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oidhreacht thógtha built heritage  • príomhchoibhneas key proportion  • lonnaíocht settlement 
both chiorclach circular hut  • gas crann óg sapling  • caolach wattle  • dóib daub  • seithe fia  

deer skin  • láib mud  • réamhstair prehistory  • creatlach framework  • giolcach reed

CAIBIDIL 1
AN OIDHREACHT 
THÓGTHA A THUISCINT 
AGUS A CHAOMHNÚ
TORTHAÍ FOGHLAMA:

• Tuiscint a fháil ar an timpeallacht nádúrtha agus an timpeallacht thógtha.

• Léargas a fháil ar an tábhacht a bhaineann leis an dídean don duine.

• A bheith ábalta na cineálacha éagsúla d’oidhreacht ailtireachta na hÉireann 

a aithint.

• A bheith ábalta bunphrionsabail agus príomhchoibhneasa na dearthóireachta 

a thuiscint agus a bheith ábalta léaráid a dhéanamh díobh.

• Tuiscint a fháil ar an gcaoi inar tháinig stíleanna na hailtireachta chun cinn 

in imeacht ama.

• Léargas a fháil ar fhoirgnimh oidhreachta agus conas a chaomhnaítear iad.

NA hEOCHAIRFHOCAIL:

LONNÚ AGUS LONNAÍOCHT • DÍDEAN • TIMPEALLACHT • OIDHREACHT • MEÁNAOISEACH 
RÓMHÁNÚIL • GOTACH • DÚCHASACH • SEOIRSEACH • CAOMHNÚ • ATHCHÓIRIÚ

RÉAMHRÁ
Tá daoine ag cur fúthu agus ag tógáil lonnaíochtaí in Éirinn leis na mílte bliain 

anuas. Thart ar an mbliain 7000 RC a bunaíodh ceann de na lonnaíochtaí is sine 

sa tír i gCill Santail, i gCúil Raithin, Co. Dhoire. Tá sé deimhnithe ag seandálaithe 

go raibh seacht struchtúr ar an láthair áirithe sin. Bothanna ciorclacha a bhí sé 

mhéadar ar leithead ba ea sé cinn acu agus tinteán ina lár ag gach ceann acu. 

Chun na bothanna a thógáil daingníodh fáinne de ghais chrann óg sa talamh agus 

lúbadh ina gcaolacha iad. Leathadh créafóg agus láib, nó dóib, thar an gcaolach 

chun é ar fad a cheangal ansin. Seithe fia nó tuí, nó ábhar éigin níos éadroime a 

úsáideadh mar dhíon, is dócha. 

Thosaigh traidisiún mór na tógála in Éirinn le lonnaíochtaí sin na réamhstaire. 

Both de chineál a thógtaí níos déanaí atá le feiceáil i bhFíor 1.1. Dhaingnítí cuaillí 

adhmaid sa talamh agus leataí creatlach de ghiolcacha nó de chraobhacha timpeall 

orthu chun na ballaí a dhéanamh. Phlástráiltí é sin le ciseal láibe nó créafóige ansin.

LONNÚ AGUS LONNAÍOCHTAÍ
Is é atá i gceist le lonnú ná an bealach ina mbunaítear pobal nuair a chuireann 

daoine fúthu le chéile san aon áit amháin. Le cíoradh ceart a dhéanamh ar shaol 

ár sinsear agus ar na foirgnimh a thógaidís, ní mór dúinn amharc ar na tosca a 

mbíonn tionchar acu ar an lonnú ar dtús. Bíonn cúiseanna éagsúla ag daoine le háit 
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ar leith a roghnú mar shuíomh lonnaithe, 

ina measc:

• Foscadh

• Uisce úr glan a bheith ar fáil

• Bia a bheith ar fáil in aice láimhe

• Amhábhar tógála agus tionsclaíochta 

a bheith in aice láimhe

• Trádbhealaí a bheith in aice láimhe.

Bunriachtanas daonna is ea foscadh agus 

dídean. Riamh anall d’aimsigh daoine 

foscadh nó thógaidís foirgnimh ar mhaithe 

le compord agus sábháilteacht.

Bíonn tionchar nach beag ag na hacmhainní nádúrtha atá ar fáil i gceantar ar 

an mbealach ina bhforbraíonn na lonnaíochtaí ann. Acmhainní nádúrtha a d’imir 

tionchar mór ar fhorbairt Bhaile Átha Cliath agus Phort Láirge, mar shampla, ba ea 

an Life agus an tSiúir, na haibhneacha ar a bhfuil na cathracha sin tógtha.

Nuair a bhunaítear lonnaíocht ní fada go dtosaítear ar an tionsclaíocht agus ar 

an tráchtáil. Bíonn rath ar lonnaíochtaí tráchtála atá in ionaid lárnacha nó in 

áiteanna a dtagann dhá thrádbhealach, nó níos mó, le chéile. Bíonn tionchar buan 

ag buntosca dá leithéid ar an lonnaíocht. Mar léiriú air sin, féach go seasann cuid 

mhór de shráidbhailte, de bhailte agus de chathracha an lae inniu san áit chéanna 

inar bunaíodh iad na blianta fada ó shin.

TIMPEALLACHT
Sula bhféachaimid ar fhorbairt an lonnaithe in Éirinn, ní mór dúinn an difear idir 

an timpeallacht nádúrtha agus an timpeallacht thógtha a thuiscint. Is ionann 

an timpeallacht agus a bhfuil mórthimpeall orainn. Tá timpeallacht nádúrtha 

ann, tá timpeallacht a chruthaíonn an duine ann, agus tá meascán den dá rud 

ann. Feicimid gnéithe den timpeallacht nádúrtha agus gnéithe den timpeallacht 

thógtha i bhFíor 1.2. Tá sé tábhachtach go réiteodh na gnéithe nádurtha agus na 

gnéithe tógtha lena chéile. 

Fíor 1.1  Both de chineál a thógtaí sa Chré-umhaois Luath, 
tógtha ar chuaillí adhmaid le cumhdach caolaigh agus 
dóibe.

foscadh shelter  • amhábhar tógála raw materials for building  • trádbhealach trading route 
bunriachtanas basic requirement  • an Chré-umhaois Luath the Early Bronze Age  • cuaille post

Fíor 1.2  Gnéithe den timpeallacht nádúrtha agus den timpeallacht thógtha.

Focal eile ar 
foscadh ná 

fothain.
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AN OIDHREACHT THÓGTHA
Is é atá i gceist leis an oidhreacht thógtha ná na foirgnimh agus na struchtúir a 

thóg ár sinsir. An oidhreacht ailtireachta a thugtar air sin freisin. Tá léargas níos 

fearr le fáil ar na modhanna agus na caighdeáin foirgníochta atá sa treis anois ach 

féachaint siar ar na hábhair agus na modhanna a bhí in úsáid fadó.

Úsáideann Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta (National Inventory of 

Architectural Heritage, NIAH) na catagóirí seo a leanas chun cur síos a dhéanamh 

ar oidhreacht ailtireachta na hÉireann:

• Foirgnimh dhaingnithe: caisleáin, túir chosanta, liosanna, foirgnimh mhíleata

• Struchtúir eaglasta: ardeaglaisí, séipéil, scrínte, mainistreacha

• Ailtireacht fhoirmiúil: institiúidí an stáit, tithe móra eastáit, foirgnimh phoiblí

• Ailtireacht neamhfhoirmiúil: foirgnimh dhúchasacha, teachíní tuaithe

Is féidir réanna éagsúla ailtireachta a aithint de réir mar d’athraigh nósanna agus 

stíleanna ailtireachta i gcaitheamh na mblianta. Is féidir éagsúlachtaí réigiúnacha a 

aithint sna stíleanna freisin, ag brath ar an áit sa tír ar tógadh an foirgneamh ann. 

