
An Fás de Bhailte & Chathracha 1 



 Go dtí thart ar 200 bliain ó shin, bhí cónaí ar chuid is mó na ndaoine ina 
saol tuaithe. Chónaigh siad agus d'oibrigh an talamh faoin tuath. 

 Mar sin féin, le linn an Réabhlóid Thionsclaíoch, go leor daoine a athraíodh 
den talamh agus isteach i mbailte agus i gcathracha atá ag fás. Bhí 
monarchana mar áiteanna tábhachtacha de fhostaíochta, mar thoradh seo 
gur bhog daoine go cathracha ar thóir oibre.  

 Seo ba chúis le fás ollmhór i méid agus i roinnt bailte agus cathracha. 

 

Tá an fás sa mhéid agus i roinnt cathracha ar a dtugtar Uirbiú. 

 

 Tá Uirbiú leanúnach ar fud an domhain. Cathracha nua atá ag fás  an am go 
léir mar níos mó daoine a fhágáil ar a saol tuaithe taobh thiar agus bogadh 
isteach cathracha ar thóir oibre.  

 Go bunúsach, tá tuaithe go athrú uirbeach ag tarlú. 
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• Cosúil le gach cathracha ar fud an domhain, tá fás Baile Átha Cliath thar 
thréimhse fada ama. Déanfaimid imscrúdú anois ar roinnt céimeanna éagsúla 
i bhfás Bhaile Átha Cliath. 
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Na Lochlannaigh 

 

• Thosaigh Bhaile Átha Cliath mar lonnaíocht Lochlannach. Cosúil le go leor 
lonnaíochtaí Lochlannacha eile, bhí Baile Átha Cliath áit iontach ag béal na 
habhann. Ón áit seo d'fhéadfadh na Lochlannaigh in ann trádáil. 

 

Na Normannaigh  

• Bhí na Normannaigh lonnaithe i mBaile Átha Cliath i 1169. Thóg siad ballaí 
cloiche ar fud na cathrach. Tháinig Baile Átha Cliath chun bheith ina cathair 
Meánaoise le sráideanna cúnga . Sláintíocht bocht ba chúis go leor básanna. 

 

The 16ú & 18ú haoise 

• Cuireadh síneadh Baile Átha Cliath (Dublin was extended) agus cuireadh go 
leor sráideanna nua i patrún greille-iarann (grid iron pattern). Rinneadh 
Páirceanna cosúil le Faiche Stiabhna agus tógadh Tithe Seoirseacha. 
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19ú haois 

 

 Tar éis 1800 d'fhág go leor de na daoine saibhre a bhí ina gcónaí sna tithe 
Seoirseacha Bhaile Átha Cliath. Cheannaigh na Tiarnaí Talún  
tionóntáin(tenements) agus seomraí ar cíos do theaghlaigh. Bhí ollmhór 
plódú sna foirgnimh tionóntáin agus bochtanas agus galair a bhí 
forleathan. Tháinig an nduganna Baile Átha Cliath (Dublin Docklands) 
foinse thábhachtach den obair. Tháinig Baile Átha Cliath mar ionad 
dáileacháin.(distribution centre).  Bhí  earraí dáilithe (distributed)  ar fud 
na hÉireann ar feadh na canála agus línte iarnróid. 

20ú haois 

 Baile Átha Cliath fhás go tapa sa 20ú haois. Glanadh an mbailte bochta i lár 
na cathrach agus bhog daoine amach go bruachbhailte nua cosúil le Baile 
Formaid, Cromghlinn, agus Fionnghlas. Nua-bhruachbhailte a forbraíodh 
ansin timpeall na sráidbhailte de Chluain Dolcáin, Leamhcánagus i 
dTamhlacht. 
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 Táimd ag feiceáil ar roinnt de na criosanna éagsúla. 

 Tá feidhm éagsúil nó úsáid gach ceann de na criosanna. 

 Is féidir na criosanna seo a leanas a bheith le feiceáil sa chuid 
is mó cathracha; 
 
1. Lárcheantar gnó (LCG) 
2. Roinnt réimsí siopadóireachta níos lú 
3. Roinnt ionaid siopadóireachta 
4. Limistéir thionsclaíocha 
5. Oscail spás le haghaidh caitheamh aimsire / fóillíochta. 
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 Tá LCG ag ionad de gach cathrach. 
 
