanainn, An Muileann 

gCearr, An Uaimh agus An Droichead Nua. 

Crios D An Chuid Eile den Stát (seachas Criosanna A, B agus C)  
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Achoimre Fheidhmeach 

 

Cáilíocht an Aeir in Éirinn in 2014 
 

•Rinneadh measúnú ar shonraí monatóireachta aeir ó 33 stáisiún i Líonra Náisiúnta Monatóireachta Cháilíocht 
an Aeir Chomhthimpeallaigh i gcomparáid le teorainnluachanna agus spriocluachanna reachtúla do chosaint 
shláinte an duine agus fásra 

•Cuireadh sonraí monatóireachta aeir i gcomparáid chomh maith leis na luachanna treoirlíne níos déine atá  
ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) agus leibhéal tagartha measta an GEC 

•Níor taifeadadh leibhéil ar bith os cionn theorainnluach an AE ag ceann ar bith de láithreáin mhonatóireachta 
an líonra le haghaidh cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh in Éirinn in 2014 

•Sáraíodh luachanna treoirlíne an EDS mar seo a leanas: 

• Ózón ag 8 suíomh monatóireachta 

• Ábhar Cáithníneach PM10 ag dhá láithreán monatóireachta 

• Ábhar Cáithníneach PM2.5 ag dhá láithreán monatóireachta 

 

•Sáraíodh leibhéil tagartha an GEC mar seo a leanas 

• HIA ag 4 láithreán monatóireachta 

 

•Tá cáilíocht aeir na hÉireann go maith i gcomparáid le tíortha eile san Eoraip 

Teagmhais Truaillithe Aeir 
in 2014 

 
•Tionchair bolcáin Íoslannaigh ar Aer na hÉireann - Bhí sé mar thoradh ar bhrúchtadh bolcánach Bardarbunga gur 
tugadh tiúchan mhéadaithe dé-ocsaíd sulfair faoi deara thar Éirinn ar feadh tréimhse ghearr i Meán Fómhair 2014  

•Teagmhas truaillithe aeir trasteorann, Aibreán 2014 - teagmhas truaillithe ábhair cháithnínigh (a raibh a 
bhunús in Oirthear na hEorpa) agus é ag dul i bhfeidhm ar Iar-Thuaisceart na hEorpa agus Éire in Aibreán 2014 

•Dóiteán ionaid cheadúnaithe i mBaile Átha Cliath, Eanáir 2014 (ag ionad bainistíochta dramhaíola Oxigen i 
mBaile an Mhóta, Baile Átha Cliath) 

 Dúshláin reatha agus 
amach anseo 

 

•Úsáid breosla sholadaigh - Léiríonn comparáid le luachanna treoirlíne an EDS le haghaidh cáithníní agus leibhéal 
tagartha measta an GEC le haghaidh HIA an gá atá le dul chun cinn i leibhéil a laghdú. Tá sé ríthábhachtach don 
sprioc atá ann feabhsú a dhéanamh ar cháilíocht ár n-aeir go n-athródh tomhaltóirí na hÉireann ó bhreoslaí 
soladacha go roghanna eile breosla níos glaine agus go mbeadh feasacht ann ar thionchar ár rogha breosla le 
haghaidh téamh tí ar cháilíocht an aeir inár gceantar féin 

•Iompar - Beidh méadú ar leibhéil NO2  mar thoradh ar iompar méadaithe ar bhóithre, go háirithe de réir mar a 
leanann an geilleagar dá théarnamh. Go gearrthéarmach, tá gá le bainistíocht éifeachtúil tráchta in éineacht le 
roghanna maithe breosla agus iompair do thomhaltóirí nach bhfuil díobhálach don chomhshaol chun 
astaíochtaí a íoslaghdú. Go fadtéarmach, tá gá le tuilleadh roghanna iompair phoiblí i mbailte agus cathracha 

•Ózón trasteorann - bíonn tionchair trasteorann ag truailleáin ar aermhais na hÉireann, ózón go háirithe. 
D'fhonn dul i ngleic leis an bhfadhb seo, tá gá le cur chuige comhtháite ar fud na hEorpa chun leibhéil na 
gcomhdhúl réamhtheachtaí ózóin inár n-aer a laghdú 
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Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

1. Réamheolas 
 

 

1.1 Cúlra 
Tá tuarascálacha staidéir de chuid an AE le déanaí tar éis a léiriú gurb é truailliú aeir an phríomhchúis 

chomhshaoil le bás anabaí san Eoraip. Measann an EDS agus an AE go bhfuil >400,000 bás anabaí 

inchurtha i leith droch-cháilíocht aeir san Eoraip go bliantúil. Is iad na cúiseanna báis anabaí is 

coitianta atá inchurtha i leith droch-cháilíocht aeir ná strócanna agus galar croí. Tá an tionchar 

eacnamaíoch suntasach chomh maith agus méadú i gceist ar chostas an chúraim sláinte agus 

laethanta oibre caillte. Bíonn tionchair shuntasacha ag truailliú aeir chomh maith ar éiceachórais 

agus foirgnimh (An GEC, 2014). 

Maidir le cáilíocht an aeir in Éirinn, tá feabhsú suntasach déanta le cuid mhaith blianta anuas trí 

shraith bearta polasaí san Eoraip agus go náisiúnta. Is dea-shampla é tabhairt isteach an choisc ar 

ghual toiteach ag tús na 1990idí d'athrú náisiúnta a raibh feabhsuithe suntasacha go háitiúil mar 

thoradh air. Is samplaí iad deireadh a bheith curtha le luaidhe i bpeitreal agus feabhsú leanúnach ar 

theicneolaíochtaí maolaithe astaíochtaí feithiclí, is samplaí iad d'athruithe polasaithe Eorpacha a bhí 

dírithe ar an aer a anáilimid a fheabhsú. 

1.2 Cáilíocht an Aeir in Éirinn sa lá atá inniu ann 
Chun ár sláinte, ár bhfásra agus ár n-éiceachórais a chosaint, leagann treoracha ón AE caighdeáin 

cháilíocht an aeir amach i ndáil le réimse leathan truailleán. Leagtar na caighdeáin reatha amach sa 

Treoir um Aer Glan Don Eoraip (AGDE) (Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh, 

2008) agus sa Cheathrú Macthreoir (Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh, 

2004). Cuimsíonn na Treoracha seo rialacha maidir leis an gcaoi ar chóir do na Ballstáit cáilíocht an 

aeir chomhthimpeallaigh a mhonatóiriú, a mheasúnú agus a bhainistiú. 

Toisc gurb é an GCC an tSaotharlann Tagartha Náisiúnta, is eisean atá freagrach as an gclár 

monatóireachta seo a chomhordú agus a bhainistiú. Déanann líonra náisiúnta de 33 stáisiún 

monatóireachta leibhéil truailleáin aeir a thomhas i ngach crios agus cuirtear an t-eolas seo os 

comhair an phobail i bhfior-am ag www.airquality.epa.ie. 

Tá Clár Náisiúnta um Cháilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh á fhorbairt ag an GCC i láthair na huaire, 

rud a chuimseoidh athbhreithniú ar an líonra monatóireachta i gcomhréir leis na riachtanais dlí i 

láthair na huaire agus amach anseo, agus scrúdóidh sé réimsí féideartha le haghaidh forbairt agus 

cumarsáid bhreise mhonatóireachta ar an aer comhthimpeallach in Éirinn. 

1.3 Cuspóirí agus cuimsiúchán na tuarascála 
Soláthraíonn an tuarascáil seo forbhreathnú ar threochtaí cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh in 

Éirinn i rith 2014, i bhfianaise na sonraí monatóireachta a fuarthas ó 33 stáisiún a bhí á bhfeidhmiú i 

rith na bliana. Taispeántar tiúchan cáilíochta aeir amshraitheanna mar shraith táscairí a dhéanann 

comparáid idir tiúchan thomhaiste agus caighdeáin cháilíocht an aeir le haghaidh réimse leathan 

http://www.airquality.epa.ie/
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truailleáin aeir. Tá an anailís ar cháilíocht an aeir a chuirtear i láthair anseo bunaithe ar thomhais 

tiúchana ar na truailleáin seo a leanas:  

 dé-ocsaíd sulfair; 

 dé-ocsaíd nítrigine agus ocsaídí nítrigine; 

 aonocsaíd charbóin; 

 ózón; 

 ábhar cáithníneach - PM10 agus PM2.5; 

 beinséin agus comhdhúile so-ghalaithe orgánacha (CSOnna) 

 miotail throma - luaidhe, arsanaic, caidmiam, nicil agus mearcair; 

 hidreacarbóin iltimthriallacha aramatacha (HIA); 

 carbón eiliminteach/carbón orgánach (CE/CO) mar chuid de speiceasú PM2.5; agus 

 ainiain agus caitiain mar chuid de speiceasú PM2.5. 

Is iad na truailleáin is mó atá ina n-údar imní ó thaobh tionchair sláinte de ná ábhar cáithníneach, 

HIA, agus ar bhonn níos lú, ózón agus dé-ocsaíd nítrigine. Tá cur síos sa tuarascáil seo ar fhoinsí agus 

ar thionchar na dtruailleán aeir seo, ar a leibhéil reatha in Éirinn agus ar na treochtaí de réir a chéile 

maidir le gach truailleán. Tá caibidil ar dhé-ocsaídí i gcomhshaol na hÉireann san áireamh chomh 

maith. Níl dé-ocsainí san áireamh i líonra cháilíocht an aeir, ach déantar tomhas ar leith orthu i 

samplaí bainne. 

1.4 Foinsí agus éifeachtaí an truaillithe aeir 
D'fhéadfadh truailliú aeir in Éirinn a bheith de chineál áitiúil, réigiúnach agus/nó trasteorann de 

bharr astú truailleán ó fhoinsí éagsúla. Sonraíonn Fíor 1.1 thíos cuid de na foinsí truailleán is coitianta 

a théann i bhfeidhm ar cháilíocht an aeir. 
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Fíor 1.1 Foinsí an Truaillithe Aeir (foinse: An GEC, 2014)  

D'fhéadfadh truailliú aeir dul i bhfeidhm go mór agus go díobhálach ar shláinte an duine, 

éiceachórais agus an aeráid. 

Tugann Fíor 1.2 forbhreathnú ar thionchair an truaillithe aeir 

 

Fíor 1.2 Tionchair an truaillithe aeir (foinse: An GEC, 2014)  
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Tá sonraí thionchair an truaillithe aeir cumhdaithe i dtuarascálacha bliantúla roimhe seo ar cháilíocht 

an aeir (An GCC, 2014). 

1.5 Reachtaíocht agus treoirlínte cháilíocht an aeir 
Is é an GCC an t-údarás inniúil ainmnithe atá freagrach as cur i bhfeidhm na reachtaíochta Éireannaí 

agus Eorpaí uile maidir le cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh. Tugann na húdaráis áitiúla cúnamh 

dó lena ról, agus déanann sé monatóireacht ar cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh, rud a thugann 

eolas don 'Líonra Náisiúnta Monatóireachta ar Cháilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh'. Déanann an 

GCC an líonra monatóireachta seo a bhainistiú agus tá sé freagrach as an tuairisciú uile do pháirtithe 

leasmhara – an pobal i gcoitinne agus an tAontas Eorpach san áireamh. Is é an GCC an tSaotharlann 

Thagartha Náisiúnta (STN) le haghaidh cháilíocht an aeir in Éirinn chomh maith.  

Déantar comparáid idir torthaí na monatóireachta ar cháilíocht an aeir i rith 2014 sa tuarascáil seo 

leis na teorainnluachanna agus na spriocluachanna sa reachtaíocht is déanaí de chuid an AE, sa 

Treoir um Aer Glan don Eoraip (AGDE) (PE agus CAE, 2008) agus sa Cheathrú Macthreoir (PE agus 

CAE, 2004). Is cónascadh í an Treoir AGDE den Chreat-Treoir ar Cháilíocht an Aeir agus dá Céad, Dara 

agus Tríú Macthreoir. Rinneadh reachtaíocht Éireannach den Treoir um AGDE leis na Rialacháin um 

Chaighdeáin Aercháilíochta 2011 (I.R. Uimh. 180 de 2011).Rinneadh reachtaíocht Éireannach den 4ú 

Mactreoir leis na Rialacháin um Arsanaic, Caidmiam, Mearcair, Nicil agus Hidreacarbóin Il-

timthriallacha Aramatacha san Aer Comhthimpeallach, 2009 (I.R. Uimh. 58 de 2009). 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin reachtaíocht a bhaineann le cáilíocht an aeir ag 

www.epa.ie/air/quality/standards/ agus i dtuarascálacha roimhe seo ar cháilíocht an aeir (an GCC, 2014). 

Déantar tagairt sa tuarascáil seo do Threoirlínte na hEagraíochta Domhanda Sláinte um Cháilíocht an 

Aeir i gcás an ábhair cháithnínigh (PM10), an ózóin, na dé-ocsaíde nítrigine agus na dé-ocsaíde sulfair 

(EDS, 2005); agus do Threoirlínte Nuashonraithe na hEagraíochta Domhanda Sláinte um Cháilíocht 

an Aeir, ina sonraítear PM2.5 (Air Qual Atmos Health, 2008). Rinne EDS na treoirlínte a fhorbairt chun 

eolas a chur ar fáil don lucht déanta beartas agus d'fhonn spriocanna iomchuí a leagan síos ó thaobh 

cháilíocht an aeir de ar bhonn idirnáisiúnta de réir na faisnéise sláinte ba dhéanaí a raibh fáil uirthi ag 

an am. Léiríonn Fíor 1.3 thíos comparáid idir teorainneacha an AE agus luachanna treoirlíne an EDS 

maidir le sé thruailleán i gceantair uirbeacha an AE (tá treoirlíne an EDS le haghaidh BaP san fhigiúr 

thíos bunaithe ar leibhéal tagartha um cháilíocht aeir an GEC). Nuair a chuirtear na luachanna 

treoirlíne níos déine de chuid an EDS i bhfeidhm, tá comhréir i bhfad níos mó den daonra uirbeach 

nochta do leibhéil dhíobhálacha de thruailliú aeir (An GCC, 2014) 

http://www.epa.ie/air/quality/standards/
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Fíor 1.3 Leibhéil nochta do thruailliú aeir an AE i gcomparáid leis an EDS (foinse: An GEC, 2014)  

 

1.6 Criosanna um cháilíocht aeir, 2014 
Éilítear le reachtaíocht an AE um cháilíocht an aeir ar Bhallstáit a gcríoch a roinnt ina gcriosanna chun 

measúnú agus bainistiú cháilíocht an aeir a éascú. Léirítear na criosanna a bhí i bhfeidhm in Éirinn in 2014 

i bhFíor 1.4 Is é Crios A comhchathair Bhaile Átha Cliath, is é Crios B comhchathair Chorcaí agus cuimsíonn 

Crios C 23 baile mór in Éirinn ina bhfuil cónaí ar bhreis is 15,000 duine. Cuimsíonn Crois D gach áit eile in 

Éirinn. D'athraigh na criosanna ar an 1 Eanáir 2013 chun torthaí Dhaonáireamh 2011 a léiriú. 

Déantar measúnú agus aicmiú ar cháilíocht an aeir i ngach crios maidir le tairseacha measúnaithe 

íochtaracha agus uachtaracha, i bhfianaise an tomhais a rinneadh i rith na gcúig bliana roimhe sin. Tá 

tairseacha measúnaithe uachtair agus íochtair forordaithe sa reachtaíocht le haghaidh na dtruailleán go 

léir. Bíonn líon na suíomhanna monatóireachta atá de dhíth faoi réir mhéid an daonra agus cé acu an 

bhfuil nó nach bhfuil tiúchan cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh os cionn na tairsí measúnaithe 

uachtair, idir na tairseacha measúnaithe uachtair agus íochtair nó faoi bhun na tairsí measúnaithe 

íochtair. 

Léirítear an 33 stáisiún monatóireachta a úsáideadh in 2014 agus ar úsáideadh a sonraí chun an 

tuarascáil seo a chur le chéile i bhFíor 1.5. Ar na hathruithe a rinneadh do líonra mhonatóireachta 

cháilíocht an aeir in 2014, bogadh ár leantóirí soghluaiste monatóireachta ó na láithreáin ag an 

Muileann gCearr agus Baile Brigín go hInis Córthaidh agus Port Laoise faoi seach. 



 
 
 

 

16 
 

Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

 

 

Fíor 1.4 Criosanna Cháilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

 

Fíor 1.5 Stáisiúin Monatóireachta Cháilíocht an Aeir in 2014 
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1.7 Cáilíocht aeir Eorpach 
Tá feabhsuithe suntasacha déanta ar cháilíocht an aeir san Eoraip le cuid mhaith blianta anuas. Ach 

is é truailliú aeir is cúis le >400,000 bás anabaí gach bliain go fóill. De réir na tuarascála is déanaí de 

chuid an GEC, faoin reachtaíocht atá ann cheana, táthar ag súil le feabhsuithe ar cháilíocht an aeir go 

dtí 2030. Ach níltear ag súil ach le dul chun cinn beag taobh amuigh de seo (an GCC, 2014). Léiríonn 

Fíor 1.6, Fíor 1.7 agus Fíor 1.8 tiúchan bhliantúil mheánach dé-ocsaíd nítrigine, ózóin agus ábhair 

cháithnínigh (PM10) sa líonra monatóireachta ar fud na hEorpa (tabhair do d'aire, le do thoil, gur 

cuireadh na graif seo ar fáil le sonraí 2012 maidir le cáilíocht aeir). Mar is léiriú ón ngrafaic, is 

fíorbhuairt í an tiúchan NO2 i gceantair uirbeacha, agus an tiúchan ag sárú teorainnluachanna i gcuid 

mhaith cathracha san AE. Tá an tiúchan ózóin is airde i réigiún Dheisceart na hEorpa, agus is i réigiún 

Oirthear na hEorpa agus Tuaisceart na hIodáile is mó a bhíonn sárú ábhair cháithnínigh le tabhairt 

faoi deara.  
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Fíor 1.6 Tiúchan NO2 in Éirinn in 2012 i gcomparáid le Ballstáit eile an AE (foinse: an GEC)  

 

 

Fíor 1.7 Tiúchan O3 in Éirinn in 2012 i gcomparáid le Ballstáit eile an AE 
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Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

 

Fíor 1.8 Tiúchan PM10 in Éirinn in 2012 i gcomparáid le Ballstáit eile an AE 
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Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

2. Ocsaídí de nítrigin (NOX) 
 

 

 

 

  

Cad as a dtagann NOx? 

Tagraíonn NOX don dá thruailleán: ocsaíd nítreach (NO) agus dé-ocsaíd nítrigine 
(NO2). Cruthaítear de dhroim dó ar ardteocht iad agus is iad feithiclí agus 
stáisiúin chumhachta na príomhfhoinsí in Éirinn. Cuireann an earnáil 
thionsclaíoch go mór le leibhéil NOX in Éirinn, an earnáil déanta stroighne go 
háirithe. Cuimsíonn an tromlach d'astúcháin NOx NO, agus déantar idir 5% agus 
- 10% a astú mar NO2 de ghnáth. Déanann innill dhíosail céatadán níos airde de 
NO2 a astú de ghnáth. 

Tá sonraí faoi chaighdeáin cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh agus 
luachanna treoirlíne an EDS maidir le NOx agus truailleáin eile liostaithe in 
Aguisín A. 