Na foirgnimh a áirítear mar fhoirgnimh oidhreachta anois is foirgnimh phoiblí cuid 

acu, ach foirgnimh phríobháideacha atá i gcuid eile acu fós. 

CÚRSAÍ LONNAÍOCHTA SA RÉAMHSTAIR
Tá ceann de na patrúin lonnaíochta is luaithe in Éirinn le feiceáil in Achaidh Chéide, 

Baile an Chaisil, Co. Mhaigh Eo (Fíor 1.3). Is ansin atá an córas páirceanna is sine ar 

domhan a bhfuil eolas air, agus is ansin a shaothraigh muintir an oileáin seo ballaí 

agus páirceanna den chéad uair. 

Is beag athrú a tháinig ar phátrúin na lonnaíochtaí anseo in Éirinn tríd an 

gClochaois, an Chré-umhaois agus an Iarannaois. Tharla forbairtí áirithe  

i dteicneolaíocht na foirgníochta le himeacht aimsire, de réir mar a tháinig 

ábhair agus modhanna nua tógála chun cinn. Is beag rian d’iarsmaí fisiciúla na 

bhfoirgneamh ársa sin a mhaireann anois ach tá samhlacha de lonnaíochtaí ársa 

ann ar féidir cuairt a thabhairt orthu. Tá samhail de bhoth den chineál a thógtaí 

in Éirinn le linn na hIarannaoise le feiceáil i gCreagán Eoghain, i gCo. An Chláir 

Fíor 1.3  Tá leagan amach na bpáirceanna 
is ársa in Éirinn le feiceáil anseo in Achaidh 
Chéide, Co. Mhaigh Eo.

Fíor 1.4  Both de chineál na hIarannaoise i gCreagán 
Eoghain, Co. An Chláir.

fardal inventory  • lios ringfort  • ardeaglais cathedral  • teachín cottage   
ré ailtireachta architectural era   an Chlochaois the Stone Age   

an Iarannaois the Iron Age  • iarsmaí remains  • samhail model
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(Fíor 1.4). Nó is féidir cuairt a thabhairt ar 

lonnaíocht a ndearnadh tochailt seandálaíochta 

uirthi ar an mBaile Glas, Co. Mhaigh Eo.

Formhór mór na bhfoirgneamh réamhstairiúil  

atá ina seasamh fós, is foirgnimh dheasghnácha 

nó foirgnimh chosanta a bhí iontu. De chloch a 

tógadh iad agus iad an-mhór go minic. Samplaí 

de láithreáin oidhreachta den chineál sin is ea 

tuama cúirte na Craobhaí Caoile i gCo. Shligigh 

nó tuamaí pasáiste Bhrú na Bóinne i gCo. na Mí. 

Is i mBrú na Bóinne atá Sí an Bhrú, ceann de na 

tuamaí pasáiste is fearr aithne (Fíor 1.5). Mórionad 

creidimh agus eolaíochta a bhí ann agus ba 

shaoithe ar an réalteolaíocht na daoine a thóg é. 

Tá cáil go dtí an lá inniu ar an tuiscint chruinn a 

bhí acu ar ghluaiseacht na gréine agus na réaltaí.

Eiseamláir den choirbéaladh is ea Sí an Bhrú. 

Modh tógála is ea an coirbéaladh ina leagtar 

sraitheanna de chlocha ina bhforluí anuas ar a 

chéile, gach sraith ag druidim isteach níos gaire 

don lár de réir a chéile. Bíonn an chuma ar an 

struchtúr ón taobh amuigh gur carn cloch atá 

ann. Is é meáchan na gcloch a thugann neart 

don díon. Baineadh feidhm as an modh tógála 

céanna chun na cillíní a thógáil ar Sceilg Mhichíl,  

Co. Chiarraí, mar atá le feiceáil i bhFíor 1.6.

Nuair a thosaigh daoine ag baint úsáid as uirlisí miotail cuireadh ar a gcumas 

ábhair thógála a mhúnlú agus a ghreanadh de réir mar ba mhian leo. Tosaíodh ar 

lonnaíochtaí a bhunú in aice le mianaigh chopair, stáin nó iarainn, mar a bhféadfaí 

an miotal a bhruithniú chun uirlisí a theilgean. Sampla de sin is ea Cnoc Osta i gCo. 

Chorcaí, áit a raibh copar go flúirseach tráth.

AN IARANNAOIS AGUS  
AN LUATH-MHEÁNAOIS
Foirgneamh aonair, nó grúpa beag foirgneamh, 

a bhí timpeallaithe ag múr cosanta cré ba ea 

an t-ionad cónaithe tipiciúil ón Iarannaois 

go dtí an Luath-Mheánaois. Mar chosaint i 

gcoinne ainmhithe allta nó naimhde a thógtaí 

na múrtha. Ráth nó lios a thugtar ar áitreabh 

dá leithéid sin agus tá siad le feiceáil ar fud 

na tíre. Thógtaí ballaí cloiche seachas múrtha 

Fíor 1.5  Tuama pasáiste Sí an Bhrú, Co. na Mí, a 
tógadh timpeall 3200 RC. Láithreán Oidhreachta 
Domhanda atá ann.

Fíor 1.6  Díon coirbéalach i Mainistir Sceilg Mhichíl, 
Co. Chiarraí.

foirgneamh deasghnách religious building  • tuama cúirte court tomb  
tuama pasáiste passage tomb  • réalteolaíocht astronomy  • coirbéaladh corbelling  • cillín cell  

grean engrave  • bruithnigh smelt  • teilg cast  • múr wall  • allta wild  • ráth rath or ringfort

Fíor 1.7  Cathair na Stéige, Co. Chiarraí. Suas le 5.5 m 
ar airde agus 4 m ar tiubhas atá na ballaí. Limistéar 
ciorclach thart ar 27.4 m ar leithead atá ina lár.
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cré uaireanta chomh maith; caiseal nó cathair a thugtar 

ar lonnaíocht dá leithéid sin. Eiseamláirí iontacha iad na 

caisil de chlaíocha cloiche. Samplaí de lonnaíochtaí mar sin 

is ea Dún Aonghasa in (Inis Mór) Árainn, Co. na Gaillimhe 

agus Cathair na Stéige, Co. Chiarraí (Fíor 1.7).

MAINISTREACHA MÓRA
Ón 5ú haois ar aghaidh tosaíodh ar mhainistreacha a 

bhunú ar fud na tíre. Lárionaid léinn agus pobail dá 

gcuid féin a bhí iontu. Ón 9ú agus 10ú haois ar aghaidh 

tosaíodh ar fhoirgneamh de chineál nua ar fad a thógáil i 

mainistreacha in Éirinn, an cloigtheach Gaelach. 

Mar thearmann i gcás ionsaithe agus mar thúr faire a 

d’úsáidtí an cloigtheach. D’úsáidtí mar stóras é chomh 

maith. Ní ag leibhéal na talún a chuirtí an doras ach go 

maith os a chionn, ar eagla go ndéanfaí ionsaí ar an 

mainistir. Tuigtear gur clogás, nó túr don chlog, a bhí 

ann go bunúsach, agus sin é an chiall atá leis an ainm 

‘cloigtheach’, ar ndóigh. Tá cloigthithe fós ina seasamh 

i gCluain Mhic Nóis, Co. Uíbh Fhailí, i nGleann Dá Loch, 

Co. Chill Mhantáin, i Mainistir Bhuithe, Co. Lú, agus in 

áiteanna eile go leor.

