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Is Clár Oideachais Eiticí Faoin Spéir Ná Fág Lorg a ceapadh 
chun caitheamh aimsire faoin spéir a chur chun cinn agus a 
spreagadh trí oideachas, taighde agus comhpháirtíochtaí.

De réir mar a thagann méadú ar líon na ndaoine ar mhaith 
leo an áilleacht agus na sceitimíní a bhaineann le taisteal 
agus caitheamh aimsire faoin spéir, méadaíonn an rian a 
fhágaimid uile ar an timpeallacht agus ar a próisis nádúrtha. 
Léiríonn bruscar, truailliú uisce, cur isteach ar an bhfásra, ar 
an bhfiadhúlra, ar an mbeostoc agus ar dhaoine eile go bhfuil 
gá le heitic náisiúnta a fhorbairt a chosnaíonn idir oidhreacht 
nádúrtha agus oidhreacht chultúrtha. Ceapadh teicnicí chun 
íoslaghdú a dhéanamh ar éifeachtaí timpeallachta agus sóisialta 
sna réimsí sin. Faightear agus cuirtear chun cinn iad sa chlár 
oideachais náisiúnta Ná Fág Lorg mar na seacht bprionsabal a 
leanas:

Prionsabail Ná Fág Lorg
1.   Déan Réamhphleanáil agus Ullmhaigh

2.   Smaoinigh ar Dhaoine Eile

3.   Bíodh Meas agat ar Ainmhithe Feirme agus ar 
an bhFiadhúlra

4.   Taistil agus Campáil ar Thalamh Daingean

5.   Fág Rud ar bith a Fhaigheann Tú

6.   Faigh Réidh le Dramhaíl mar is Ceart

7.   Damáiste ó Thine a Laghdú

Tá sé an-fhurasta eitic Ná Fág Lorg a chleachtadh 
– bíodh sé deacair ag daoine eile tú a fheiceáil nó 

a chloisteáil agus Ná Fág Lorg ó do chuairt.
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“mar charraig agus solas na gréine agus gaoth agus fiántas- tá 
saol eile amuigh ansin, i bhfad níos sine agus níos mó agus níos 

doimhne ná an saol s’againne, saol a thimpeallaíonn agus a 
chothaíonn saol na ndaoine”

(Edward Abbey, Desert Solitare.)
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Tá an t-ádh dearg ar Éirinn mar áit agus tríd is 
tríd tá an t-ádh dearg ar mhunitir na hÉireann. 
Tá caighdeán ard maireachtála againn, agus lena 
chois sin, táimid inar gcónaí i dtír a bhfuil an-
chuid áilleachta nádúrtha neamhthruaillithe aici 
a raibh tionchar mór aici ar na gnéithe cultúrtha 
a d’fhorbair leis na céadta bliain de bharr cónaí 
agus úsáid leanúnach a spreag samhlaíocht lucht 
litríochta ón gcianaois anall. Léirítear tírdhreach na 
hÉireann ina radhairc chósta mhórthaibhseacha, 
a tírdhreacha breátha sléibhe, fairsinge 
portach agus ísealchríocha tréadacha, breac le 
haibhneacha agus lochanna.

D’fhéadfaí a mhaíomh go bhfuil an éagsúlacht 
neamhghnách agus an sárchaighdeán atá i 
dtírdhreach na hÉireann ar na hacmhainní 
nádúrtha is tábhachtaí atá ag Éirinn agus is air sin 
atá aird cuid mhór den tionscal is mó fás sa chéad 
seo – mar atá, an turasóireacht.

Ós rud é gur fíor go bhfuil brú níos mó ag teacht 
ar ár n-oidhreacht nádúrtha mar gheall ar úsáid 
fóillíochta tá sé tráthúil go bhfuil córas náisiúnta 
againn a chinnteoidh gur féidir le cuairteoirí ar ár 
gceantair thuaithe taisteal go cúramach – is cuma 
cé acu as Éirinn iad nó as tíortha thar lear. De réir 
mar a fhásann ár mbailte agus ár gcathracha agus 
a spréann an pobal amach go ceantair thuaithe 
máguaird, tá sé ríthábhachtach go ndéanaimid 
ár ndícheall ár n-oidhreacht nádúrtha agus 
chultúrtha a chaomhnú sa riocht ina raibh sí ón 
tús. Cuireann Ná Fág Lorg Éireann chun cinn agus 
spreagann sé fóilliocht fhreagrach trí oideachas, 
taighde agus comhpháirtíochtaí. Tá de chuspóir 
ag an gclár feasacht, tuiscint agus meas ar ár 
n-oidhreacht nádúrtha chultúrtha a chothú agus 
tá sé tiomanta eitic faoin spéir a chuireann chun 
cinn freagracht phearsanta a chruthú a aithnítear 
agus a nglactar léi ar fud na tíre. Molann sé do 
gach duine a bhfuil dúil aige sa saol faoin spéir a 

ról féin a imirt le tailte a chaomhnú a úsáideann an 
pobal ar mhaithe le héiceachórais leochaileacha 
agus leis na glúine atá le teacht.

Taitníonn an saol faoin spéir le daoine ar mhórán 
dóigheanna. Bímid ag taiscéalaíocht de shiúl na 
gcos, i gcadhc, ar mhuin capaill, ar rothair shléibhe 
agus i mbáid agus ar mhórán dóigheanna eile. 
Tá níos mó againn ag brú níos faide ar aghaidh 
lenár spóirt agus isteach in áiteanna níos iargúlta 
sa domhan nádúrtha gach lá. Bainimid sásamh 
pearsanta as ár gcuid eispéireas ach uaireanta 
bíonn tionchar diúltach acu ar na timpeallachtaí 
a dtugaimid cuairt orthu agus ar na hainmhithe a 
bhreathnaímid.

Tá timpeallachtaí nádúrtha agus oidhreacht 
chultúrtha na hÉireann ilchineálach agus álainn. 
In áiteanna áirithe tá siad leochaileach freisin. 
Chomh maith le fiadhúlra, ithreacha creimthe, 
fásra ar trampáladh air agus uiscí truaillithe, 
tá torthaí eile a bhfuil baint dhíreach acu le 
gníomhaíochtaí fóillíochta nó go díreach le daoine 
a bheith i láthair. D’fhéadfadh oideachas agus 
feasacht an phobail ar scileanna íostionchair trí 
chlár Scileanna agus Eitice Ná Fág Lorg cosc a 
chur ar dhamáiste suntasach san am atá le teacht. 
Tig le pobail áitiúla oilte a dtionchar ó lá go lá a 
íoslaghdú. Foghlaimeoidh cuairteoirí an dóigh 
lena dtionchair charnacha a íoslaghdú chun nach 
mbainfear de shláine na hoidhreachta cultúrtha 
agus nádúrtha áitiúla. 

I gcroílár Ná Fág Lorg ta seacht bprionsabal 
leis an damáiste a laghdú a dhéantar de bharr 
gníomhaíochtaí faoin spéir. Mar sin féin, is féidir 
coincheapa Ná Fág Lorg a chur i bhfeidhm áit ar 
bith — inár gceantair shléibhe agus inár dtailte 
ísle, i bpáirceanna uirbeacha nó i mbéal an dorais 
againn.
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I bprionsabail agus i gcleachtais Ná Fág Lorg léirítear 
tuiscint agus fáilte do chuairteoirí eile ar an saol 
faoin spéir, ar láithreáin a bhfuil tábhacht chultúrtha 
leo agus ar an timpeallacht nádúrtha. Tá siad 
bunaithe ar bhuanmheas ar an nádúr, ar chultúr 
agus ar dhaoine. Moltar an t-eolas do gach ceann de 
na seacht bprionsabal mar threoir chun íoslaghdú 
a dhéanamh ar thionchar do chuairteanna ar 
cheantair oidhreachta nádúrtha agus chultúrtha na 
hÉireann.

Is mó a bhraitheann Ná Fág Lorg ar dhearcadh agus 
ar fheasacht ná ar rialacha agus rialacháin.
Caithfidh cleachtais taistil agus fóillíochta faoin spéir 
íostionchair a bheith solúbtha agus múnlaithe ag 
breithiúnas agus taithí.

Tá teicnící i gcónaí ag forbairt agus ag feabhsú. Is 
é an ghnáthriail athróga gach ceantair maidir le 
cultúr, fiadhúlra, fásra, ithir, aeráid agus an úsáid a 
bhaintear as a mheas. Ansin, an t-eolas sin a úsáid 
lena shocrú cad iad na cleachtais mholta ba chóir a 
chur i bhfeidhm.

Leis an meas sin, chomh maith le dea-bhreithiúnas 
agus feasacht, beidh tú in ann na prionsabail sin 
a chur i bhfeidhm i do chás féin. Is féidir linn meas 
a léiriú ar na háiteanna agus ar an bhfiadhúlra a 
thugann inspioráid dúinn in Éirinn agus thar lear 
agus na háiteanna agus an fiadhúlra sin a chosaint. 

“Ní thig linn a bheith eiticiúil ach faoi rud éigin is féidir linn a fheiceáil, a 
thuiscint, grá a bheith againn dó, nó seachas sin a chreidiúint ann.” 

(Aldo Leopold)

Bíodh se mar sprioc againn sinn féin a 
chur ar an eolas agus na scileanna agus na 
heiticí a ghlacadh chugainn féin a fhágann ar 

ár gcumas gan aon lorg a fhágáil.
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Smaoinigh ar do spriocanna ar mhaithe le pleanáil 
don todhchaí. Ullmhaigh trí eolas áitiúil a bhailiú, 
ionchais a chur in iúl agus na scileanna teicniúla a 
fhoghlaim, eolas ar gharchabhair agus trealamh le 
go n-éireoidh an turas leat. 

Bí ar an Eolas
Sula dtosaíonn tú ar do thuras go ceantar 
tuaithe, caith am ag foghlaim faoin gceantar a 
mbeidh tú ag tabhairt cuairt air. Ná bí ag brath ar 
sheantreoirleabhair, seanléarscáileanna ná ráflaí.
Seiceáil roimh do chuairt le gníomhaireachtaí 
bainistíochta talaimh, údaráis áitiúla, oifigí 
réigiúnda turasóireachta nó cumainn áitiúla a 
bhaineann le do ghníomhaíocht. Mar shampla 
d’fhéadfadh limistéir shainithe, Natura 2000, 
[Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta chun 
gnáthóga agus speicis a chosaint, Limistéir faoi 
Chosaint Speisialta sainithe faoin Treoir maidir 
le hÉin, mar Natura 2000] a bheith coiscthe ar 
mhodhanna meicnithe taistil nó ar chineálacha 
áirithe gníomhaireachtaí nó imeachtaí. Seans go 
mbeidh ceadúnas de dhíth.

Inis do dhaoine eile faoin mbealach atá leagtha 
amach agat, bíodh na léarscáileanna cearta 
leat agus compás, seiceáil an t-eolas is déanaí 
faoi bhail an chosáin agus bí ullmhaithe chun 
an feisteas ceart chun cibé bruscar a bheidh 
fágtha agat a phacáil amach. Tá freagracht ort 
freisin a fhios a bheith agat cá bhfuil na tailte 
príobháideacha chun cead a n-úsáidte a fháil. Géill 
do gach dúnadh agus comhartha.