Tá sé seo i gcás ina bhfuil na bainc cheannais mór, foirgnimh 
oifige, agus siopaí roinn. Tá na foirgnimh foirgnimh il-stórach 
go hiondúil  
 
C. Cá bhfuil an LCG i mBaile Átha Cliath? 
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 Timpeall an imeall na cathrach beidh lárionaid sráidbhaile 
beag inar féidir le daoine a gcuid siopadóireachta ó lá go lá.  

 Ceadaíonn na limistéir bheaga daoine chun rochtain a fháil ar 
na seirbhísí atá de dhíth orthu gan dul isteach i lár na cathrach. 
Is sampla de limistéar siopadóireachta beag  

 

 C. Cluain Dolcáin sráidbhaile. An féidir leat smaoineamh 
ar aon cheann eile? 

 C. Cad iad na seirbhísí atá ar fáil do dhaoine i sráidbhaile 
Chluain Dolcáin? 
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 Sa chuid is mó de na bruachbhailte de chathair Bhaile Átha 
Cliath tá ionaid siopadóireachta. 

 

 C. An féidir leat ainmnigh aon cheann? 

 

 Ionad Siopadóireachta Baile Bhlainséir – Baile Bhlainséir 

 An Chearnóg – Tamhlacht 

 Ionad Siopadóireachta Dhún Droma - Dún Droma 

 Gleann na Life - Cluain Dolcáin / Leamhcán 
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 Ós rud é an Réabhlóid Thionsclaíoch, tá cathracha tábhachtacha  mar 
réimsí tionsclaíoch. Go leor earraí a mhonaraítear i monarchana de na 
cathracha. 

 Mar shampla, Detroit, Michigan, tá leasainm Cathrach Mótair aige, 
toisc go bhfuil sé an áit a tógadh go leor cuideachtaí carr 
Mheiriceánach a gcuid carranna. 

 Ag cathracha calafoirt  tionscail ar nós scagadh ola go minic acu 
(Rotterdam), nó monarchana ceimiceacha (Corcaigh). 

 Tá go leor eastáit tionsclaíocha i mbruachbhailte timpeall na 
cathracha. Tionscail gan chuing (footloose) á mealladh chun na réimsí 
sin. 

 

C. An féidir leat ainmnigh aon eastáit thionsclaíochta / páirceanna 
teicneolaíochta timpeall Bhaile Átha Cliath? 
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 Ní mór do na cathracha spás do leanaí a súgradh agus do 
dhaoine a scíth a ligean agus taitneamh a bhaint as an taobh 
amuigh. 

 Tá páirceanna cosúil leis an bPáirc an Fhionnuisce agus Faiche 
Stiabhna Bhaile Átha Cliath. Tá go leor páirceanna sna ceantair 
fo-uirbeacha máguaird Baile Átha Cliath. 

 C.  Páirc an Chrócaigh sampla amháin. An féidir leat 
ainmnigh aon cheann eile? 

 C. An féidir leat smaoineamh ar aon limistéir / áiteanna 
eile a úsáidtear le haghaidh fóillíochta agus caitheamh 
aimsire? 
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 Fig.9.2 shows some of the main 
zones which can be found in 
most cities around the world. 
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 Faigheann Talún níos lú luachmhar mar a bhogann tú amach as an CBD. 

 Foirgnimh a fháil níos lú mar a bhogann tú amach as an CBD. 
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• Is talamh an-luachmhar i lár na cathrach. Tá sé an-daor a  
suíomh a cheannach agus a thógáil ar. Tá  Dá bhrí sin, tá 
an chuid is mó foirgnimh i lár na cathrach mar fhoirgnimh 
ilstóracha. Tá Cíosanna ard do mhiondíoltóirí i lár na 
cathrach, ach tá go leor custaiméirí acu agus mar sin is 
féidir dóibh na cíosanna. 

 

C. Cén cineál miondíoltóirí atá bunaithe i láithreacha i 
lár na cathrach? 

 

• I mbruachbhailte tá talamh i bhfad níos mó ar fáil. Tá 
formhór na foirgnimh ceann amháin nó dhá stór ar airde. 