Éacht innealtóireachta ba ea é na cloigthithe sin a thógáil agus is léir go raibh 

oiliúint ar na daoine a thóg iad. Thart ar 5 m ar trastomhas a bhí na túir ag a 

mbonn agus iad thart ar 30 m ar airde den chuid is mó. Toisc iad a bheith chomh 

hard ba ghá dúshraith dhaingean a bheith fúthu suas go dtí airde an dorais. D’fhág 

sé sin bonn daingean faoin túr a d’iompródh an struchtúr ard.

LONNAÍOCHTAÍ NA 
LOCHLANNACH
Thosaigh na Lochlannaigh ag teacht go hÉirinn 

san 8ú haois. Mar ionróirí agus mar lonnaitheoirí 

a tháinig siad agus bhunaigh siad bailte ar fud na 

tíre. Ní raibh aon bhailte in Éirinn go dtí gur tháinig 

na Lochlannaigh. Cuid mhaith de na bailte agus 

de na cathracha is mó sa tír, is lonnaíochtaí iad a 

bhunaigh na Lochlannaigh mar bhailte ar dtús; Baile 

Átha Cliath, Loch Garman, Port Láirge, Corcaigh 

agus Luimneach san áireamh. Cé nach seasann na 

foirgnimh ón tréimhse sin anois, maireann leagan 

amach go leor de na sráideanna mórán mar a bhí 

siad nuair a thóg na Lochlannaigh an chéad lá iad.

Fíor 1.8  Cloigtheach, Cluain Mhic Nóis, 
Co. Uíbh Fhailí. 

Fíor 1.9  Caisleán Luimnigh, struchtúr Normannach 
a tógadh ar sheanláithreán lonnaithe na 
Lochlannach.

cloigtheach round tower  • tearmann sanctuary  • clogás bell tower  • ar trastomhas in diameter  
dúshraith foundation  • Lochlannach Viking  • ionróir invader  • ar marthain surviving
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FOIRGNIMH MHÓRA NA MEÁNAOISEANNA
Níos déanaí sna meánaoiseanna, ó ré na Normannach ar aghaidh, tosaíodh ar 

chaisleáin agus ar thúrthithe móra cloiche a thógáil. Foirgnimh láidre a tógadh ar 

mhaithe le cosaint ba ea iad sin. Fuinneoga beaga caola a bhí iontu agus ba bheag 

oscailt eile a bhí sna ballaí tiubha. Ba é an phríomhaidhm a bhí ag na tógálaithe an 

struchtúr a bheith chomh docht daingean agus ab fhéidir.

Tithe cosanta nó caisleáin bheaga ba ea na túrthithe. Thóg uaisle na hÉireann, idir 

Ghaeil agus Ghaill (Angla-Normannaigh), caisleáin den chineál sin ar fud na tíre 

sa 15ú agus 16ú haois. Túir arda trí, nó b’fhéidir cúig stór uaireanta, a bhí iontu, 

agus bonn dronuilleogach futhú de ghnáth. Bhíodh staighre bíse iontu nó staighre 

díreach laistigh de na ballaí chun teacht ar na hurláir uachtaracha. 

Tógadh na túrthithe ba mhó agus ba ghalánta ar an talamh méith in oirthear na  

tíre. De bharr iad a bheith chomh hard sin, thógtaí na túir níos  

caoile ag an mbarr sa chaoi gurbh fhusa don bhonn an foirgneamh a iompar. 

Bíonn na ballaí níos tibhe ag leibhéal na talún ná ag na leibhéil níos airde, 

rud ar a dtugtar batar. Thógtaí táibhle timpeall ar an díon agus chuirtí 

scoiltfhuinneoga beaga sna ballaí. Sa chás go raibh an teach faoi ionsaí  

d’fhéadfadh muintir an túir saigheada nó muscaeid a scaoileadh trí na  

scoilteanna, nó clocha agus rudaí eile a chaitheamh amach tríothu.

Tá fothraigh de 3000 túrtheach, nó mar sin, le feiceáil timpeall na tíre agus obair 

athchóirithe déanta ar roinnt acu le blianta anuas. Ar na samplaí is fearr atá le 

feiceáil tá Caisleán an Rois ar bhruach Loch Léin i gCill Airne, Caisleán na Blarnan i 

gCorcaigh, agus Caisleán Bhun Raite i gCo. An Chláir. 

Chomh maith leis na struchtúir chosanta sin, tháinig stíleanna eile ailtireachta 

chun cinn le linn na meánaoiseanna. Ina measc siúd bhí an stíl Rómhánúil agus, ina 

dhiaidh sin, an stíl Ghotach.

AN STÍL RÓMHÁNÚIL
Stíl ailtireachta is ea an stíl Rómhánúil a luaitear í go príomha le séipéil shármhaisithe 

na hEorpa ó na meánaoiseanna. Baineann na samplaí is luaithe den stíl in Éirinn leis 

an 12ú haois, rud a thugann le fios go raibh an teagmháil idir Éire agus an domhan 

Fíor 1.10  Caisleán an Rois, Cill Airne, Co. Chiarraí, 
túrtheach a bhfuil ballaí mórthimpeall air.

Fíor 1.11  Caisleán Bhun Raite, Co. an Chláir.

dronuilleogach rectangular  • staighre bíse spiral stairs  • talamh méith rich land   
níos tibhe thicker  • batar batter  • táibhle battlements  • scoiltfhuinneog slit window   

saighead arrow  • fothrach ruins  • an stíl Rómhánúil Romanesque  • an stíl Ghotach Gothic
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mór ag dul i dtreis ag an bpointe sin. Is é Séipéal Chormaic ar Charraig Phádraig i 

gCaiseal (Mumhan), Co. Thiobraid Árann an sampla is fearr sa tír den stíl.

Seo a leanas na saintréithe is coitianta den stíl:

• Stuanna leathchiorclacha thar na fuinneoga agus na doirse

• Boghtaí

• Colúin théagartha

• Túir mhóra

Saintréith eile den stíl is ea na ballaí téagartha a bhí riachtanach chun síleálacha 

troma cloiche na bhfoirgneamh a iompar. Go leor de na foirgnimh Rómhánúla a 

tógadh in Éirinn bhí díon adhmaid orthu, áfach. Sa chás gur díon cloiche a bhí ann, 

bhí feidhm ar leith leis an tsíleáil stuach, is é sin, chun meáchan an dín a leathadh 

síos trí na ballaí go dtí an dúshraith. Thug na tógálaithe faoi deara dá mbeadh na 

colúin faoi na stuanna ró-ard go lúbfaidís amach agus go dtabharfaidís uathu mar 

gheall ar an strus a bhí ar an stua os a gcionn. Tá an strus sin ar an stua le feiceáil 

i bhFíor 1.12.  

Is é atá i gceist le boghta ná struchtúr stuach a bheith ar an díon, agus is i séipéil is 

mó a fheictear a leithéid. Bhí boghtaí an-choitianta san ailtireacht Rómhánúil agus 

Ghotach araon. Tugtar bléin ar an áit a dtagann dhá bhoghta le chéile. Tá léaráid 

de bhoghta bléineach Rómhánúil le feiceáil i bhFíor 1.13.

Pointe fócais ba ea an doras agus na 

stuanna sármhaisithe os a chionn sa 

séipéal nó san ardeaglais Rómhánúil. 

