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FORECAST
Réamhaisnéisí geospásúla maidir le soláthar adhmaid na hearnála príobháidí

phríobháideach ar bhonn ceapach agus ar bhonn
clampaí.

• Comhéadan idirlín a fhorbairt le haghaidh
réamhaisnéisí náisiúnta agus dobharcheantair trí
bhrasálaí cliaint atá furasta le húsáid, agus go hiomlán
comhoiriúnach le táirgí iFORIS agus ESRI, ag úsáid
bogearraí tionscail GIS saor ó cheadúnas.

DUL CHUN CINN
Tuarascáil FORECAST ar tháirgeadh Lomán cruinn ó
fhoraoisí na hearnála príobháidí 2009-2028 – Déanann
réamhaisnéis spásúil (Phillips et al. 2009) an leibhéal
bliantúil féideartha d’olltáirgeadh/ghlantáirgeadh lomán
cruinn ó fhoraoisí faoi úinéireacht phríobháideach a
leagan amach, agus tuartar go méadóidh sé faoi 8 thar na
leibhéil reatha, ag sroicheadh beagnach 3 milliún m3 faoi
2028. Méadóidh an glantáirgeadh lomán cruinn smúdála
iomlán ó fhoraoisí faoi úinéireacht phríobháideach ó 0.38
milliún m3 measta in 2009 go dtí 2.95 milliún m3 faoi 2028.
Ní chuimsíonn sonraí NFI faisnéis ar bith ar bharr-airde
nó rang táirgeachta. Rinneadh samhlacha láidre a
thuarann barr-airde ó mheán-airde a fhorbairt le haghaidh
na speiceas cónaiféir agus crann leathanduilleach uile,
bunaithe ar shonraí a chuimsítear laistigh de bhunachar
sonraí ceapach samplach buan Coillte. Forbraíodh
samhlacha chomh maith leis na 95% d’eatraimh tuair
uachtair agus íochtair a thuar le haghaidh na speiceas ar
fad a thuar. Cuireann na samhlacha barr-airde/meán-
airde seo ar chumas sonraí ceapach NFI líon de
bharr-airde, rang táirgeachta a bheith iontu le cruinneas
na meastachán a cainníochtaíodh. Forbraíodh córas foinse
R le hanailís réad-ama agus athchóiríu ar shamhlacha
barr-airde/meán-airde de réir mar a fhaightear sonraí úra
a éascú.
D’fhoilsigh foireann FORECAST sraith de cheithre Uirlis
GIS gréasán-chumsaithe saor in aisce trí Excel interface
Excel_GIS_Tool.xls. Leis na hUirlisí GIS is féidir
réamhaisnéisí na hearnála príobháidí a íoslódáil ag
leibhéil náisiúnta, réigiúnacha, contae agus ag 60 agus 80
km radii ó 42 suíomh; 40 ceann acu i bPoblacht na
hÉireann, agus dhá shuíomh i dTuaisceart Éireann. Tá
réamhaisnéisí uile na hearnála poiblí i bhformáid Excel ar
fáil go díreach tríd an Uirlis GIS Excel agus/nó trí Uirlis
GIS ArcReader an ESRI i bhformáid mhapa fhoilsithe
(*.pmf), trí Uirlis GIS Adobe Reader i bhformáid mhapa
fhoilsithe (*.pdf) agus trí chomhéadan iarratais
idirghníomhacha bunachar sonraí Microsoft Access.
Soláthraíonn na réamhaisnéisí uile i bhformáid Excel
olltoirteanna agus glantoirteanna smúdála (000 m3 nó m3)
trí ilchnuasach móide glan-ilchnuasach fuinnimh (000 m3
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CÚLRA
Tá eastát foraoise príobháidí na hÉireann ag éirí ina
fhoinse shuntasacha adhmaid agus fuinnimh go gasta.
Bunaíodh an chuid is mó den 320,000 ha d’eastát foraoise
príobáidí le 20 bliain anuas, agus tá a lán limistéar ag dul
isteach sa chéad chéim de thanú anois. Ag aithint an ghá
le faisnéis ar sholáthar adhmaid a nuashonrú agus a
fheabhsú, mhaoiniú COFORD tionscadal FORECAST.