 

C. Cén cineál miondíoltóirí atá bunaithe i gceantair 
bhruachbhailteacha? 
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 Daoine ina gcónaí i go leor de na cineálacha foirgnimh éagsúla 

 

 C. Déan liosta de na cineálacha éagsúla de na foirgnimh daoine ina 
gcónaí iontu 

 
 Árasáin 

 Tithe Leathscoite 

 Tithe scoite 

 Tithe Sraithe 

 Bungalónna 

 Tithe Seoirseach 

 

 C. Cá bhfuil tú is dóichí gach cineál teach, an chathair nó na 
bruachbhailte a fháil?. 
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• A lán daoine ag obair i siopaí agus oifigí i lár na cathrach. 

 

• Mar sin féin, cónaíonn  go leor de na daoine i mbruachbhailte timpeall na cathrach 

 

 Cónaíonn go leor níos mó daoine níos tuilleadh amach sna contaetha a máguaird Bhaile Átha 
Cliath. 

 

 Ní mór do na daoine a déan comaitéireacht chun obair gach lá. 

 

 Daoine a bhíonn ag taisteal a bheith ag obair ar a dtugtar comaitéirí. 

 

 

C. Conas is féidir leis na daoine seo a téann chun obair? 

C. An féidir leat smaoineamh  aon fadhbanna atá comaitéireacht in ann a chruthú? 
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Taispeáin an tábla thíos na modhanna difriúla  iompair a úsáid le comaitéirí Córas Iompair 
poiblí I mBAC.   

Modh de iompar              Céatadán % 

 

 Busanna         29% 

 Carranna/Veaineanna/trucailí         46% 

 Rothair           3% 

 Gluaisrothair           1% 

 Ag Siúlóid            9% 

 Traein         12% 

 

C1.Tarraing píchairt chun ionadaíocht a dhéanamh ar an bhfaisnéis a thaispeántar sa tábla. 

C2. Cén modh iompair a dhéanann daoine is mó a úsáid?  

C3. Cad iad na fadhbanna a d'fhéadfadh an chúis?  

C4. Cad a d'fhéadfadh a dhéanamh chun níos mó daoine a spreagadh chun taisteal ar a 
rothair? 
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Urban Transport Use

0%

10%

20%

30%

40%

50%

B
us

es

C
ars

/V
an

s

B
ik
es

M
ot

or
bik

es

W
alk

in
g

Tra
in

Mode of Transport

P
e
rc

e
n

ta
g

e
 o

f 
P

e
o

p
le

Series1

19 



Q. Cad is bhrí le Buaicthráth Tráchta? 

Q. Cén amanna a bhíonn buaicthráth tráchta I gceist? 

Q. Cén fáth a tharlaíonn sé ag an am seo? 

Q. An bhfuil tú in ann teacht ar réití le fadhbanna trácht ? 
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 Bíonn Buaicthráth tráchta i gceist faoi dhó sa lá (8.ooam & 
5:00pm) 

 Osclaíonn an chuid is mó de na hoifigí agus na scoileanna ag 
thart ar 9:00am 
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• C1. Tá am taistil go lár na cathrach 
méadaithe le blianta beaga anuas. 
Fíor nó Bréagach?  

• C2. Cén fáth a gceapann tú é seo? 

 



 

 Tá sé cruthaithe i gcathracha ar fud an domhain nach bhfuil ag 
tógáil níos mó bóithre an fhadhb plódú tráchta i gcathracha a 
réiteach. 

 

 Is é an bealach is fearr chun an fhadhb a réiteach trí dhaoine a 
spreagadh chun úsáid a bhaint as iompar poiblí. 

 

 C. Cad is brí le hiompar poiblí? 

 C. Cad iad na cineálacha iompair phoiblí ann? 

 C. Cad iad na cineálacha iompair phoiblí atá againn i mBaile Átha 
Cliath? 
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 Is féidir le busanna iompar suas le 80 duine. 

 Má úsáidtear níos mó daoine busanna a thógfadh sé go leor 

carr a bhaint den bhóthar gach lá. 

 Is féidir leo dul go lár na cathrach i bhfad níos tapúla ná 

gluaisteáin,  toisc  is féidir iad a úsáid Conairí Ardchaighdeáin 

Bus (QBCanna). 