Leag an maisiú sin béim ar an aistriú ón 

ngnáthshaol lasmuigh go dtí an limistéar 

coisricthe laistigh.

Bhí Séipéal Chormaic i gCaiseal, Co. 

Thiobraid Árann, ar cheann de na 

foirgnimh ba mhó tionchair sa tréimhse 

sin (Fíor 1.14). Tá sé ar cheann de na 

samplaí is luaithe atá againn in Éirinn den 

fhoirgníocht phleanáilte. Rinneadh gach 

cuid de a dhearadh le líníochtaí, fiú na 

gnéithe  inmheánacha.

Tharraing an stíl Rómhánúil ar na coibhnis 

agus an teicneolaíocht foirgníochta a 

chonacthas in ailtireacht na Sean-Róimhe. 

Ach meascadh na gnéithe ailtireachta 

sin le dearadh céimseatúil a forbraíodh 

i dtuaisceart na hEorpa. Tá an coibhneas 

idir na gnéithe sin bunaithe ar choincheap 

ar a dtugtar an cóimheas órga.

Fíor 1.12  Stua Rómhánúil. Léiríonn na saigheada an chaoi 
ina ndáiltear an t-ualach tríd an stua.

Fíor 1.13  Boghta bléineach Rómhánúil.

stua leathchiorclach semi-circular arch  • boghta vault  • síleáil stuach arched ceiling   
strus stress  • boghta bléineach groin vault  • gné inmheánach internal component  

limistéar coisricthe sacred area  • coibhneas proportion  • dearadh céimseatúil geometric design  

Focal eile ar stua 
ná áirse.
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An Cóimheas Órga
Teoiric ealaíne agus ailtireachta atá sa chóimheas órga  

(Fíor 1.16). De réir na teoirice tá áilleacht áirithe atá 

bunaithe ar an gcomhréir atá idir rudaí, go háirithe i 

gcúrsaí dearthóireachta. Is é 1:1.6 an cóimheas is foirfe 

maidir le toisí agus tugtar an cóimheas órga air sin. 

Bíonn d’aidhm ag dearthóirí agus ag tógálaithe ar fud 

an domhain an cóimheas sin a bhaint amach ina gcuid 

saothar. Cuirtear gnéithe áirithe den fhoirgneamh i 

gcomhréir lena chéile dá réir. Ag tosú leis an ngné is lú, 

beidh an chéad ghné eile 1.6 oiread níos mó ná í. Mar 

shampla, má ghlactar leis gur ‘aonad’ amháin (1) atá in 

airde an fhoirgnimh, bheadh leithead an fhoirgnimh 1.6 

oiread níos faide, 1.6 aonad. Tá an cóimheas sin in úsáid 

leis na céadta bliain anuas san ealaín agus san ailtireacht 

ar mhaithe le cúrsaí aeistéitice.

Eiseamláir den chomhréir agus den chóimheas órga is 

ea aghaidh an Phartanóin in Aithin na Gréige (Fíor 1.17). 

Chuir na tógálaithe san áireamh go mbeadh daoine ag 

amharc ar an bhfoirgneamh ó leibhéal na talún agus 

múnlaíodh gnéithe áirithe den fhoirgneamh chun radharc 

na súl a ‘cheartú’. Tá barrchaolú beag ar cholúin tosaigh 

an fhoirgnimh, mar shampla, sa chaoi go bhfuil an chuma 

ar na colúin ó leibhéal na súl go bhfuil siad ceartingearach 

leis an talamh. Claonann na colúin ar an taobh amuigh 

isteach i dtreo lár an struchtúir agus tá siad níos téagartha 

ná na colúin eile chun go mbeadh línte aeistéitiúla an 

fhoirgnimh slán don bhreathnóir.

Fíor 1.14  Séipéal Chormaic ar Charraig Phádraig i 
gCaiseal, Co. Thiobraid Árann.

Fíor 1.15  Stua an dorais tosaigh, ArdEaglais 
Naomh Fionnbarra.

55

34

21
13

85

Fíor 1.16  An bhís órga: de réir mar a 
chruthaítear gach stua, tagann méadú 1.6 ar 
an mbosca mórthimpeall air.

Fíor 1.17  An Partanón in Aithin na Gréige.

An Cóimheas Órga The Golden Ratio  • comhréir proportion  • toise dimension   
aeistéitic aesthetics  • múnlaigh craft  • barrchaolú taper   

ceartingearach vertical  • claon incline  • líne aeistéitiúil aesthetic line
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AN STÍL GHOTACH
D’fhorbair an ailtireacht Ghotach as an stíl Rómhánúil. Sa stíl Ghotach baintear 

úsáid níos leithne as spás oscailte agus as stuanna rinneacha seachas stuanna 

cruinne agus leagtar béim níos mó ar an solas. Tháinig na difríochtaí sin chun cinn 

mar gur tháinig feabhas ar theicnící agus ar uirlisí tógála. Is minic a luaitear trí 

fhorbairt ar leith leis an stíl:

• An stua rinneach

• Tacaí crochta

• An boghta easnach

An Stua Rinneach
Maidir le foirgnimh eaglasta de, an buntáiste a 

bhain leis an stua rinneach thar an stua cruinn ná 

gur fhág sé go raibh struchtúr na bhfoirgneamh 

níos daingne. Cinntíonn cruth an stua rinnigh go 

scaiptear níos mó den ualach ceartingearach tríd 

an stua agus síos trí na ballaí isteach sa talamh. 

Chomh maith leis sin, is féidir an stua rinneach a 

dhéanamh níos airde ná an stua cruinn. Dá réir 

sin, is féidir foirgnimh níos airde a thógáil leis. 

Tá sampla den stua ard rinneach le feiceáil in  

Ard-Eaglais Cholmáin sa Chóbh i gCo. Chorcaí.

Mar atá le feiceáil i bhFíor 1.18, scaiptear an t-ualach tríd an stua rinneach go breá 

réidh. Chuir sé sin ar chumas na dtógálaithe Gotacha colúin níos airde a thógáil 

faoi na stuanna. Ach, de bharr na bhfórsaí a bhí ag dul i bhfeidhm ar an stua 

rinneach, is minic a bhrúfaí an bhonnchloch amach. Chun an laige sin a réiteach bhí 

dul chun cinn eile ag teastáil i dteicneolaíocht na foirgníochta.

Tacaí Crochta
An réiteach a bhí ag na tógálaithe ar an mbrú sin ar an mbonnchloch ná tacaí 

crochta a thógáil. Colúin lasmuigh den fhoirgneamh a thug neart sa bhreis don 

stua a bhí sna tacaí sin (Fíor 1.19). D’oibrigh siad trí ualach an stua a scaipeadh go 

dtí an taobh amuigh den fhoirgneamh, rud a d’fhág an stua féin níos daingne. 

Dá bharr sin níor ghá do na colúin tacaíochta ar an taobh istigh a bheith chomh 

téagartha céanna, rud a d’fhág níos mó spáis oscailte taobh istigh. D’fhág sé sin 

níos mó spáis ar an taobh istigh den eaglais agus chuir cuma mhaiseach na dtacaí 

crochta le dearadh ornáideach an fhoirgnimh lasmuigh. 

I bhFíor 1.20, tá léiriú le feiceáil de na hualaí brú a thagann anuas ó bharr an 

fhoirgnimh. Scaipeann siad síos trí na colúin agus amach trí na tacaí crochta.

