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A chairde Uile, Dia daoibh go léir. Is mise Andrea ní 
Fhearaíl agus    

  Ba mhaith liom labhairt libh inniu mar gheall ar athrú 
aeráide agus plé a dhéanamh ar an gceist seo ,   

   

an bhfuilimid ró-léithleach chun é a chur i gcrích?   

   

    

   

Is éard atá I gceist nuair atáimid ag labhairt maidir le 
hathrú aeraide na an raon leathan dighrádaithe 
comhshaoil a mheastar a bheidh mar thoradh 
ar   leibhéil mhéadaithe CO2 an atmaisféir,    

   

le téamh domhanda,    

   

athruithe ar fhrásaíocht     

   

athruithe ar leibhéal na farraige    

   

agus teagmhais aimsire níos foircní ina measc.    

   

    

   

Ar dtús báire labhróidh mé libh maidir lenár dtréithe 
léithleacha maidir le hathrú aeraide .   
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 Tá a fhios ag gach mac máthar maidir le cad atá ag 
tarlú mórthimpeall an domhain de bharr athrú aeráide 

agus na hiarmhairtí tragóideacha a bheidh ann sa 
todhchaí mura gcuirimid stop leis.   

   

    

 Tá a fhios againn go bhfuil sé go hainnis ach fós nilimíd 
ag iarraidh ár stileanna maireachtála a hathrú. Agus 

cén fáth??   

   

  Is léir go bhfuil tionchar suntasach ag athrú aeráide 
orainn anseo in Éirinn cheana féin,   

   

le tuilte méadaithe,    

   

imeachtaí aimsire níos foircní,     

   

agus athruithe dháileadh speiceas plandaí agus 
ainmhithe.   

   

    

   

  Is oth liom a rá go rachaidh na héifeachtaí seo in olcas 
sa todhchaí de réir mar a mhéadaíonn an t-athrú 

aeráide. Ní mór d’Éirinn beart práinneach a ghlacadh 
chun a hastuithe a laghdú, chun cuidiú leis na 

héifeachtaí is measa a bhaineann le hathrú aeráide a 
chosc.    
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 Ach tá  meon glacadh againn anseo in Éirinn nach  
bhfuil mórán tionchar ar an athrú aeráide orainn anseo 
toisc nach bhfuil sé chomh dona is atá sé  in áiteanna 

eile ar fúd na  cruinneoige   

   

    

 Agus is eolas gineárlta é go dtí go bhfeiceann tú 
éifeachtaí an t-athrú aeráide ar do shorn féin, ní dócha 
go mbeidh tú ag iarraidh rud ar bith a dhéanamh . Agus 
nach cinnte gurb é sin an cás anseo in Éirinn .  Is mór an 

trua é seo.   

   

    

Ní thógaimid dáiríre é ar chor ar bith..   

   

    

  

  

 Táimid ró-leithleach cabhrú le daoine le  hiarmhairtí 
athrú aeráide ag cur isteach ar a saol laethúil.   

   

    

Tá a fhios againn go bhfuil siad ag streacailt ach nilimid 
ag iarraidh athruithe a chur I bhfeidhm toisc go 

bhfuilimid ró-shantach   
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   Caithfimid tosú ag smaoineamh ar an saol amach 
anseo agus an tionchar a dhéanfaidh ár damáiste ní 
orainne amháin ach ar  ár bpáistí agus ár ngarpháistí 

agus ar na glúine eile atá le teacht.   

   

    

 Ba cheart athruithe beaga a dhéanamh inár saol féin 
chomh maith leis na hathruithe móra ba cheart a 

bheith i bhfeidhm sa tír.    

   

   

 Caithfidh muid níos mó bealaí agus bealaí níos saoire a 
aimsiú a oireann le gach uile duine na hathruithe seo a 

comhlíonadh mar bailíonn brobh beart   

   

   

   

    

   

Creidim go láidir má thagaimid ar bhealaí chun na mion 
fadhbanna a réiteach go héasca agus ar bhealach 
inacmhainne go mbeidh daoine lán sásta páirt a 

ghlacadh  ár bpláinéad a shábháil    

   

    

 Agus ní phróiseas thar oíche atá i  gceist agam anseo a 
chairde mar is eol duinn go léir is de réir a chéile a 



Andrea Ní Fhearaíl – Gaelcholáiste na Mara 

thógtar na caisleáin agus is ar scáth a chéile a 
mhairimid   

   

    

   

  Go raibh míle maith agaibh   
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A chairde Gael, 

 

Siofradh is ainm dom agus is as Gaelcholáiste na mara 

mé. Beidh mé ag déanamh plé ar an athrú aeráide sa 

tír seo. 