Fiafraigh ar dTús chun Foghlaim
Bíodh eolas agat ar na rialacháin agus ar aon rud 
ar gá d’aird a dhíriú air sa cheantar ar a dtugann 
tú cuairt. Ós rud é gur áit ar leith gach áit agus 
fóillíocht faoin spéir, ní hionann an t-ábhar ar gá 
duit díriú air i ngach áit. Cuimhnigh ar Ná Fág 
Lorg cibé áit a dtéann tú. Tá freagrachtaí breise 

ar eagraithe imeachtaí faoin spéir. Amharc mar 
is ceart ar acmhainn na n-áiseanna áitiúla. An 
bhfuil dóthain spáis páirceála ann do do ghrúpa, 
le nach mbeidh bac ar gheataí, bealaí isteach 
chuig foraoisí agus bóithre cúnga nó nach féidir 
taisteal ar bhóithre cúnga nó tá rochtain de dhíth 
ar sheirbhísí éigeandála, bainisteoirí talaimh agus 
muintir na háite i gcónaí. Cloígh le comhairle 
áitiúil nuair is gá. Labhair leis na húdaráis chuí (An 
tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Dúlra, Údaráis 
Áitiúla) chun imní thimpeallachta agus shóisialta 
faoin cheantar a fháil amach. Muna nglacann siad 
le do mholadh agus mura dtacaíonn siad leis, 
breathnaigh in áit eile nó athraigh gnéithe den 
imeacht.

Pleanáil do do Ghrúpa 
Is cóir go léirítear san áit a dtéann tú ag taisteal 
leibhéal scile agus cuspóirí do ghrúpa. Mar 
shampla, bíonn daoine ag dréim le callán agus rírá 
an áit a mbíonn picnic agus láithreáin fóillíochta 
fhorbartha. I limistéir oidhreachta nádúrtha/
cultúrtha, bíonn cuairteoirí ag iarraidh blaiseadh a 
fháil ar an timpeallacht gan an cur isteach sin.

Méid an Ghrúpa
Beidh difríocht idir méid grúpaí, cé acu atá daoine 
ag coisíocht lena gcairde, lena dteaghlach nó 
le grúpaí eagraithe. I ngach gníomh acu sin tá 
iargúltacht á lorg, mar sin tá sé tábhachtach a 
thuiscint gur chóir do ghrúpa níos mó aithris 
a dhéanamh ar ghrúpaí beaga le tionchar 
éiceolaíoch agus sóisialta a laghdú. Mothaíonn 
daoine plúchta i ngrúpa mór agus bíonn 
tionchar nach beag ag grúpa mór ar na daoine a 
mbuaileann siad leo.
Fuair taighdeoirí amach gurbh fhearr le formhór 
na n-úsáideoirí bualadh le deich ngrúpa de bheirt 
ná grúpa amháin de fiche. Is cuma faoi mhéid do 
ghrúpa ná fáth do thurais, tá cúram agus réamh-
chúram de dhíth ar chleachtadh Ná Fág Lorg.

“Le réamhphleanáil seachnaítear drochobair.”   (Anonymous)

“Le pleanáil mhaith bíonn taithí agat ar an eispéireas sula dtarlaíonn sé.” (Sir Edmund Hillary)
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Má tá tú ag pleanáil do ghrúpa mór, déan iarracht 
go leor ceannairí a bhfuil taithí acu a chur san 
áireamh le gur féidir an grúpa a roinnt le siúl i 
ngrúpaí beaga, b’fhearr idir 4-6, agus más féidir, 
campáil scartha óna chéile. Is fearr is féidir riar ar 
ghrúpaí níos mó agus níos aineolaí in áiteanna 
a bhfuil rianta agus ionaid champála forbartha 
cheana féin.

Déan do Thuras a Sceidealú le hAmanna 
Ardúsáidte a Sheachaint
Nuair a thugtar cuairt ar chinn scríbe mhóréilimh 
le linn buaicuaireanta, mar shampla laethanta 
saoire agus deireadh seachtaine, is minic a 
bhíonn trácht ann, scataí móra, moill agus 
coimhlint le grúpaí eile. Ina áit sin, déan iarracht 
cuairt a thabhairt ag amanna eile, amhail lár na 
seachtaine, chun go mbeidh níos lú de scata 
ann agus níos mó taitnimh agat, nó, bain triail as 
áiteanna iargúlta. Ná bí ag taisteal nuair a fhágann 
bail na timpeallachta, cuir i gcás, tar éis báisteach 
throm, gur mó an seans go mbeidh tionchair 
fóillíochta níos déine.

Úsáid an fearas ceart
Ullmhaigh d’adhaimsir, guaiseacha agus 
éigeandálaí. Chun a fháil amach faoin gceantar 
agus faoin rud atá romhat faigh léarscáileanna 
agus déan staidéar orthu agus faigh eolas áitiúil 
faoi ghuaiseacha ó thiarnaí talaimh, cumainn 
áitiúla agus gníomhaireachtaí. Má tá tú ag campáil 
gar don chósta, faigh áit champála chuí os cionn 
uachtar cladaigh. Pacáil sorn campála agus 
breosla, pota, cipíní, scáthán comhartha agus 
feadóg nó veist fhluaraiseach. Tabhair leat i gcónaí 
léarscáil mhaith, compás (bí ábalta é a úsáid) agus 
go leor bia, uisce, deoch the agus éadaí teo.

Féadann trealamh a choinníonn sábháilte sinn 
tionchair ar ár dtimpeallacht a laghdú. Is sampla 
breá é sorn campála, a chuireann béile gasta ar 
fáil gan cloch ar bith a ghualú. In áiteanna lábacha 
– san áit, b’fhéidir, a mbeimis ag iarraidh cos a 
leagan ar fhásra ar thaobh an chosáin lenár gcosa 
a choinneáil tirim - le loirgneáin agus buataisí 
uiscedhíonacha tig linn siúl ar aghaidh gan éirí 
fliuch. Triomóidh coisbheart thar oíche, b’fhéidir 

go mbeadh plandaí blianta fada gan teacht chucu 
féin. Má tá tú ag campáil, má thugann tú leat 
gabhdáin uisce infhillte beidh solúbthacht agat 
campáil i láithreáin chuí íostionchair.

Pleanáil Do Bhéilí
Le go n-éireoidh le do thuras tá dóthain bia 
riachtanach, ach is meancóg í barraíocht a 
thabhairt leat. Pleanáil do bhéilí le nach mbeidh 
fuílleach ann chun bainistíocht dramhaíola a 
sheachaint. Pacáil bia i ngabhdáin inath-úsáidte 
nó i málaí plaisteacha. Faigh réidh le cumhdaigh 
agus pacáistíocht throm roimh ré, le nach mbeidh 
cathú ort iad a fhágáil i do dhiaidh.

Forbair na Scileanna
Bíodh na scileanna agus an fearas atá riachtanach 
don ghníomhaíocht atá roghnaithe agat ar 
eolas agat. Foghlaim ó chara a bhfuil taithí aige, 
déan cúrsa, nó fostaigh treoraí inniúil. Cinntigh 
go bhfuil garchabhair, eolas ar na bealaí agus 
féintarrtháil mar chuid den oiliúint s’agat, 
agus cinntigh go bhfuil tú aclaí go leor don 
turas. Foghlaim a oiread agus is féidir leat faoi 
do cheann scríbe agus faoin dóigh le spórt a 
bheith agat ansin agus ag an am céanna fanacht 
sábháilte agus an talamh a chosaint. Faigh an tuar 
aimsire is deireanaí agus bíodh a fhios agat cá 
huair a thitfidh an oíche.

Glac Freagracht
Má chailltear thú beidh impleachtaí tábhachtacha 
aige sin duit féin, do na daoine atá ag iarraidh 
teacht ort agus don tírdhreach. B’fhéidir go 
mbeadh tionchair shuntasacha ar an timpeallacht 
de bharr oibríochtaí tarrthála ina bhfuil páirt 
ag feithiclí nó scataí daoine. Glac freagracht as 
do shábháilteacht féin trí fhéinfheasacht, aire 
agus dea-bhreithiúnas. Íoslaghdaigh riosca trí 
thuras a phleanáil ata ag teacht le do scileanna 
agus d’ionchais. Bí réidh le tú féin a tharrtháil i 
gcruacháis. Bí i do threoraí maith. Bíodh léarscáil 
leat i gcónaí agus bíodh a fhios agat cá bhfuil tú 
i gcónaí. Ná déan cairn agus ná mill carraigeacha 
ná crainn le do bhealach a mharcáil. Ná croch 
bratacha. Más gá bratach a chrochadh, bain ar 
shiúl í sula bhfágann tú an ceantar.
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Sa lá atá inniu ann, caithfimid smaoineamh ar 
chearta tiarnaí talún chomh maith leis an saol 
faoin spéir a roinnt le daoine a bhfuil spéis acu 
i gcaithimh aimsire éagsúla faoin spéir. Níl go 
leor spáis faoin tuath le go mbeidh gach saghas 
díograiseora in ann iomlán úsáide a bhaint as an 
talamh, sléibhte, cosáin, lochanna, aibhneacha 
agus tailte campála, ach is minic a dhéantar faillí 
san “etiquette” faoin spéir. Bíonn leisce orainn 
amharc ar ár n-iompar féin, go háirithe faoin tuath 
againn féin, san áit, dar le mórán daoine, arb í an 
tsaoirse an rud is tábhachtaí.

Bíodh Meas agat ar d’Óstaigh, Muintir na 
hÁite agus a Slí Mhaireachtála
In Éirinn, tá gach píosa talaimh faoi úinéireacht 
duine éigin agus is le dea-thoil an úinéara a 
úsáideann tú an talamh (lena n-áirítear talamh 
ar leis an Stát é), agus ní mar cheart reachtúil. 
Riamh anall i stair na hÉireann, tá an talamh 
agus úinéireacht an talaimh ina cheist an-
chorraitheach, agus rinneadh ní ba chasta é 
mar gheall ar an tábhacht chultúrtha a bhain 
le húinéireacht talaimh nuair a ceadaíodh faoi 
na hAchtanna Talaimh ag deireadh an 19ú céad 
agus ag tús an 20ú céad go mbeadh an talamh, 
b’fhéidir den chéad uair i mórán cásanna, faoi 
úinéireacht na ndaoine a bhí ag déanamh 
feirmeoireachta agus ina gcónaí air. 

Tá traidisiún fada ag úinéirí talaimh faoin tuath 
rochtain réasúnta a thabhairt do dhaoine 
le caitheamh aimsire a chleachtadh amhail 
cnocadóireacht, iascaireacht, lámhach, 
ailleadóireacht, foghlaeireacht, picnicí agus 
cineálacha eile fóillíochta. Níl formhór na n-úinéirí 
talaimh in éadan lucht fóillíochta dul trasna a 
gcuid tailte, ach is maith leo é nuair a iarrtar cead. 
Má tá cuid díobh ann nach gceadaíonn rochtain, 
cloígh lena mian.