CUSPÓIRÍ
Is é an cuspóir foriomlán ná samhail réamhaisnéise
náisiúnta GIS-bhunaithe iontaofa maidir le soláthar
adhmaid na hearnála príobháidí a fhorbairt. Baineann na
cuspóirí gearrthéarmacha le réamhaisnéis eatramhach GIS
a sholáthar le treoir a chur ar fáil don earnáil foraoise
maidir leis an soláthar adhmaid dóchúil ó fhoraoisí úinéirí
príobháideacha. Tá na cuspóirí fadtéarmacha dírithe ar
thaighde, ag cur béime ar mhodhanna réamhaisnéisithe
GIS iontaofa agus forbairt comhéadan idirlín.
• Réamhaisnéis GIS eatramhach a fhorbairt ar bhonn

náisiúnta agus dobharcheantair le haghaidh foraoisí
faoi úinéireacht phríobháideach (2009-2028) le dul in
ionad réamhaisnéis reatha na hearnála príobháidí;
agus

• Réamhaisnéis eatramhach ar sholáthar adhmaid na
hearnála príobháidí a fhoilsiú laistigh de 12 mhí i
ndiaidh sainchomhairliúcháin le daoine ar suim leo an
scéal.

• Anailís a dhéanamh ar an bhféidearthacht
réamhaisnéis iontaofa i ndáil le táirgeadh ó fhoraoisí
faoi úinéireacht phríobháideach a ghineadh ag úsáid
sonraí ceapaí an Fhardail Foraoise Náisiúnta.

• Comparáid a dhéanamh idir modhanna le haghaidh
réamhaisnéisiú a dhéanamh ar tháirgeadh adhmaid
amach anseo ó fhoraoisí faoi úinéireacht
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nó m3) agus achair fhómhair (ha) tríd na bliana
táirgeachta. Déantar na réamhaisnéisí a mhiondealú
tuilleadh trí Chineál Fómhair, Ghrúpa Speicis agus trí
Fhoinse Sonraí. Forbraíodh na hUirlisí GIS i gcomhoibriú
leis an tSeirbhís Foraoiseachta agus le Suirbhéireacht
Ordanáis Éireann (OSi), a sholáthair sonraí geospásúla
veicteora agus rastair le haghaidh na nUirlisí GIS.
Éascaíonn an cód foinse, arna fhorbairt ag Spectral
Signatures Ltd, iarratais idirghníomhacha an bhunachair
shonraí réamhaisnéisí Microsoft Access ó laistigh de na
hUirlisí GIS. Thug na hUirlisí GIS an tábhacht a bhaineann
leis an inrochtaineacht fhisiceach maidir le réamhaisnéisí
na hearnála príobháidí chun suntais.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE
Tríd an tionscadal FORECAST, tá COFORD ag tiomsú
réamhaisnéis uile-oileáin ar tháirgeadh lomán cruinn, a
chuirfidh réamhaisnéis na hearnála príobháidí agus iad
siúd as Coillte agus Seirbhís Foraoiseachta Thuaisceart
Éireann le chéile. Soláthróidh an obair réamhaisnéis um
tháirgeadh lomán cruinn nuashonraithe don oileán uile
agus soláthróidh sé an chéad réamhaisnéis contae iomlán
ariamh do Phoblacht na hÉireann.
Díreoidh gníomhaíochtaí taighde FORECAST ar:
• Nuashonrú a dhéanamh ar réamhaisnéisí geospásúla

na hearnála poiblí ag úsáid sonraí an Fhardail
Foraoiseachta Náisiúnta (NFI).

• Tuilleadh forbartha a dhéanamh ar Uirlisí GIS agus
seirbhísí gréasáin FORECAST.

• Daonraí de bunachair shonraí meastacháin
pharaiméadair le haghaidh meastacháin
reamhaisnéise iontaofa ag úsáid bunachair shonraí
ceapach samplach buan Coillte agus bunachair shonraí
lidar an OSi.

• Samhaltú geospásúil ar shrianta inrochtaineachta ar
réamhaisnéisí na hearnála príobháidí.

FORECAST Comhéadan Uirlis GIS Excel.