Chun a bheith macánta libh is fadhb ollmhór é  an t-

athrú aeráide anseo in Éirinn. Mar is eol díobh is tír 

bheag  muid ach fós táimid  ceann de na tiortha a 

bhfuil na haistíochtaí gáis is airde in aghaidh an duine 

ar fúd an domhain agus is é sin ón GCC. Bíonn na 

tíortha i mbéal forbartha faoin éifeacht is measa óna 

gníomhaiochtaí Éireannacha agus dá  bharr an éifeacht 

seo is daoine leithleacha muid a bheith bainteach leis 

an athrú aeráide. Conas a tharla sé go bhfuilimid an tír 

bheag atá faoi  thionchar ollmhór an domhain? 

 

Téann meatán agus carbóin isteach san atmaisféar, rud 

a thosaíonn  téamh domhanda. Bíonn tionchar ollmhór 

ag an téamh domhanda ar  ardú  leibhéal na mara, 

méadú  ar líon na stoirmeacha agus méadú ar tubaistí 

na  haimsire gan ach cúpla ceann a lua. Tá slite ann gur 

féidir linn na haistíochtaí seo a laghdú.  
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Is féidir  dó na breoslaí iontaise a stopadh agus a 

laghdú, na hacmhainní in athnuaite a fháil mar 

fhuinneamh gaoithe, fuinneamh hiodrálach agus 

fuinneamh na gréine chomh maith. Má tá an leibhéal 

fuinnimh seo sroichthe againn is féidir linn an fhadhb 

an t-athrú aeráide a réitigh in Éirinn. 

 

A chairde, is rud tábhachtach é go ndéanfaidh sibhse 

an réiteach seo, cibé rud atá á dhéanamh agaibh. Tá an 

rialtas Éireannach ag íoc faoi láthair as  easpórtáil na 

breoslaí iontaise. Tá €1 milliún caite gach uair ar 

bhreoslaí ar nós ola agus gás san easpórtáil seo. Ba í 

Éire an dara tír deireanach as 28 tír san Eoraip ó 

thaobh spriocanna an fhuinnimh in-athnuaite a 

shroicheadh.  Síniodh conraí éagsúla bainteach leis an 

athrú aeráide, ach ní chiallaíonn sé sin go bhfuil aon 

rud ag tarlú!   

 

 Tá cáin íoctha ag pobal na hÉireann atá ag dul isteach 

chuig an rialtais. An é sin an fáth nach bhfuil an rialtas 

ag iarraidh an ola, mar shampla, a stopadh? Dá bharr 

nach mbeadh an méid sin airgead ag teacht ina treo? 

Ach,  tá a fhios agam cad atá ar bhur n-intinn ó thaobh 

rudaí a chuir I bhfeidhm…. Ní dhéanfaidh an Pobal na 

rudaí a chuirfear amach?  
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Ach nár chloígh an pobal leis an gcosc ar thobac a chur 

sibh ar aghaidh I 2004? Nuair a dhearna sibh an cosc 

seo, d’oibrigh sé! 

 Sin dá bharr gur lean an pobal na gníomhaíochtaí a 

chur sibh I bhfeidhm. Bhí a fhios agaibh ag an am go 

raibh an tobac contúirteach do shaol an gnáth duine 

ach tá an t-athrú aeráide níos contúirtí. Leanfaidh na 

daoine libhse leis na fadhbanna atá ann. 

  

Beidh an éifeacht athrú aeráide  ag cruthú an domhan 

agus an timpeallacht  le haghaidh mo ghlún agus glúine 

ár bpaistí …. Cabhraigh linn anois, ionas go mbeadh an 

domhan réidh don todhchaí. 

 

Go raibh maith agaibh! 
 

   

   

   

 