•   Bóithre Tuaithe: Agus tú ag taisteal ar bhóithre 
tuaithe na hÉireann castar ort cuid de na radhairc 
is áille sa domhan. Cé nach bhfuil a oiread tráchta 
ar bhóithre tuaithe na hÉireann agus atá ar na 
príomhbhóithre, tá sé tábhachtach a bheith 
cúramach i gcónaí nó tá tréithe agus contúirtí ar 
leith ag baint le gach ceann acu.

Ísligh do luas le gur féidir leat déileáil le rudaí gan 
choinne, mar shampla, trácht ag teacht i do threo 
ar chora cúnga, daoine ag siúl nó ainmhithe ar an 
mbóthar.

•   Bí Foighneach: Is féidir bualadh le beostoc 
– á dtiomáint nó saor – ar bhóithre tuaithe. Má 
bhuaileann tú le beostoc ar an mbóthar – géill – 
tarraing isteach go taobh an bhóthair agus stop 
an carr le ligean do na hainmhithe dul thart leat 
sa dóigh is nach scanróidh tú iad agus mar sin is lú 
an chontúirt a bheidh ann duit féin, do do rothar 
nó do do charr. Uaireanta bíonn giotaí de bhóithre 
na hÉireann blocáilte ar feadh tréimhse ghairid 
le go ndéantar beostoc nó táirgí eile a lódáil nó a 
dhílódáil nó b’fhéidir go mbuailfeá le hinnealra atá 
ag bogadh go fadálach – tarracóirí, buainteoirí, 
etc. a úsáideann bóithre tuaithe le talamh a bhaint 
amach. Bí Foighneach nó de ghnáth níl siad ag dul 
i bhfad agus tarraingíonn siad isteach go taobh an 
bhóthair le ligean duit dul thart.

•   Carr a Pháirceáil: Smaoinigh ar dhaoine eile 
agus tú ag páirceáil. Páirceáil go sábháilte, agus 
aird ar leith agat ar ligean do dhaoine dul isteach 
chuig a réadmhaoin. Cuimhnigh go mbíonn 
feirmeoirí, na maoir fiadhúlra agus bainisteoirí 
talaimh ag obair ag deireadh na seachtaine agus 
seans go mbeidh rochtain de dhíth orthu ar 
innealra, agus seans go mbeidh spás mór de dhíth 
ar sheirbhísí éigeandála le dul thart leat nó coradh 
isteach trí gheata.

“Níl de dhíth orainn ach an tuath fhiáin a bheith ar fáil dúinn, fiú muna 
ndéanaimid ach tiomáint chuig imeall na tuaithe agus amharc isteach inti …
Nó is féidir léi a chur in iúl dúinn nach bhfuilimid as ár meabhair mar dhaoine, 
mar chuid de thíreolaíocht an dóchais.”  (Wallace Stegner)
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•   Agus tú ag trasnú talamh feirme: Cuimhnigh 
gur áiteanna oibre is ea feirmeacha. Lean cóid 
bhithslándála/fógra nuair is ann dóibh. Coinnigh 
achar slán ó obair ar bith agus coinnigh súil 
amach do chomharthaí ar a ndeirtear go bhfuil 
gníomhaíochtaí contúirteacha ar siúl (mar 
shampla, leagan crann nó spraeáil barr). Seachain 
an beostoc uile ar eagla go mbeadh contúirt ann 
duit féin agus/ nó cur isteach ar ainmhithe. Ná 
tabhair madraí isteach ar thalamh feirme ach le 
cead an úinéara talaimh. Fág geataí mar a fuair tú 
iad (oscailte nó dúnta) agus úsáid stíleanna nuair 
is féidir. Le brú ar an ngeata a laghdú agus tú ag 
dreapadh, dreap ar an taobh ar a bhfuil an t-inse, 
duine i ndiaidh duine. Chun nach ndéantar dochar 
do bharra úsáid cosáin nó imill páirceanna, nó siúil 
ar thalamh nach bhfuil curaíocht ann. Seachain 
nach gcuireann tú isteach ar threalamh feirmeoirí, 
slatiascairí, foraiseoirí, beachairí agus daoine eile a 
fhaigheann a gcuid teacht isteach ón talamh.

Bíodh Meas agat ar Chuairteoirí Eile agus Ná 
Mill an tEispéireas orthu
Tá cuairteoirí eile a mbíonn caitheamh aimsire acu 
faoin spéir ar chóir smaoineamh orthu. Smaoinigh 
gur chóir go mbeadh seans acu tairbhe agus 
taitneamh a bhaint as a gcuairt chomh maith. 
Tá daoine ann a thugann cuairt ar an tuath ar 
mhaithe le suaimhneas agus le bheith leo féin. 
Téann daoine eile ar mhaithe le cuideachta. Tá 
sléibhte iargúlta fiú faoi bhrú mar gheall ar níos 
mó a bheith ag triall orthu. Más rud é go bhfuil tú 
ag campáil, nuair is féidir faigh ionad atá bunaithe 
cheana féin in áit nach bhfeicfidh agus nach 
gcluinfidh tú cuairteoirí eile.

Socraigh go mbeidh Spiorad an 
Chomhoibrithe i gCónaí agat faoin Tuath
Ba chóir go bhfeictear nuair a bhuailimid le 
daoine eile go dtuigimid gur ar scáth a chéile a 
mhairimid i gcruachás. Níos minice ná a mhalairt, 
tá ár n-eispéiris ag brath sa deireadh ar an dóigh 
a gcaithimid le daoine eile agus a ndearcadh 
orainne. Cé nach ionann an spreagadh agus an 
chiall don eachtraíocht do gach duine againn, tá 
i gcónaí áit sa saol faoin spéir do dhaoine a bhfuil 
intinn oscailte acu agus croí fial. 

Géill do Dhaoine Eile
Is minic gurb iad na mionrudaí na rudaí is 
tábhachtaí. Bíonn dea-thionchar ag na dea-
bhéasa is simplí amuigh, mar shampla, beannú 
go cairdiúil do dhaoine, seasamh ar leataobh 
le ligean do dhuine dul thart leat, fanacht go 
foighneach le do sheal, nó fanacht ciúin.

Bí Discréideach 
Glac sosanna achar beag ón gcosán in áit nach 
bhfeicfear thú. Ar ndóigh, déan sin ar thalamh 
daingean, mar shampla, ar charraig nó ar thalamh 
lom. Má tá an fásra thart ort tiubh nó más furasta 
é a bhrú faoi do chos, roghnaigh áit leathan ar an 
gcosán le gur féidir le daoine eile dul thart leat. 
Más féidir, campáil as amharc agus as éisteacht 
cosán nó cuairteoirí eile.

Bíodh Fuaimeanna an Nádúir le Cloisteáil
Ná húsáid soilse geala, gutháin phóca, raidiónna, 
cluichí leictreonacha ná deiseanna cathrach ar 
bith eile a chuirfeadh isteach ar dhóigh ar bith. 
Más gá duit rud a iompar a dhéanann fuaim, 
bíodh cluasáin leat leis an bhfuaim a choinneáil 
agat féin. Tá daoine ann a bhfuil an teicneolaíocht 
de dhíth orthu fiú in áiteanna iargúlta. Tá daoine 
eile a chreideann nach n-oireann sin. Le coimhlintí 
a sheachaint socraigh i d’intinn go ligfidh tú do 
gach duine a chuid ama anseo a chaitheamh mar 
is rogha leis.
Tá gníomhaíochtaí ann faoin spéir atá callánach 
de nádúr. Déan do sheacht ndícheall an callán 
a choinneáil íseal, go háirithe san oíche nó in 
áiteanna iargúlta. Bíodh cluasáin ort agus tú ag 
éisteacht le ceol. Coinnigh do ghuth íseal. Úsáid 
gutháin phóca go discréideach. Thar gach rud eile, 
éist le fuaimeanna an nádúir.
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Fiadhúlra
Nuair a bhuailtear le fiadhúlra spreagtar siollóga 
agus bomaití fada iontais. Ar an drochuair, ar fud 
an domhain do na hainmhithe fiáine tá bagairtí 
ann go gcaillfear nó go scoiltfear a ngnáthóga, 
go dtiocfaidh speicis ionracha, nó go mbeidh 
truailliú, dúshaothrú, póitseáil nó galair ann. Ar 
na tailte cosanta tá an tearmann deireanach ó 
chuid de na fadhbanna sin, ní ón iomlán. Mar sin 
de, tá athchruthaitheoirí de dhíth ar ainmhithe 
fiáine agus ar fhiadhúlra mara, athchruthaitheoirí 
a chuirfidh a marthanas chun cinn agus nach 
gcuirfidh leis na deacrachtaí atá acu cheana féin.

Tá a fhios againn go bhfreagraíonn ainmhithe 
éagsúla do dhaoine ar dhóigheanna éagsúla. Tá 
speicis ann a ghlacann go réidh le daoine ina n-áit 
chónaithe, leanann siad lena ngnáthnósanna 
agus b’fhéidir go ndeachaigh siad i dtaithí orthu. 
Tá speicis eile ann a theitheann ó dhaoine agus a 
thréigeann a n-óga nó a ngnáthóg ríthábhachtach. 
Tá speicis eile a bhfuil tóir acu ar bhia agus bruscar 
daoine, rud atá contúirteach acu. 

Ós rud é go mbíonn caitheamh aimsire faoin 
spéir ag tarlú ar fud dúichí móra talaimh agus 
i rith na bliana uile, is féidir lena dtionchair ar 
an bhfiadhúlra a bheith chomh trioblóideach 
céanna. Tá a bheagán nó a mhórán tionchair ar 
gach speiceas nuair a thugann daoine cuairt ar a 
gnáthóga. Tá freagracht orainne cómhaireachtáil 
go síochánta leis an bhfiadhúlra.

Coinnigh súil orthu i bhFad Uathu
Breathnaigh ar ainmhithe nó glac grianghraf díobh 
agus tú fad sábháilte uathu le nach scanróidh 
tú iad nó nach dtabharfaidh tú orthu teitheadh. 
Ná lean iad agus ná gabh a fhad leo. Tabhair leat 
déshúiligh, scóip spotála agus lionsaí teileafóta le 
breathnú ar fhiadhúlra. Cúlaigh má fhreagraíonn 
ainmhithe ar dhóigh ar bith nuair a thagann tú ina 
láthair. 

Agus tú ag imeacht ón áit, bog ar shiúl ón ainmhí 
fiú má chaithfidh tú cor bealaigh a chur ort féin 
in áit dul an bealach a bhí socraithe agat. Tá níos 
mó roghanna agatsa maidir le do thriall ná atá ag 
ainmhithe. Caith go fial leo. Ná déan gluaiseacht 
ar bith sciobtha ná teagmháil dhíreach súl leo ar 
eagla go sílfear go bhfuil tú ag bagairt. Ná cuir 
isteach ar ainmhithe fiáine (i.e. ná scairt orthu lena 
n-aird a fháil) le grianghraf níos fearr a fháil. Má tá 
ainmhithe ag gluaiseacht, fan amach as a gcosán. 
Siúil leat go ciúin.