An Boghta Easnach
Céim ar aghaidh ón mboghta Rómhánúil ba ea an boghta easnach. Braitheann 

stua rinneach pointed arch  • stua cruinn rounded arch  • snoíodóireacht carving  
saor cloiche stonemason  • taca crochta flying buttress  • boghta easnach ribbed vault  

ualach ceartingearach vertical load  • bonnchloch base stone  • meánlann nave

Fíor 1.18  An stua Ghotach: léiriú de na hualaí a 
bhrúnn ar an áirse.
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an boghta easnach ar thacaí, ar a dtugtar easnacha, chun an boghta a iompar. 

Titeann straidhn an dín uile ar na heasnacha agus bíonn an chuid eile de struchtúr 

an dín ag luí ar na baill sin. Mar thoradh air sin, d’fhéadfadh na tógálaithe Gotacha 

na codanna sin den tsíleáil idir na heasnacha a thógáil d’ábhar níos éadroime mar 

nach raibh ualach an dín ag imirt orthu níos mó (Fíor 1.21).

Anseo in Éirinn, tá na samplaí is fearr den stíl Ghotach le feiceáil in ardeaglaisí 

iontacha Theampall Chríost agus Phádraig i mBaile Átha Cliath.

 
easna rib  • straidhn strain  • trasghearradh crosscut  • uige web

An Mheánlann

Taca crochta

Taca

Fíor 1.20  Trasghearradh de shéipéal ar an stíl Ghotach a 
léiríonn an chaoi ina scaiptear brú an ualaigh.

Fíor 1.19  Taca crochta: Is é an colún lasmuigh 
ar dheis an taca; is é an stua idir é agus an 
foirgneamh an taca crochta.

Colún

Easna

Uige

Fíor 1.21  Boghta easnach Gotach. Is iad na 
heasnacha na stuanna cloiche a thrasnaíonn 
a chéile sa lár; an uige a thugtar ar an ábhar 
éadrom idir na heasnacha.

Fíor 1.22  Ardeaglais Theampall Chríost, Baile Átha Cliath.
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AN AILTIREACHT DHÚCHASACH
Baineann rialacha dochta foirgníochta le stíleanna áirithe ailtireachta, ach ní 

hamhlaidh atá an scéal i gcás na stíle dúchasaí, is é sin stíl áitiúil na ndaoine.

Bíonn éagsúlacht as cuimse ag baint leis na stíleanna dúchasacha ó thír go tír, 

agus fiú laistigh de thíortha áirithe. Tá sé sin amhlaidh mar go bhfreagraíonn an 

stíl dhúchasach do riachtanais áitiúla agus go mbíonn dúshláin éagsúla le sárú i 

gceantair éagsúla. Dhá stíl dhúchasacha tógála a bhfuil cáil orthu ná an t-íoglú, a 

thógann Ionúitigh Mheiriceá Thuaidh agus na Graonlainne, agus an típí, a thógann 

Meiriceánaigh Dhúchasacha na Machairí Móra. Tógtar na struchtúir shimplí sin le 

hábhair a bhíonn ar fáil in aice láimhe ag na tógálaithe – sneachta agus seithí 

ainmhithe.

Mar mhodh tógala, bíonn stíleanna dúchasacha ag brath ar:

• Riachtanais áitiúla

• Na hamhábhair atá ar fáil san áit

• Nósanna tógála áitiúla

Tithe simplí a bhíonn i dtithe dúchasacha de ghnáth agus ní úsáidtear ach rogha 

teoranta ábhar iontu. Bíonn na háitribh réasúnta beag agus bíonn díreach go leor 

slí iontu don líon tí.

Úsáidtear acmhainní agus cur chuige dúchasach san obair tógála a thugann léargas 

dúinn ar an gcultúr agus ar an stair áitiúil. Ní bhíonn córas caighdeánaithe tógála le 

haithint ar an áitreabh dúchasach ach braitheann saintréithe na stíle ar na hábhair 

tógála atá ar fáil, an tírdhreach áitiúil agus scileanna an tógálaí.

D’ainneoin sin, tá go leor le moladh san ailtireacht dhúchasach. Aithnítear an 

teach beag tuí mar shiombail d’Éirinn ar fud an domhain, mar shampla. De chré, 

de láib agus de chloch a thógtaí iad, agus thógtaí cuid acu de mhóin, fiú. Rinneadh 

an tuíodóireacht le hábhair a bhí ar fáil sa cheantar freisin – giolcacha agus cíb 

sna ceantair gharbha agus tuí na ngránbharr; seagal, eorna nó cruithneacht, sna 

Fíor 1.23  Pobail fáin a bhí sna Meiriceánaigh Dhúchasacha agus ba ghá a gcuid lonnaíochtaí a bheith soghluaiste 
dá bharr sin. Is é atá sna típíonna thuas ná creataí adhmaid a bhfuil seithí ainmhithe fáiscthe orthu chun struchtúr 
daingean a thógáil. Le sneachta dlúite a thógtar ioglú na nIonúiteach agus cruthaítear struchtúr daingean leis a 
choimeádann gaoth fhuar láidir an Artaigh amach. 

ailtireacht dhúchasach vernacular architecture  • íoglú igloo  • Ionúiteach Inuit  • típí tipi  
seithe skin  • áitreabh dwelling  • saintréith characteristic  • tuíodóireacht thatching  • cíb sedge   

gránbharr cereal  • seagal rye  • eorna barley  • fáin nomadic  • soghluaiste mobile
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ceantair mhéithe feirmeoireachta.

Bhí nasc idir an teach agus an tírdhreach áitiúil toisc gur baineadh úsáid as ábhar 

dúchasach tógála. Bhí modhanna tógála inbhuanaithe in úsáid mar nár ghá an 

t-ábhar a iompar bealach fada go dtí an suíomh. Is minic a bhí an t-ábhar ar fáil go 

flúirseach sa cheantar nó mar fhuíollábhar ó phróiseas eile. Is fiú foghlaim ó chur 

chuige sin ár sinsear, óir tá sé chomh tábhachtach céanna inniu an nasc sin leis an 

tírdhreach inár dtimpeall a choinneáil.

TITHE CÓNAITHE AN 
IARTHAIR
Tithe neamhghalánta simplí ba ea na tithe a thógtaí 

go traidisiúnta in iarthar na hÉireann. De bharr an 

tírdhreach a bheith sléibhtiúil ba mhinic a thógtaí 

na tithe ar fhána. Bhíodh seomra amháin iontu agus 

an seomra sin in úsáid ag muintir an tí de lá agus 

d’oíche. Thugaidís a gcuid ainmhithe isteach sa teach 

le linn na drochaimsire freisin. Is i leath íochtarach 

an tí a choinnítí na hainmhithe ach thógadh na 

teaghlaigh acmhainneacha cró seachtrach do na 

hainmhithe.

Déantúis shimplí a bhí sna foirgnimh, iad déanta 

de chlocha (agus moirtéal aoil), de láib nó fiú de 

mhóin in áiteanna áirithe. Ba ghnách iad a bheith 

aoldaite ar an taobh amuigh. Bhíodh leagan amach 

simplí ar an teach agus troscán simplí ann a shásódh 

bunriachtanais an teaghlaigh. Uaireanta, ghearrtaí 

cuas sna ballaí chun potaí agus uirlisí eile a stóráil 

ann. Tá leagan amach simplí an chineáil sin tí, a 

dtugtaí cró air in áiteanna, le feiceáil i bhFíor 1.24.