Torthaí agus treochtaí 2014 

 

Fíor 2.1 Treocht i dtiúchan NO2 de réir criosanna in Éirinn idir 2004 agus 2014 

Rinneadh monatóireacht ar thiúchan NO2 ag 17 suíomh ar fud na hÉireann in 
2014. Bhí na luachanna NO2 faoi bhun an teorainnluacha bhliantúil ag gach 
suíomh monatóireachta in Éirinn in 2014. Tá sonraí maidir le meáin bhliantúla 
agus staidreamh eile ar fáil i dTábla A4 d'Aguisín A. 

Léiríonn Fíor 2.1 an treocht NOx ar fud na hÉireann le haghaidh 2004 go 2014. 
Níor tháinig mórán athraithe ar na leibhéil thar na criosanna uile in Éirinn ó 
2004 i leith, seachas treocht mhéadaitheach bheag sna blianta 2008 agus 2010. 
I rith na tréimhse seo, bhí na leibhéil NO2 gar don teorainnluach ag láithreáin 
mhonatóireachta lár na cathrach i mBaile Átha Cliath agus Corcaigh, agus 
sáraíodh an teorainnluach i mBaile Átha Cliath in 2009. Ach tháinig laghdú go 
ginearálta ar leibhéil NO2 ó 2010 go 2012. Tá an chuma ar an scéal go bhfuil an 
treocht síos seo tar éis cobhsú agus an chuma air go bhfuil luachanna NO2  tar 
éis méadú arís in 2013 agus 2014 ag roinnt áiteanna, amhail láithreán tráchta 
Chrioc B.  

Tá seans ann gur tháinig an laghdú ar thiúchain NO2 ó 2010 go 2012 de thoradh 
ar chúinsí meitéareolaíocha agus laghdú ar an méid tráchta go páirteach. 
Méadaítear an méid truailleán amhail NO2 nuair a bhíonn an aimsir fuar agus 
tirim, nó te agus tirim agus na aershreabha go cobhsaí. Tá an t-aicmiú reatha 
sonraithe i dTábla A21, Aguisín A.  

Cén fáth a ndéanaimid  

monatóireacht ar NOx? 

D'fhéadfadh nochtadh méadaithe do NO2 
drochthionchair sláinte a imirt ar dhaoine, amhail 
fadhbanna riospráide agus drochthionchair ar ae an 
duine. Baineann an tiúchan NO2 go dlúth leis an méid 
tráchta. Mar thoradh air seo, is mó an baol é 
nochtadh do NO2 gar do bhóithre ar a mbíonn an-
chuid tráchta do dhaoine íogaire, amhail daoine a 
bhfuil asma orthu, seanóirí agus páistí. 

Téann tiúchan mhéadaithe NOx i bhfeidhm ar 
éiceachórais. D'fhéadfadh leibhéil NOx cur le haigéadú 
agus eotrófú ithreacha agus uisce, rudaí a d'fhéadfadh 
athrú a dhéanamh ar éagsúlacht speiceas. Feidhmíonn 
NOx mar réamhtheachtaí ózóin agus cruthaithe 
cáithníní chomh maith. Is féidir léi dochar a dhéanamh 
d'fhoirgnimh chomh maith (an GCC, 2014). 

Leibhéil NOx in Éirinn amach anseo 

Cé nach buairt mhór iad leibhéil NOx in Éirinn i láthair 
na huaire, seans nach mbeidh sé mar seo i gcónaí, 
agus d'fhéadfaí an teorainnluach a shárú amach 
anseo fiú le méadú beag ar an méid tráchta i 
gceantar uirbeach in éineacht le dálaí aimsire atá 
fabhrach do thruailliú aeir, mar gheall ar ár spleáchas 
leanúnach ar mhótarfheithicilí. Cé go bhféadfadh dul 
chun cinn sa teicneolaíocht a bheith ina chúis le 
hastúcháin NOX ó charranna aonair a laghdú amach 
anseo (caighdeáin astaíochtaí EURO 6), thógfadh an 
teicneolaíocht seo tamall chun dul i bhfeidhm ar na 
leibhéil mar a sheasann siad i láthair na huaire. Anuas 
air sin, is maith an seans go dtiocfaidh méadú ar 
leibhéil NO2 mar gheall ar théarnamh eacnamaíoch. 
Bíonn an OTI céatadáin agus leibhéil NO2 go mór i 
gcomhréir lena chéile. Is féidir an bealach soiléir chun 
tiúchan NOx agus NO2 na hÉireann a bhainistiú 
amach anseo a aimsiú sna gníomhartha atá leagtha 
amach i bpolasaithe amhail an Polasaí Taistil Níos 
Cliste le haghaidh Iompar Inbhuanaithe (An RI, 2009). 
Cuimsíonn na gníomhartha seo laghdú ar an éileamh 
taistil, méadú ar mhalairtí ar charranna 
príobháideacha, laghdú astaíochtaí NOX iompair 
mhótaraithe agus tríd an bpobal i gcoitinne a chur ar 
eolas go hiomlán chomh maith faoi thionchar a rogha 
breosla mótarfheithicle, ós rud é go n-astaíonn innill 
díosail níos mó NO2 ná innill peitril. 
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Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

3. Dé-ocsaíd sulfair (SO2)  
 

 

 

 

 

 

 

  

Cad as a dtagann SO2? 

Is gás é SO2 a chruthaítear nuair a dhóitear breoslaí ina bhfuil sulfar (go 
háirithe gual agus ola) i stáisiúin cumhachta, sa bhaile agus in áiteanna 
eile. Is iad brúchtaí bolcánacha an fhoinse nádúrtha is iomadúla dé-
ocsaíde sulfair. 

Tá sonraí faoi chaighdeáin cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh agus 
luachanna treoirlíne an EDS maidir le SO2 agus truailleáin eile liostaithe 
in Aguisín A. 

Cén fáth a ndéanaimid monatóireacht ar SO2 

D'fhéadfadh leibhéil mhéadaithe SO2 asma a chur in olcas, 
feidhm na scamhóg a laghdú agus a bheith mar chúis le 
hathlasadh na conaire riospráide. D'fhéadfadh míchompord 
ginearálta, imní agus tinnis chinn a bheith mar thoradh ar 
leibhéil mhéadaithe chomh maith (An GEC, 2014) 

 

Torthaí agus Treochtaí 2014 

 

Fíor 3.1 Tiúchan mheánach bhliantúil SO2 2004 - 2014 

 

Tomhaiseadh SO2 ag 12 stáisiún i rith 2014. Tá torthaí na stáisiún ar leith liostaithe i dTábla 
A6 d'Aguisín A. Níor taifeadadh sárú ar bith ar theorainn laethúil an AE ná luachanna 
treoirlíne an EDS in 2014.  

Bhí na luachanna laethúla uasta a tomhaiseadh ag stáisiúin mhonatóireachta SO2 in Éirinn in 
2014 méadaithe i gcomparáid le blianta eile le déanaí mar gheall ar thionchar bhrúchtadh 
bolcánach  Bardarbunga. Más mian leat tuilleadh sonraí a fháil faoi Bardarbunga, féach ar 
chaibidil 11. Tá an t-aicmiú creasa le haghaidh 2014 sonraithe i dTábla A21 d'Aguisín A. 

Léirítear i bhFíor 3.1 an treocht i dtiúchan bhliantúil mheánach SO2 ar fud na hÉireann ó 
2004 i leith. Bhí na leibhéil go híseal go seasmhach le linn na tréimhse sin in Éirinn. Is léiriú é 
seo ar an athrú ar roghanna breosla ar fud na hÉireann san earnáil téimh tí agus san earnáil 
táirgthe fuinnimh, ó ghual biotúmanach ina bhfuil sulfar go breoslaí nach gcruthaíonn 
mórán SO2, amhail gás nádúrtha. 
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Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

4. Aonocsaíd charbóin (CO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cad as a dtagann CO? 

Is gás gan dath í aonocsaíd charbóin, rud a chruthaítear ó ocsaídiú 
neamhiomlán i rith dó breosla. Is iad na príomhfhoinsí CO in Éirinn ná 
feithiclí, cé go gcuireann deatach tobac agus gléasanna dócháin nach 
bhfuil coigeartaithe agus cothabháilte i gceart leis chomh maith, amhail 
coirí. Is gnách go mbíonn tiúchan CO níos mó ann i gceantair ina bhfuil 
plódú mór tráchta. 

Tá sonraí faoi chaighdeáin cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh agus 
luachanna treoirlíne an EDS maidir le CO agus truailleáin eile liostaithe in 
Aguisín A. 

Cén Fáth a nDéanaimid Monatóireacht 

ar Aonocsaíd Charbóin? 

Ar na hiarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith mar thoradh ar 
thiúchan mhéadaithe aonocsaíd charbóin san aer 
comhthimpeallach, tá 

 galar croí  

 dochar do lárchóras na néaróg 

 tuirse agus tinnis chinn 

 

Torthaí agus Treochtaí 2014

 

Fíor 4.1 Uastiúchan 8 n-uaire CO i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh, 2004 - 2014 

 

Rinneadh CO a thomhas ag seacht suíomh in 2014; tá na torthaí sonraithe i 
dTábla A7 d'Aguisín A. Bhí na leibhéil in 2014 an-chosúil leis an tiúchan a 
tomhaiseadh ó 2004 go 2013 agus tá siad faoi bhun an teorainnluacha. Bhí an 
tiúchan thomhaiste faoi bhun luachanna treoirlíne cáilíochta aeir an EDS chomh 
maith. Leagtar amach na treochtaí i leibhéil CO i mBaile Átha Cliath agus i 
gCorcaigh ó 2004 i bhFíor 4.1. Tá na leibhéil tar éis fanacht go híseal i rith na 
tréimhse agus na leibhéil go léir a taifeadadh faoi bhun an teorainnluacha atá 
leagtha amach sa Treoir um AGDE agus treoirlíne an EDS. 
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Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

5. Ózón (O3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cad as a dtagann ózón? 

Cruthaítear an t-ózón mar thruailleán 
tánaisteach sa trópaisféar de dhroim 
imoibriú ceimiceach idir NOX, CO agus 
comhdhúilí so-ghalaithe orgánacha 
(CSOnna) nuair a bhíonn solas na gréine 
ann. Is féidir leis an ózón bheith ann 
chomh maith sa trópaisféar de bharr flosc 
anuas ón strataisféar ina bhfuil cuid 
mhaith ózóin, áit a dtarlaíonn sé go 
nádúrtha agus áit a bhfuil ról tábhachtach 
aige i radaíocht dhíobhálach UV a ionsú. 
Iompraítear ózón go héasca ó réigiúin an 
Atlantaigh agus na hEorpa mar gheall ar 
ghluaiseacht nádúrtha aermhaiseanna. 
Ídítear ózón leibhéal na talún trí imoibriú 
le truailleáin ó thrácht; mar sin bíonn na 
leibhéil ózóin níos airde i gceantair 
thuaithe i gcomparáid le ceantair 
uirbeacha. 

Tá sonraí faoi chaighdeáin cháilíocht an 
aeir chomhthimpeallaigh agus luachanna 
treoirlíne an EDS maidir le hózón agus 
truailleáin eile liostaithe i dTábla A1, Tábla 
A2 agus Tábla A3 d'Aguisín A. 

Cén fáth a ndéanaimid monatóireacht ar ózón? 

D'fhéadfadh tiúchan mhéadaithe ózóin feidhmiú na scamhóg a laghdú. Is féidir leis 
tinnis riospráide a chur in olcas i measc daoine íogaire chomh maith m.sh. daoine a 
bhfuil asma orthu, daoine a bhfuil galar scamhóige orthu 

 

Ózón - Ceist trasteorann 

 

Fíor 5.1 Tiúchan Bhliantúil Mheánach Ózóin ar fud na hEorpa in 2012 

 

Léiríonn Fíor 5.1 an tiúchan ózóin in Éirinn i gcomhthéacs na hEorpa. Tá tionchair ózón 
leibhéal na talún le tabhairt faoi deara i lár agus deisceart na hEorpa, go háirithe sna 
tíortha sin ina bhfuil cathracha móra agus cuid mhaith taitneamh gréine. Ach tá 
tionchar na leibhéal cúlra le tabhairt faoi deara ar feadh chósta an iarthair, agus tá sé 
le sonrú in Éirinn chomh maith.  

Bíonn an tiúchan ózóin go mór faoi thionchar cúinsí aimsire; is mó an seans go 
gcruthódh frithchioclóin chobhsaí os cionn Éireann agus aimsir ghrianmhar ag an am 
céanna ardleibhéil ózóin. D'fhéadfadh sé seo tarlú de bharr astúcháin áitiúla; go 
háirithe idirghníomhú idir ocsaídí de nítrigin, CSOanna, agus solas na gréine nó de 
bharr foinsí trasteorann ón gcuid eile den Eoraip. Léiríonn na leibhéil ísle ózóin a 
bheag nó a mhór an easpa aermhaiseanna cobhsaí ardbhrú a bhí againn in Éirinn le 
linn an tsamhraidh le roinnt bliana anuas. 
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Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

 

 

 

 

  

Torthaí agus Treochtaí 2014 

 

Fíor 5.2 Uastiúchan laethúil 8 n-uaire ag stáisiúin aonair i gcomparáid le 
treoirluach an EDS le haghaidh an ózóin 

Bhí an tiúchan ózóin a taifeadadh in 2014 faoi bhun theorainnluach an AE i dtaca le 
sábháilteacht an duine; agus níor taifeadadh laethanta ar bith nuair a bhí tiúchan 
uasta mheánach 8 n-uaire >120 µg/m3 i gceist. Nuair a dhéantar comparáid le luach 
treoirlíne an EDS, rud atá ar taispeáint i bhFíor 5.2, bhí na stáisiúin mhonatóireachta 
os cionn an luacha threoirlíne seo. Tá staidreamh achomair le haghaidh na stáisiún 
ar leith i dTábla A8 d'Aguisín A 

 

Fíor 5.3 AOT40 ag stáisiúin chúlra tuaithe, 2004- 2014 

Léiríonn Fíor 5.3 an AOT40 ag cúig stáisiún cúlra tuaithe i rith na mblianta 2004-
2014. Is táscaire é an AOT40 ar nochtadh fásra ar ózón i rith an tséasúir fáis nuair is 
mó an baol go ndéanfadh truailleáin dochar d'fhásra. Aicmítear stáisiúin chúlra 
tuaithe a bheith iargúlta, réigiúnach nó gar do chathair agus é faoi réir a 
gcóngarachta do cheantair uirbeacha. Bíonn leibhéil ózóin níos airde ann i réigiúin 
iargúlta agus is gnách go mbíonn leibhéil níos airde ann ar feadh an chósta thiar 
(mar a tugadh le fios ag suíomhanna i nGaillimh agus i gCiarraí) agus níos ísle in 
oirthear na tíre (mar a tugadh le fios ag an suíomh i Muineachán).  

Tá an t-aicmiú reatha criosanna measúnachta le haghaidh ózóin agus truailleáin eile 
ar fáil i dTábla A21 d'Aguisín A. 
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Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

6. Ábhar cáithníneach (PM10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cad as a dtagann ábhar cáithníneach (PM10)? 

Is cáithníní iad PM10 atá 10 μm nó níos lú ar trastomhas. Is féidir go mbíonn 
astuithe díreacha amhail deannach, astuithe ó innill dócháin, astuithe ó dhó 
breoslaí soladacha nó foinsí nádúrtha amhail salann séidte, spóir plandaí agus 
pailin i gceist leis na cáithníní seo. Tugtar PM10 príomha ar na hastuithe díreacha 
seo. D'fhéadfaí PM10  a tháirgeadh go hindíreach nuair a fhoirmítear aerasóil de 
thoradh ar imoibrithe le truailleáin eile ar nós NOX agus SO2; tugtar PM10 
tánaisteach orthu siúd. In Éirinn, is iad na príomhfhoinsí dó breosla sholadaigh 
agus trácht.  

Tá sonraí faoi chaighdeáin cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh agus luachanna 
treoirlíne an EDS maidir le hózón agus truailleáin eile liostaithe i dTábla A1, 
Tábla A2 agus Tábla A3 d'Aguisín A. 

Cén fáth a ndéanaimid 

monatóireacht ar PM10? 

D'fhéadfadh na héifeachtaí sláinte seo a 
leanas a bheith mar thoradh ar leibhéil 
mhéadaithe PM10: 

 galar cardashoithíoch 

 galair scamhóg 

 taomanna croí agus 
neamhrithimeachtaí  

 

Torthaí agus Treochtaí 2014 

 

Fíor 6.1 Tiúchan bhliantúil mheánach PM10 2004-2014 

Rinneadh monatóireacht ar PM10 ag 20 stáisiún ar fud na hÉireann i rith 2014; tá torthaí agus staidreamh achomair na stáisiún ar 
leith ar fáil i dTábla A10 d'Aguisín A. Tá an tiúchan mheánach faoi bhun an teorainnluacha bhliantúil de 40 µg/m3. Maidir le 
luachanna treoirlíne an EDS ar cháilíocht aeir, sháraigh dhá cheann as 20 stáisiún an luach. Ach nuair a rinneadh tomhas i 
gcomparáid le luach meánach treoirlíne 24 uair an EDS (50 µg/m3), bhí luachanna laethúla meánacha ag 15 stáisiún 
monatóireachta > 50 µg/m3. 

Léiríonn Fíor 6.1 treocht na tiúchana bliantúla meánaí PM10 ó 2004 go 2014. Sna cathracha, is iad astúcháin tráchta an 
phríomhfhoinse PM10 agus is iad astúcháin de dhroim breoslaí soladacha a dhó sa bhaile is mó atá chun tosaigh sna bailte beaga 
nó i mbailte nach bhfuil ceangailte den líonra gáis nádúrtha. Déantar maitheas do cháilíocht an aeir i gcathracha toisc úsáid 
mhéadaithe gáis seachas breosla soladach, agus mar gheall ar chosc ar ghual biotúmanach, agus é mar thoradh orthu seo go léir 
go bhfuil na leibhéil PM10 an-chosúil lena chéile ar fud na gcriosanna go léir. In ainneoin difríochtaí móra daonra, tá an tiúchan PM 
chomhchosúil i gCrios D i gcomparáid le Criosanna A agus B. Is dóchúil go dtarlaíonn sé seo go príomha mar gheall ar astaíochtaí 
cónaitheacha breosla sholadaigh i gCrios D, agus iad ina bhfoinse níos mó ná astaíochtaí tráchta sa chrios seo. 
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Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

 

 

 

  

Tiúchan PM10 amach anseo 

D'fhéadfadh cásanna de leibhéil mhéadaithe PM10 tarlú ag amanna éagsúla den bhliain in Éirinn. D'fhéadfadh foinsí agus 
comhdhéanamh an PM10 athrú chomh maith, agus iad ag léiriú nádúr dinimiciúil phróifíl astaíochtaí an truailleáin. Tarlaíonn sé go 
minic i rith an gheimhridh go méadaítear leibhéil PM10 mar gheall ar fhoinsí réigiúnacha agus áitiúla PM in éineacht le teochtaí níos 
fuaire, rudaí is cúis le hinbhéartú teochta uaireanta. I rith an earraigh, bíonn minicíocht mhéadaithe teagmhais trasteorann PM a 
mbíonn leibhéil mhéadaithe PM mar thoradh orthu. Tá cásanna de dheannach ón Sahára tarlaithe le roinnt blianta anuas agus is 
dóchúil go leanfaidh siad seo ar aghaidh amach anseo. Cé nach buairt mhór é deannach ón Sahára ann féin, d'fhéadfadh an 
mheitéareolaíocht atá á stiúradh, chomh maith le hastaíochtaí réigiúnacha a phioctar aníos ó Mhór-Roinn na hEorpa, d'fhéadfaidís 
a bheith ina gcúis le leibhéil mhéadaithe thar Éirinn, mar atá tarlaithe san am atá caite. Ó dhearcadh polasaí de, ba chóir a bheith 
cúramach maidir le cur chun cinn a dhéanamh ar úsáid mhéadaithe bithmhaise do théamh cónaitheach agus spás tráchtála. Tugann 
an taighde idirnáisiúnta le fios go bhfuil méadú ag teacht ar ábhar cáithníneach agus tiúchan HIA mar gheall ar dhóchán bithmhaise. 
Tá úsáid leanúnach guail bhiotúmanaigh agus breoslaí toiteacha eile i gceantair thuaithe taobh amuigh de limistéir an choisc ar 
ghual toiteach, tá siad ag dul i bhfeidhm go diúltach ar cháilíocht an aeir sna ceantair seo. Táthar ag súil leis go rachaidh astaíochtaí 
PM10 ó ghníomhaíochtaí feirmeoireachta trí úsáid mhéadaithe leasachán i bhfeidhm go díobhálach ar cháilíocht an aeir, ós rud é go 
n-athraítear amóinia ó leasacháin go haerasóil cháithníneacha i bhfoirm níotráit amóiniam / sulfáit amóiniam. 