 Tá méadú mór tagtha ar líon na mórlánaí bus i mBaile Átha 

Cliath le blianta beaga anuas. 
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 Is  é an DART sampla de 
chóras iarnróid éadroim . 

 

 Tá sé an líonra an-rathúil. 
A lán daoine ag taisteal 
chuig obair gach lá ag 
baint úsáide as an DART. 

 

 Ritheann an líne DART ar 
fud go leor réimsí ar feadh 
an chósta Bhaile Átha 
Cliath. 
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 Is é an córas Tram an Luas. 

 Is é seo an cineál iompair 
phoiblí  an-tóir i go leor 
cathracha Eorpacha. 

  Is modh tapa agus 
éifeachtúil iompair é  

 Is é an Luas Bhaile Átha 
Cliath a atá an-tóir ag 
comaitéirí.  

 

 C1. Ag Breathnú ar Fig.9.8 is 
féidir leat a aithint aon 
fhadhb leis an líonra atá ann 
faoi láthair Luas? 
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 Is féidir le cathracha áiteanna iontach chun cónaí.  

 Tá go leor de na gníomhaíochtaí a dhéanamh. 

 

 C1. Déan liosta de roinnt rudaí is féidir a dhéanamh sa chathair agus nach 
bhfuil i gceantair thuaithe. Mar sin féin, tá go leor fadhbanna le fáil i 
gcathracha.  

 

 C2 . An féidir leat liosta roinnt fhadhbanna a d'fhéadfadh a bheith ann i 
gcathracha?  

 Tá roinnt fadhbanna tábhachtacha ann. Is iad seo;  

 

1.  Áiteanna a mbíonn meathlú i gceist 

2.  Dífhostaíocht  

3.  Coiriúlacht  

4.  Cur as don phobal 
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Áiteanna a mbíonn meathlú I gceist 

 Bíonn ceantair meathlaithe in go leor cathracha, lár na cathrach go hiondúil 

 Bíonn go leor daoine dífhostaithe ann (chuaigh na tionscail chuig áit eile nó dúnta anois) 

 Níos lú daoine ina gcónaí ann. Chuaigh siad chuig na bruachbhailte. (Sraoilleáil Uirbeach) 

 Go leor áiteanna ann a bhíonn tréigthe. Bíonn go leor de na foirgnimh dúnta & folamh. 

 Is bloic ollmhóra de tithíocht údaráis áitiúil iad go leor de na tithe a bhíonn I lár na cathrach. 

Dífhostaithe  

• San am atá thart bhí go leor poist atá ar fáil in ionaid chathair i monarchana beaga.  

• Mar sin féin, tá an chuid is mó de na monarchana bogadh amach chuig eastáit tionsclaíocha sa 
bruachbhailte.  

• Tá an chuid is mó post i lár na cathrach anois post oilte a éilíonn ollscoil oideachas tríú leibhéal.  

• Sa bhliain 2002, shuigh ach 62% de na leanaí i gcathair Bhaile Átha Cliath an Ardteistiméireacht. 

• Dá bhrí sin, go leor acu nach féidir teacht ar obair sa chathair. 

 

28 



Coiriúlacht 

 Tá Coiriúlacht fadhb mhór i go leor 
limistéir lár na cathrach.  

 Tá a lán de na coireachta bainteach 
le drugaí.  

 Goideann daoine airgead agus 
earraí  ó shiopaí chun íoc as  a 
gcuid drugaí.  

 Na figiúirí coireachta is airde in 
Éirinn atá i lár chathair Bhaile Átha 
Cliath.  

 Ídiú Ciníoch (racist abuse) 

 

 C1. Cén fáth a gceapann tú é seo? 

 C.2 Cad a d'fhéadfadh a dhéanamh 
chun iarracht an fhadhb seo a 
réiteach? 
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Cur as don Phobal 

 Ós rud é an 1960 tá go leor daoine a rugadh i lár na cathrach a bhí 
orthu a bhogadh go dtí na bruachbhailte nua ag fás, mar shampla Baile 
Múna, Tamhlacht, Cluain Dolcáin.  