Bhíodh lochta sa chuid is mó de na foirgnimh sin a 

d’fheidhmigh mar sheomra uachtarach. Dá mbeadh 

an t-airgead ag daoine chuige d’fhéadfaidís ceann 

slinne a chur ar an teach. Sheasfadh díon mar sin 

an aimsir níos fearr, go háirithe i gceantar cois 

cósta. Ach ba mhinice díon tuí a bheith ar na  

tithe. Mar chosaint sa bhreis, thógtaí an teach sa  

chaoi go raibh binn an tí leis an bpríomhghaoth 

(Fíor 1.25). Feictear tithe i stíl an iarthair i gCúige 

Mumhan agus i gCúige Chonnacht den chuid is mó 

ach feictear i gcuid de Chúige Uladh iad freisin. 

Fíor 1.24  An leagan amach ar theach simplí 
cónaithe (cró).

Fíor 1.25  Thógtaí an bhinn ar an taobh is oscailte de 
láthair an tí, mar chosaint i gcoinne na gaoithe.

Fíor 1.26  Teach cónaithe an iarthair.

tírdhreach áitiúil local landscape  • inbhuanaithe sustainable  • fuíollábhar waste material  
fána slope  • íochtarach lower  • cró seachtrach outside byre  • déantús construction  • moirtéal 

aoil lime mortar  • aoldaite whitewashed  • lochta loft  • ceann slinne slate roof  • binn gable

Draein
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TITHE CÓNAITHE AN 
OIRTHIR
Tá an aeráid ar chósta thoir na hÉireann níos 

boige agus an talamh níos fearr ná mar atá san 

iarthar. Ní raibh muintir an oirthir chomh bocht 

céanna dá bharr sin. Is minic a bhí leagan amach 

níos forbartha ar na tithe sa réigiún sin agus níos 

mó seomraí iontu freisin. Bhíodh lochta os cionn 

urlár na talún i gcuid acu a d’fheidhmigh mar 

spás codlata. An dream a raibh an t-airgead acu, 

chuiridís cóta de rindreáil aoil ar na ballaí laistigh 

agus lasmuigh. Ba ghnách díon gabhail éadain 

nó leathghabhail éadain ar na tithe. Thógtaí 

tithe dá leithéid i gCúige Laighean agus i gcuid 

de Chúige Uladh, den chuid is mó. Tá sampla le 

feiceáil i bhFíor 1.27.

De chloch a thógtaí na tithe de ghnáth agus cóta 

de rindreáil aoil orthu, mar a bhí ar theachíní 

an iarthair. Ba mhinic an spás codlata agus an 

spás maireachtála iontu a bheith scartha, ní 

hionann agus tithe an iarthair. I lár an tí a bhíodh 

an tinteán agus an spás maireachtála leagtha 

amach timpeall air sin, de ghnáth. Bhíodh 

níos mó troscán sna tithe sin chomh maith. Tá 

leagan amach simplí den taobh istigh le feiceáil  

i bhFíor 1.28.

Rindreáil Aoil
Tá úsáid á baint as aol chun moirtéal agus plástar a dhlúthú le breis agus 10,000 

bliain. Ábhar nádúrtha tógála is ea an rindreáil aoil a ligeann do na ballaí ‘análú’. 

Scaoileann sé taise isteach sna ballaí ón taobh amuigh ach scaipeann an galú 

nádúrtha taobh istigh den bhalla an taise sin gan dua. Cuidíonn an próiseas sin le 

bogthaise inmheánach an fhoirgnimh a choinneáil seasmhach, rud a laghdaíonn 

comhdhlúthú dromchla agus múscáin nádúrtha a bheith ag fás.

Measctar an t-aol le gaineamh agus uisce chun an rindreáil a dhéanamh. Bíonn 

an meascán rud beag níos righne ná stroighin nó plástar gipsim an lae inniu. Mar 

bhuntreoir, measctar páirt amháin aoil le 2.5-3 pháirt gainimh. Is fearr gaineamh 

garbh a úsáid. Bíonn an baol ann go scoiltfeadh an plástar agus é cruaite ar an 

mballa má bhíonn an gaineamh sa mheascán rómhín. Baintear úsáid as rindreáil 

aoil ar theachíní dúchasacha na hÉireann den chuid is mó, stíl an oirthir agus an 

iarthair araon.

D
ra
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n

C
ró

C
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n
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o
m
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n
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Fíor 1.27  Teach cónaithe an oirthir.

Fíor 1.28  Bhí leagan amach níos forbartha ar thithe 
cónaithe an oirthir ná mar a bhí ar thithe an iarthair. Bhí 
níos mó seomraí agus troscáin iontu.

díon gabhail éadain hipped roof  • díon leathghabhail éadain half-hipped roof  • rindreáil aoil 
lime render  • dlúthaigh bind, thicken  • taise moisture  • galú evaporation  • bogthaise inmheánach 

internal humidity  • comhdhlúthú dromchla surface condensation  • múscán mould  
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FORBAIRT AR STÍL NA dTEACHÍNÍ TUAITHE 
Thar na blianta, tháinig forbairt ar stíl na dteachíní tuaithe. De réir mar a d’éirigh 

an tír níos saibhre chuir daoine breis lena dtithe nó thóg siad an dara stór fiú. 

Uaireanta, chuirtí slinnte in ionad an tuí ar dhíon an tí féin agus iarann rocach ar 

na crónna seachtracha a bhain leis.

AN STÍL CHLASAICEACH
Thart ar thús an 18ú haois a tháinig an ailtireacht chlasaiceach agus Phallaidiach 

go hÉirinn. D’athchóirigh na tiarnaí talún rachmasacha a gcuid tithe, chuir siad leo, 

nó thóg siad tithe iomlán nua. Bhí cúrsaí comhréire lárnach sa stíl chlasaiceach. 

Bhí béim mhór ar chúrsaí aeistéitice agus bhí gach gné den teach, na doirse, na 

fuinneoga agus airde an tí féin bunaithe ar chóimheasa agus ar thoisí ar leith. 

Stíl ealaíonta ach neamhghalánta a bhí san 

ailtireacht Phallaidiach. Ó shaothar Andrea 

Palladio a d’eascair an stíl. Ailtire Iodálach 

ón 16ú haois ba ea Palladio a tharrraing 

go láidir ar ailtireacht na Sean-Róimhe 

mar inspioráid. Dála ailtireacht na Sean-

Róimhe, go háirithe na seanteampaill, ba 

iad an tsiméadracht agus an pheirspictíocht 

na prionsabail ba thábhachtaí sa stíl 

Phallaidiach. Tá samplaí iontacha den stíl 

ailtireachta le feiceáil i dTeach Bessborough, 

Baile an Phoill, Co. Chill Chainnigh agus i 

dTeach Laighean i mBaile Átha Cliath, mar 

a gcruinníonn Dáil Éireann inniu.

Leath an stíl ar fud na tíre agus is uirthi a bunaíodh teach feirme tipiciúil na 

hÉireann, mar atá le feiceáil i bhFíor 1.29. Ba ghnách na tithe sin a bheith dhá 

stór ar airde agus dearadh simplí orthu. Murab ionann agus an gnáth-theachín, 

thagadh an cuairteoir isteach i halla seachas díreach isteach sa chistin, agus bhíodh 

teacht ar na seomraí uile ón halla sin.

Doras painéalta a bhíodh ar a leithéid de theach agus feanléas os a chionn. Trí 

bhá ar leithead a bhíodh na saisfhuinneoga sleamhnáin iontu de ghnáth. Bhíodh 

rindreáil agus uaireanta cóta péinte ar na ballaí. Díon slinne, é ar gabhal éadain in 

amanna, a bhí orthu.