Is léir gur sprioc fhiúntach é laghdú a dhéanamh ar úsáid breoslaí iontaise i dtír ar bith; Ach d'fhéadfadh an rogha foinse bhreosla nó 
fuinnimh a d'úsáidfí in áit na mbreoslaí iontaise sin dul i bhfeidhm ar cháilíocht an aeir. Mar shampla, d'fhéadfadh sé a bheith mar 
thoradh ar ghlacadh le fuinneamh in-athnuaite bithmhaise mar straitéis go ndéanfaí cothromú sa chothromóid charbóin; ach bíonn 
tionchar mór ag dóchán bithmhaise ar cháilíocht an aeir mar leibhéal méadaithe PM10 agus PM2.5, go háirithe dóchán 
neamhéifeachtúil adhmaid. 

Tá impleachtaí ag an gcaidreamh casta seo idir ábhar cáithníneach agus an polasaí um athrú aeráide d'Éirinn agus Ballstáit eile an 
AE, agus iad ag iarraidh tiúchan PM2.5 a laghdú le haghaidh an SNLA agus ár lorg carbóin a ísliú ag an am céanna. 

 

PM10 - dearcadh Eorpach 

 

Fíor 6.2 Tiúchan PM10 ar fud na hEorpa in 2012 

Mar atá léirithe i bhFíor 6.2 thuas maidir le 2012, bíonn tiúchan PM10 an-éagsúil ar fud na hEorpa 
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Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

7. Ábhar cáithníneach (PM2.5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cad as a dtagann ábhar cáithníneach PM2.5 ? 

Is ionann PM2.5 nó ábhar cáithníneach 'fíneálta' agus truailliú cáithníní ina mbíonn 
meascán de sholaid agus de leachtanna de mhéid 2.5 μm nó níos lú. Cuimsítear 
roinnt comhchodanna éagsúla agus iad faoi réir na foinse. Ina measc seo, 
d'fhéadfadh aigéid amhail níotráití agus sulfáití, CSOnna, miotail, ithir nó cáithníní 
deannaigh a bheith i gceist. Is féidir an PM2.5 seo a scaoileadh go díreach isteach 
san atmaisféar nó is féidir é a chruthú ar bhonn tánaisteach. Mar shampla, 
cruthaítear cáithníní sulfáite trí imoibriú ceimiceach SO2 san atmaisféar tar éis dó 
bheith scaoilte ó ionaid cumhachta nó ó shaoráidí tionsclaíochta. Meastar gur 
táscaire níos fearr ar ábhar cáithníneach atá cruthaithe ag daoine é PM2.5  ná PM10. 

Tá sonraí faoi chaighdeáin cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh agus luachanna 
treoirlíne an EDS maidir le PM2.5 agus truailleáin eile liostaithe in Aguisín A. 

 

Cén fáth a ndéanaimid 

monatóireacht ar ábhar 

cáithníneach PM2.5? 

Cuimsíonn PM10 agus PM2.5 cáithníní in-ion-
análaithe atá beag go leor le dul isteach i gconair 
thóracsach an chórais riospráide. Tá taifeadadh 
forleathan déanta ar éifeachtaí sláinte PM in-ion-
análaithe. Bíonn siad ann mar gheall ar nochtadh go 
gearrthéarmach (uaireanta, laethanta) agus go 
fadtéarmach (míonna, blianta) agus cuimsíonn siad:  

 Galracht riospráide agus 
chardashoithíoch, amhail cur in olcas 
asma, airíonna riospráide agus méadú ar 
theacht i láthair ag ospidéil;  

 básanna de ghalair chardashoithíocha 
agus riospráide agus ailse scamhóg (an 
EDS, 2013) 

 

An Sprioc Náisiúnta 

Laghdaithe Astaíochtaí PM2.5 

Tugann an Treoir um AGDE (2008/50/CE) 
ar Bhallstáit táscaire an nochta 
mheánaigh (TNM) PM2.5 a chinneadh. 
Cinnfidh an luach an sprioc náisiúnta 
laghdaithe nochta (SNLN), rud is gá a 
chomhlíonadh faoi 2020. 

 

I bhfianaise leibhéil stairiúla PM2.5, is gá 
d'Éirinn na leibhéil a laghdú 10% ar nó 
roimh 2020. Is ionann seo agus laghdú 
1µg/m3 ó 10.4µg/m3 go 9.4µg/m3. 

 

 

Foinse: an GCC, 2014 
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Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Torthaí Shonraí 2014 

 

Fíor 7.1 Tiúchan bhliantúil mheánach PM2.5 ó 2009 go 2014 

Thug an treoir um AGDE isteach monatóireacht éigeantach ar PM2.5. Sonraíonn Fíor 7.1 torthaí ag 7 stáisiún ó 2009 go 2014. Tá na 
leibhéil in Éirinn faoi bhun theorainnluachanna chéim a haon agus chéim a dó, is iad sin, 25 agus 20 µg/m3. Taispeántar na torthaí PM2.5  
a fuarthas i stáisiúin ar leith i dTábla A11 d'Aguisín A. Maidir le luachanna treoirlíne cáilíochta aeir an EDS, sáraíonn Éire luach treoirlíne 
an EDS le haghaidh PM2.5 ag 2 cheann de na 7 stáisiún ag a ndéantar monatóireacht.  

Tá staidreamh achomair ar chomhdhéanamh ceimiceach PM2.5 in 2014 ar taispeáint i dTábla A12 d'Aguisín A. 

Tugadh faoi deara go raibh na leibhéil PM2.5 níos airde ag an stáisiún monatóireachta sa Longfort in 2013 agus 2014 i gcomparáid le 
blianta roimhe sin san áit sin; Ach bhí na leibhéil a taifeadadh faoi bhun an teorainnluacha. Níl ann ach an ceathrú bliain 
mhonatóireachta san áit seo agus leanfar de mheasúnacht a dhéanamh ar thorthaí amach anseo d'fhonn treochtaí neamhghnácha ar 
bith a aithint. Ba chóir a thabhairt dár n-aire chomh maith gur mhéadaigh an tiúchan in Inis in 2014. 
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Treoirluach an EDS 

Tiúchan PM2.5 amach anseo  

Go dtí seo, tá na leibhéil PM2.5 in Éirinn tar éis a bheith faoi bhun theorainnluach an AE (25ug/m3). Léiríonn anailís treochtaí ar shonraí 
stairiúla ag láithreáin ina bhfuil PM10 agus PM2.5 méadú ar an gcóimheas PM2.5 le PM10. Tugann sé seo le fios go bhfuil méadú ar an méid 
PM2.5 a thomhaistear ag tarlú mar gheall ar ghníomhaíochtaí daonna. D'fhéadfadh an méadú seo a bheith ag tarlú mar gheall ar roinnt 
foinsí difriúla, ós rud é go bhfuil cuid mhaith foinsí éagsúla ag cur leis. De réir mar a thagann feabhsú ar staid an gheilleagair go 
leanúnach, táthar ag súil le hastaíochtaí méadaithe ó na hearnálacha tráchtála, tionsclaíocha agus talmhaíochta. Faoin Sprioc Náisiúnta 
Laghdaithe Astaíochtaí (SNLA) atá socraithe do gach tír ag an gCoimisiún Eorpach, tá ceangal ar Éirinn laghdú 10% a dhéanamh ar an 
tiúchan PM2.5 faoi 2020. Beidh cur i bhfeidhm tráthúil polasaithe laghdaithe astaíochtaí earnála ina ghné ríthábhachtach de bhaint 
amach na sprice seo. 

Gné amháin de thruailliú ábhair cháithnínigh a d'fhéadfadh a bheith tábhachtach amach anseo ná ‘carbón dubh’. Is é carbón dubh an 
codán de PM2.5 a ionsúnn solas go láidir, agus seans go gcuirfear san áireamh é sa Treoir maidir le hUasteorainn Náisiúnta Astaíochtaí 
amach anseo. 

Is príomhbhuairt é carbón dubh chomh maith le haghaidh na Comhghuaillíochta um an Aeráid agus Aer Glan, eagraíocht nuabhunaithe 
a bhfuil Éire mar bhall di. Is príomhbhuairt ag an gcomhghuaillíocht seo í an tsineirge idir ceisteanna cháilíocht an aeir agus athrú 
aeráide, go háirithe truailleáin aeráide nach maireann i bhfad, amhail meatán, carbón dubh agus ózón. 
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Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

8. Beinséin agus comhdhúile so-ghalaithe orgánacha (CSO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cad as a dtagann beinséin? 

Is féidir go mbíonn méideanna intomhaiste beinséine san aer i gceantair uirbeacha. Is í an phríomhfhoinse bheinséine agus CSOanna in 
Éirinn ná astuithe sceite gluaisteán, ós rud é go bhféadfadh suas le 1% beinséin a bheith ann i ngnáthpheitreal gan luaidhe. Is féidir le 
beinséin agus CSOanna a bheith scaoilte isteach san aer chomh maith ó scagadh peitriliam, stóráil breosla/stáisiúin peitril, astúcháin 
tionsclaíoch, úsáid ceimiceán agus deatach tobac. 

Leagtar amach na teorainnluachanna bainteacha le haghaidh beinséine de réir reachtaíocht an AE agus na hÉireann i dTábla A1,Tábla A2 
agus Tábla A3 d'Aguisín A. 

Cén fáth a ndéanaimid monatóireacht ar bheinséin? 

Is carcanaigin aitheanta í beinséin i gcás an duine  

 

Torthaí agus Treochtaí 2014 

 

Fíor 8.1 Tiúchan bhliantúil mheánach réamhtheachtaithe ózóin CSO, Beinséin san áireamh, 
ag Ráth Maonais, Baile Átha Cliath, 2005-2014 

Rinneadh gnáthmhonatóireacht bhliantúil le haghaidh beinséine ag dhá stáisiún in 2014; níor 
sáraíodh an teorainn bhliantúil 5 µg/m3. Chomh maith leis sin, tomhaiseadh tolúéin, 
eitilbeinséin, o-xiléin, m-xiléin agus p-xiléin ag Ráth Maonais, ar stáisiún uirbeach cúlra é i 
mBaile Átha Cliath, agus tomhaiseadh tiúchan tolúéine i gCill Chainnigh. Tugtar torthaí 
achoimre i gcomhair na gcomhdhúilí seo i dTábla A13 Tábla A14 agus Tábla A15 d'Aguisín A. Níl 
aon teorainnluach ag baint leis na CSOnna réamhtheachtaithe ózóin seo.  

Léiríonn Fíor 8.1 an treocht tiúchan bhliantúil mheánach bheinséine, tolúéine, eitilbeinséine 
agus meiti-, parai- agus ortai-xiléin ag Ráth Maonais ó 2004 go 2014. Léiríonn sé go raibh an 
tiúchan beinséine comhsheasmhach a bheag nó a mhór agus faoi bhun an teorainnluacha sa 
chathair ó thús an chéid seo. 
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Tiúchan na beinséine 

amach anseo 

Ar an 1 Eanáir 2000, laghdaíodh 
teorainn an AE ar an mbeinséin sa 
pheitreal ó 5% go dtí 1% agus is 
ionann an meánmhéid beinséine sa 
pheitreal san AE agus 0.7%. Tá 
laghdú suntasach tagtha ar leibhéil 
na beinséine ar fud na hEorpa dá 
bharr seo. Tá tiúchan beinséine 
íseal a bheag nó a mhór agus 
comhsheasamhach le roinnt blianta 
anuas agus glactar leis go 
bhfanfaidh sí íseal sa 
mheántréimhse. Sna blianta amach 
romhainn, éileofar le Rialacháin 
Chéim II um Ghala Peitril ar 
stáisiúin peitril trealamh a fheistiú 
chun na gala a bhailiú a 
dhíláithrítear ó umair breosla 
carranna le linn a n-
athbhreoslaithe, rud a d'fhéadfadh 
leibhéil chomhthimpeallacha a 
laghdú tuilleadh. Maidir leis an 
bhflít náisiúnta carranna, tá laghdú 
mór tagtha ar líon na bhfeithiclí 
peitril le blianta beaga anuas agus 
ní dócha go dtiocfaidh athrú air seo 
go luath. 

 
µ

g/
m

³ 
B

lia
n

tú
il 

M
e

án
ac

h
 

 
Beinséin 

Tolúéin 

Eitilbeinséin 

m- agus  
p-Xiléin 

o-Xiléin 



 
 
 

 

30 
 

Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

9. Miotail Throma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Cad as a dtagann miotail throma? 

Is miotail throma thocsaineacha iad luaidhe, arsanaic, caidmiam, nicil agus mearcair a bhíonn le fáil san aer. Téann siad i bhfeidhm ar an 
tsláinte trí ion-análú ábhair cháithnínigh ina bhfuil na miotail, nó i gcás mearcaire, trí ion-análú díreach na gaile. Is féidir le miotail throma 
dul isteach sa bhiaslabhra trí shil-leagan isteach sa talamh. Is iad na príomhfhoinsí óna dtagann siad dóchán breoslaí iontaise, próisis 
thionsclaíocha amhail plátú miotail, miandóireacht, bruithniú, táirgeadh cadhnraí, plaisteach agus líocha, chomh maith le foinsí eile. Bhíodh 
luaidhe á húsáid i gcuid mhaith táirgí amhail péint san am atá caite. Ba é an fhoinse luaidhe ba choitianta ná astuithe ó mhótarfheithiclí; 
ach tá laghdú mór tagtha air seo ó tugadh isteach peitreal atá saor ó luaidhe sna 1980idí. 

Is miotal tocsaineach trom í mearcair chomh maith atá le fáil san atmaisféar. Is ó fhoinsí nádúrtha a thagann formhór na n-astúchán 
mearcaire go dtí an t-atmaisféar, ar nós bolcán. I measc na bhfoinsí antrapaigineacha den mhearcair san atmaisféar, tá: dó guail gan 
laghdú; táirgeadh óir agus bruithniú miotail. 

D'fhéadfadh deascadh miotal trom de dheasca thruailliú an aeir tionchar suntasach a imirt ar cháilíocht an uisce chomh maith. Is fíor é sin i 
gcás na mearcaire go rí-áirithe. 

Tá sonraí teorainnluachanna caighdeánacha an AE le haghaidh miotail throma sonraithe i dTábla A1, Tábla A2 agus Tábla A3 d'Aguisín A. 

 

Cén fáth a ndéanaimid tomhas ar 

mhiotail throma san aer? 

D'fhéadfadh tionchair éagsúla sláinte a bheith ag 
nochtadh do leibhéil mhéadaithe de na ceithre mhiotal 
reachtúla a ndéantar monatóireacht orthu faoi 
oibleagáid AGDE, mar atá sonraithe thíos (an GEC, 
2014): 

 Arsanaic – carcanaigin i gcás an duine 

 Caidmiam – carcanaigin i gcás an duine. Is cuid 
bheag den nochtadh iomlán é ion-análú, ach 
tá tábhacht le leibhéil chomhthimpeallacha i 
gcás sil-leagain in ithir, agus dá bharr sin, 
iontógáil cothaithe. 

 Nicil – carcanaigin i gcás an duine 

 Luaidhe - Is féidir léi dul i bhfeidhm ar gach 
orgán agus córas, nach mór, go háirithe an 
córas néarógach agus an córas 
cardashoithíoch. D'fhéadfadh sé droch-
thionchair chognaíocha a imirt ar pháistí 
chomh maith le bheith mar chúis le brú 
méadaithe fola i measc daoine fásta. 

 

Sonraí 2014 

Tomhaiseadh luaidhe, arsanaic, caidmiam agus nicil i PM10 ag cúig 
stáisiún i rith 2014. Bhí an tiúchán bhliantúil mheánach a tomhaiseadh 
ag gach stáisiún faoi bhun na spriocluachanna nó na 
dteorainnluachanna faoi seach. Tá torthaí agus staidreamh achomair 
maidir le gach stáisiún i dTábla A16 in Aguisín A. 

Tomhaiseadh mearcair ag suíomh amháin i rith 2014 agus 
tomhaiseadh sil-leagan luaidhe, arsanaice, caidmiam agus nicile ag trí 
stáisiún i rith 2014. Níl aon spriocluach ag baint le mearcair ná sil-
leagan miotail i dTreoir 2004/107/EC. Is féidir torthaí agus staidreamh 
achomair ar mhearcair agus sil-leagan luaidhe, arsanaice, caidmiam 
agus nicile ó gach stáisiún monatóireachta in 2014 a aimsiú i dTábla 
A17 agus Tábla A18 d'Aguisín A. 
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Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2014 

 

Fíor 9.1 Tiúchan Luaidhe, Arsanaice, Caidmiam agus Nicile in Éirinn, 2009 - 2014 

  Treochtaí Miotal Trom 

Taispeánann Fíor 9.1 thuas an tiúchan bhliantúil mheánach in Éirinn ó 2009 go 2014 maidir le luaidhe, arsanaic, cadmiam agus nicil. Thug 
na graif threochtaí seo le fios go bhfuil tiúchan na miotal trom seo faoi bhun a dteorainnluachanna nó spriocluachanna. Tá an tiúchán 
arsanaice atá beagán méadaithe agus a tugadh faoi deara i gCrios C, is dóchúil gur tharla sé mar gheall ar rogha breosla téimh tí agus 
roinnt cineálacha guail mar fhoinse arsanaice; ach tá an tiúchan faoi bhun an spriocluacha go fóill. Leanfar de mhonatóireacht a dhéanamh 
ar na torthaí amach anseo. 

 

Tiúchan miotal trom amach anseo 

De ghnáth, tomhaistear ardleibhéil miotal trom amhail arsanaic, caidmiam agus nicil in áiteanna ina bhfuil a lán tionsclaíochta troime, 
amhail bruithniú agus mianadóireacht. Is tír í Éire nach bhfuil mórán tionscal trom den chineál seo inti agus is dóchúil nach dtiocfaidh aon 
bhorradh ar thiúchan miotal trom sa todhchaí dá bharr sin. 
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10. Hidreacarbóin Iltimthriallacha Aramatacha (HIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cad as a dtagann PAH? 