Féadann iompar daoine fásta tionchar a imirt ar 
an gcaidreamh atá ag páistí leis an nádúr. Léirigh 
meas agus srian trí theagasc do pháistí gan dul 
in aice le beostoc nó fiadhúlra, iad a mhuirniú 
nó a bheathú. Coinnigh páistí i gcónaí faoi fhad 
radhairc duit. Ná bí i gciorcal nó i scata thart ar 
ainmhí fiáin, ná bí ag fonóid faoi agus ná déan 
iarracht é a thógáil. B’fhéidir go dtabharfadh sin 
ar thuismitheoirí a n-óga a thréigint má leagann 
daoine dea-mhéine a lámh orthu nó má bhaintear 
ar shiúl iad. Má fhaigheann tú ainmhí leonta nó 
ceann atá i dtrioblóid inis don bhainisteoir talaimh 
áitiúil.

Seachain Amanna agus Gnáthóga 
Leochaileacha
Smaoinigh ar strus ar bith séasúrach a bhíonn 
ar fhiadhúlra. I gcásanna áirithe, seachain a 
ngnáthóga ar mhaithe le do shábháilteacht féin 
agus sábháilteacht na n-ainmhithe. Seans go 
bhfágfaidh éin a neadacha, le linn shéasúr an 
ghoir, nó nach n-éireoidh leo a gcuid uibheacha 
a ngoradh mar is ceart má chuirtear isteach 
barraíocht orthu.

Tá ainmhithe mara iontach leochaileach nuair 
a chuireann daoine isteach orthu. Má chuirtear 
isteach ar rónta atá ag pórú b’fhéidir go n-éireodh 
siad as. D’fhéadfadh aon choiscéim amháin 
diúilicíní, giúrainn, cuáin mhara agus crosóga mara 
a scriosadh.

“Is í an fhírinne lom, más maith linn ainmhithe fiáine a bheith againn, go 
gcaithfimid íobairtí a dhéanamh.” 
(Colin Tudge, Caomhnú Fiadhúlra)
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De ghnáth, is féidir go gcuirfidh daoine isteach ar 
ainmhithe atá sa tóir ar a gcéilí nó atá á gcosaint 
agus ag cosaint a gcríoch, ag breith, ag gardáil 
a n-óg nó a neadacha agus nuair atá bia gann. 
Dá mhéad dá dtuigeann tú faoi speiceas, is mó 
a smaoineoidh tú ar riachtanais an ainmhí agus 
a mheon, go háirithe ag amanna agus áiteanna 
an-tábhachtach

Ná Tabhair Bia d’Ainmhithe
Má thugann tú bia d’fhiadhúlra tá tú ag déanamh 
dochair dá sláinte, ag athrú a n-iompair nádúrtha, 
a bhfágáil gan chosaint ó chreachadóirí agus i 
gcontúirtí eile. Má fhágtar iad i muinín bia daoine 
déanfar dochar dá bhfolláine féin.

Tá bia agus táirgí daoine díobhálach don 
bhfiadhúlra mar gan sin rachadh ainmhithe 
agus fiadhúlra muirí sa tóir ar bhia cothaitheach 
óna dtimpeallacht nádúrtha a bheathódh iad. 
D’fhéadfadh fiadhúlra nó beostoc éirí an-tinn nó 
bás a fháil má itheann siad cumhdaigh scragaill 
bhia, plaistigh agus giotaí eile do-ite

Tá an fiadhúlra an-mhaith ag tapú deiseanna. Nuair 
a bhíonn cathú orthu tarraingt ar chistin mhínéata 
campálaí nó ar thairiscint dhea-mhéine, b’fhéidir 
nach mbeadh siad ar a bhfaichill mar is dual 
dóibh roimh dhaoine. Seans go n-éireoidh siad 
ionsaitheach bagrach ina dhiaidh sin agus nuair 
a bhíonn coimhlint idir ainmhithe agus daoine, is 
iad na hainmhithe a bhíonn thíos leis sa deireadh. 
Nuair a bhíonn seans ann go bhfaighidh siad 
greim bia go héasca mealltar ainmhithe fiáine go 
háiteanna contúirteacha amhail ionaid champála, 
suíomhanna picnic, carrchlóis agus bóithre, áit a 
dtig le madraí dul sa tóir orthu nó feithiclí iad a 

bhualadh. Seans freisin go gcruinneoidh siad le 
chéile i scaoth neamhghnách, rud a chuirfidh le 
strus agus leathnú galar ina measc.

Stóráil Bia agus Bruscar go Sábháilte
Clúdaíonn “bia” bruscar, bia i gcannaí, bia stoic, 
bia peataí, breosla agus earraí níocháin cumhra 
nó blaistithe. Chomh maith leis sin meallann an 
salann i mbróga siúlóireachta, i bpacaí droma nó 
in éadach, a lán mamaigh bheaga. Coinnigh an 
campa glan tríd an mbruscar uile a bhaint ar shiúl 
agus an conamar is lú bia. Coimhéad nach ligeann 
tú do bhia titim ar an gcosán chomh maith.

Stiúir do mhadra
Má choinníonn tú smacht ar do mhadra i gcónaí, 
coinneoidh tú daoine, madraí, beostoc agus 
fiadhúlra sábháilte. Is féidir le madraí scrios a 
dhéanamh ar bheostoc agus ar an bhfiadhúlra, 
go háirithe le linn na séasúr ina ndéantar cúpláil, 
neadacha agus na hainmhithe óga a thógáil (an 
t-earrach agus tús an tsamhraidh). Tarlaíonn cúpláil 
i measc caorach agus fianna go mall san fhómhar 
agus i dtús an gheimhridh.

Muna ngéilleann do mhadra do d’orduithe, nó má 
bhíonn sé ag tafann nó ag rith sa tóir ar bheostoc 
nó ar ainmhithe fiáine sna hamanna sin, b’fhearr 
é a fhágáil sa bhaile. Má tá smacht gutha agus 
amhairc agat ar an madra tiocfaidh sé chugat 
láithreach ar do chéad ordú i ngach cás.

In amanna eile, muna bhfuil tú cinnte go gcloífidh 
do mhadra le do ghuth agus le do chomharthaí 
smachta, cuir iall air, ar mhaithe leis féin agus le 
daoine eile. Ná lig do do mhadra dul in aice le 
daoine eile ach má iarrtar air. I roinnt áiteanna 
poiblí caithfidh madraí a bheith ar iall i gcónaí, 
cloígh leis na treoirlínte áitiúla.

Bain ar shiúl faecas do pheata ó chosáin, 
suíomhanna picnic agus láithreáin champa 
agus faigh réidh leis, i bpoll cait más féidir, mar a 
dhéanfá le cac duine, nó más gá iompair amach é 
le fáil réidh leis go sábháilte.
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Cad é an tionchar atá ag coiscéim? An freagra, 
braitheann sé. Ní hionann coiscéim do chrann óg 
agus do mhóinéar, do bhratphortach agus d’ithir 
leochaileach, do bhruach abhann gairbhéalach 
agus do chaonach foraoise. Ar an drochuair, mar 
gheall ar thrampáil déantar dochar d’fhásra agus 
creimtear ithir i mbeagnach gach timpeallacht. 
An téarnamh a ghlacann bliain i dtimpeallachtaí 
áirithe seans go nglacfaidh sé 25 bliain in áiteanna 
eile. Seans go mbeidh tionchair eile ann. I mbunús 
na n-ithreacha tá ainmhithe atá beo agus a 
bheathaíonn ar phlandaí atá ag feo. Milleann 
trampáil gnáthóga d’fheithidí, do phéisteanna 
talún, do mhoilisc, agus d’fhungais a leasaíonn an 
ithir agus a chuidíonn le hathfhás. Cosnaíonn fásra 
ithreacha faoin talamh. Nuair a scriostar fás plandaí 
is féidir le creimeadh dul ar aghaidh is cuma cé acu a 
bhaintear nó nach mbaintear úsáid as an talamh.

Go hiondúil, cibé áit a dtéann tú nó a ndéanann 
tú campáil, úsáid talamh atá frithsheasmhach in 
aghaidh tionchair mar lomáin charraige, gaineamh, 
gairbhéal, féir thirime, sneachta agus uisce. Fan 
amach ó thalamh nach bhfuil daingean mar 
shampla plandaí boga, criosanna bruachánacha, 
suíomhanna lábacha agus sraitheanna 
leochaileacha ithreach, agus portach. Agus tú ag 
taisteal cois farraige, siúil ar dhromchlaí daingne 
agus fan scartha ó dhaoine eile. Ar phíosaí den 
chósta san áit nach bhfuil cosáin leagtha amach, 
is fearr siúl le linn lag trá de ghnáth mar go bhfuil 
an gaineamh crua, an gairbhéal nó an charraig 
ar an gcrios idirthaoideach (an áit idir an taoide 
is airde agus an taoide is ísle) nochta. San áit sin, 
bí cúramach nach mbrúnn tú faoi chos beatha 
idirthaoideach amhail diúilicíní agus giúrainn.

Cloígh le Ceantair Mhóréilimh
I gceantair mhóréilimh, cloígh le cosáin, ionaid 
champála sheanbhunaithe agus suíomhanna eile 
forbartha mar atá ag tús siúlóidí agus áiteanna picnic. 
Má chloíonn tú leis na háiteanna sin agus, más gá, leis 
na dromchlaí a luadh cheana féin, laghdóidh tú an 
cur isteach ar ithreacha agus ar fhásra. 

-   Fan ar Rianta Ainmnithe: Ar chosáin, siúil 
duine i ndiaidh an duine i lár an chosáin – fiú in 
áiteanna atá fliuch, carraigeach agus lábach. Éiríonn 
cosáin níos leithne de réir a chéile agus déantar 
cosáin chomhthreomhara díobh an áit a siúlann 
daoine ar imill na gcosán nó a gcuireann siad cor 
bealaigh orthu féin thart ar chonstaicí. Ar an dóigh 
chéanna, léiríonn “rianta sóisialta” tailte campála 
agus áiteanna eile móréilimh. Úsáid i gcónaí bóithre 
seanbhunaithe agus cosáin le cuairt a thabhairt ar 
ionaid champála agus áiteanna eile spéisiúla. Má 
ghearrann tú aicearra tá iarmhairtí tromchúiseacha 
ann. As na aicearraí déantar cosáin nó altáin agus 
tá sé costasach iad sin a athchóiriú. Fan amach ó 
áiteanna a bhfuiltear ag iarraidh fásra nó ithreacha 
a thabhairt ar ais. I dtimpeallachtaí áirithe – amhail 
ithreacha gainmheacha – is fearr siúl ar an gcosán 
ach ‘leathan’ leis an mbrú a choinneáil ar shiúl ó lár 
an chosáin. Tarlaíonn “spúnáil” dá bharr agus ina 
dhiaidh sin creimeadh.