AN AILTIREACHT SHEOIRSEACH
Samplaí de stíl dhúchasach na tuaithe atá sna tithe tuaithe thuas ach, maidir leis 

na foirgnimh oidhreachta i gcathracha na hÉireann, is sa ré Sheoirseach a tógadh 

cuid mhór díobh sin. As na ríthe Seoirse, ó Sheoirse I go dtí Seoirse IV, a bhí i 

réim sa Bhreatain agus in Éirinn idir 1714 agus 1830, a ainmníodh an ré. Bhí an stíl 

Fíor 1.29 Teach feirme na hÉireann, an leagan dúchasach de 
stíl chlasaiceach ailtireachta

iarann rocach corrugated iron  • Pallaidiach Palladian  • feanléas fanlight   
saisfhuinneog shleamhnáin sliding sash window  • trí bhá three bay  • siméadracht symmetry   

peirspictíocht perspective  • Seoirseach Georgian  
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Sheoirseach faoi thionchar na stíleanna a tháinig chun 

cinn i Sasana sa tréimhse sin. Tá foirgnimh Sheoirseacha 

le feiceáil in go leor áiteanna in Éirinn, Cearnóg an 

Pheirigh i Luimneach agus Cearnóg Mhuirfean i mBaile 

Átha Cliath, mar shampla. Tithe galánta teaghlaigh a 

bhí sna foirgnimh sin agus ba ghnách iad a thógáil ina 

gcearnóga nó ina sraitheanna. Bhí siad ceithre stór ar 

airde de ghnáth. Bhí íoslach fúthu agus is ar an gcéad 

urlár a bhí na príomhsheomraí fáilte. In oirthear agus 

i lár na tíre, ba ghnách aghaidh bhrící a bheith ar na 

foirgnimh.

Bhíodh cuma an-simplí ar fhoirgneamh Seoirseach agus, 

dá bharr sin, ba iad na fuinneoga agus an doras na 

príomhghnéithe suntais ar an taobh amuigh díobh.

Gné thipiciúil den stíl is ea an tsaisfhuinneog a mbíonn 

iliomad pánaí gloine inti. Chuir na fuinneoga sin le 

comhréir aghaidh an tí agus d’fhág siad cuma ard ar an 

bhfoirgneamh ina iomláine. Ar mhaithe le comhréir an 

fhoirgnimh a choinneáil slán dá mbeifí ag breathnú air 

ón tsráid, ní raibh na fuinneoga ar na stóir uachtaracha 

chomh hard céanna leis na cinn ar na stóir íochtaracha. 

Tá sampla tipiciúil de shaisfhuinneog le feiceáil i  

bhFíor 1.31.

Fíor 1.30  Aghaidh thipiciúil ar shráid 
Sheoirseach

sraith terrace  • íoslach basement  • aghaidh bhrící brick facade  

Fíor 1.31  Saisfhuinneog Fíor 1.32  Feanléas Seoirseach os cionn an 
phríomhdhorais.
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Pointe fócais a bhí sa doras tosaigh agus ba ghnách é a bheith maisithe. Gné 

choitianta ba ea an feanléas leathchiorclach os cionn an dorais (Fíor 1.32) agus 

ba mhinic colúin nó fuinneoga ar an dá thaobh den doras. Sna tithe sraithe 

Seoirseacha ba ghnách céimeanna a bheith ag dul suas chuig an doras tosaigh agus 

ráillí maiseacha timpeall ar an mballa tosaigh.

Baineadh leas as ábhair thógála de chineálacha éagsúla chun na tithe Seoirseacha 

a thógáil in áiteanna éagsúla sa tír. Bhíodh nós ann brící a úsáid mar bhallasta sna 

longa a tháinig ó Shasana go Baile Átha Cliath, mar shampla, agus bhaintí leas as 

fuílleach na mbrící sin chun na sraitheanna móra Seoirseacha a thógáil sa chathair. 

Ní i gcónaí a bhí aghaidh bhrící ar na tithe Seoirseacha, ach bíonn comharthaí sóirt 

na stíle fós le haithint orthu, ar an mórgóir.

CAOMHNÚ
Tá sé tábhachtach na foirgnimh sin, ar cuid d’oidhreacht ailtireachta na tíre iad, a 

chaomhnú do na glúnta a thiocfaidh inár ndiaidh. Nuair a dhéantar foirgneamh 

oidhreachta a chaomhnú féachtar lena chinntiú nach dtitfidh an foirgneamh in 

anchaoi. Bíonn sé mar aidhm go ndéanfaí é a athchóiriú sa riocht ina raibh sé 

an chéad lá. Obair mhionchúiseach dheacair a bhíonn i gceist chun foirgneamh a 

chaomhnú agus tá bunphrionsabail ar leith is gá a leanúint:

• Taighde: Caithfear taighde a dhéanamh ar an bhfoirgneamh sula dtugtar 

faoi obair ar bith.

• Athchóiriú: Is fearr rudaí a dheisiú ná rudaí úra a chur isteach. Más féidir, 

ba chóir gnéithe den fhoirgneamh a dheisiú sa chaoi go mbeidh an chuma 

chéanna orthu i ndiaidh na hoibre agus a bhí an chéad lá.

• Meas: Bíonn gaol tábhachtach idir an foirgneamh agus an ceantar ina 

thimpeall. Má dhéantar an taighde i gceart, is féidir an foirgneamh a 

athchóiriú ar bhealach a bheidh oiriúnach don cheantar.

Má chloítear leis na prionsabail shimplí sin, is féidir foirgneamh a chaomhnú go 

dtí leibhéal ardchaighdeáin. Beidh rath ar an obair má bhíonn meas ag lucht 

athchóirithe ar an gcur chuige agus ar na hábhair thraidisiúnta.

Is féidir tabhairt faoin gcaomhnú ar dhá bhealach: athchóiriú nó atógáil.

• Ciallaíonn athchóiriú go bhfuil sé i gceist an foirgneamh críochnaithe a 

bheith díreach mar a bhí sé nuair a tógadh ar dtús é. D’fheadfaí muileann 

a athchóiriú agus úsáid a bhaint as modhanna agus as ábhair thraidisiúnta, 

mar shampla.

• Ciallaíonn atógáil go ndéantar an foirgneamh, nó cuid de, a thógáil as an nua, 

ag baint leas as ábhar oiriúnach, fiú má tá na hábhair sin nua-aimseartha. Tá 

sampla le feiceáil i bhFíor 1.33. Is léir ar an atógáil go bhfuil athrú déanta ar 

an bhfoirgneamh. Níl iarracht ar bith déanta na hathruithe a cheilt agus is 

léir go bhfuil an sean agus an nua le hais a chéile san áras céanna. Go minic, 

bíonn athrú iomlán ar fheidhm an fhoirgnimh i gceist leis an atógáil.

ballasta ballast  • fuílleach remainder  • ar an mórgóir by and large   
 caomhnú conservation  • tit in anchaoi fall into disrepair  • athchóiriú restoration   

mionchúiseach delicate  • atógáil reconstruction  • muileann mill
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In Éirinn, is féidir foirgnimh a mbaineann suntas ailtireachta 

leo a chlárú ar Fhardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta 

(National Inventory of Architectural Heritage, NIAH). Is é 

atá ann ná taifead ar na foirgnimh oidhreachta a tógadh ó 

1700 ar aghaidh d’fhonn iad a chosaint agus a chaomhnú. 

Tionscnamh stáit faoin Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 

Gaeltachta is ea an NIAH. Is acmhainn é le moltaí a chur 

os comhair na n-údarás pleanála áitiúil faoi na foirgnimh 

ba chóir a bheith ar an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta 

(Record of Protected Structures, RPS). 