Is comhdhúile ceimiceacha iad HIA ina bhfuil dhá cheann nó níos mó d'fháinní 
comhtháite aramatacha atá déanta go hiomlán de charbón agus hidrigin. Astaítear 
HIA ó áiteanna cónaithe ó dhó breoslaí soladacha amhail móin, adhmad agus gual, 
agus is féidir leo a bheith astaithe ó dhóchán neamhiomlán breosla i bhfeithiclí. 
Foinsí HIA is ea dó dramhaíola gairdín agus tinte cnámh, mar aon le deatach  
ó thoitíní. 

D'fhéadfadh deascadh HIA de dheasca thruailliú an aeir tionchar suntasach a imirt 
ar cháilíocht an uisce chomh maith. Meastar go bhféadfadh sil-leagan báistí a 
tharlaíonn mar gheall ar astaíochtaí aeir HIA, meastar go bhféadfadh sé a bheith 
mar fhoinse mhór tiúchan HIA i gcuid mhaith uiscí dromchla, go háirithe  
i gceantair thuaithe. 

Cén fáth a ndéanaimid 

monatóireacht ar HIAnna? 

Is carcanaiginí aitheanta iad HIA agus 
beinsi[a]piréin (BaP) go háirithe. 

Déantar monatóireacht ar HIAnna ar an mbonn 
gur féidir aon chomhdhúil áirithe a úsáid mar 
mharcálaí le haghaidh na HIAanna go léir. Tá 
sonraí faoi spriocluachanna HIA agus luachanna 
reachtúla truailleán eile sonraithe in Aguisín A. 

Monatóireacht ar HIA in Éirinn in 2014 

Rinneadh monatóireacht ar BaP ag cúig stáisiún ar fud na hÉireann i rith 
2014. Ní raibh cumhdach imleor sonraí ar fáil (caithfidh ≥85% a bheith i 
gceist le haghaidh bliain bhailí) le haghaidh stáisiúin Chrios B agus C 
chun go bhféadfaí torthaí cinntitheacha a chur ar fáil le haghaidh na 
bliana agus bhí na leibhéil ag stáisiún Chrios A agus D faoi bhun an 
spriocluacha dhleathaigh 1 ng/m3 de chuid an AE. Ach is cúis bhuartha 
iad na torthaí réasúnta ard a braitheadh ag stáisiún Chorcaí agus is fiú 
imscrúdú breise a dhéanamh orthu. Is féidir teacht ar shonraí agus 
staidreamh achomair faoi HIA i dTábla A19 d'Aguisín A. Léiríonn  
Fíor 10.1 an tiúchan mheánach HIA in Éirinn ó 2009 go 2014. Maidir le 
treochtaí leanúnacha tiúchan HIA in aer na hÉireann, gan ach stáisiún 
Chorcaí mar eisceacht, bhí na leibhéil a braitheadh réasúnta cobhsaí le 
trí bliana anuas. Léiríonn Fíor 10.2 thíos an tiúchan bhliantúil mheánach 
BaP ag na stáisiúin mhonatóireacha seo maidir le leibhéal tagartha 
measta an GEC um cháilíocht aeir. Tá sé le tabhairt faoi deara go bhfuil 
an tiúchan BaP os cionn an leibhéil seo ag ceithre cinn de na cúig 
stáisiún monatóireachta.  

 

Tá eolas cothrom le dáta 

ar cháilíocht an aeir i do 

réigiún féin ar fáil ag:  

www.epa.ie/air/quality 

 

@EPAAirQuality 

 

 

http://www.epa.ie/air/quality
http://www.epa.ie/air/quality
http://www.epa.ie/air/quality
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Fíor 10.1 Tiúchan bhliantúil mheánach HIA (BaP), 2009-2014
12

 

 

 

 

Fíor 10.2 Luachanna bliantúla meánacha le haghaidh HIA (BaP) ag stáisiúin ar leith in Éirinn in 2014 le tagairt do 
leibhéal tagartha measta an GEC um cháilíocht an aeir maidir le BaP  

                                                           
1 Níor chloígh stáisiún monatóireachta Chrios B leis an gcumhdach íosta sonraí le haghaidh na bliana mar gheall ar mheáin mhíosúla a 
bheith ar iarraidh maidir le hIúil, Lúnasa agus Meán Fómhair. Tharla sé seo mar gheall ar mhífheidhm uirlise.. 
2 Níor chloígh stáisiún monatóireachta Chrios C leis an gcumhdach íosta sonraí le haghaidh na bliana mar gheall ar mheáin mhíosúla a 
bheith ar iarraidh maidir le mí an Mheithimh agus na Nollag. Tharla sé seo mar gheall ar mhífheidhm uirlise.. 
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Is dóchúil go mbraithfidh tiúchan 
HIA in Éirinn sa todhchaí ar na 
breoslaí a roghnóidh daoine in 
Éirinn dá gcórais téimh bhaile sna 
blianta amach romhainn. Tá go 
leor HIA i móin, adhmad agus 
bithmhais, nuair nach ndéantar iad 
a dhó go héifeachtúil go háirithe. 
Foinse mhór HIA is ea an gual 
chomh maith, ach is rogha ghlan a 
bheag nó a mhór é an gás. Is fadhb 
í an úsáid mhéadaithe a bhaintear 
as breosla soladach mar fhoinse 
théite tí maidir le cloí le 
teorainnluachanna HIA.  

 
Tabhair do d'aire: Ní raibh cumhdach imleor sonraí ar fáil le 

haghaidh stáisiúin Chrios B agus C in 2014.  
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11. Teagmhais maidir le Cáilíocht Aeir in 2014 

 

11.1 Brúchtadh bolcánach Bardarbunga 
Is stratabholcán é Bardarbunga san Íoslainn, agus is é an dara binn is airde sa tír sin chomh maith. 

Thosaigh gníomhaíocht bholcánach sa cheantar i Lúnasa 2014 mar gheall ar shraith creathanna 

talún. Ar 23 Lúnasa 2014, thosaigh brúchtadh bolcánach ag bolcán Bardarbunga. Níor 

ghnáthbhrúchtadh stratabholcáin é seo, ach d'oscail roinnt scoilteán ag fearann laibhe Holuhraun 

thart ar 40km taobh thoir thuaidh den bholcán, féach ar Fíor 11.1. Thosaigh na scoilteáin seo ag 

brúchtadh cuid mhaith laibhe agus astaíochtaí suntasacha dé-ocsaíd sulfair (SO2). 

 

Fíor 11.1 Léarscáil den Íoslainn a léiríonn na háiteanna a bhfuil Bardarbunga agus oighearmhá Holuhraun  
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Fíor 11.2 Oighearmhá Holuhraun san Íoslainn 

 

Ba bhrúchtadh laibhe é seo gan mórán luaithrigh, ach mheas Gníomhaireacht na hÍoslainne um 

Chaomhnú Comhshaoil go raibh fearann laibhe Holuhraun ag astú 40,000 tonna SO2 in aghaidh an 

lae ag a mbuaic. Ar mhaithe le comparáid, astaíonn an AE iomlán tuairim is 14,000 tonna in aghaidh 

an lae. Bhí tiúchan suas le 130,000 µg/m3 braite ag eolaithe Íoslannacha ansin, agus is é an tairseach 

foláirimh ag an AE ná 500 µg/m3 (thar thréimhse trí huaire). 

 

Bhí scamall mór SO2 braite ag líonra monatóireachta náisiúnta cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh 

Dé Sathairn 6 - Dé Domhnaigh 7 Meán Fómhair. Is féidir méadú agus ísliú na buaice seo a fheiceáil ag 

gach stáisiún monatóireachta SO2 ar an líonra i bhFíor 11.3. 
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Fíor 11.3 Tiúchan uaire SO2 a bhí tugtha faoi deara ar líonra monatóireachta cháilíocht an aeir 
chomhthimpeallaigh Dé Sathairn 6 Meán Fómhair agus Dé Domhnaigh 7 Meán Fómhair  

 

Bhí an tiúchan ag stáisiún monatóireachta na hInse os cionn 500 µg/m3; ach níor sáraíodh tairseach 

foláirimh an AE ó ba rud é gur rud gearrthéarmach é an tiúchan méadaithe seo. Bhí an tiúchan ag 

Inis os cionn 500 µg/m3  ar feadh uair amháin agus os cionn 400 µg/m3 ar feadh dhá uair. Bhí an 

tiúchan os cionn leibhéil chúlra ar feadh thart ar seacht n-uaire ar 6 Meán Fómhair in Inis. 

 

11.2 Teagmhas toitcheo mar thruailliú aeir in Aibreán 2014 
Ar 2 Aibreán 2014, tharla toitcheo a chuaigh i bhfeidhm ar cháilíocht an aeir in Iar-Thuaisceart na 

hEorpa, go háirithe sa Bheilg, an Ísiltír agus Deisceart na Breataine, rud a spreag na húdaráis inniúla 

sna réigiúin sin le sraith foláireamh maidir le cáilíocht an aeir a eisiúint don phobal i gcoitinne sna 

tíortha sin. Tharla an toitcheo go páirteach mar gheall ar astaíochtaí réigiúnacha ó lár/iar-thuaisceart 

na hEorpa agus tionchar trasteorann deannaigh ón réigiún fo-Shahárach. Chinntigh na hastaíochtaí 

seo in éineacht leis na dálaí aimsire ag an am, gaoth anoir agus cúrsaí réasúnta socair, chinntigh siad 

go raibh ardleibhéil ábhair cháithnínigh, go háirithe i réigiún Londan, ag leibhéal na talún. Léirigh 

samhlacha truaillithe aeir ar scála Eorpach amhail samhail Ensembe MACC, chomh maith le 

faireachas ó líonra monatóireachta gach tíre, léirigh siad oiread na faidhbe (féach ar Fíor 11.4). 
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Fíor 11.4 Teagmhas toitcheo Aibreán 2014 a raibh a bhunús in Oirthear na hEorpa  

 

In Éirinn, léirigh an líonra uathoibrithe monatóireachta nach ndeachaigh an cás seo i bhfeidhm ar 

aermhais na hÉireann an oiread céanna. Níor thug innéacs cháilíocht an aeir le haghaidh sláinte 

(ICAS), rud a ríomhtar gach uair, níor thug sé stádas measartha ná droch-stádas le fios mar 

fholáireamh. Thug anailís ina dhiaidh sin ar na scagairí meá-mhéadracha ábhair cháithnínigh le fios 

(Tábla 11.1) go raibh tionchar measartha réigiúnach i gceist ar na leibhéil chúlra ábhair cháithnínigh 

nuair a scrúdaíodh iad mar mheán, i gcoibhneas leis na laethanta roimh agus tar éis an teagmhais. 

Thug an cóimheas athraitheach PM2.5 go PM10 comhartha áirithe ar bhunús an ábhair cháithnínigh. Is 

gnách go mbaineann ábhar cáithníneach fíneálta (PM2.5) le gníomhaíochtaí antrapaigineacha, agus tá 

léirithe go bhfuil bunús an chodáin ghairbh de PM (PM2.5 – PM10) i bhfoinsí éagsúla, amhail 

teagmhais nádúrtha amhail stoirmeacha deannaigh an fhó-Shahára. Díríonn an sampla seo aird ar na 

ceisteanna casta a bhaineann le tuiscint a fháil ar bhunús cháilíocht an aeir - bíonn ról ag iompar 

fadraoin, aimsir, astaíochtaí réigiúnacha agus áitiúla. 

Dáta PM10 (µg/m
3
) Meánach Réigiúnach  PM2.5 (µg/m

3
) Meánach Réigiúnach  

01/04/2015 14.2 7.4 

02/04/2015 31.7 22.1 

03/04/2015 18.2 11.9 

 

Tábla 11.1 Tiúchan PM10 na hÉireann i rith chás toitcheo Aibreán 2014 
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11.3 Dóiteán Bhaile an Mhóta 
Tharla dóiteán mór i rith na tréimhse ón Satharn 25 Eanáir go dtí an Chéadaoin 29 Eanáir 2014 ag 

ionad Oxigen i mBaile an Mhóta, Baile Átha Cliath. Chuir Líonra Monatóireachta Cháilíocht an Aeir 

Chomhthimpeallaigh sonraí ar fáil don mheasúnú ar an tionchar ar cháilíocht an aeir. Is féidir an 

tuarascáil iomlán ar an teagmhas a íoslódáil ó shuíomh gréasáin an GCC ag 

www.epa.ie/pubs/reports/other/corporate/oee/.  

Thug torthaí sonraí monatóireachta cháilíocht an aeir le fios go raibh na torthaí tomhaiste go léir faoi 

bhun chaighdeáin bhainteacha cháilíocht an aeir agus go raibh tionchar an-bheag acu ar cháilíocht 

an aeir ar fud mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Pléadh an teagmhas seo go cuimsitheach i 

dtuarascáil bhliantúil na bliana seo caite ar cháilíocht an aeir – Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2013, 

Príomhtháscairí ar Cháilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh.  

  

http://www.epa.ie/pubs/reports/other/corporate/oee/
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12. Suirbhé ar dhé-ocsaídí 
 

 

12.1 Bunús dé-ocsainí san aer 
Is comhthéarma é "dé-ocsainí" ar chatagóir 75 comhdhúil débheinsi-parai-dé-ocsain pholaclóirínithe 

(PCDDanna) agus 135 comhdhúil débheinseafúráin pholaclóirínithe (PCDFanna). Ní chruthaítear na 

comhdhúile nó comhaicmigh seo do chuspóirí ar leith, ach eascraíonn siad den chuid is mó mar fhotháirgí 

gan choinne ó dhóchán neamhiomlán nó a bhíonn rialaithe go dona, agus ó phróisis cheimiceacha áirithe. 

Is féidir iad a chruthú nuair a dhóitear substaintí ar bith ina bhfuil comhdhúile carbóin agus clóirín i 

láthair, agus teochtaí 300°C ar a laghad i gceist. 

Aicmítear dé-ocsainí, fúráin agus défheinilí polaclóirínithe (PCBanna) mar thruailleáin orgánacha 

mharthanacha (TOManna) faoi choinbhinsiún Stócólm ar TOManna, rud a bhfuil sé mar chuspóir aige 

sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint ar TOManna. Rialaítear a leithéid de TOManna faoi 

reachtaíocht amhail Rialacháin an AE ar TOManna (an AE, 2004) agus rialacháin náisiúnta ar TOManna 

chomh maith (An RCPRÁ 2010). Ní chruthaítear PCDDanna agus PCDFanna d'aon ghnó, ach amháin chun 

críocha taighde agus anailíse, ach is minic a chruthaítear iad mar fhotháirge cuid mhaith gníomhaíochtaí 

antrapaigineacha.  

Is iad na príomhfhoinsí astaíochtaí dé-ocsainí san aeir i 25 tír an AE ná foinsí neamhthionsclaíocha, agus 

tuairim is 30% de na hastaíochtaí ar fud na dtíortha seo ag teacht ó dhóchán tí, agus 15% ag teacht ó 

dhóchán clóis. http://ec.europa.eu/environment/dioxin/sources.htm 

 Tá astaíochtaí tionsclaíocha dé-ocsainí agus fúrán rialaithe go dian, agus meastar go bhfuil tuairim is 80% 

de laghdú tagtha ar astaíochtaí tionsclaíocha dé-ocsainí agus fúrán san Eoraip le scór bliain anuas mar 

gheall ar riachtanais reachtúla níos déine.  

Ar fud 25 tír an AE, tuairiscítear gurb iad na príomhfhoinsí astaíochtaí dé-ocsainí ná: 

• Dóchán cónaitheach (~ 30%)  

• Dóchán oscailte dramhaíola (dóchán clóis) (~15%)  

• Leasú adhmaid (~15%)  

• An tionscal iarainn agus cruach (~ 8%)  

• Táirgeadh cumhachta, miotail neamhfheiriúla, an tionscal ceimiceach (~ 5% an ceann)  

Ba chóir dúinn a thabhairt dár n-aire nach ndéantar iarann ná cruach in Éirinn a thuilleadh, agus go 

meastar go bhfuil an chuid is mó astaíochtaí dé-ocsainí isteach san atmaisféar ag teacht ó 

ghníomhaíochtaí dócháin neamhrialaithe agus ó ghiniúint cumhachta agus teasa (cásanna 

cónaitheacha san áireamh). Tá sé seo i gcomhréir chomh maith le torthaí thuarascáil an CESAT 
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d'Éirinn in 2013 (an Clár Eorpach um Scaoileadh agus Aistriú Truailleán), áit a meastar na 

hastaíochtaí dé-ocsainí ó 369 ionad tionsclaíoch a bheith thart ar náid nach mór in 2013. 

http://www.epa.ie/pubs/advice/aerprtr/prtr/EPA_European_Pollutant_Release_&_Transfer_Registe

r_WEB_V10.pdf 

 

12.1.1 PCBanna  

Murab ionann agus dé-ocsainí, úsáidtear PCBanna go forleathan i gcuid mhaith feidhmeanna oscailte 

agus dúnta tráchtála, mar gheall ar a n-airíonna fisiceacha agus ceimiceacha, amhail a n-easpa 

inadhainteachta, táimhe cheimiceach, fiuchphointí arda agus tairseacha arda tréleictreacha. Is iad na 

gnáthúsáidí oscailte a bhaintear astu ná in ábhair datha, séaláin, táirgí rubair agus páipéar cóipeála gan 

charbón. Ar na húsáidí dúnta a bhaintear as PCBanna, tá córais hiodrálacha agus aistrithe teasa, 

claochladáin agus toilleoirí. Táthar tar éis éirí as táirgeadh agus úsáid PCBanna le cuid mhaith blianta 

anuas, ach ós rud é go bhfuil tréithe comhsheasmhacha ag baint leo, tá siad i dtrealamh leictreach, 

foirgnimh agus sa chomhshaol go fóill. Faightear dé-ocsainí agus fúráin go minic i méideanna réasúnta 

mór agus iad mar éilleáin i PCBanna. Tugadh isteach na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Dramhaíl 

Ghuaiseach) in Éirinn in 1998 chun forálacha na Treorach maidir le PCBanna a chur i bhfeidhm, rud a 

leagann amach na riachtanais i dtéarmaí dhiúscairt PCBanna agus clárú gabháltais PCBanna. 

 

Mar a rinneadh i mblianta roimhe sin, rinneadh sampláil le haghaidh lasairmhoillithigh bhróiminithe 

(BFRanna) agus dé-ocsainí agus fúráin bhróiminithe (PBDD/F), rinneadh í ag an am céanna leis an 

suirbhé ar dhé-ocsainí. Rinneadh anailís ar chúig shampla thaiscthe agus iad ag baint le réigiúin 

éagsúla. Tógadh na samplaí idir Meitheamh agus tús Lúnasa 2014, nuair a d'fhéadfaí a bheith ag súil 

leis go mbeadh na ba ag innilt taobh amuigh. Tá torthaí anailíseacha tugtha in Aguisín A.  

 

12.1.2 Tocsaineacht dé-ocsainí agus PCBanna 

Tá difríochtaí móra idir tocsaineacht dé-ocsainí ar leith agus comhdhúile (nó comhaicmigh) 

débheinseafúráin. Is iad na comhaicmigh PCDD agus PCDF ar dócha go mbeadh suntasach 

tocsaineolaíoch ag baint leo, is iad na 17 gcomhaicmeach sin a bhfuil adaimh chlóirín acu ag 

suíomhanna 2,3,7 agus 8. Tá 12 chomhaicmeach PCB ann chomh maith a bhfuil airíonna cosúil le dé-

ocsainí acu, rudaí ar a dtugtar PCBanna atá cosúil le dé-ocsainí. Úsáidtear córas Fachtóirí Coibhéise 

Tocsainí (FCTanna) nó fachtóirí ualaithe chun measúnú a dhéanamh ar thocsaineachtaí choibhneasta 

meascáin Dé-Ocsainí agus comhdhúl atá cosúil le Dé-Ocsainí.  