Mar gheall ar bhádóireacht, iascaireacht agus 
gníomhaíochtaí eile bunaithe ar an uisce déantar 
damáiste do líne an chladaigh, do sceireacha amach 
ón gcósta agus do bhogaigh. Cuir ceist san áit 
faoin dóigh le do thionchar ar na hacmhainní seo 
a laghdú, agus déan athbhreithniú ar eiticí faoin 
spéir maidir le caitheamh aimsire uiscebhunaithe. 
Roghnaigh i gcónaí suíomhanna daingne le do 
bhád a sheoladh, a chur ar ancaire nó a chur le cé, 
agus seachain linnte taoide, sceireacha sceir coiréil, 
agus áiteanna lán fiadhúlra. Má thógann tú do 
bhád seachas é a tharraingt ní dhéanfar dochar do 
dhromchla ar bith.

“Ní stadfaimid den taiscéalaíocht, agus i ndeireadh ár dtaiscéalaíochta tiocfaimid 
chuig an áit ar thosaíomar agus cuirfimid eolas ar an áit den chéad uair.”  (T.S. Elliot)

“Ní réasúnta a thuilleadh an tuairim nach bhfuil tionchair ar an timpeallacht ag 
fóillíocht (faoin spéir).”  (Curtis H. Flather agus H. Ken Cordell)
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-   Úsáid Ionaid Champála Sheanbhunaithe: 
Roghnaigh ionad campála atá ann le fada atá 
mór go leor do do ghrúpa. I roinnt de na ceantair 
mhóréilimh tá ionaid champála, scáthláin nó 
ardáin ainmnithe oifigiúla. Má úsáidtear na 
háiseanna sin is féidir damáiste don fhásra agus do 
na gnéithe nádúrtha máguaird a laghdú.

Nuair atá ionaid champála ann nach bhfuil 
ainmnithe go foirmiúil, cuardaigh agus úsáid 
suíomhanna ina bhfuil clúdach an talaimh caite. 
Ba chóir pubaill, pacaí, feisteas agus áit na cistine 
a choinneáil in aon áit amháin ar dhromchlaí a 
balcadh roimh ré atá frithsheasmhach go nádúrtha 
nó atá treisithe. Cosnaíonn an cur chuige sin 
an fásra máguaird agus fágann sé nach féidir 
suíomhanna “satailíte” a fhorbairt.

Smaoinigh freisin ar an éifeacht fhísiúil atá agat 
ar úsáideoirí eile agus ar an bhfiadhúlra. Tapaigh 
na deiseanna atá agat do phuball a shoipriú as 
radharc ar chúl folach nádúrtha amhail crainn nó 
carraigeacha.

Faightear Ionaid Champála Mhaithe, Ní 
Dhéantar iad 
Cad is ionad campála foirfe ann? Tá aeistéitic, 
sábháilteacht, príobháideachas agus compord ina 
gcomharthaí go bhfuil ionad fóirsteanach campála 
ann. Mar sin féin, le háiseanna mar sin a fháil níl 
dianiarracht ar athmhúnlú riachtanach. Cuardaigh 
áit chothrom in áit ceann a chruthú. Tabhair leat 
troscán agus áiseanna éadroma sa chruth is nach 
mbeidh tú ag iarraidh iad a dhéanamh ar an 
suíomh.

Tá soirn champála, tochtanna, táblaí, cathaoireacha 
agus laindéir ar fáil go réidh agus is féidir iad a 
phacáil isteach agus amach gan stró. Is minic 
a dhéantar damáiste do chrainn cóngarach do 
shuíomhanna campála. Coimhéad nach mbriseann 
tú craobhacha de chrainn nuair atá tú ag ceangal 
do phubaill. Cuir sac stuála nó ábhar eile faoi rópaí 
nó san áit a bhfuil stuáil de dhíth chun an choirt a 
chosaint.

Scaip an Úsáid in Áiteanna Gan Mhilleadh
Áiteanna gan mhilleadh is ea áiteanna nach 
mbíonn siúl a lán daoine orthu. Is áiteanna iad 
nach bhfuil mórán rianta nó atá gan rian ar bith 
agus gan ionaid champála sheanbhunaithe Tá 
mothú an fhíorfhiántais iontu. Chun nach gcuirfear 
le líon na gcosán agus na n-ionad campála agus an 
fiántas a chosaint ba mhaith linn in áiteanna gan 
mhilleadh, tá sé thar a bheith tábhachtach teicnící 
Ná Fág Lorg a chleachtadh. 

Má tá tú ag iarraidh taisteal ar shiúl ón gcosán san 
áit nach bhfuil bealaí, rianta ná ionaid champála 
sheanbhunaithe ann, úsáid na dromchlaí is 
marthanaí amhail carraig, sneachta agus oighear, 
gairbhéal, gaineamh agus uisce inseolta. Tá 
féir thirime agus cíbleach (atá cosúil le féar) 
marthanach go nádúrtha mar gheall ar a struchtúir 
mhiotalacha fréamhacha, gais sholúbtha agus 
rátaí fáis níos tapa. Cloígh le cosáin atá ann cheana 
áit nach bhfuil baol ann go gcreimfear ithreacha, 
nach bhfuil speicis neamhchoitianta i láthair nó a 
mbíonn an fásra ag fás go mall. Iontas na n-iontas, 
fásann cuid de na plandaí agus na hainmhithe is 
leochailí sna háiteanna is gairbhe amhail ithreacha 
gainmheacha agus laftáin charraigeacha.

Ná Cruthaigh Cosáin agus Ionaid Champála
De ghnáth, fan amach ó dhaoine eile i do ghrúpa 
agus tú ag siúl thar fásra. Má ghlacann gach duine 
bealach ata beagán difriúil ó na daoine eile, is lú 
an seans go ndéanfar cosán soiléir mar nach bhfuil 
planda ar bith a leagtar cos go minic air. Is fearr 
siúl duine i ndiaidh duine sa dóigh is nach mbeidh 
mórán seans go ndéanfar satailt ar phlandaí.

-   Siúl: B’fhéidir nach mbeadh taisteal ar shiúl ón 
gcosán fóirsteanach in áiteanna áirithe. Seans nach 
bhfásfaidh speicis atá i mbaol ach in áiteanna ar 
coisithe agus dreapadóirí an bhagairt is mó ar a 
mbeatha. Más cinnte go gcaithfidh tú taisteal trí 
thalamh sobhriste, féach le do choischéimeanna a 
ghlacadh ar na háiteanna is lú is féidir a scriosadh 
agus mol do do chomrádaithe siúl go díreach ar na 
spotaí céanna.
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Bí cúramach chun go seachnóidh tú fásra 
leochaileach, amhail plandaí leathanduilleacha 
bláthacha, síológa crainn, plandaí 
adhmadghasacha, caonaigh agus léicin. Féach le 
bealach a roghnú a íoslaghdaíonn damáiste do 
phlandaí leochaileacha trí shiúl ar charraigeacha, 
talamh lom agus éalú thart ar áiteanna 
leochaileacha. Is sampla é gairbhéal de dhromchla 
marthanach agus faightear é uaireanta le taobh 
sruthán agus cois cladaigh. Is maith an rud freisin 
siúl ar easair dhuillí agus ar fhéir thirime. Ar an 
gcósta, coimhéad nach siúlann tú ar dhumhcha nó 
tríothu. De ghnáth, tá fásra leochaileach acu agus 
tréimhse fhada théarnaimh. Cloígh leis an gcrios 
idirthaoideach go háirithe ar thránna gainmheacha 
marthanacha.

•   Ionaid Champála: Roghnaigh áit champála atá 
chomh marthanach agus is féidir – nó coinnigh ag 
taisteal go dtagann tú ar cheann. I gceantair gan 
mhilleadh, ba chóir spotaí campála, fiú na cinn 
nach mbaintear mórán úsáid astu, a fhágáil gan 
chur isteach chun teacht chucu féin. I gceantair 
mhóréilimh is fearr suíomh a úsáid a bhfuil tionchar 
air cheana agus gan lorg nua ar bith a chruthú. Sula 
ndéanann tú an puball a dhíphacáil, cuardaigh 
go bhfeicfidh tú an léir go bhfuil éin ag neadú nó 
go bhfuil iomrá ar ainmhithe eile. Roghnaigh áit a 
shíleann tú atá sábháilte, nach bhfuil fiadhúlra ann 
agus a fhóireann do champáil neamhdhíobhálach. 
Cuardaigh leac mhór charraige, áit ghairbheálta 
nó spásanna atá chomh marthanach céanna le do 
chistin agus d’áit chodlata a dhéanamh. Dírigh do 
chuid gníomhaíochtaí ar an dromchla sin nuair is 
féidir le háiteanna níos leochailí a chosaint. Más gá, 
coinnigh talamh nach bhfuil chomh marthanach 
sin mar áit chodlata agat.

Ar an gcósta, is fearr campáil, i gcead don aimsir 
agus do thaoidí, ar an gcladach go háirithe más trá 
ghainimh nó trá ghairbhéil í.

I gceantair gan mhilleadh, is féidir tionchar a 
sheachaint muna bhfanann tú ach oíche amháin. 
I gceantair mar sin, bíodh bealaí éagsúla agat 
chuig uisce, chuig an “leithreas” agus go háiteanna 
codlata chun nach ndéanfar cosáin. Tríd is tríd, stiúir 

do ghníomhaíochtaí sa dóigh is nach ndéanfaidh 
tú dochar do ghnéithe nádúrtha an tsuímh, 
go háirithe gnéithe nach n-athghineann nó a 
dhéanann sin go mall – mar shampla, léicin agus 
crainn.

Acmhainní Uisce Úir a Chosaint
Cé gur dromchlaí marthanacha barraí gainimh agus 
gairbhéil le taobh aibhneacha móra nó le taobh 
na farraige a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach do 
champáil neamhdhíobhálach, tá bruacha fásmhara 
lochanna agus bruacha sruthán beag leochaileach 
agus sochreimthe.

Tagann plandaí agus ainmhithe le chéile ag na 
foinsí uisce seo, mar sin campáil ar a laghad 30 
méadar (tuairim ar 70 coiscéim ag duine fásta) ar 
shiúl. Má choinnímid na campaí ar shiúl ó uisce is lú 
an seans go ndéanfaimid truailliú de thaisme orthu.

Uaireanta bíonn fiú ionaid ainmnithe nó scáthláin 
róchóngarach do chosáin nó uisce mar gheall ar 
theorainneacha talaimh nó úsáid atá ann le fada an 
lá. De ghnáth, is fearr úsáid leanúnach a bhaint as 
ionaid mar sin ná cinn nua a chruthú.

Imeacht ón gCampa
Sula n-imíonn tú déan an t-ionad a thabhairt chun 
cineáil agus a cheilt trí charraigeacha nó maidí a 
bhog tú a chur ar ais. Clúdaigh arís áiteanna scríobtha 
le heasair dhuillí nó le hábhair nádúrtha eile.