EAGRAIS STÁIT
Tá líon áirithe gníomhaireachtaí stáit a bhfuil de chúram 

orthu oidhreacht thógtha na hÉireann a chaomhnú.

Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP)
Déanann Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) bainistíocht agus 

cothabháil ar réadmhaoin uile an stáit. Nuair a bhíonn oifigí 

de dhíth ar na ranna agus na gníomhaireachtaí rialtais is í 

Oifig na nOibreacha Poiblí a cheannaíonn, a fhorbraíonn nó a ghlacann ar cíos na 

hoifigí sin. Bainistíonn agus ritheann an OOP foirgnimh oidhreachta an stáit agus 

féachann siad chuig athchóiriú ar bith a bhíonn ag teastáil ar na foirgnimh faoina 

gcúram.

Údaráis Áitiúla
Is iad na comhairlí cathrach/baile agus na comhairlí contae atá freagrach as iarratais 

phleanála, bóithre agus an t-infreastruchtúr áitiúil ar fad. Chomh maith le bheith 

i bhfeighil ar an infreastruchtúr sin a thógáil, is ar na comhairlí a thiteann sé an 

t-airgead a sholáthar chuige, freisin. Mar bhreis air sin, bíonn sé de fhreagracht 

orthu a chinntiú nach ndéantar dochar don oidhreacht thógtha sna limistéir atá 

faoina gcúram.

An Chomhairle Oidhreachta
Eagras oideachais agus comhairleach is ea an Chomhairle Oidhreachta go príomha. 

Tacaíonn sí leis na heagrais oidhreachta stáit na foirgnimh atá i seilbh an stáit a 

chaomhnú agus na limistéir atá faoi chosaint a shainiú. Déanann an Chomhairle 

Oidhreachta é sin trí pholasaithe a mholadh chun an oidhreacht náisiúnta (sa chiall 

is leithne) a chaomhnú; séadchomharthaí, foirgnimh, láithreáin seandálaíochta, 

tírdhreacha, muirdhreacha, gairdíní oidhreachta, uiscebhealaí agus páirceanna go 

léir san áireamh. Cuireann an Chomhairle infreastruchtúr agus gréasáin ar bun chun 

go mbeidh ar chumas na bpobal áitiúil cúram na taisce oidhreachta a ghlacadh 

orthu féin, agus páirt a bheith acu i bhforbairt agus i gcaomhnú na hoidhreachta 

sin.

gníomhaireacht agency  • réadmhaoin property  • sainigh designate  • séadchomhartha monu-
ment  muirdhreach seascape  • uiscebhealach waterway  • taisce oidhreachta heritage assets 

Fíor 1.33 Ailtireacht oidhreachta 
agus ailtireacht nua-aimseartha le 
chéile san aon fhoirgneamh.
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Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta (NIAH) 
Foras stáit is ea an NIAH atá freagrach as foirgnimh a bhfuil fiúntas leo ó thaobh 

na hailtireachta de agus a tógadh ó 1700 i leith a aithint, a chlárú agus a mheas. 

Déanann siad suirbhéanna áitiúla chun foirgnimh ar leith a aithint agus cláraíonn 

na húdaráis áitiúla na foirgnimh sin ar an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta (RPS) 

bunaithe ar na suirbhéanna sin.

Liosta is ea an RPS de struchtúir nó d’fhoirgnimh a áirítear ina eiseamláirí den 

ailtireacht a bhaineann le ré ar leith nó a mbaineann fiúntas ailtireachta ar leith 

leo de réir critéir áirithe.

Iontaobhais Chathartha
Is forais charthanachta neamhspleácha iad na hiontaobhais chathartha. Is é 

a chuireann siad rompu ná scoth na hailtireachta a aithint, a chaomhnú agus a 

dheisiú. Tá siad neamhspleách ar an rialtas, cé gur minic iad ag comhoibriú le forais 

rialtais chun a gcuid aidhmeanna a bhaint amach.

An Taisce 
Is foras neamhspleách é an Taisce a dhéanann monatóireacht ar an gcaoi ina 

gcuirtear reachtaíocht chomhshaoil na hEorpa i bhfeidhm ar bhonn áitiúil. 

Cuireann an tAonad Oideachais Chomhshaoil in an Taisce nósanna maireachtála 

inbhuanaithe agus feasacht ar an timpeallacht chun cinn trí thionscnaimh éagsúla, 

mar atá: Scoileanna Glasa, Teaghlaigh Ghlasa agus Pobail Ghlasa. Ceann de na 

feidhmeanna comhairleacha atá ag an Taisce ná polasaithe a fhorbairt maidir le 

cúram dramhaíola agus caomhnú na timpeallachta.

GNÍOMHAÍOCHT
Roghnaigh foirgneamh oidhreachta i do cheantar áitiúil agus scríobh tuairisc ar 

an láthair, ar ghnéithe ailtireachta an fhoirgnimh, agus ar na hábhair agus na 

modhanna tógála a úsáideadh nuair a tógadh é. Sceitseáil an foirgneamh ina 

iomláine agus déan sceitse mionsonrach de ghné shuntasach amháin de do rogha 

féin.

fiúntas merit  • iontaobhas cathartha civic trust  • foras carthanachta charitable body  
reachtaíocht chomhshaoil environmental legislation  • maireachtáil inbhuanaithe sustainable living  

feidhm chomhairleach advisory role  • cúram dramhaíola waste management
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1. Cén fáth a bhfuil foscadh nó cosaint ón aimsir riachtanach? Tagair do thrí 
bhunriachtanas i do fhreagra.

2. Cén tábhacht a bhaineann le foirgnimh oidhreachta?

3. ‘Is cuid de mhaoin na tíre í oidhreacht thógtha na hÉireann’. Scríobh alt gearr ag tabhairt 
do chuid tuairimí féin ar an ráiteas sin.

4. Déan cur síos ar an bhforbairt a tharla ón ailtireacht Rómhánúil go dtí an ailtireacht 
Ghotach.

5. Déan cur síos ar na buntáistí a bhaineann le tacaí crochta san fhoirgníocht.

6. Tabhair cuntas ar na difríochtaí idir stíl tógála an iarthair agus stíl tógála an oirthir in 
ailtireacht dhúchasach na hÉireann. Mínigh cad is cúis leis na difríochtaí sin (is féidir 
sceitsí a úsáid).

7. ‘Bhí ailtireacht Sheoirseach na hÉireann simplí ó thaobh an deartha de’. Déan an ráiteas 
sin a phlé, ag tagairt do shainghnéithe na dtithe Seoirseacha.

8. Déan plé ar na buntáistí a bhaineann lenár n-oidhreacht thógtha a chaomhnú, agus déan 
tagairt do phrionsabail an chaomhnaithe.

9. Déan cur síos ar an difear idir an t-athchóiriú agus an atógáil. Cén chur chuige acu is 
oiriúnaí chun foirgneamh Seoirseach a chaomhnú, i do thuairim féin?

10. Tabhair sainmhíniú ar na téarmaí thíos mar a bhaineann siad le tógail agus le caomhnú 
oidhreachta. Úsáid mionsceitse nuair is gá. 
(a) Foirgníocht dhúchasach 
(b) Ábhar oiriúnach 
(c) Saisfhuinneog 
(d) Boghta bléineach

11. Déan cur síos ar ról na bhforas thíos maidir le hoidhreacht agus le caomhnú: 
(a) Oifig na nOibreacha Poiblí 
(b) Údaráis áitiúla 
(c) An Chomhairle Oidhreachta 
(d) Iontaobhais chathartha 
(e) An Taisce

CEISTEANNA CLEACHTAIDH