Tá tuilleadh plé ar thocsaineacht dé-ocsainí, fúrán agus PCB atá cosúil le dé-ocsainí i dtuarascálacha 

roimhe seo (an GCC, 2012). 

Tá na leibhéil uasta dé-ocsainí, PCBanna atá cosúil le dé-ocsainí agus PCBanna nach bhfuil cosúil le 

dé-ocsainí i mbia, bainne san áireamh, tá siad á rialú ag an Rialachán AE 1259/2011. Is iad na 

http://www.epa.ie/pubs/advice/aerprtr/prtr/EPA_European_Pollutant_Release_&_Transfer_Register_WEB_V10.pdf
http://www.epa.ie/pubs/advice/aerprtr/prtr/EPA_European_Pollutant_Release_&_Transfer_Register_WEB_V10.pdf
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teorainneacha dé-ocsainí ná 2.5 pg WHO-TEQ/g agus is iad na teorainneacha PCB dé-ocsainí+ ná 5.5 

pg WHO-TEQ/g. Socraítear teorainneacha chomh maith do PCBanna nach bhfuil cosúil le dé-ocsainí. 

 

12.1.3 Truailleáin orgánacha mharthanacha (TOManna) agus Coinbhinsiún Stócólm 

Tá Dé-Ocsainí, PCBanna agus PBDEnna (Féach Caibidil 5) ar na substaintí atá liostaithe mar TOManna 

i gCoinbhinsiún Stócólm. I gcomhréir lena hoibleagáidí faoin gCoinbhinsiún, tá Plean Náisiúnta 

Feidhmithe ullmhaithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, agus í mar údarás inniúil 

faoi na rialacháin náisiúnta maidir le TOManna, rud a shonraíonn na bearta a chuirfear i bhfeidhm 

chun sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint ar na TOManna atá liostaithe faoin 

gCoinbhinsiún, dé-ocsainí, PCBanna agus PBDEnna san áireamh.  

http://www.epa.ie/pubs/reports/waste/haz/POP%20Report_web.pdf. 

Leagann an plean amach gníomhartha tosaíochta breise le tacú le rialú TOManna, agus é ag léiriú 

mar a chuirfidh sé teorainn le TOManna agus conas a rialóidh sé iad.  

 

12.2 Torthaí an tsuirbhé 
Tá sé fíordheacair dé-ocsainí san aer comhthimpeallach a thomhas go díreach agus níl aon 

teorainneacha socraithe lena n-aghaidh i AGDE.  

Is é an modh is oiriúnaí chun measúnú a dhéanamh ar nochtadh do dhé-ocsainí san aer ná sampláil a 

dhéanamh ar leibhéil dé-ocsainí i samplaí bainne na mbó agus iad á dtógáil i rith an tséasúir innilte. 

Tá roinnt suirbhéanna dá leithéid déanta ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, ag 

áiteanna a bhí mar an gcéanna nach mór, i bhfoirm tuairiscí ar leith. Is féidir iad seo a úsáid mar 

tháscairí ar an nochtadh iarbhír meánach áitiúil dé-ocsainí de réir sil-leagan atmaisféarach. Tá cur 

síos níos iomláine déanta air seo i dtuarascálacha roimhe seo (an GCC, 2010).  

Rinneadh an suirbhé seo i samhradh 2014 agus is suirbhé leantach é seo a tháinig sna sála ar 11 

tuarascáil staidéir roimhe sin a rinneadh idir 1995 agus 2013 (An GCC 1996, an GCC 2001, an GCC 

2005, an GCC 2008 (1) agus (2), an GCC 2009, an GCC 2010, an GCC 2011, an GCC 2012 agus an GCC 

2013). Léirigh na tuarascálacha staidéir seo go bhfuil an tiúchan dé-ocsainí agus truailleán eile go 

híseal go comhsheasmhach go fóill i gComhshaol na hÉireann. Mar a rinneadh i suirbhéanna roimhe 

seo, bhí tástáil le haghaidh PCBanna atá cosúil le dé-ocsainí san áireamh sa chlár chomh maith. I 

gcomhréir le rialachán nua den AE (AE 2012), cuireadh roinnt PCBanna marcóra nach bhfuil cosúil le 

dé-ocsainí san áireamh in 2012. 

Roghnaíodh dhá chineál stáisiún samplála: 

Cineál A stáisiúin chúlra a chumhdaíonn an tír go léir (24 sampla) 
Cineál B stáisiúin tionchair fhéideartha i gceantair a meastar riosca féideartha a bheith iontu 

(14 shampla)  
  

http://www.epa.ie/pubs/reports/waste/haz/POP%20Report_web.pdf
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12.2.1 Achoimre 

Léiríonn achoimre ar na sonraí saill bhainne miondealú an chúlra (cineál A), agus na samplaí 

tionchair fhéideartha (cineál B) in éineacht leis an tacar comhcheangailte sonraí, léirítear í i dTábla 

12.1 agus tá sí breactha i bhFíor 12.1 agus Fíor 12.2. Tá sonraí ó na hionaid samplála ar leith léirithe i 

dTábla A22 agus Tábla A23 d'Aguisín A. 

12.2.2 Dé-ocsainí 

Nuair a chuirtear an tacar iomlán samplaí san áireamh (Tábla 12.1), is iad na réimsí tuairiscithe WHO-

TEQ le haghaidh dé-ocsainí i saill bhainne ná 0.158 go 0.265 pg le luachanna foriomlána meánacha 

0.175 pg WHO-TEQ/g. Bhain an luach ab airde le sampla B18 ó Chionn Átha Gad, Co. na hIarmhí, ach 

bhí sé taobh istigh de theorainneacha agus luachanna gnímh an AE go fóill.  

 

12.2.3 PCBanna 

Bhain an leibhéal PCB cosúil le dé-ocsainí ab airde le sampla B8 ó Thuaisceart Bhaile Átha Cliath ag 

0.281 pg WHO-TEQ/g, thart ar 15% de leibhéal gnímh an AE. Ba é an luach meánach ná 0.086 pg 

WHO-TEQ/g le réimse 0.011 go 0.281 pg WHO-TEQ/g. Níl aon teorainnluach ar leith ag an AE le 

haghaidh dé-ocsainí atá cosúil le PCBanna.  

 

12.2.4 Dé-ocsainí agus PCBanna  

Is é an réimse le haghaidh shuim na nDé-Ocsainí agus PCBanna ná 0.262 go 0.520 pg WHO-TEQ/g, 

agus meán 0.281 pg WHO-TEQ/g i gceist. Ba é an luach ab airde ná sampla B8 toisc ábhar PCB an 

tsampla seo, mar atá luaite thuas. 

 

12.2.5 Comparáid le suirbhéanna roimhe seo agus le tuarascálacha staidéir idirnáisiúnta eile 

Tá sonraí iomlána suirbhéanna roimhe seo tugtha sna tuarascálacha roimhe seo. Ach tá sé soiléir ó 

Fíor 12.1 agus Fíor 12.2 go bhfuil sonraí 2014 faoi bhun na meán stairiúil le haghaidh na n-áiteanna 

samplála go léir nach mór. Tá liosta de thuarascálacha staidéir inchomparáide AE agus idirnáisiúnta 

eile tugtha i dtuarascálacha roimhe seo. (an GCC, 2012). Tá na sonraí ón suirbhé seo go maith go fóill 

i gcomparáid leis na tuarascálacha staidéir foilsithe seo. 
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 Dé-ocsainí 

WHO-TEQ le LOQ pg/g 

saill bhainne san áireamh 

PCBanna atá cosúil le  

dé-ocsainí 

WHO-TEQ le LOQ  

pg/g saill bhainne san 

áireamh 

Iomlán na nDé-Ocsainí 

agus na PCBanna 

WHO-TEQ le LOQ  

pg/g saill bhainne san 

áireamh 

Meán foriomlán 0.175 0.086 0.262 

Uasmhéid 0.265 0.281 0.520 

Íosmhéid 0.158 0.011 0.173 

Meán A 0.171 0.083 0.254 

Meán B 0.18 0.09 0.28 

    

Teorainnluach an AE  2.5 náid 5.5 

leibhéal treorach an AE 1.75 2 náid 

 

Tábla 12.1 Achoimre ar thorthaí shuirbhé dé-ocsainí 2014 

 

Fíor 12.1 Tiúchan Dé-ocsainí/Fúrán in 2014 - i gcomparáid le Meáin 2000-2014 
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Fíor 12.2 Dé-ocsainí/Fúráin + tiúchan PCBanna in 2014 - i gcomparáid le Meáin 2000-2014 

 

 

12.2.6 Dé-ocsainí agus fúráin bhróiminithe (PBDD/PBDF)  

Ní chruthaítear na substaintí seo d'aon ghnó, bíodh sé trí dhóchán dramhaíola táirgí tomhaltóirí ina 

bhfuil lasairmhoillithigh bhróiminithe amhail PBDEanna, dóiteáin trí thimpiste nó mar rianéilleáin i 

meascáin ceimiceán ina bhfuil bróimín. 

 

 

12.3 Staidéar ar lasairmhollithigh bhróiminithe (LBanna) 

12.3.1 Nithe ginearálta 

Cuireadh LBanna in áit PCBanna mar phríomh-lasairmhoillitheach ceimiceach ag deireadh na 1970idí 

agus úsáidtear iad go coitianta i dtroscán, fabraicí agus táirgí leictreonacha mar bhealach le 

hinadhainteacht ábhar indóite orgánacha a laghdú.  

Tá suntas comhshaoil níos mó ag baint le héitirí défheiníle polabróimínithe (PBDEnna) i measc 

LBanna toisc go meastar iad a bheith chomh comhsheasmhach agus inbhithbhailithe. Meastar 

PentaBDE a bheith fíornimhiúil d'orgánaigh uisce. Aicmítear PBDEanna mar shubstaintí tosaíochta de 

réir Chreat-Treoir Uisce an AE. Tá cosc curtha ag an AE ar úsáid Penta-agus OctaBDE ó 2004. Is iad 

BDE-47 agus BDE-99 na príomhchomhaicmigh i samplaí comhshaoil (ÚSBÉ, 2005). 
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Is féidir dé-ocsainí agus fúráin bhróiminithe (PBDD/PBDF) a chruthú chomh maith mar fhotáirge 

dhóchán na substaintí seo. 

Rinneadh anailís ar chúig shampla thaiscthe ón suirbhé le haghaidh réimse BFRanna agus 

PBDD/PBDFanna. Ba iad PBDEnna na haon chomhdhúile a bhfuil suntas leo a braitheadh sa staidéar 

seo. Tá achoimre ar na sonraí i dTábla 12.2 thíos. 

Ba é an réimse le haghaidh Σ−PBDEs (N=5) ná 40.0 go 83.4 ng/kg saille agus meán 60.0 ng/kg saille. 

(Tábla 3) Cuirtear seo i gcomparáid leis an luach meánach 139 ng/kg saille, ó na suirbhéanna roimhe 

seo ó 2006 nuair a thosaíonn monatóireacht na substaintí seo agus déantar comparáid fhabhrach 

chomh maith idir seo agus staidéar ÚSBÉ ó 2005, rud a rinneadh sa tsaotharlann chéanna, áit arb é 

an tiúchan mheánach le haghaidh Σ−PBDE ná 407 ng/kg saille (N=12) ÚSBÉ (2006).  

Cé nár socraíodh teorainneacha uasta le haghaidh PBDEanna, tá na leibhéil seo réasúnta íseal de réir 

comparáidí idirnáisiúnta.  

pg/saill Sampla 1 Sampla 2 Sampla 3 Sampla 4 Sampla 5 Meán 

 
Cuan 

Chorcaí 
Lár Tíre An tIarthar An tOirthear T/IT  

Comhthiomsaithe 
ó shamplaí 

B1 B2 B14 A5 A8 A9 A7 A15 A24 A3 A20 A23 A11 A19 A25  

PBDEnna 63.0 55.4 40.0 58.3 83.4 60.0 

 

Tábla 12.2 Achoimre ar shonraí saill bhainne maidir le PBDEnna 
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12.4 Torthaí PCB nach dé-ocsainí iad  
Bhí PCBanna nach dé-oscainí iad san áireamh sa suirbhé. Tá próifíl thocsaineolaíoch dhifriúil acu seo i 

gcomparáid le PCBanna atá cosúil le dé-ocsainí. Tá iomlán 209 comhaicmeach PCB difriúil ann, agus 

chun críocha anailíse, meastar é a bheith cuí suim na sé PCB marcóra nó táscaire a thomhas; PCB 28, 

52, 101, 138, 153 agus 180. (an AE, 2011). 

Is é an teorainn le haghaidh PCBanna i saill bhainne ná 40,000 pg/g. Shín na sonraí ó 316 go 884 agus 

meán 381 curtha in iúl mar pg/g. Cuirtear seo i gcomparáid le luach meánach 397 pg/g in 2013. 

Is féidir a fheiceáil go bhfuil an luach is airde, ó cheantar Bhaile Átha Cliath Thuaidh B8, ceantar 

fobhailteach, gurb ionann é agus níos lú ná 3% den teorainnluach. Ba é an sampla comhfhreagrach 

B8 ó 2013 ná 1030 pg/g. 

12.5 Conclúidí agus forbhreathnú 
Tá na leibhéil dé-ocsainí go léir a taifeadadh sa suirbhé seo go maith i gcomparáid le suirbhéanna 

roimhe seo agus suirbhéanna ó thíortha eile an AE. Cé nach raibh measúnú ar nochtadh tomhaltóirí 

do dhé-ocsainí trí ól bainne mar chuspóir an tsuirbhé chomhshaoil seo, bhí na leibhéil ab airde i 

bhfad faoi bhun na dteorainneacha reachtúla. Tá na sonraí PCB an-íseal i gcomparáid le 

teorainneacha an AE agus leanann sonraí LB de bheith go híseal, cé nach bhfuil teorainneacha ar bith 

socraithe do na substaintí seo  

Ar chuid mhaith bealaí, tá cás leibhéil na ndé-ocsainí agus comhdhúl gaolmhar i gcomhshaol na 

hÉireann mórán ar an aon dul le cás na gcomhdhúl HIA. Féach ar chaibidil 10. Eascraíonn an dá shraith 

truailleán den chuid is mó ó dhóchán neamhiomlán agus míchuí ábhair orgánaigh agus breoslaí. Tá 

iarrachtaí móra déanta le tamall anuas dóchán mídhleathach dramhaíola agus clóis a íoslaghdú. Ina 

measc seo, tá beolíne theileafóin “Dump the Dumpers” agus feidhmchlár “See it, Say it”. 

Feabhsaíodh na tionscnaimh seo leis na Rialacháin um Bainistíocht Dramhaíola, rudaí a chiallaíonn 

gur cion níos soiléire é dramhaíl a dhiúscairt trí dhóchán neamhrialaithe nó neamhrialáilte, dóchán 

clóis dramhaíl tí san áireamh (An RCORÁ 2009). 

Ba chóir go mbeadh tionchar dearfach ag bearta chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú a cuireadh 

i bhfeidhm tríd an Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide, 2007-2012, agus fócas méadaithe ar 

chaitheamh diomailteach breosla agus bainistíocht dramhaíola, agus béim mar thoradh air sin ar 

mhalairtí fuinnimh neamhdhócháin, ba chóir go mbeadh tionchar dearfach acu seo chomh maith ar 

leibhéil dé-ocsainí amach anseo. Is sampla eile iad na Rialacháin um Aercháilíocht 2011 (An RCORÁ, 

2011) a chuireann Treoir an AE um EGDE (2008/50/CE) i bhfeidhm, is sampla eile iad d'éifeacht 

shineirgeach ar astaíochtaí dé-ocsainí ó mhír bhainteach reachtaíochta. Tugann an Treoir um AGDE 

ar Éirinn a tiúchan mheánach chúlra PM2.5  a laghdú 10% faoi 2020. Ba chóir go mbeadh laghdú ar 

leibhéil dé-ocsainí mar thoradh ar laghdú a dhéanamh ar leibhéal na gcáithníní ó dhóchán. Maidir 

leis an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Éifeachtúlacht Fuinnimh, 2009 - 2020, rud a bhfuil sé 

mar aidhm aige laghdú 20% a dhéanamh ar éileamh fuinnimh ar fud an gheilleagair faoi 2020, ba 

chóir go mbeadh tionchar chomhchosúil aige seo chomh maith (an RCFAN, 2011). 
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Nasc leis na sonraí loma atá léirithe sa chaibidil seo is ea 

http://www.epa.ie/pubs/reports/other/dioxinresults/dioxinlevelsintheirishenvironment2014-

rawdata.html 

  

http://www.epa.ie/pubs/reports/other/dioxinresults/dioxinlevelsintheirishenvironment2014-rawdata.html
http://www.epa.ie/pubs/reports/other/dioxinresults/dioxinlevelsintheirishenvironment2014-rawdata.html
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13. Taighde ar cháilíocht aeir 

 

Tugann an chaibidil seo cur síos gearr ar na tionscadail taighde reatha atá maoinithe ag an GCC, agus iad á 

ndéanamh i réimsí téamacha cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh agus an athraithe aeráide. Tá Clár 

Taighde an GCC ag maoiniú taighde ardchaighdeáin ar an gcomhshaol in Éirinn ó bunaíodh an GCC in 

1994. Ar na tionscadail taighde a bhíonn i gceist, tá tuarascálacha staidéir ar scála beag a mhaireann ar 

feadh roinnt míonna agus tionscadail mhóra a dhéantar ar feadh roinnt blianta. D'fhéadfadh 

comhaltachtaí speisialtóirí taighde atá ag obair ina n-institiúid acadúil agus/nó ag obair sa GCC ar ábhair 

chomhshaoil ar leith a chuimsiú.   

Tábla 13.1 thíos tionscadail leanúnacha taighde agus comhaltachtaí taighde i réimse cháilíocht an aeir. 

Cuimsíonn an taighde seo réimse ábhar amhail samhaltú cáilíochta aeir, monatóireacht, fardail astaíochtaí 

agus measúnú ar thionchair. Cuimsíonn tuarascálacha a foilsíodh le déanaí na nithe seo a leanas: 

1. Tuarascáil taighde Uimh. 147: Cáilíocht an aeir a shamhaltú, athrú aeráide agus luaithreach 

bolcánach, Damien Martin, Saji Varghese agus Colin O’Dowd (An Ghníomhaireacht um 

Chaomhnú Comhshaoil, 2014). 

2. Tuarascáil taighde Uimh. 148: Fardail Fheabhsaithe Astaíochtaí le haghaidh NOx agus Ábhar 

Cáithníneach ó Iompar agus Suiteálacha Beaga Dócháin in Éirinn (ETASCI) Cuid 1 de 2, an Dr. 

William J. Smith, Timothy Grummell B.E., an Dr. David J Timoney (an Ghníomhaireacht um 

Chaomhnú Comhshaoil, 2015). 

3. Tuarascáil taighde Uimh. 149: Fardail Fheabhsaithe Astaíochtaí le haghaidh NOx agus Ábhar 

Cáithníneach ó Iompar agus Suiteálacha Beaga Dócháin in Éirinn (ETASCI) Cuid 2 de 2, Stephen 

Morrin, an Dr. William J. Smith, an Dr. David J. Timoney, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 

(an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 2015). 