 Tá sé seo d'fhág roinnt daoine óga a dhíscortha ón dá dteaghlaigh a 
fhanacht i lár na cathrach. Is féidir é seo a fhágann daoine a mhothú 
scoite amach. 
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 Go leor tíortha, tá rialtais iarracht chun feabhas a chur ar 

limistéir uirbeacha. 

  Tá dhá phríomh-bhealaí chun é seo a dhéanamh.  

 Tá siad;  

1. Athnuachan agus a athfhorbairt i lár na cathrach  

2. An phleanáil bailte nua. 
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Athnuachan Uirbeach- Urban Renewal 

Nuair a leagtar seantithe a bhíonn ar chaighdeán íseal  i lár na cathrach agus 
nuair a thógtar tithe nua-aimseartha ina n-áit do mhuintir na háite ar na 
suíomhanna ceanna.  Áit chónaithe fós.  

 

Athfhorbairt uirbeach -Urban Redevelopment 

Nuair a leagtar foirgnimh agus tithe a bhíonn tréigthe i lár na cathrach agus 
nuair a thógtar oifigí, óstáin agus árasáin ina n-áit. Athraíonn an fheidhm a 
bhíonn leis an gceantair. 

 

 

Q. Can you name any place in Dublin where urban renewal has occurred? 

Q. Can you name any place in Dublin where urban redevelopment has occurred? 
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Tamhlacht 

 

 Sna 1960idí.  Tamhlacht ba ea áit a roghnaithe mar bhaile nua.  

 Sá lá atá inniu ann tá sé forbaithe mar áit chónaithe, gnólachta 
agus tionsclaíochta thábhachtach.  

 Tá a lán seirbhísí ar fáil mar shampla ospidéal réigiúnach,  
ionad siopadóireacht, leabharlann, Institiúid Teicneolaíochta 
Thamhlachta,  eastáit tionsclaíochta,  agus láthair Náisiúnta 
Chispheile.  

 Luas & busanna ar fáil 

 Tá na mílte duine ag obair i dTamhlacht sa lá atá inniu ann. 
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Baile Adaim 

 

 Is baile nua é Baile Adaim, atá 16km siar ó lár chathair BAC. 
Tosaíodh ag obair ar 2004. 

 Tá 10,000 tithe/árasáin – Is forbairt é Baile Adaim a mbaineann 
dlús ard léi.  

 Tá stáisiún traenach, dhá mhórlanna bus, bunscoileanna, siopaí 
, oifigí agus crèche ann. 
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 An t-uirbiú atá ag tarlú sa domhan atá i mbéal forbartha.  

 

 Tá brú ar daoine dul as tuaithe agus meallann chuig áiteanna uirbeacha.  

 

 Tá daoine ag iarraidh saol níos fearr dóibh féin sna cathracha. 

 

 Ach tá fadhbanna ann mar tá áiteanna ag fás ró-tapa.  
 Easpa Seirbhísí infreastruchtúir 

 Fás níos tapa 

 I bhfad níos mó forbartha nach mbíonn pleanáilte 

 Míchothrom- saol sóisialta & eacnamaíochta  

C. An féidir leat smaoineamh ar aon fhadhbanna atá ag tarlú i gcathracha ar 
fud an domhain i mbéal forbartha? 

36 



37 



 Cathracha sa domhan i mbéal 
forbartha difriúil ná cathracha i 
dtíortha saibhre.  
 
Sa LCG (CBD) tá siopaí daor, 
bialanna, agus tithe agus árasáin 
ard-chaighdeán. Ta na daoine 
saibhir  ina gcónaí anseo.  
 
Mar a bhogann tú amach ón LCG 
(CBD) – Bíonn an cháilíocht na 
tithe íslithe 

 
Ag an imeall na cathrach iad na 
bailte seantán. Tá sé seo i gcás 
ina bhfuil cónaí ar na daoine is 
boichte. 
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 Tá na tithe sna bailte seantán a tógadh ag na daoine iad féin. Tá siad 
déanta de ghnáth le píosaí adhmaid, plaisteach, agus leathánra 
mhiotail. 

 

  Is iad na daoine an-bhoichte ann. Tá  córas séarachais  bocht agus  
teacht beag orthu  ar chúram leighis acu. 

 

39 


