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WESTFOREST
Córas tacaíochta cinntí ilchuspóireacha GIS-bhunaithe i ndáil leis an mbainistíocht

is fearr ar fhoraoisí ar láithreáin íogair

• modúl barrfheabhsaithe don DSS le measúnú a
dhéanamh ar na ghníomhaíochtaí éagsúla.

• plean bainistíochta foraoise le haghaidh WPFanna,
bunaithe ar fhororduithe DSS optamacha, arna
ndréachtú i gcomhthéacs socruithe leis an tSeirbhís
Foraoiseachta, agus atá comhoiriúnach le polasaí úsáid
talún comhtháite.

DUL CHUN CINN

D’fhonn córas tacaíochta cinntí láidir a chruthú, bhí gá leis
an réimse staidéir a bheith chomh ilghnéitheach agus is
féidir, ag clúdach ceisteanna comhshaoil, sóisialta agus
eacnamaíocha. Chun na críche seo, sainaithníodh dhá
staidéar. Foraois Néifinn agus Foraois Glennamong i
gContae Mhaigh Eo (Figiúr 1). Tá na limistéir seo gar dá
chéile, thart ar 16 km ó Bhaile Uí Fhiacháin i gContae
Mhaigh Eo. Is é an príomhchineál ithreach i bhForaois
Néifinn na bratmhóin, le paistí d’ithir mhianrach a díorthú
ó ghrianchloichít, agus is é ithir mhóna atá i bhForaois
Glennamong thar shiosta agus naghas. Baineann an fócas
bainistíochta reatha i Néifinn le táirgeadh adhmaid mar
aon le béim láidir ar chaomhnú bithéagsúlachta i limistéir
nach bhfuil chomh torthúil. Ní Foraois Glennamong
chomh dírithe ar tháirgeadh adhmaid de bhrí srianta
iascaigh.
Tá miondealú déanta i dTábla 1 ar úsáid talún i ndáil le
gach limistéar. Tá clúdach GIS curtha ar fáil ag Coillte, ina
bhfuil sonraí fardail chomh maith le sonraí ithreach agus
uisce ón EPA. Feidhmeoidh na sonraí seo mar na bloic
thógála thosaigh le haghaidh an DSS a chruthú.
D’fhéadfadh sé go gcuirfí réimsí breis staidéir leis de réir
mar a théann an tionscadal ar aghaidh, lena chinntiú gur
féidir an DSS a thiocfaidh as a chur i bhfeidhm ar chás
pleanála bainistíochta foraoise ar mheánscála go mórscála
ar bith.
Mar chuid de bhailiú na faisnéise, chuaigh comhaltaí
foirne isteach sna Córais Tacaíochta Cinntí um Bainistíocht
Foraoise (FORSYS) COST Action FP0804. Tá sí d’aidhm ag
an ngníomh Eorpach seo creat a shainiú le haghaidh cinntí
a dhéanamh i ndáil le bainistíocht foraoise ilfheidhmiúil
inbhuanaithe. Cuirfidh an fóram seo ardán ar fáil le
fhaisnéis a fhoinsiú agus le foghlaim as eispéiris ó dhaoine
eile atá ag forbairt DSS le haghaidh bainistíocht foraoise.
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CÚLRA

Tá a lán foraoisí curtha ar thailte portaigh iartharacha na
hÉireann. Is fadhb chasta í a mbainistíocht inbhuanaithe.
Cuireann an raon de shrianta criticiúla comhshaoil agus
sóisialta ba chóir a chur san áireamh, chomh maith le
dáileadh aoise na gclampaí, leis na fachtóirí ba chóir
breathnú orthu agus cinntí á ndéanamh faoi thodhchaí na
bhforaoisí seo. Ba cheart iniúchadh a dhéanamh ar uirlisí
tacaíochta cinntí le héascaíocht a dhéanamh do
bhainistíocht clampaí, bunaithe ar íogaireacht
dobharcheantar, an gcineál ithreach, Limistéir
Oidhreachta Náisiúnta, ar sholáthar fóntas,
acmhainneacht eacnamaíoch agus inghlachthacht
shóisialta. Baineann sé seo go sonrach le foraoisí bunaithe
ar thailte portaigh agus limistéir íogair chomhshaoil, agus
ba chóir do chinntí leagain agus athfhoraoisithe raon
leathan d’fhachtóirí eacnamaíocha, sóisialta agus
comhshaoil a chur san áireamh.

CUSPÓIRÍ

Is í aidhm an tionscadail ná an méid seo a leanas a
fhorbairt:
• córas GIS ina bhfuil faisnéis spásúil, chomhthéacsúil

agus cháilíochtúil ar shrianta a bhaineann le foraoisí
tailte portaigh iartharacha (WPFanna).

• maitrís de na hiarmhairtí agus na srianta aitheanta a
bhaineann leis an raon de chleachtais bainistíochta
foraoise fhéideartha agus athruithe úsáid talún
féideartha.

• córas tacaíochta cinntí (DSS) le haghaidh bainistíochta
inbhuanaithe agus athdhearadh WPFanna.
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Tábla 1: Cineálacha úsáid talún i bhForaoisí Glennamong agus
Néifinn.

Achar na foraoise
(ha)

Cineál úsáid talún Glennamong Nephin

Meath-thorthúil lom 7 25

Inpleandáilte lom 28 37

Ardtalamh lom 0 474

Ardfhoraois crann
leathanduilleach 0 29

Gaothstoite 0 0

Ardfhoraois chónaiféir 665 3,544

Marbh 0 1

Leagtha 0 113

Ardfhoraois mheasctha 0 4

Ilghnéitheach 0 0

Seascann 1 7

Neamhfhorbartha 23 128

Uisce 0 62

Iomlán 724 4,426
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Athbhreithniú litríochta a chur i gcrích.
• Modheolaíochtaí GIS a fhorbairt agus a athbhreithniú.
• Sonraí bhreise a fháil as foinsí idirnáisiúnta.
• Maitrís DDS a chruthú.
• Freastal ar chomhdháil an Chumainn um Thíreolaithe

Meiriceánacha, Aibreán 2010.
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Figiúr 1: Suíomh Fhoraoisí Glennamong agus Néifinn.