4. (CTAA 31: Tionchar an Truaillithe Aeir Trasteorann ar Éiceachórais atá Íogair i leith Aigéad, Julian 

Aherne, Andrew Burton, Heidi Scott, Colin Whitfield agus Marta Wolniewicz, Ollscoil Trent (An 

Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 2015). 

Tá bunachar sonraí taighde ar fáil ina bhfuil eolas faoi na tionscadail seo go léir agus is féidir é a 

chuardach trí: eochairfhocal, an príomhthaighdeoir, an institiúid taighde srl. Cuireann an bunachar sonraí 

seo sonraí ar fáil faoi choimriú an tionscadail, an dáta ionchais deiridh agus pé áit ar bainteach, nasc leis 

an tuarascáil/aschur deiridh chomh maith. http://erc.epa.ie/smartsimple/ . Is féidir teacht ar thaighde a 

foilsíodh roimhe seo ar cháilíocht an aeir agus é a íoslódáil ó shuíomh gréasáin an GCC 

http://www.epa.ie/researchandeducation/ 

Tá sé mar aidhm ag aschur na dtionscadal agus na gcomhaltachtaí taighde ar cháilíocht an aeir cur le 

gníomhaíochtaí monatóireachta agus forfheidhmithe an GCC, chomh maith le bonn fianaise a chur ar fáil 

do chinntí polasaí sa rialtas. Tá tábhacht le teagmháil leanúnach leis an bpobal taighde, lucht ceaptha 

polasaithe, comhghleacaithe inmheánacha agus páirtithe leasmhara eile ar cháilíocht an aeir d'fhonn 

toilleadh sa réimse seo a choinneáil. 

http://erc.epa.ie/smartsimple/
http://www.epa.ie/researchandeducation/
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Seo thíos tuilleadh sonraí faoi roinnt tionscadal a bhfuil fócas tábhachtach ar cháilíocht aeir ag baint leo: 

 Teideal an Tionscadail Eagraíocht 

2013-EH-FS-7 Fardal astaíochtaí atá réitithe go spásúil agus ó thaobh 

ama de a fhorbairt d'Éirinn 

Ollscoil Bhaile Átha Cliath, 

Coláiste na Tríonóide (CTBÁC) 

2013-CCRP-FS.15 CRiMsON (Comhdhlúthú Líonra Monatóireachta Gáis 

Cheaptha Teasa agus Trasteorann na hÉireann) 

Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, 

Gaillimh (NUIG) 

2013-EH-MS-14 Measúnú ar thionchar astaíochtaí amóinia ó 

shuiteálacha diantalmhaíochta ar Limistéir faoi 

Chosaint/Chaomhnú Speisialta 

An Coláiste Ollscoile, Baile 

Átha Cliath (COBÁC) 

2013-EH-MS-15 Cionroinnt Foinsí Ábhair Cháithnínigh i gCeantair 

Chónaitheacha Tuaithe agus Uirbeacha (SAPPHIRE) 

Coláiste na hOllscoile, 

Corcaigh (COC) 

CCRP-09-FS-4-2 Tacaíocht taighde do staidéar comhtháite 

atmaisféarach ag Ceann Mhása 

Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, 

Gaillimh (NUIG) 

2012-CCRP-MS.7 Ualaí Criticiúla agus Samhaltú Dinimiciúil Ithreach-Fásra Ollscoil Trent 

2012-CCRP-MS.8 Ammonia2—Rátaí Sil-Leagain Amóinia Bonnlíne in 

Éirinn agus Tionchair Áitiúla Astaíochtaí Poncfhoinse 

An Coláiste Ollscoile, Baile 

Átha Cliath (COBÁC) 

CCRP-09-FS-4-3 Tacaíocht Taighde do Cheann Mhása: Ionstraimíocht, 

Córais Sonraí agus Anailís 

Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, 

Gaillimh (NUIG) 

CCRP08Proj-4.1A Ualaí criticiúla a fhorbairt d'Éirinn Ollscoil Trent 

2010-AQ-MS-1 Measúnacht ar éifeacht dóchán breosla soladach baile 

ar cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh in Éirinn 

Institiúid Teicneolaíochta 

Bhaile Átha Cliath (ITBÁC) 

2012-EH-FS-6 Samhaltú cháilíocht an aeir Ollscoil Bhaile Átha Cliath, 

Coláiste na Tríonóide (CTBÁC) 

2013-CCRP-MS.14 Tionscadal Samhaltaithe Chomhtháite - GAINS Éireann APEnvEcon 

2014-CCRP-MS.19 Sampláil Bithaerasól ar Líne (OLBAS) Coláiste na hOllscoile, 

Corcaigh (COC) 

2014-CCRP-FS.20 Comhaltacht Taighde ar Eolaíocht an Aeir Ollscoil Bhaile Átha Cliath, 

Coláiste na Tríonóide (CTBÁC) 

 

Tábla 13.1 Achoimre ar thionscadail leanúnacha a bhaineann le cáilíocht aeir agus iad maoinithe ag an GCC  
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11.4 Teideal: Samhaltú an Aeir Chomhthimpeallaigh, A. Donnelly, Coláiste na Tríonóide, 

Baile Átha Cliath 

Agus tús curtha leis in 2013, tá an tionscadal samhaltaithe aeir chomhthimpeallaigh seo á fhorbairt 

chun réamhaisnéis, ionadaíocht mhéadaithe spásúil cháilíocht shamhaltaithe an aeir agus measúnú 

níos leithne ar cháilíocht an aeir a chur san áireamh, mar atá ordaithe sa Treoir um AGDE. Tá cuid 

mhaith oibre déanta faoi seo ar réamhaisnéis pointí staidrimh. Beidh sé mar thoradh air seo go 

mbeidh samhail réigiúnach ann a bheidh réitithe níos fearr go spásúil, le samhail chúnta scála uirbigh 

neadaithe taobh istigh di. Is iad na tairbhí a bhaineann leis an obair samhaltaithe seo ná go mbeifear 

in ann láithreacha truaillithe atá mar fhadhb a aithint. 

11.5 Teideal: Comhdhéanamh Ábhair Cháithnínigh i Láithreáin Uirbeacha agus Tuaithe le 

fócas ar leith ar astaíochtaí cónaitheacha, J. Wenger, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 

Tosaíodh é in 2014. Ábhar imní amháin atá ann maidir le tionchair ar shláinte an duine ná an tiúchan 

ábhair ghairbh agus mhín cháithnínigh san aer comhthimpeallach, agus tuiscint go háirithe ar fhoinsí 

tí / cónaitheacha an ábhair cháithnínigh ó dhearcadh Éireannach. Tá léirithe ag tuarascálacha staidéir 

le déanaí go bhfuil éagsúlacht ag baint le speiceasú an ábhair cháithnínigh ó thír go tír san Eoraip, cé 

go bhfuil tacair shonraí theoranta speiceasaithe ar fáil ar fud 27 tír an AE. Cuirfidh obair an 

tionscadail seo le tuarascálacha staidéir Éireannacha roimhe seo sa réimse seo agus tá na spriocanna 

seo a leanas i gceist:  

 tionscadal speiceasaithe ábhair cháithnínigh a imscrúdóidh ceantair uirbeacha agus thuaithe 

le béim ar cheantair ina n-úsáidtear cuid mhór móna, guail agus adhmaid 

 Staidéar cionroinnte foinsí an ábhair cháithnínigh sna ceantair chónaitheacha thuaithe agus 

uirbeacha 

 Measúnú ar an méid a chuireann bithmhais leis i gceantair éagsúla 

 Measúnú ar an éagsúlacht spásúil agus ama i gcomhdhúile táscaire le haghaidh dóchán dramhaíl tí 

11.6 Teideal: Sampláil Bithaerasól ar Líne (OLBAS), J. Sodeau, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 

Tosaíodh é in 2015. Tá méadú tagtha ar an ngá atá le minicíocht agus claochlú aerasól san atmaisféar a 

thomhas toisc na drochthionchair a d'fhéadfadh a bheith acu ar shláinte agus an ról atá acu in athrú 

aeráide. Cuimsíonn an t-aerasól atmaisféarach Cáithníní Príomha Bitheolaíocha Atmaisféaracha 

(PBAPanna), rudaí a chuimsíonn ábhair amhail víris, baictéir, spóir fhungasacha, pailin agus smiodair 

phlandaí. Is eol dúinn chomh maith go bhféadfaí dochar a dhéanamh do shláinte an duine má bhíonn an 

duine sin nochta do PBAP a scaoiltear i rith muiríniú (m.sh. Aspergillus fumigatus) agus d'fhéadfadh 

bithaerasóil ó láithreáin muirnithe a bheith san aer ar feadh tamall fada agus imeacht ón láithreán.  

Cuirfidh an tionscadal bonn eolaíoch ar fáil chun measúnú a dhéanamh ar na buntáistí comhshaoil a 

bhaineann le bealaí cuir chuige ionstraimeacha (fíor-ama) ar líne i leith na miocrób is cúis le 

drochthionchair shláinte a bhrath. Déanfaidh an tionscadal measúnú chomh maith ar an bhféidearthacht 

atá ann seirbhís náisiúnta mhonatóireachta pailine a fhorbairt in Éirinn. 
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14.  Príomhstaidreamh ó thuarascáil an OFC (OEE) ar Fhorfheidhmiú Aeir 
 

Tugann an GCC ceadúnas do thuairim is 800 láithreán tionsclaíoch agus dramhaíola ar fud na tíre, 

agus is gné ríthábhachtach de chlár forfheidhmithe an GCC é forfheidhmiú ceisteanna maidir le 

hastaíochtaí aeir i gcás na ngníomhaíochtaí seo. Tá na rátaí cloí réasúnta maith go ginearálta maidir 

le hastaíochtaí aeir. Tá eolas/sonraí achoimre ar cheisteanna astaíochtaí aeir léirithe thíos, agus tá 

sonraí breise ar fáil in ’Láithreáin Cheadúnaithe an GCC – Tuarascáil 2014 ar Astaíochtaí Aeir, rud atá 

ar fáil le bheith íoslódáilte ó shuíomh gréasáin an GCC (an GCC, 2015). 

• Bhí bolaithe mar phríomhchúis na ngearán a rinne daoine den phobal faoi ghníomhaíochtaí 

tionsclaíocha agus dramhaíola atá ceadúnaithe ag an GCC, agus 788 gearán faighte faoi bholaithe. 

Bhain na gearáin seo go príomha le bainistíocht dramhaíola neamhghuaisí agus gníomhaíochtaí 

bia/dí. Bhí trí láithreán ionchúisithe ag an GCC in 2014 maidir le fadhbanna le bolaithe.  

• Thuairiscigh ceadúnaithe 113 teagmhas in 2014 a bhain le sárú teorainnluachanna 

astaíochtaí aeir mar a bhí sonraithe ina gceadúnas. D'aithin measúnacht neamhspleách ar 

astaíochtaí ó ghníomhaíochtaí atá ceadúnaithe ag an GCC, d'aithin sí roinnt láithreán chomh maith 

óna raibh astaíochtaí chun aeir os cionn theorainneacha an cheadúnais. Níor aithníodh go raibh 

tionchar suntasach ag ceann ar bith de na teagmhais seo; Ach bhí gach teagmhas dá leithéid 

imscrúdaithe ag an GCC, agus rinneadh gníomhú forfheidhmithe breise de réir mar ba ghá le cinntiú 

go ndéanann na ceadúnaithe na gníomhartha ceartaitheacha cuí. 

• Ar an iomlán, tuairiscíodh 455 teagmhas a bhain le haer don GCC in 2014, agus bhí suntas 

beag ag baint le 96% acu seo. Níor aicmíodh ach ceann amháin díobh seo a bheith tromchúiseach, 

agus bhain sé seo le dóiteán mór ag stáisiún aistrithe dramhaíola i mBaile Átha Cliath, rud a raibh 

scamall mór deataigh a scaoileadh isteach san atmaisféar mar thoradh air (féach rannán 11). 

Foilsíodh tuarascáil ar an teagmhas seo agus tá sí ar fáil ar shuíomh gréasáin an GCC.  
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15. Conclúidí agus na dúshláin atá amach romhainn 
 

 

Go ginearálta, leanann cáilíocht an aeir in Éirinn de bheith go maith i gcomparáid le tíortha eile an AE 

agus i gcoibhneas le teorainnluachanna an AE. Ach de réir mar a éiríonn na pobail eolaíochta agus 

sláinte níos eolaí ar cháilíocht an aeir, seans nach leor teorainnluachanna chun tionchair cháilíocht 

an aeir a mhaolú (an GCC, 2014). Déanta na fírinne, tugann luachanna treoirlíne an GDS ar cháilíocht 

an aeir le fios nach bhfuil 'leibhéal sábháilte' ann do thruailleáin aeir, agus nuair a dhéanaimid 

comparáid idir ár dtiúchan thomhaiste agus na luachanna treoirlíne seo, léiríonn sé fadhbanna 

féideartha le hábhar cáithníneach (PM10, PM2.5) agus ózón. 

Is dúshlán fíorthábhachtach é seo i gcás na hÉireann, anois agus amach anseo - caithfimid ár 

dtiúchan ábhair cháithnínigh a laghdú faoi bhun luach treoirlíne an EDS ar cháilíocht an aeir. Níl 

mórán smachta againn ar ózón ós rud é go mbíonn tionchar mór trasteorann ag an truailleán seo san 

Eoraip. Caithfimid ár ndícheall a dhéanamh mar thír leibhéal reatha cháilíocht ár n-aeir a choinneáil 

ar a laghad, agus é mar sprioc fhadtéarmach an ghné seo dár gcomhshaol a fheabhsú. Má táthar 

chun seo a bhaint amach, tá sé ríthábhachtach na truailleáin seo is mó a bhfuil buairt ag baint leo a 

laghdú, ó thaobh tionchair shláinte de. Tá tionchar na dtruailleán seo ar cháilíocht aeir na hÉireann 

inchurtha go díreach leis na roghanna a dhéanaimid maidir le téamh tí agus iompar. Cuireann 

astaíochtaí ó dhóchán breosla soladach tí le hardleibhéil ábhair cháithnínigh agus HIA i sráidbhailte, 

bailte agus cathracha agus is ar an gcaidreamh seo is gá díriú sna blianta amach romhainn. Go 

meántéarmach, tá an seans ann chomh maith go nglacfaidh an AE leis na teorainneacha níos déine 

atá molta ag an EDS. Agus muid ag súil leis seo, ba chóir machnamh a dhéanamh ar ghlacadh le 

polasaithe a chuirfeadh i gcomhréir le luachanna treoirlíne an EDS muid mar thír.  

Agus caithfimid mar thír, go háirithe na daoine sin a bhfuil cónaí orthu i gceantair uirbeacha, 

caithfimid machnamh a dhéanamh ar ár móid iompair agus ar a dtionchar féideartha ar cháilíocht an 

aeir ina gceantar féin agus ar cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh i gcoitinne. D'fhéadfadh 

téarnamh eacnamaíoch ar aon dul le leibhéil fáis thús an chéid, d'fhéadfadh sé an tiúchan NO2 a 

mhéadú, go háirithe mura dtiocfaidh feabhsuithe ionchasacha ar theicneolaíochtaí EURO 6 amach 

anseo, agus má roghnaíonn tomhaltóirí na hÉireann díosal mar bhreosla feithicle seachas roghanna 

eile chomh maith. Caithfimid ár ndícheall a dhéanamh polasaithe a chur chun cinn a dhícheanglaíonn 

fás eacnamaíoch de leibhéil mhéadaithe NO2  inár gcathracha agus bailte. 

De réir na Treorach um AGDE, éilítear ar Éirinn leibhéil PM2.5 a laghdú ar ráta 10% faoi 2020. Beidh 

gá le cur chuige comhtháite chuige seo ar fud roinnt earnálacha, amhail na réimsí tionsclaíocha, 

iompair agus cónaitheacha. Is é an dúshlán a bheidh ann ná cinntiú go leanfar de pholasaithe earnála 

chun an laghdú seo a bhaint amach agus a choinneáil. Anuas air sin, caithfear dul i ngleic leis an 

gcaidreamh casta idir laghdú ar ár lorg carbóin agus tiúchan laghdaitheach PM2.5  sna pleananna 

chun an Sprioc Náisiúnta Laghdaithe Astaíochtaí (SNLA) a chur i bhfeidhm le haghaidh 2020.  

Caithfimid a bheith feasach in Éirinn ar an tionchar féideartha ar cháilíocht ár n-aeir ó fhoinsí 

trasteorann nádúrtha agus antrapaigineacha. Cé nach bhfuil smacht againn ar na truailleáin aeir 
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trasteorann seo, d'fhéadfaidís fíor-drochthionchar a imirt ar an bpobal i gcoitinne. Cuid den réiteach ar 

an gceist seo ná soláthar eolas fíor-ama ar cháilíocht an aeir agus comhairle sláinte trí Innéacs an GCC 

ar Cháilíocht an Aeir ar son Sláinte (ICAS) www.airquality.epa.ie. Agus an uirlis seo acu, is féidir leis an 

bpobal i gcoitinne nó daoine aonair atá i mbaol cinntí eolacha a dhéanamh maidir le cáilíocht aeir. 

Caithfidh Éire a bheith ar a hairdeall go leanúnach chun dea-chaighdeáin cháilíochta aeir a 

choinneáil. Ní mór d'Éirinn a cuid gealltanas idirnáisiúnta i ndáil le cáilíocht an aeir agus astúcháin 

aeir a chomhlíonadh agus a chinntiú go leanfar d'astúcháin truailleán tionscail a rialú go dian. Ní mór 

dúinn a chinntiú chomh maith go mbaineann an earnáil tionscail in Éirinn úsáid leanúnach as 

teicneolaíochtaí glana, pé áit ar féidir. Tá sé ríthábhachtach don sprioc atá ann feabhsú a dhéanamh 

ar cháilíocht ár n-aeir go n-athródh tomhaltóirí na hÉireann ó bhreoslaí soladacha go roghanna eile 

breosla níos glaine, go n-athrófaí ó charranna mótaraithe agus feithiclí mar phríomh-mhód iompair 

agus go mbeadh feasacht ann i ndeireadh na dála ar thionchar ár roghanna breosla (i gcás téamh tí 

agus iompar feithiclí) ar cháilíocht an aeir inár gceantar féin. 

 

http://www.airquality.epa.ie/
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Aguisín A – Táblaí sonraí achoimre 

 

Tábla A1 Achoimre ar theorainnluachanna, spriocluachanna, cuspóirí fadtéarmacha, eolas agus luachanna tairsí 
foláirimh na Treorach maidir le Cáilíocht an Aeir chun sláinte an duine a chosaint.  