Líon suas féar stothallach agus fág an áit sa 
dóigh nach léir gur ionad campála í. A fhad is 
nach n-úsáideann mórán cuairteoirí an t-ionad, 
coinneoidh an t-ionad a cháilíochtaí is fearr. Go 
hidéalach, ní chruthófar aon chosáin ná ionaid 
champála má choinníonn cuairteoirí a guid 
gníomhaíochtaí scaipthe. Leis an iarracht bhreise 
sin is fearr a cheilfidh tú comhartha ar bith go 
ndearna tú campa ansin agus fágfaidh sin gur lú 
an seans go gcampálfaidh úsáideoirí eile san áit 
chéanna. Má ghlacaimid ár gcuid ama agus cúram, 
éireoidh linn ár n-oidhreacht nádúrtha a chosaint 
agus cinnteoimid go bhfaighidh na daoine a 
thiocfaidh inár ndiaidh blaiseadh dearfach den 
fhiántas.
.
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Tugann daoine cuairt ar cheantair nádúrtha ar 
chúiseanna éagsúla, lena n-áirítear rúndiamhra 
agus iontais an nádúir a thaiscéaladh. Nuair a 
fhágaimid carraigeacha, sliogáin, plandaí, cleití, 
iontaisí, déantáin agus réada spéisiúla eile mar 
a fhaighimid iad, fágaimid an deis ag daoine 
eile inár ndiaidh taiscéaladh. Is iad na gnéithe 
de na háiteanna is fearr linn atá ar iarraidh is mó 
a chuireann isteach orainn. Ciallaíonn “Ná Fág 
Lorg” go gcoinnímid na sainghnéithe atá ag ár 
gceantair oidhreachta nádúrtha agus thógtha – 
don fhadtéarma.

Caomhnaigh an tAm atá Thart
Cuireann déantáin seandálaíochta agus 
stairiúla amhail seanbhallaí, toibreacha naofa, 
seanoibreacha naofa agus cairn ar bharra cnoc i 
gcuimhne dúinn an stair shaibhir ag daoine ar an 
tírdhreach agus is le gach duine iad go deo. Níor 
chóir cur isteach ar struchtúir, áitribh ná déantáin. 
Breathnaigh orthu ach ná cuir isteach orthu.

Fág Réada Nádúrtha gan Chur Isteach
Lódáil do cheamara, ní do phacaí. Bíodh 
grianghraif, líníochtaí agus cuimhní cinn mar 
chuimhneacháin agat. Coinnigh srian ort féin 
agus mol sin do dhaoine eile. Cuidigh le daoine 
an ról atá ag réada nádúrtha ina dtimpeallacht 
féin a fhiosrú: mar shampla, is gnáthóg luachmhar 
fiadhúlra crainn leagtha agus níor chóir iad a 
bhaint ar shiúl le húsáid mar bhrosna, ar an 

dóigh chéanna is foinse bia breise luachmhar 
ag ainmhithe scroblála beanna agus cnámha. 
Líonann na rudaí sin cuasáin thábhachtacha 
éiceolaíocha. Faigheann réada sa nádúr cuid 
mhór dá n-áilleacht óna dtimpeallacht agus níl an 
chuma chéanna in aon chor orthu ar ais sa bhaile.

Leathnú Speiceas Ionrach
Is féidir le speiceas neamhdhúchasach (a tugadh 
isteach) plandaí, ainmhithe agus orgánach a 
bheith ina chúis le hathruithe dochúlaithe ar 
éiceachórais ar scála mór trí ionradh a dhéanamh 
ar speiceas dúchasach agus iad a dhíothú le 
himeacht ama: mar shampla diúilicíní riabhacha 
in aibhneacha agus i lochanna. Iad a chosc an 
réiteach is fearr.

Is féidir linn leathnú speicis ionraigh a chosc má 
ghlacaimid le roinnt moltaí praiticiúla:
•    Ná hiompair bláthanna, fiailí ná plandaí uisce  
     isteach i ngnáthóga nádúrtha.
•    Folmhaigh agus glan do phacaí, do phubaill,  
     do bháid, do threalamh iascaireachta,        
     d’fheithiclí agus fearas ar bith eile i ndiaidh  
     gach turais.
•    Is féidir go mbeidh síolta díobhálacha, spóir,  
     nó plandaí agus ainmhithe bídeacha in uisce,  
     láib agus ithir.
•    Glan ar shiúl an salachar ó do bhróga agus ó do  
     thráchta boinn.
•    Ná caith agus ná scaoil uait baoite beo.

“Is le gach duine – agus ní le duine ar bith – an talamh, chomh maith leis an 
ghrian, chomh maith leis an aer.”  (Edward Abbey)

“Tá fiántas i ngach áit, ach muid stopadh in áit na mbonn agus breathnú thart 
orainn.”   (Roger Deakin, Waterlog)
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Dramhaíl
“Ná Fág Lorg”. Má úsáideann duine talamh ar 
mhaithe le fóillíocht, tá freagracht air glanadh ina 
dhiaidh sula n-imíonn sé. Déan scrúdú ar d’áiteanna 
scíthe agus d’ionad campála le fáil amach an bhfuil 
bruscar nó bia doirte ann. Pacáil amach gach 
bruscar agus dramhaíl chistine, lena n-áirítear 
fuílleach bia.

Pleanáil béilí sa dóigh is nach bhfágfar bruscar 
míshlachtmhar a bhfuil boladh as. Pacáil amach 
an bruscar uile - ná bí i muinín tine le fáil réidh leis. 
Meallfaidh bruscar atá leathdhóite nó curtha faoi 
thalamh ainmhithe agus fágfaidh sé an t-ionad 
mítharraingteach ag cuairteoirí eile.

Is ionann bruscar nár tugadh aird air agus praiseach 
agus ní hamháin go bhfuil praiseach gránna – 
d’fhéadfadh sí a bheith marfach. Tig le hainmhithe 
atá sa tóir ar bhia ó bhlúire a bhfuil boladh blasta air 
giotaí de phacáistíocht bhia a fágadh a shlogadh 
agus dochar a dhéanamh dá gcóras díleá. Maraíonn 
fáinní agus málaí plaisteacha éin chladaigh, turtair 
agus mamaigh mhara eile. Is féidir le doruithe, 
baoite agus líonta breith ar ainmhithe fiáine nó 
iad a leonadh, mar sin de tabhair do d’aire nach 
bhfágann tú cuid ar bith i do dhiaidh.

Pacáil málaí plaisteacha le do bhruscar (agus 
b’fhéidir bruscar duine eile) a iompar amach. Sula 
n-imíonn tú ó champa nó ó áit scíthe, cuardaigh 
an áit ar lorg “micreadhramhaíola” amhail giotaí 
bia agus giotaí bruscair, lena n-áirítear buna toitíní, 
guma coganta, agus bruscar orgánach amhail málaí 
tae, craiceann oráistí, craiceann bananaí, croí úill nó 
blaosc uibhe agus blaosc cnó.

Cleachtas Maith Sláintíochta
•   Camras: “Cá bhfuil an leithreas?” sin ceist mhaith, 
go háirithe faoin spéir. B’fhéidir gur diúscairt cheart 
chamrais an tionchar is suntasaí is féidir linn a 
bheith againn ar an saol faoin spéir. An áit nach 
bhfuil leithreas per se, nuair a thagann an t-am tá 
beagán pleanála de dhíth roimh ré chomh maith 
le treallús agus giota cruthaitheachta. Is iad seo na 
ceithre phrionsabal atá le diúscairt cheart chamrais: 
•     Ná truailligh foinsí uisce

•     Bíodh a laghad teagmhála agat le feithidí agus  
      ainmhithe agus is féidir
•     Déan a oiread lobhaidh agus is féidir
•     Íoslaghdaigh na seansanna go mbeidh        
tionchair shóisialta ann

Tá cac faoin spéir nádúrtha, déanann gach ainmhí 
é agus tá cuid mhór de thart. Má thagann méadú 
ar na cuairteanna agus ar an taiscéaladh ag daoine 
cuirtear go mór leis an méid dramhaíola a fhágtar le 
briseadh síos.

Tá seans ann go ndéanfaidh camras agus dramhaíl 
ainmhithe ísliú ar chaighdeán an uisce, go gcuirfidh 
sé le leathnú tinneas amhail Giairdiáis agus 
Heipitíteas agus go mbeidh am míthaitneamhach 
ag na daoine a thagann i do dhiaidh. Is féidir go 
mbeidh an dóigh a bpléimid le diúscairt dramhaíola 
an-tábhachtach ní hamháin d’úsáideoirí faoin spéir 
ach níos tábhachtaí don fhiadhúlra atá ag brath ar 
fhoinsí uisce. An áit a bhfuil ithreacha tanaí agus 
gann, is féidir go scuabfaidh stoirmeacha báistí 
dramhaíl ar bith agus truailleáin eile go díreach 
isteach i bhfoinsí uisce. Cuimhnigh go bhfuil tú i 
gcónaí síos an sruth ó dhuine eile!

-   Áiseanna/Leithris: Nuair is féidir, caith am le 
teacht ar leithris agus iad a úsáid le fáil réidh le 
camras.

-   Poill Cait: Muna bhfuil aon áiseanna ar fáil, 
fág camras i “bpoill cait” tochailte 20-25cm ar 
doimhne agus ar a laghad 30 méadar (70 coiscéim 
ag duine fásta) ó chosáin, dobharlaigh, campaí 
agus sruthchúrsaí. Le cuidiú le lobhadh, roghnaigh 
suíomh in ithir orgánach, ní ar ithir mhianrach 
ghainmheach dhomhain. Tabhair leat lián chun 
an poll a thochailt, agus go deas réidh bain amach 
pluga fóid ina bhfuil fréamhacha agus ithir agus cuir 
i leataobh é go cúramach. I ndiaidh an pluga fóid a 
úsáid, agus sula gcuireann tú ar ais é, measc roinnt 
ithreach isteach sa chac le cuidiú le lobhadh. Cuir ar 
ais an pluga agus folaigh an poll trí trampáil síos go 
héadrom thart ar na himill. Ansin déan an suíomh ‘a 
thabhairt chun cineáil’ trí easair dhuillí a scaipeadh 
agus folaigh go maith é nuair atá tú réidh leis. 
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Brisfidh na miocróib san ithir síos an cac agus na 
paitiginí atá iontu.

Níor chóir camras a chur faoi charraigeacha mar 
go lobhfaidh sé go mall ansin agus seans go 
silfidh sí isteach i bhfoinsí uiscí i ndiaidh báisteach 
throm. Sna suíomhanna poill cait atá maith 
coinnítear an dramhaíl ó fhoinsí uisce amhail 
lochanna, srutháin, ailteanna agus cuairteoirí eile. 
Nuair is féidir, úsáid áit iargúlta le linn thaisteal 
an lae sa dóigh is nach mbeidh cuid mhór poll 
cait cóngarach d’ionaid champála nó d’áiteanna 
picnice/carrchlóis a mbaintear an-úsáid astu.

Uaireanta bíonn substaintí “nádúrtha” amhail 
clocha míne, féar, duilleoga agus sneachta ina 
rudaí an-éifeachtach le húsáid in áit páipéar 
leithris agus is féidir iad a chur i dtalamh go 
réidh sa pholl cait. Muna bhfuil sin sásúil pleanáil 
chun tosaigh le páipéar leithris úsáidte a phacáil 
amach leat i mála plaisteach. Is é an beart seo is 
lú a fhágann tionchar ar an gceantar. Is annamh 
a éiríonn le duine a dhónn páipéar leithris ag an 
suíomh, agus ní mholtar é. Pacáil amach táirgí 
sláinteachais ban i gcónaí nó dianscaoiltear iad go 
mall agus meallann siad ainmhithe.

