
FÓGRA TÁBHACHTACH DO CHUAIRTEOIRÍ CHUIG INIS CATHAIGH  

De réir mar a leanann téarnamh na hÉireann ó phaindéim Covid-19 ag dul chun cinn go 

dearfach, tá pléanna ag dul ar aghaidh freisin mar gheall ar athoscailt na láithreán 

Séadchomharthaí Náisiúnta arna mbainistiú ag Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW).   

Lasmuigh de bhruach thuaidh Inbhear na Sionainne tá Inis Cathaigh, suíomh 

lonnaíochta luath-Chríostaí a bhunaigh Naomh Senan. Gach bliain ó Bhealtaine go 

Meán Fómhair, cuireann Seirbhís Treorach OPW fáilte roimh chuairteoirí agus 

soláthraíonn sí turais threoraithe saor in aisce den áit iontach seo.   

I 2021, iarrann an OPW tuiscint agus foighne na gcuairteoirí chuig an oileán mar nach 

mbeidh rochtain ar cheantair áirithe mar gheall ar Chromáin na gCearc atá ag neadú agus 

oibreacha tógála.   

Mar a tharla blianta roimhe seo, fuarthas amach go bhfuil Cromáin na gCearc tar éis filleadh, 

arís eile go hInis Cathaigh, suíomh neadaithe tábhachtach don speiceas uathúil seo. Tá na 

héin faoi chosaint ag reachtaíocht agus déanann an OPW, ag obair go dlúth le NPWS, 

iarracht timpeallacht chomh sábháilte agus is féidir a sholáthar dá sicíní chun teacht amach 

go sábháilte. Chomh luath agus a shainaithnítear a n-áiteanna neadaithe, déantar cosáin in 

aice láimhe a dhúnadh chun an chosaint a thugtar faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra 1976 – 

2018 a chur ar fáil. De réir mar a thagann na sicíní amach agus tosaíonn siad ag déanamh a 

mbealach féin sa domhan, athosclófar cosáin. Ní féidir linn a rá fós cathain a tharlóidh sé 

seo, mar sin bí foighneach linn.  

Tá fíoráthas ar Oifig na nOibreacha Poiblí freisin aird a tharraingt ar dhá thionscadal oibre 

tábhachtacha atá ar siúl faoi láthair ar Inis Cathaigh. Is iad na hoibreacha atá i gceist ná na 

foirgnimh dhúchasacha ar “The Street” agus na háitribh feirme murlaigh thuaidh a 



chaomhnú, a dheisiú, agus a athchóiriú. Caithfear tosaíocht a thabhairt do shábháilteacht 

agus fholláine fhoireann agus chuaiteoirí OPW. Ar an drochuair, dá bhrí sin, bhí sé 

riachtanach rochtain phoiblí a theorannú do na ceantair sin a dtéann na hoibreacha i 

bhfeidhm orthu. Nuair a bheidh sé críochnaithe, táthar ag súil go mbeidh “The Street” 

inrochtana do chuairteoirí amach anseo ag ligean meas níos mó ar na struchtúir 

dhúchasacha agus modh maireachtála nach bhfuil ann níos mó.  