 

Sláinte 
daoine 

Teorainnluach nó spriocluach 
Cuspóir fadtréimhseach 
(pé áit ar infheidhmithe) 

Tairseacha eolais agus foláirimh 
(pé áit ar infheidhmithe) 

Truailleán 
Tréimhse 

meánaithe 
Luach 

Líon uasta na 
dteagmhas 
ceadaithe 

Luach Dáta Tréimhse Luach tairsí 

SO2 
Uair 
Lá 

350 μg/m3 

125 μg/m3 
24 
3   

1 uair 
amháin 

foláireamh  

500 μg/m3 
Sáraithe ar 

feadh trí huaire 
as a chéile 

 

NO2 
Uair 

Bliain 
200 μg/m3 
40 μg/m3 

18 
0   

1 uair 
amháin 

foláireamh  

400 μg/m3 
Sáraithe ar 

feadh trí huaire 
as a chéile 

Beinséin 
(C6H6) 

Bliain 5 μg/m3 
0     

CO 

Uasmhéid 
laethúil 
Meán 8 

uair 

10 mg/m3 
0     

PM10 
Lá 

Bliain 
50 μg/m3 
40 μg/m3 

35 
0     

PM2.5 Bliain 
25 μg/m3 

20 μg/m3 (ECO) 0 
8.5 go 18 

μg/m3 
   

Pb Bliain 0.5 μg/m3 
0     

As Bliain 6 ng/m3 
0     

Cd Bliain 5 ng/m3 
0     

Ni Bliain 20 ng/m3 
0     

BaP Bliain 1 ng/m3 
0     

O3 

Meán 
uasta 

laethúil 8 
n-uaire 
agus é 

meánaithe 
thar 3 
bliana 

120 μg/m3 
25   

1 uair 
amháin 

foláireamh  
 

1 uair 
amháin 
eolas 

240 μg/m3 

Meán 
 
 

180 μg/m3 

meán 
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Tábla A2 Treoirlínte um cháilíocht an aeir de chuid an EDS (TCA), spriocanna eatramhacha (SE) agus leibhéil 
tagartha mheasta (LTM) an OFC maidir le PM, O3, NO2, BaP, SO2, CO, agus miotail thocsaineacha, i μg/m

3
, gan 

BaP, CO, Cd agus Pb san áireamh. 

  SE-1 SE-2 SE-3 TCA LTM3) 

PM10 
24 uair4 
Bliantúil 

150 
70 

100 
50 

75 
30 

50 
20 

 

PM2.5 
24 uair5 
Bliantúil 

75 
35 

50 
25 

37.5 
15 

25 
10 

 

O3 
Uasmhéid 
laethúil 8 
n-uaire 

   100  

NO2 
1 uair 

amháin 
Bliantúil 

   
200 
40 

 

BaP Bliantúil     0.12 ng/m3 

SO2 
10 

nóiméad 
24 uair 

   
500 
20 

 

CO Bliantúil    30 mg/m3  

As Bliantúil    10 mg/m3  

Cd Bliantúil    5 ng/m36  

Ni Bliantúil    20 ng/m3  

Pb Bliantúil    500 ng/m3  

(C6H6) Bliantúil      

                                                           
3
Níl SCA socraithe ag an EDS do BaP agus beinséin, agus measadh leibhéal tagartha measta an GEC trí thalamh slán a 

dhéanamh de riosca saolré breise 1 x 10-5. 
4 99ú peircintíl (3 lá/bliain) 
5 99ú peircintíl (3 lá/bliain) 
6 SCA socraithe chun cosc a chur ar mhéadú breise caidmiam in ithir talmhaíochta, rud a d'fhéadfadh iontógáil cothaithe na 

nglún amach romhainn a mhéadú. 
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Tábla A3 Achoimre ar leibhéil chriticiúla, spriocluachanna agus cuspóirí fadtéarmacha na Treorach maidir  
le Cáilíocht an Aeir d'fhonn fásra a chosaint.  

Fásra Leibhéal criticiúil nó spriocluach Cuspóir fadtréimhseach 

Truailleán 
Tréimhse 

mheánaithe 
Luach Luach Dáta 

SO2 

Bliain féilire agus 
an geimhreadh 

(Deireadh Fómhair 
go Márta) 

20 μg/m3   

NOX Bliain féilire 30 μg/m3   

O3 Bealtaine go hIúil 
AOT407 18 000 (μg/m3) uair 

mar mheán thar 5 bliana 
AOT40 

6 000 (μg/m3) uair 
Neamh-shainmhínithe 

                                                           
7 Is nochtadh carnach ózóin é AOT40, agus é curtha in iúl mar (μg/m3) uair. Is ionann an méadrach agus suim na méideanna 

lena sáraíonn an tiúchan mheánach ózóin in aghaidh na huaire (i μg/m3) 80 μg/m3 ó 08.00 go 20.00 (Am Lár na hEorpa) gach 

lá, agus í carntha thar thréimhse áirithe (trí mhí sa samhradh de ghnáth). Is é an spriocluach atá tugtha sa reachtaíocht um 

cháilíocht an aeir ná 18 000 (μg/m3) uair agus is é an cuspóir fadtéarmach ná 6,000 (μg/m3) uair. 
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Tábla A4 Staidreamh achomair ar thiúchan NO2 in aghaidh na huaire in Éirinn in 2014  
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B
aile B
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8 
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iste Seville, C
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C
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10 
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is 
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ó
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C
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 an
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h
arraigh

, C
o

. 

M
h

aigh
 Eo

 

C
o

ill an
 C

h
ait, C

o
. 

M
h

u
in

each
áin

 

µg/m11 
Crios A Crios B Crios C Crios D 

Meán bliantúil12 
31 25 17 15 16 31 14 14 9 27 5 16 4 3 13 8 3 

Meánlíne 
27 20 13 11 11 22 11 9 5 22 3 13 3 1 9 5 2 

% de ghabháil sonraí 
67 89 82 69 100 99 88 79 36 85 96 38 20 33 38 99 93 

Luachanna NO2 > 
200 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Luachanna > 140 
(TMU) 4 0 0 0 0 13 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Luachanna > 100 
(TMÍ) 36 14 4 2 11 183 3 26 0 53 0 0 0 0 1 2 0 

Uasmhéid in aghaidh 
na huaire13 188 130 112 105 128 215 312 325 89 148 57 74 53 30 122 106 38 

                                                           
8 Baineann an staidreamh faoi Bhaile Brigín agus an Muileann gCearr le sonraí a bailíodh idir 1 Eanáir 2014 agus 17 Meitheamh 2014. 
9 Baineann staidreamh an Nascbhóthair Theas (Bóthar an tSeanstáisiúin roimhe seo) le sonraí a bailíodh idir 26 Feabhra 2014 agus 31 Nollaig 2014 
10 Baineann an staidreamh faoi Phort Laoise agus Inis Córthaidh le sonraí a bailíodh idir 29 Iúil 2014 agus 31 Nollaig 2014 
11 Luaitear NOx mar µg/m3 NO2. 
Teorainnluach bliantúil meánach 12 NO2 le haghaidh cosaint sláinte daonna: 40 µg/m3 bainteach as 2010 amach. 
Teorainnluach 13 NO2 in aghaidh na huaire le haghaidh cosaint sláinte daonna: Ní mó ná 18 n-uaire >200 µg/m3 bainteach ó 2010. 
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Tábla A5 Staidreamh achomair ar thiúchan NOx in aghaidh na huaire in Éirinn in 2014  
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µg/m17 
Crios A Crios B Crios C Crios D 

Meán bliantúil18 
59 41 27 22 25 67 22 24 14 64 8 27 6 5 25 12 3 

Meánlíne 
41 29 16 15 14 29 17 12 8 38 4 17 3 1 12 7 2 

% de ghabháil sonraí 
67 89 82 69 100 99 88 79 36 85 96 38 20 33 38 99 93 

Uasmhéid in aghaidh 
na huaire 1236 720 750 416 839 1440 323 1022 215 804 315 457.6 74 30 53 410 162 

                                                           
14 Baineann an staidreamh faoi Bhaile Brigín agus an Muileann gCearr le sonraí a bailíodh idir 1 Eanáir 2014 agus 17 Meitheamh 2014 
15 Baineann staidreamh an Nascbhóthair Theas (Bóthar an tSeanstáisiúin roimhe seo) le sonraí a bailíodh idir 26 Feabhra 2014 agus 31 Nollaig 2014 
16 Baineann an staidreamh faoi Phort Laoise agus Inis Córthaidh le sonraí a bailíodh idir 29 Iúil 2014 agus 31 Nollaig 2014 
17 Luaitear NOx mar µg/m3 NO2. 
18 Teorainnluach bliantúil meánach NOx le haghaidh cosaint fásra: 30 µg/m3 bainteach ó 2010. Ní bhaineann an teorainn ach le stáisiúin tuaithe i gCrios D. 
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Tábla A6 Staidreamh achomair ar thiúchan SO2 in aghaidh na huaire in Éirinn in 2014  
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(μg/m3) Crios A Crios B Crios C Crios D 

Meán bliantúil24 1 1 3 7 6 6 4 2 5 4 2 3 

Meánlíne 1 0.7 2 5 4 5 2 2 3.5 3.2 1 2 

% de ghabháil 

sonraí 
99 85 92 99 99 80 97 95 

76 76 
92 99 

Luachanna uaire > 

350 
0 0 0 0 0 0 2 0 

0 0 
0 1 

Uasmhéid in 

aghaidh na huaire25 
171 217 127.4 67.6 168 26 530 51 

323.5 21.5 
41 460.7 

Luachanna laethúla 

> 125 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 
0 0 

Uasmhéid laethúil 22 20.1 18.7 18.4 29.3 19.8 68 32 39.1 9.4 11 53.4 

                                                           
19 Baineann an staidreamh faoi Bhaile Brigín le sonraí a bailíodh idir 01 Eanáir 2014 agus 16 Meitheamh 2014 
20 Baineann staidreamh an Nascbhóthair Theas (Bóthar an tSeanstáisiúin roimhe seo) le sonraí a bailíodh idir 26 Feabhra 2014 agus 31 Nollaig 2014 
21 Baineann an staidreamh faoin Muileann gCearr le sonraí a bailíodh idir 01 Eanáir 2014 agus 17 Meitheamh 2014 
22 Baineann an staidreamh faoi Phort Laoise le sonraí a bailíodh idir 01 Lúnasa 2014 agus 31 Nollaig 2014 
23 Baineann an staidreamh faoi Inis Córthaidh le sonraí a bailíodh idir 13 Lúnasa 2014 agus 31 Nollaig 2014 
Teorainnluach bliantúil meánach 24 SO2 le haghaidh chosaint na n-éiceachóras: 20 µg/m3 bainteach as 2001 amach. 
Teorainnluach 25 SO2 in aghaidh na huaire le haghaidh cosaint sláinte daonna: Nach mó ná 24 uair > 350 µg/m3 bainteach as 2005 amach. 
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Tábla A7 Staidreamh achomair ar thiúchan rollach 8 n-uaire CO in Éirinn in 2014 
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mg/m3 
Crios A Crios B Crios C Crios D 

Meán bliantúil 0.0 0.5 0.4 0.4 0.2 0.4 0.5 

Meánlíne 0.0 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 

% de ghabháil 

sonraí 
95 44 93 93 44 38 30 

Luachanna > 10 0 0 0 0 0 0 0 

Uasmhéid27 2.4 1.9 2.5 3.0 0.8 4.4 2.4 

 

  

                                                           
26 Baineann staidreamh an Nascbhóthair Theas le sonraí a bailíodh idir 26 Feabhra 2014 agus 31 Nollaig 2014 
27 Teorainnluach uasta laethúil 8 n-uaire meánach CO le haghaidh cosaint sláinte daonna: 10 mg/m3

 



 

61 
 

Tábla A8 Staidreamh achomair ar thiúchan rollach 8 n-uaire ózóin in Éirinn in 2014 
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(μg/m3) Crios A Crios B Crios C Crios D 

Meán bliantúil 43 53 51 52 55 53 53 52 74 55 70 

Meánlíne 44 55 53 42 58 54 54 55 77 57 72 

% de ghabháil sonraí 96 100 100 92 98 96 98 97 100 99 88 

Líon na laethanta > 12029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Luach uasta 8 n-uaire 92 116 112 116 109 96 101 117 105 100 114 

  

                                                           
28 Baineann staidreamh an Nascbhóthair Theas le sonraí a bailíodh idir 26 Feabhra 2014 agus 31 Nollaig 2014 
29

 Teorainn uasta laethúil meánach 8 n-uaire ózóin: Ní mó ná 25 lá > 120 μg/m3. 
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Tábla A9 Luachanna AOT40 ó stáisiúin tuaithe (Crios D) in Éirinn, 2010 – 2014 
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2010 1232 2315 1051 1230 857 

2011 1405 3354 620 1064 280 

2012 2046 3606 1757 2417 1375 

2013 1482 5064 1366 4436 1017 

2014 1316 4091 597 1583 785 

Meán 1542 3937 1581 3056 1003 

 

                                                           
30Is é an spriocluach AOT40 don bhliain 2010 ná 18,000 μg/m3.h; Is é an cuspóir fadtréimhseach i dtreo 2020 ná 6,000 μg/m3.h. Déantar AOT40 a áireamh ón 1 Bealtaine go dtí an 31 Iúil. 
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Tábla A10 Staidreamh achomair ar thiúchan laethúil PM10 in Éirinn in 2014 
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μg/m3 Crios A Crios B Crios C Crios D 

Meán 
bliantúil34 

14 14 12 18 14 11 23 13 17 15 16 19 15 12 21 11 17 12 10 22 9 

Meánlíne 12 12 10 15 12 9 21 11 16 12 14 17 14 9.9 2 9 15 11 8.4 18 7 

% de 
ghabháil 

sonraí 

97 97 100 99 99 90 45 93 98 99 71 94 59 49 88 45 49 96 89 38 97 

Luachanna 
> 5035 

1 3 0 5 2 2 5 1 1 2 1 5 0 2 8 0 1 2 0 6 2 

Uasmhéid 
Laethúil 

60 57 49 68 53 53 83 51 60 72 84 66 41 67 68 35 54 67 33 84 57 

 

                                                           
31 Baineann an staidreamh faoi Bhaile Brigín agus an Muileann gCearr le sonraí a bailíodh idir 1 Eanáir 2014 agus 17 Meitheamh 2014. 
32 Baineann staidreamh an Nascbhóthair Theas (Bóthar an tSeanstáisiúin roimhe seo) le sonraí a bailíodh idir 26 Feabhra 2014 agus 31 Nollaig 2014 
33 Baineann an staidreamh faoi Phort Laoise agus Inis Córthaidh le sonraí a bailíodh idir 29 Iúil 2014 agus 31 Nollaig 2014 
34  Teorainnluach bliantúil meánach PM10 le haghaidh cosaint sláinte daonna: 40 µg/m3 bainteach ó 2005. 
35 Teorainn laethúil PM10 le haghaidh cosaint sláinte daonna: Ní mó ná 35 lá >50 µg/m3 bainteach ó 2005. 
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Tábla A11 Staidreamh achomair ar thiúchan laethúil PM2.5 in Éirinn in 2014 
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μg/m3 
Crios A Crios B Crios C Crios D 

Meán 

bliantúil37 
9 9 7 8 8 8 16 13 5 

Meánlíne 7 7 6 6 5 5 11 11 4 

% de ghabháil 

sonraí 
99 94 98 98 10 42 42 65 91 

Uasmhéid 

laethúil 
43 49 35 50 48 45 77 43 23 

 

  

                                                           
36 Baineann staidreamh Pháirc Bhaile an Fhraoigh le sonraí a bailíodh idir 05 Aibreán 2014 agus 31 Nollaig 2014 
37 Teorainnluach bliantúil meánach 25 µg/m3. 
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Tábla A12 Staitisticí achoimre ar chomhshuíomh ceimiceach PM2.5 in 2014 

 

Speiceas Ceimiceach Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo 

Meán bliantúil (ug/m2) 38 Crios D 

Carbón Eiliminteach (Ceartú Tarchurais) 39 0.1 

Carbón Eiliminteach (Ceartú Frithchaitis) 0.1 

Carbón Orgánach (Ceartú Tarchurais)  0.7 

Carbón Orgánach (Ceartú Frithchaitis) 0.6 

Iomlán an Charbóin 0.8 

Clóiríd (Cl-) 0.28 

Níotráit (NO3
-) 0.07 

Sulfáit (SO4
2-) 0.30 

Amóiniam (NH4
+) 0.28 

Cailciam (Ca+) 0.06 

Maignéisiam (Mg2+) 0.02 

Potaisiam (K+) 0.05 

Sóidiam (Na+) 0.24 

% de ghabháil sonraí 100 

 

  

                                                           
38 Níl aon teorainnluach ann i ndáil le comhshuíomh ceimiceach PM2.5. 
39Mar gheall ar nach bhfuil aon cháilíocht EN ann i ndáil le CE/CO, tuairiscítear na torthaí i dtéarmaí an dá mhodh a úsáidtear 
chun táirgí pirealaithe a cheartú. 



 

66 
 

Tábla A13 Staidreamh achomair ar thiúchan laethúil beinséine in Éirinn in 2014  

 

 Ráth Maonais Lóiste Seville, Cill Chainnigh 

(μg/m3) Crios A Crios C 

Meán bliantúil40 
0.94 

0.09 

Meánlíne 
0.76 0.13 

% de ghabháil sonraí 98 96 

Uasmhéid Laethúil 
4.70 

0.51 

 

                                                           
40 Is é an teorainnluach bliantúil meánach beinséine ná 5µg/m3. 
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Tábla A14 Staidreamh achomair ar thiúchan laethúil CSOnna réamhtheachtaithe ózóin ag Ráth Maonais in 2014 

 

 Beinséin Tolúéin Eitilbeinséin41 m- agus p-Xiléin o-Xiléin 

(μg/m3) Crios A 

Meán bliantúil42 0.94 2.07 0.28 1.61 0.41 

Meánlíne 0.76 1.62 0.18 0.76 0.32 

% de ghabháil 

sonraí 
98 98 59 59 59 

Uasmhéid in 

aghaidh na huaire 
4.7 11.55 1.83 7.78 3.12 

 

  

                                                           
41 Baineann an staidreamh Eitilbeinséine, m-agus-p-xiléine agus o-xiléine le sonraí a bailíodh idir 11 Meán Fómhair 2014 agus 31 
Nollaig 2014 
42 Níl aon teorainnluachanna ann maidir le tolúéin, eitilbeinséin, m- agus p-xiléin agus o-xiléin. 
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Tábla A15 Staidreamh achomair ar thiúchan tolúéine i gCill Chainnigh in 2014  

 

 Tolúéin 

(μg/m3) Crios C - Lóiste Seville, Cill Chainnigh 

Meán bliantúil43 0.06 

Meánlíne 0.04 

% de ghabháil 

sonraí 
96 

Uasmhéid in 

aghaidh na huaire 
0.38 

 

  

                                                           
43 Níl aon teorainnluachanna tolúéine ann. 
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Tábla A16 Staitisticí achoimre ar thiúchan mhíosúil luaidhe, arsanaice, caidmiam agus nicile in Éirinn in 2014  

 

 Ráth Maonais Páirc Bhaile an Fhraoigh Gaillimh Caisleán an Bharraigh Coill an Chait 

 Crios A Crios B Crios C Crios D 

(ng/m3) Pb As Cd Ni Pb As Cd Ni Pb As Cd Ni Pb As Cd Ni Pb As Cd Ni 

Meán 

bliantúil44 
2.3 0.3 0.2 1.3 5.6 1.2 0.5 1.7 1.8 0.4 0.2 1.6 1.5 0.3 0.2 0.8 1.4 0.3 0.2 0.6 

Meánlíne 2.4 0.3 0.2 1.2 5.0 0.9 0.4 1.5 1.3 0.3 0.2 1.6 1.3 0.3 0.2 0.7 1.3 0.3 0.2 0.6 

% de 

ghabháil 

sonraí 

100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 

Uasmhéid 

meánach 

míosúil 

4.0 0.3 0.4 2.9 8.8 3.2 1.2 4.1 3.5 0.6 0.6 3.2 2.9 0.7 0.2 1.4 2.6 0.6 0.2 1.3 

 