•   Trinse Scoilte/Leithris: Agus tú ag taisteal 
i ngrúpaí móra nó le páistí – agus i gcásanna 
eile nach féidir poill cait a úsáid mar is ceart – 
b’fhéidir gurbh fhearr trinse scoilte a thochailt. 
Bíodh an trinse san áit a gcuirfeá poll cait agus 
cinntigh go bhfuil an bealach chuig an trinse thar 
dhromchlaí marthanacha. Tochail trinse 20-25 
cm ar doimhne, agus fada go leor le freastal ar 
riachtanais do pháirtí. Úsáid ithir ón trinse chun 
an faecas a chlúdach i ndiaidh gach úsáide. Faigh 
réidh le páipéar leithris trí é a phacáil amach i 
mála plaisteach. Líon isteach an trinse iomlán le 
hithir agus tabhair an suíomh chun cineáil sula 
n-imíonn tú.

•   Mún: Cé gur fadhb boladh múin in áiteanna 
áirithe ní ceist sláinte é de ghnáth. Déan do 
mhún i bhfad amach ó champaí agus rianta. I 
dtimpeallachtaí áirithe, meallann mún fiadhúlra 
a bhfuil cothú acu atá easpach i salann. Uaireanta 
baineann ainmhithe duilleoga de phlandaí leis 
an salann a ól i mún, mar sin de déan do mhún ar 
charraigeacha nó ar thalamh lom agus ní ar fhásra. 
An áit a bhfuil neart uisce ann, smaoinigh ar an 
suíomh a shruthlú chun an mún a thanú.

Timpeallachtaí Speisialta 

-   Portach: Ithir is ea móin atá déanta d’iarsmaí 
plandaí marbha atá beagán lofa, atá tar éis bailiú 
ar bharr a chéile in áiteanna báite leis na mílte 
bliain. Tugtar portaigh ar áiteanna ina gcruinníonn 
móin. Tá portaigh na hÉireann iontach 
tábhachtach maidir le taifid chaomhnaithe agus 
seandálaíochta na hEorpa. Mar gheall go bhfuil 
siad i gcónaí báite ní dhianscaoiltear ábhar 
orgánach go hiomlán, rud a fhágann fadhbanna 
le diúscairt dramhaíola sa timpeallacht seo. In 
ithreacha báite níl de rogha ann le déileáil leis an 
bhfadhb ach do dhramhaíl a iompar amach.
-   Geimhreadh: Tá dúshláin ar leith ag baint le 
haimsir an gheimhridh. Tá uisce ar fud na háite – 
ach go bhfuil sé sioctha – agus seans go mbeidh 
an ithir rófhada amach uait agus chomh crua le 
carraig. B’fhéidir gurbh fhearr tiúb caca nó táirgí 
eile “pacála amach” chun diúscairte munar féidir 
leat teacht ar phíosa de thalamh lom, de ghnáth 
faoi chrann san áit a dtig le lián dul trí na duilleoga 
lofa.
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-   Imeallbhord na Farraige: De ghnáth 
breathnaítear ar an bhfarraige mhór dhinimiciúil, 
lán baictéar, mar thimpeallacht inghlactha do 
dhianscaoileadh dramhaíola daonna ar scála 
beag. Ní fada go mbriseann tonnta agus obair 
an tsrutha síos an faecas ina phíosaí beaga, agus 
briseann an bheatha bhaictéarach san fharraige 
síos tuilleadh iad. Má dhéantar mar is ceart é, ní 
fhágfaidh an diúscairt a dhéanann an fharraige 
lorg ar bith feadh an chósta a fheicfidh an chéad 
chuairteoir eile.

-   Pasáistí Abhann agus Canálacha: Is 
gnáthchleachtas anois leithreas iniompartha a 
thabhairt ar mhórán uiscebhealaí agus b’fhéidir 
go bhfuil sé riachtanach. Ag deireadh an turais, 
déantar umar coinneála an leithris a ghlanadh 
amach ag carbhán nó ag stáisiún dumpála bád. 
Seachadann an stáisiún an dramhaíl agus an 
páipéar leithris chuig an ionad cóireála camrais atá 
ag údarás áitiúil. De ghnáth tá sé mídhleathach 
camras soladach a dhumpáil i láithreáin líonadh 
talún. Agus tú ar abhainn, bí cinnte go gcuireann 
tú an leithreas ar thalamh marthanach nach 
ndéanfar rianta nua le dul chuige.

Níochán mias 
Le soithí a ní, úsáid pota glan nó crúiscín fairsing 
le huisce a ghlanadh, agus tabhair chuig suíomh 
níocháin é, ar a laghad 30 méadar ar shiúl ó 
fhoinsí uisce. Laghdaíonn sin trampáil ar bhruacha 
lochanna, ar bhruacha aibhneacha agus fuaráin, 
agus cuidíonn sé le gallúnach agus truailleáin 
eile a choinneáil amach as an uisce. Úsáid uisce 
te, tréan allais agus beagán gallúnaí nó ná húsáid 
gallúnach ar bith. Síothlaigh uisce salach soithí le 
síothlán mogalra mín sula scaipeann tú i bhfad 
amach é agus ar shiúl ó réimsí d’uisce fíorghlan. 
Déan é sin i bhfad ar shiúl ón gcampa. Pacáil 
amach ábhair an tsíothláin i mála plaisteach 
chomh maith le fuílleach bia ar bith nár itheadh.

Níochán
Is féidir le gallúnach, fiú nuair atá sé in-
bhithmhillte tionchar a imirt ar an gcaighdeán 
uisce sna lochanna agus sna srutháin, mar sin de, 
úsáid a laghad agus is féidir. Nigh thú féin i gcónaí 
30 méadar nó níos mó ó línte cladaigh agus 
sruthlaigh le huisce as pota nó crúiscín a thug tú 
leat. Fágann sin gur féidir leis an ithir a bheith ina 
scagaire. Le scagairí lámh nach bhfuil sruthlú de 
dhíth orthu is féidir leat do lámha a ní gan bheith 
buartha faoi fhuíolluisce a dhiúscairt.

Taos fiacla
Uaireanta is léiriú gránna so-aitheanta taos 
fiacla go raibh daoine ar na gaobhair. Is táirge 
cumhra é freisin atá cosúil le bia agus meallann 
sé ainmhithe. Is iomaí dóigh ar féidir tionchar 
taois fiacla a laghdú. Má scuabtar fiacla le huisce 
amháin is lú an tionchar a bheidh ann. Mar 
sin féin, más nós scuabadh fiacla atá deacair a 
stopadh, déan iarracht a laghad agus is féidir a 
úsáid agus scaip é trí “adamhú”. (Séid a oiread 
aeir agus uisce agus is féidir, chomh maith leis an 
taos fiacla, tríd an oscailt is lú de do bhéal d’fhonn 
gráinníní beaga bídeacha thar achar leathan).
Cóngarach don fharraige, is féidir taos fiacla a 
chaitheamh amach as do bhéal faoi líne an láin 
mara.
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Is féidir le tinte tionchair fhadtéarmacha a bheith 
acu agus is féidir leo foraoisí, gnáthóga nádúrtha, 
fiadhúlra agus réadmhaoin a scriosadh. Is 
campálaithe agus turasóirí aineolacha a chuireann 
síos mórán de na tinte seo go míchúramach nó de 
thaisme. Le tinte rialaithe a chur síos tá ceadúnas 
de dhíth ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & 
Fiadhúlra agus is cleachtas agus eolaíocht é de 
chuid bainisteoirí talaimh a bhfuil taithí acu agus tá 
sé bunaithe ar aimsir, foinsí adhainte agus breosla.

Chomh maith leis an nádúr scriosach atá ag 
tine, baineadh de chuma nádúrtha mórán de 
na háiteanna fóillíochta mar gheall ar úsáid 
mhíchúramach tinte campa agus ar an éileamh ar 
adhmad tine. Is rud álainn tinte campa san oíche. 
Ach le solas an lae is gránna na fáinní ollmhóra de 
charraigeacha millte ag súiche – ag cur thar maoil 
le luaith, lomáin leathdhóite, bia agus bruscar.

Is féidir mórán de na tionchair fhadtéarmacha atá 
ag tinte campa a sheachaint má úsáidtear soirn 
éadroma, pannaí tine, tinte tuláin agus teicnící eile 
Ná Fág Lorg.

Seiceáil Rialacháin agus Coinníollacha 
Áitiúla
B’fhéidir nach bhfuil cead tine champa a 
dhéanamh in áiteanna áirithe. Uaireanta bíonn 
cosc iomlán ar thinte ag Páirceanna Náisiúnta, 
ceantair chosanta agus plandálacha foraoise. 
Seiceáil le bainisteoirí talamh áitiúil an bhfuil sé 
ceadaithe tine champa a dhéanamh.

Úsáid Sorn
Is é an bealach is fearr le bheith réidh do gach cás 
ná sorn a úsáid. Chomh maith leis sin, bíodh pota 
ar iompar leat, cipíní agus go leor breosla le gach 
béile a chócaráil. Ná déan tinte ach nuair atá na 
tosca eile mar is ceart – is beag seans go mbeidh 
tine ann, tá go leor adhmad leagtha agus marbh 
ann, agus tá go leor ama ann chun an suíomh tine 

a ullmhú, chun an t-adhmad uile a dhó go raibh sé 
ina luaith fhuar, agus chun glanadh suas. 
Ní oireann tinte do thimpeallachtaí leochaileacha 
agus/nó san áit a bhfuil fás plandaí mall. Ar an 
drochuair, an t-adhmad a ghlac sé blianta le fás 
is minic nár thóg sé ach cúpla nóiméad chun é a 
dhó, go díreach ar mhaithe le siamsaíocht.

Déan Tine ar Fíorbheagán a Thionchar
Smaoinigh an bhfuil sé ciallmhar tine a bheith ann 
ag do phicnic nó d’ionad campála.
Má tá tine champa tábhachtach agat:
•   Ar dtús ba chóir dúinn a fhiafraí dínn féin an  
    bhfuil an t-adhmad atá in úsáid againn ag  
    teacht ó tháirgeacht mharthanach.
•   Cuir ceist faoi rialacháin ábhartha agus teicnící  
    bainistíochta tine champa.
•   Tomhais an ghaoth, an aimsir, an láthair agus
    soláthar adhmaid. Socraigh an bhfuil sé  
    sábháilte agus freagrach tine champa a  
    dhéanamh.
•   In áiteanna nach bhfuil fáinní tine ná grátaí 
    ar bith, tabhair leat panna tine nó fág am i  
    leataobh le tine thuláin a dhéanamh
•   Bíodh lián agat nó sluasaid bheag agus  
    gabhdán leis an luaith a chur ar maos in uisce.