                                                           
44 Is é an teorainnluach meánach bliantúil le haghaidh na luaidhe ná 500 ng/m3. Beidh na spriocluachanna le haghaidh na miotal trom seo a leanas i bhfeidhm as 2013 amach: arsanaic 6ng/m3, caidmiam 5ng/m3, nicil 
20ng/m3. 
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Tábla A17 Staitisticí achoimre ar thiúchan mhíosúil mearcair in 2014 

 

 Ceann Mhása 

(ng/m3) Crios D 

Meán bliantúil45 1.44 

Meánlíne 

1.42 

% de ghabháil sonraí 
92 

Uasmhéid meánach míosúil 
1.56 

  

                                                           
45 Níl aon teorainnluachanna mearcaire ann. 
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Tábla A18 Staidreamh achomair ar thiúchan mhíosúil sil-leagan miotal in 2014 

 

Miotal46 
Cnocán na Rós, 

COBÁC 

Inbhear na Sionainne,  

Co. Luimnigh 
Dairbhre, Co. Chiarraí 

Meán Bliantúil (µg/m2/in aghaidh an lae) 47 Crios A Crios D 

Nicil* 2.2 1.4 0.4 

Arsanaic* 1.5 1.2 0.6 

Caidmiam* 0.2 0.1 0.03 

Luaidhe* 8.8 1.2 1.0 

Mearcair*    

Alúmanam 265.7 24.5 10.5 

Cróimiam 1.8 1.2 0.5 

Cóbalt 1.6 1.2 0.4 

Copar 6.4 2.0 14.8 

Mangainéis 7.6 8.7 5.4 

Antamón 1.4 1.2 0.4 

Tailliam 1.3 1.2 0.4 

Vanaidiam 2.1 1.2 0.5 

Sinc 37.1 38.2 33.8 

% de ghabháil sonraí 100 100 100 

  

                                                           
46 Ní mór monatóireacht a dhéanamh ar na miotail atá marcáilte * de réir na reachtaíochta. Tugtar tuairisc ar na miotail eile 
chun críche eolas a chur ar fáil. 
47 Níl aon teorainnluach ann i ndáil le sil-leagan miotal. 
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Tábla A19 Staidreamh achomair ar thiúchan mhíosúil HIA in 2014 

 

Hidreacarbón 

iltimthriallach aramatach 
Ráth Maonais 

 

Páirc Bhaile an 

Fhraoigh 
Gaillimh Coill an Chait 

Caisleán an 

Bharraigh 

Meán Bliantúil (ng/m3) Crios A Crios B Crios C Crios D Crios D 

Beinsi[a]piréin48 0.26  1.16 0.38 0.05 0.49 

Naftailéin 0.14  0.35 0.41 0.16 0.17 

Aiceinfitiléin 0.02  0.06 0.07 0.03 0.03 

Aiceinfitéin 0.04  0.10 0.05 0.07 0.10 

Fluairín 0.07  0.11 0.14 0.06 0.06 

Feanantréin 0.04  0.06 0.05 0.03 0.04 

Antraicéin 0.01  0.04 0.03 0.01 0.02 

Fluaraintéin 0.07  0.18 0.09 0.04 0.12 

Piréin 0.07  0.23 0.11 0.04 0.16 

Criséin 0.10  0.62 0.17 0.04 0.33 

Beansantraicéin 0.16  0.81 0.24 0.04 0.42 

Beinsea[b]fluaraintéin 0.31  1.29 0.41 0.09 0.54 

Beinsea[k]fluaraintéin 0.15  0.63 0.22 0.05 0.28 

Beinsea[j]fluaraintéin 0.15  0.76 0.17 0.03 0.32 

Beinsi[g,h,i]peiriléin 0.29  0.86 0.31 0.11 0.43 

Débheinsea[a,h]antraicéin 0.16  0.48 0.25 0.07 0.24 

Indéini[1,2,3-cd]piréin 0.33  1.22 0.43 0.10 0.36 

% de ghabháil sonraí 100  75 83 100 100 

 

  

                                                           
48 Is é an meán-teorainnluach bliantúil le haghaidh beinsi[a]piréine 1ng/m3. Níl aon teorainnluach ann i ndáil le haon chineál HIA 
eile. 
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Tábla A20 Staitisticí achoimre ar thiúchan mhíosúil sil-leagain HIA in 2014 

 

Hidreacarbón iltimthriallach aramatach Cnocán na Rós, COBÁC 
Inbhear na Sionainne, Co. 

Luimnigh 

Meán Bliantúil (ng/m2/in aghaidh an lae) 49 Crios A Crios D 

Beinsi[a]piréin 6.9 6.0 

Beansantraicéin 2.3 1.5 

Beinsea[b]fluaraintéin 5.5 2.9 

Beinsea[k]fluaraintéin 5.2 3.5 

Débheinsea[a,h]antraicéin 6.9 1.8 

Indéini[1,2,3-cd]piréin 2.7 3.5 

% de ghabháil sonraí 83 75 

  

                                                           
49 Níl aon teorainnluach ann i ndáil le sil-leagan miotal. 
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Tábla A21 Aicmiú Criosanna Measúnachta 

NO2 Aicmiú Measúnachta 

Crios A agus Crios B Os cionn na tairsí measúnaithe íochtaraí 

Crios C agus D Faoi bhun na tairsí measúnaithe íochtaraí 

SO2  

Crios A, Crios B, Crios C agus Crios D Faoi bhun na tairsí measúnaithe íochtaraí 

CO  

Crios A, Crios B, Crios C agus Crios D Faoi bhun na tairsí measúnaithe íochtaraí 

Ózón  

Crios A agus Crios B Faoi bhun an chuspóra fhadtréimhsigh 

Crios C agus D Os cionn an chuspóra fhadtréimhsigh 

PM10  

Crios A Os cionn na tairsí measúnaithe uachtaraí 

Crios B Os cionn na tairsí measúnaithe íochtaraí 

Crios C Os cionn na tairsí measúnaithe uachtaraí 

Crios D Faoi bhun na tairsí measúnaithe íochtaraí  

PM2.5  

Crios A agus Crios B Faoi bhun na tairsí measúnaithe íochtaraí 

Crios C agus D Os cionn na tairsí measúnaithe íochtaraí 

Beinséin  

Crios A, Crios B, Crios C agus Crios D Faoi bhun na tairsí measúnaithe íochtaraí 

Miotail Throma ( As, Cd, Ni, Pb)  

Crios A, Crios B, Crios C agus Crios D Faoi bhun na tairsí measúnaithe íochtaraí 

HIA Faoi bhun na tairsí measúnaithe íochtaraí 

Crios A, Crios C agus Crios D  

Crios B 

Os cionn na tairsí measúnaithe íochtaraí 

Os cionn na tairsí measúnaithe uachtaraí 
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Tábla A22 Luachanna PCDD/F agus PCB-TEQ a bhaineann le saill bhainne agus a cinneadh  
i samplaí cúlra A1 - A 25 

Sampla Ceantar soláthair bainne Dé-ocsainí PCBanna 
Dé-ocsainí 

agus PCBanna 

  
pg/g saill 

bhainne 

pg/g saill 

bhainne 

pg/g saill 

bhainne 

A1 Ceantar Bhaile an Mhistéil 0.18 0.08 0.26 

A2 Co. Phort Láirge 0.24 0.01 0.26 

A3 Ceantar Co. BÁC Theas/Chill 
Mhantáin Thuaidh 

0.22 0.14 0.36 

A4 Co. Loch Garman Thuaidh 0.16 0.06 0.22 

A5 An Ráth, Ceantar Cho. Chorcaí 0.19 0.08 0.27 

A6 Béal Átha Ragad, Ceantar Cho. Chill 
Chainnigh 

0.16 0.09 0.25 

A7 An Rinn Mhór, Ceantar Cho. na 
Gaillimhe 

0.16 0.08 0.25 

A8 An Móta, Ceantar Cho. na hIarmhí 0.16 0.07 0.23 

A9 Ceantair Bhaile Thiobraid 
Árann/Dhurlais 

0.16 0.11 0.27 

A10 An tAonach, Ceantar Cho. Thiobraid 
Árann 

0.16 0.08 0.24 

A11 An Cabhán/An Longfort/Liatroim 0.16 0.08 0.25 

A12 Draighneach, Co. Chorcaí 0.16 0.07 0.23 

A13 Ceantar Dhroichead na Bandan 0.16 0.08 0.23 

A14 Ceantar Chiarraí Thuaidh 0.17 0.01 0.18 

A15 Co. Shligigh 0.16 0.09 0.25 

A16 Ros Comáin/Gaillimh Thoir 0.17 0.10 0.26 

A18 Ros Comáin/Liatroim 0.16 0.11 0.27 

A19 Co. Mhuineacháin 0.19 0.11 0.30 

A20 Co. Lú 0.19 0.11 0.29 

A21 Cill Dara Thuaidh/Baile Átha Cliath 
Thiar 

0.16 0.10 0.26 

A22 Ciarraí Theas (Ceantar Chathair 
Saibhín) 

0.17 0.08 0.25 

A23 Loch Garman Theas 0.16 0.11 0.27 

A24 Co. Mhaigh Eo TT 0.16 0.05 0.21 

A25 Co. Dhún na nGall 0.16 0.08 0.24 
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Tábla A23 Luachanna PCDD/F agus PCB-TEQ a bhaineann le saill bhainne agus a cinneadh i samplaí 
tionchair fhéideartha B1 - B 18 

Sampla Ceantar soláthair bainne Dé-ocsainí PCBanna 
Dé-ocsainí 

agus PCBanna 

  
pg/g saill 

bhainne 

pg/g saill 

bhainne 

pg/g saill 

bhainne 

 

 

WHO-TEQ le 
LOQ pg/g saill 
bhainne san 

áireamh 

WHO-TEQ le 
LOQ pg/g saill 
bhainne san 

áireamh 

WHO-TEQ 
Iomlán le LOQ 
san áireamh 

B1 Carraig Tuathail/An Cóbh/An tOileán Mór 0.17 0.01 0.18 

B2 Áth Fhada/Cuan Chorcaí Thoir 0.16 0.08 0.24 

B3 Ceantar Eas Géitine  0.22 0.07 0.29 

B4 Tairbeart, Co. Chiarraí 0.16 0.01 0.17 

B5 Droichead an Chláir, Co. an Chláir 0.16 0.10 0.26 

B6 Cuar an Chláir, Co. an Chláir 0.16 0.12 0.28 

B7 Baile Uí Dhiana, Deisceart Thiobraid Árann 0.16 0.06 0.22 

B8 Sord/Mullach Eadrad. Co. Bhaile Átha Cliath 0.24 0.28 0.52 

B9 An Ghreanach, Cill Chainnigh Theas 0.16 0.06 0.22 

B13 Cionn tSáile (Dún Darú) Co.Chorcaí 0.16 0.10 0.26 

B14 Ceantar Rinn an Scidígh. Co. Chorcaí 0.19 0.13 0.32 

B15 Crosa Caoil (gar do Cheannas Mór) Co. na 
Mí 

0.19 0.08 0.27 

B17 Baile Chearráin, Co. na Mí 0.18 0.11 0.29 

B18 Cionn Átha Gad, Co. na hIarmhí 0.27 0.07 0.34 
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AN GHNÍOMHAIREACHT UM 
CHAOMHNÚ COMHSHAOIL 
Tá an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) 
freagrach as an gcomhshaol a chaomhnú agus a fheabhsú 
mar shócmhainn luachmhar do mhuintir na hÉireann. Táimid 
tiomanta do dhaoine agus don chomhshaol a chosaint ó 
éifeachtaí díobhálacha na radaíochta agus an truaillithe. 

Is féidir obair na Gníomhaireachta a  
roinnt ina trí phríomhréimse:
Rialú: Déanaimid córais éifeachtacha rialaithe 
agus comhlíonta comhshaoil a chur i bhfeidhm chun 
torthaí maithe comhshaoil a sholáthar agus chun 
díriú orthu siúd nach gcloíonn leis na córais sin. 

Eolas: Soláthraímid sonraí, faisnéis agus measúnú comhshaoil 
atá ar ardchaighdeán, spriocdhírithe agus tráthúil chun 
bonn eolais a chur faoin gcinnteoireacht ar gach leibhéal.

Tacaíocht: Bímid ag saothrú i gcomhar le grúpaí eile chun 
tacú le comhshaol atá glan, táirgiúil agus cosanta go maith, 
agus le hiompar a chuirfidh le comhshaol inbhuanaithe.

Ár bhFreagrachtaí

Ceadúnú
• Déanaimid na gníomhaíochtaí seo a leanas a rialú ionas 

nach ndéanann siad dochar do shláinte an phobail ná don 
chomhshaol:

• saoráidí dramhaíola (m.sh. láithreáin líonta talún, loisceoirí, 
stáisiúin aistrithe dramhaíola);

• gníomhaíochtaí tionsclaíocha ar scála mór (m.sh. 
déantúsaíocht cógaisíochta, déantúsaíocht stroighne, 
stáisiúin chumhachta);

• an diantalmhaíocht (m.sh. muca, éanlaith);
• úsáid shrianta agus scaoileadh rialaithe Orgánach 

Géinmhodhnaithe (OGM);
• foinsí radaíochta ianúcháin (m.sh. trealamh x-gha agus 

radaiteiripe, foinsí tionsclaíocha);
• áiseanna móra stórála peitril;
• scardadh dramhuisce;
• gníomhaíochtaí dumpála ar farraige.

Forfheidhmiú Náisiúnta i leith Cúrsaí Comhshaoil
• Clár náisiúnta iniúchtaí agus cigireachtaí a dhéanamh gach 

bliain ar shaoráidí a bhfuil ceadúnas ón nGníomhaireacht acu.
• Maoirseacht a dhéanamh ar fhreagrachtaí cosanta 

comhshaoil na n-údarás áitiúil.
• Caighdeán an uisce óil, arna sholáthar ag soláthraithe uisce 

phoiblí, a mhaoirsiú.
• Obair le húdaráis áitiúla agus le gníomhaireachtaí eile 

chun dul i ngleic le coireanna comhshaoil trí chomhordú a 
dhéanamh ar líonra forfheidhmiúcháin náisiúnta, trí dhíriú 
ar chiontóirí, agus trí mhaoirsiú a dhéanamh ar leasúchán.

• Cur i bhfeidhm rialachán ar nós na Rialachán um 
Dhramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach (DTLL), um 
Shrian ar Shubstaintí Guaiseacha agus na Rialachán um rialú 
ar shubstaintí a ídíonn an ciseal ózóin.

• An dlí a chur orthu siúd a bhriseann dlí an chomhshaoil 
agus a dhéanann dochar don chomhshaol.

Bainistíocht Uisce
• Monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar cháilíocht 

aibhneacha, lochanna, uiscí idirchriosacha agus cósta na 
hÉireann, agus screamhuiscí; leibhéil uisce agus sruthanna 
aibhneacha a thomhas.

• Comhordú náisiúnta agus maoirsiú a dhéanamh ar an  
gCreat-Treoir Uisce.

• Monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar Cháilíocht an 
Uisce Snámha.

Monatóireacht, Anailís agus 
Tuairisciú ar an gComhshaol 
• Monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht an aeir agus Treoir an 

AE maidir le hAer Glan don Eoraip (CAFÉ) a chur chun feidhme.
• Tuairisciú neamhspleách le cabhrú le cinnteoireacht an rialtais 

náisiúnta agus na n-údarás áitiúil (m.sh. tuairisciú tréimhsiúil ar 
staid Chomhshaol na hÉireann agus Tuarascálacha ar Tháscairí).

Rialú Astaíochtaí na nGás Ceaptha Teasa in Éirinn
• Fardail agus réamh-mheastacháin na hÉireann maidir le gáis 

cheaptha teasa a ullmhú.
• An Treoir maidir le Trádáil Astaíochtaí a chur chun feidhme i 

gcomhair breis agus 100 de na táirgeoirí dé-ocsaíde carbóin is 
mó in Éirinn 

Taighde agus Forbairt Comhshaoil 
• Taighde comhshaoil a chistiú chun brúnna a shainaithint, bonn 

eolais a chur faoi bheartais, agus réitigh a sholáthar i réimsí na 
haeráide, an uisce agus na hinbhuanaitheachta.

Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta 
• Measúnacht a dhéanamh ar thionchar pleananna agus clár 

beartaithe ar an gcomhshaol in Éirinn (m.sh. mórphleananna 
forbartha).

Cosaint Raideolaíoch
• Monatóireacht a dhéanamh ar leibhéil radaíochta, measúnacht 

a dhéanamh ar nochtadh mhuintir na hÉireann don radaíocht 
ianúcháin.

• Cabhrú le pleananna náisiúnta a fhorbairt le haghaidh 
éigeandálaí ag eascairt as taismí núicléacha.

• Monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairtí thar lear a bhaineann le 
saoráidí núicléacha agus leis an tsábháilteacht raideolaíochta.

• Sainseirbhísí cosanta ar an radaíocht a sholáthar, nó maoirsiú a 
dhéanamh ar sholáthar na seirbhísí sin.

Treoir, Faisnéis Inrochtana agus Oideachas
• Comhairle agus treoir a chur ar fáil d’earnáil na tionsclaíochta 

agus don phobal maidir le hábhair a bhaineann le caomhnú an 
chomhshaoil agus leis an gcosaint raideolaíoch.

• Faisnéis thráthúil ar an gcomhshaol ar a bhfuil fáil éasca a 
chur ar fáil chun rannpháirtíocht an phobail a spreagadh sa 
chinnteoireacht i ndáil leis an gcomhshaol (m.sh. Timpeall an Tí, 
léarscáileanna radóin).

• Comhairle a chur ar fáil don Rialtas maidir le hábhair a 
bhaineann leis an tsábháilteacht raideolaíoch agus le cúrsaí 
práinnfhreagartha.

• Plean Náisiúnta Bainistíochta Dramhaíola Guaisí a fhorbairt chun 
dramhaíl ghuaiseach a chosc agus a bhainistiú. 

Múscailt Feasachta agus Athrú Iompraíochta
• Feasacht chomhshaoil níos fearr a ghiniúint agus dul i bhfeidhm 

ar athrú iompraíochta dearfach trí thacú le gnóthais, le pobail 
agus le teaghlaigh a bheith níos éifeachtúla ar acmhainní.

• Tástáil le haghaidh radóin a chur chun cinn i dtithe agus in ionaid 
oibre, agus gníomhartha leasúcháin a spreagadh nuair is gá.

Bainistíocht agus struchtúr na Gníomhaireachta 
um Chaomhnú Comhshaoil

Tá an ghníomhaíocht á bainistiú ag Bord lánaimseartha, 
ar a bhfuil Ard-Stiúrthóir agus cúigear Stiúrthóirí. 
Déantar an obair ar fud cúig cinn d’Oifigí:
• An Oifig Aeráide, Ceadúnaithe agus Úsáide Acmhainní
• An Oifig Forfheidhmithe i leith cúrsaí Comhshaoil
• An Oifig um Measúnú Comhshaoil
• An Oifig um Cosaint Raideolaíoch
• An Oifig Cumarsáide agus Seirbhísí Corparáideacha
Tá Coiste Comhairleach ag an nGníomhaireacht le cabhrú léi. 
Tá dáréag comhaltaí air agus tagann siad le chéile go rialta le 
plé a dhéanamh ar ábhair imní agus le comhairle a chur ar an 
mBord.
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