-   Úsáid Fáinne Tine Bunaithe: Má champálann 
tú cóngarach d’fháinne carraige atá ann cheana, 
úsáid sin in áit ceann nua a dhéanamh. Tá na 
fáinní tine is meallacaí réasúnta mór agus níl 
fuílleach luaithe orthu, adhmad leathdhóite ná 
bruscar. Fág fáinne tine a spreagfadh daoine eile 
lena úsáid atá ag iarraidh tine.

-   Tinte ar an Trá: Déantar barra gairbhéil nó 
tine champa ar an trá trí log tanaí sa trá nó sa 
ghairbhéal a thochailt ar imeallbhord farraigí nó 
aibhneacha móra. Bí cinnte go mbaineann tú ar 
shiúl an luaith uile, agus scaip í sula n-athlíonann 
tú an lag. Má fhágtar an luaith san áit gan bogadh, 
snámhfaidh an luaith tríd an ngaineamh nó

“De bhrí go bhfuaireamar an rud atá galánta agus inúsáidte, d’fhágamar 
uainn an rud atá dosháraithe.”   (Wallace Stegner)
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an ngairbhéal, agus ansin is léir suíomh na tine do 
dhaoine eile. Is thíos faoi líne an láin mara atá an 
suíomh tine is fearr.

-   Tinte Tuláin nó Panna: Is pannaí ola 
miotail nó pannaí rósta alúmanaim pannaí 
tine agus is gabhdáin mhaithe iad do thinte 
neamhdhíobhálacha. Úsáid panna ar dhromchla 
marthanach gan fásra agus ar shiúl ó aillte nó 
starradh ar bith. Déan é a líneáil le roinnt orlaí 
d’ithir neamhorgánach, agus ardaigh é le clocha 
sa chruth is nach ndéantar damáiste d’fhásra nó 
ithreacha thíos faoi. Druileáil dhá nó trí pholl trí 
thaobh an phanna lena cheangal de phaca le 
corda lena iompar.

Déantar tinte tuláin ar sheastáin ghainimh, 
ghairbhéil nó ar ithir nach bhfuil mórán ábhar 
orgánach inti. Déan iarracht cur isteach ar a 
laghad fásra agus is féidir agus tú ag bailiú an 
ábhair seo. Iompair go suíomh marthanach 
tine é le sac stuála (beidh cuid mhaith lód de 
dhíth). Déan seastán 25 cm ar tiús agus 75 cm ar 
trastomhas ar bharr tarpól teasdíonach nó brat 
talaimh. Cuidíonn sin le glanadh suas. Is féidir 
an brat a chornadh suas faoi imeall an tuláin sa 
chruth is nach ndófaidh na haibhleoga é. Inslíonn 
tulán atá tiubh go leor an talamh agus an tarpól 
nó an brat talaimh ó theas na tine. Bí cinnte go 
dtugann tú an ithir ar ais chuig a foinse nuair atá 
an tine go hiomlán as.

Úsáid Adhmad Marbh agus Adhmad 
Leagtha
Beidh tionchar níos lú ag tine níos lú. Ná sciob 
craobhacha de chrainn, bíodh siad beo nó marbh, 
mar go bhfágann sin coilm orthu. Ná húsáid ach 
maidí ón talamh is féidir a bhriseadh le do lámh. Tá 
ról tábhachtach ar leith ag píosaí adhmaid atá níos 
mó le cothaithigh a athchúrsáil, i dtimthriall uisce 
agus i dtáirgiúlacht ithreach. Tugann siad foscadh 
don fhiadhúlra agus nuair atá siad ag lobhadh, 
tugann siad suíomhanna péactha do chuid mhór 
speicis plandaí.

Dóitear ina luaith adhmad tine níos lú agus 
adhmad sobhriste, agus ciallaíonn sin go bhfuil 
an glanadh suas níos fusa. Tá sé deacair fáil réidh 
le lomáin leathdhóite - agus is minic go bhfágtar 
radharc gránna don chéad chuairteoir eile. Níl sé 
riachtanach ná inmhianaithe tuanna nó sábha a 
úsáid. I gceantair iargúlta, bailigh adhmad tine ar 
an mbealach chuig do champa sa chruth is gur lú 
an tionchar ar shuíomh áirithe agus go bhfágtar 
cuma nádúrtha ar an talamh thart ar do shuíomh.

Déan Do Thine Champa a Bhainistiú

Is cuma cad é an teicníc do thine champa a 
úsáideann tú:

• Ná fág tine gan duine ina bun.
• Ná féach le paicéid atá líneáilte le scragall, 

fuílleach bia, nó bruscar ar bith eile a bheadh le 
bogadh ar shiúl níos moille.

• Dóigh an t-adhmad go dtí go bhfuil sé ina 
luaith uile: Ná bí ag cothú na tine, agus tabhair 
uair an chloig nó níos mó duit féin le buna na 
maidí nár dódh a chur isteach. 

• Fág an luaith ar maos in uisce, agus corraigh an 
méid atá fágtha lena chinntiú go bhfuil iomlán 
na luaithe san uisce. Bí cinnte go bhfuil sé 
fionnuar ar do lámh, agus bain ar shiúl bruscar 
ar bith.

• Scaip iomlán na luaithe ar feadh achar mór 
talaimh le sluasaid bheag nó clár pota.

• Fág suíomh na tine mar a bhí sé ó thus.
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Ionad campála atá follasach de bharr talamh gan fásra nó “croí lom” a 
bheith ann. 

Planda nó ainmhí nach bhfuil dúchasach sa tír seo atá in ann speiceas 
dúchasach a shárú go hionsaitheach.

Ithir arb iad mianaigh is mó atá inti gan mórán iarsmaí plandaí ná 
ainmhithe inti, nó gan plandaí ná ainmhithe ar bith.

Áit gan lorg ar bith ó thionchair daoine nó ar deacair teacht ar 
thionchair daoine.

Moll cloch a tógadh mar shainchomhartha.

Ainmhithe atá compordach i gcomhluadar daoine agus atá cleachta 
le cuairteanna a thabhairt ar cheantair fhorbartha, ionaid champála, 
rianta nó taobhanna bóithre.

Suíomh a athchóiriú le go mbeidh sé sa dóigh a raibh sé roimhe chun 
go mbeidh cuma air nár bhain duine ar bith úsáid as.

An ceantar nó an crios le taobh nó in aice aibhneacha, sruthán, 
lochanna, linnte nó dobharlach, arb í méid mór taise san ithir an ghné 
is suntasaí ann agus a bhfuil tionchar air ag fásra sléibhe taobh leis.

Píosa de rian a théann i bhfiarláin suas taobh cnoic rite.

Liosta de phlandaí agus ainmhithe ar tháinig laghdú ar a líon agus a 
ndéanfar díothú orthu mura ndéantar idirghabháil.

Cosáin a dhéantar nuair a shiúltar ar dhromchlaí nach bhfuil 
marthanach idir ionaid champála agus suíomhanna spéisiúla eile 
amhail mullaigh sléibhte.

Rianta atáthar á mbainistiú agus atá sínithe amhail Slite Slímharcáilte 
Náisiúnta nó i bpáirceanna foraoise/sléibhe/uirbeacha.

In 1992 ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach leis an Treoir Maidir 
le Gnáthóga, faoi ghnáthóga nádúrtha agus leathnádúrtha agus speicis 
flóra agus fána a chaomhnú. Tá de sprioc ag an Treoir “Natura 2000” 
a bhunú, gréasán de cheantair chosanta ar fud an Chomhphobail 
Eorpaigh. Tá sé de fhreagracht ar gach ballstát Limistéir faoi Chaomhnú 
Speisialta a ainmniú le gnáthóga agus speicis a chosaint, agus is iad 
sin chomh maith leis na Limistéir faoi Chosaint Speisialta a ainmníodh 
faoin Treoir Maidir le hÉin, na gnéithe atá in Natura 2000. In Éirinn, tá 
an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra freagrach as sláinte 
na suíomhanna seo a ainmniú agus monatóireacht a dhéanamh orthu. 
Seans go mbaineann srianta áirithe leis na ceantair seo nó tá siad ar 
na tírdhreacha is leochailí agus ar na tírdhreacha tosaíochta ar scála 
Eorpach.

Ionad campála 
seanbhunaithe: 

Speiceas ionrach:

Ithir neamhorgánach: 

Gan mhilleadh: 

Carn: 

Gnásbhunaithe: 

Tabhair chun cineáil: 

Gnáthóg 
Bhruachánach: 

Conair Dhroimneach: 

Speiceas atá i mBaol: 

Cosain shóisialta: 

Rian: 

NATURA 2000 AGUS 
LIMISTÉIR FAOI 
CHOSAINT SPEISIALTA: 
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www.LNT.org 
www.LNT.org.au 

www.leavenotrace.ca
Soft Paths. Scoil Náisiúnta Ceannaireachta Lasmuigh

Bileog Agri-Aware
Beartas Comhshaoil MCI

Coiste Uilepháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht. Naoú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn.
Réadmhaoin Phríobhaideach.2004. Rialtas na hÉireann

Tá roinnt dóigheanna le páirt a ghlacadh in Ná Fág Lorg.

Glac leis na Prionsabail – Tosaigh ag úsáid cuid de na teicnící atá luaite sa leabhrán seo 
nuair atá tú amuigh faoin tuath.

Oiliúint – Glac páirt in Oiliúint Ná Fág Lorg. Tá Ná Fág Lorg bunaithe ar chlár srathach 
oideachais le trí chineál oiliúna. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoi oiliúint Ná Fág Lorg ar 

an rannóg oiliúna ar www.leavenotraceireland.org.

Tacaíocht – Tabhair tacaíocht don eagraíocht trí chlárú mar bhall nó páirtí de Ná 
Fág Lorg Éireann. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar an rannóg thacaíochta ar www.

leavenotraceireland.org

Táimid an-bhuíoch de Mháistir-Oideoirí Ná Fág Lorg Ann Fitzpatrick agus Katy Egan a 
thug cúnamh leis an leabhrán seo a sholáthar. Léaráidi le Scott Knauer.

Seo a leanas na comhpháirtithe is mó atá ag Ná Fág Lorg Éireann:

Bhí an acmhainn seo maoinithe ag



“ …an té a théann de chosa urramacha trí 
na cnoic agus na gleannta, gan aon challán 
na dusta a scanródh ar shiúl na hainmhithe 

fiáine, a stopann go minic, a bhreathnaíonn go 
cúramach, a mbíonn cluas le héisteacht air. Is ar 
an dóigh sin amháin, i ndiaidh tamaill, is féidir 

leo a bhrath go bhfuil siad aontaithe leis an rud, 
gan aon bhréag, arb é a dimpeallacht é.”

ROBERT LLOYD PRAEGER, 1937

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le:
Ná Fág Lorg Éireann, 

Castlebar Street, Westport, Co. Mayo, F28 KD63
t: +353 1 9059009 | e: info@leavenotraceireland.org

www.leavenotraceireland.org

Rinneadh an leabhrán seo a fhorbairt ó sheacht bprionsabal Ná Fág Lorg
2008 Ionad Ná Fág Lorg le haghaidh Eiticí faoin Spéir agus Ná Fág Lorg Éireann. 

Gach ceart ar cosaint.


