
58

FOIREANN AN TIONSCADAIL

An tOllamh Maarten Nieuwenhuis, an Coláiste Ollscoile,
Baile Átha Cliath *
An Dr Brian Tobin, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Paul Gardiner, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Samuel Olajuyigbe, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
An tOllamh Bruce Osborne, an Coláiste Ollscoile, Baile
Átha Cliath
An Dr Matt Saunders, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha
Cliath
Guiseppe Benanti, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
An tOllamh Thomas Bolger, an Coláiste Ollscoile, Baile
Átha Cliath
An Dr Brian Reidy, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

* Ríomhphost: maarten.nieuwenhuis@ucd.ie

LE CRÍOCHNÚ: Meitheamh 2012

CÚLRA

Is é cuspóir foriomlán CARBiFOR II ná faisnéis a sholáthar
le haghaidh tionchar suaite, athrú úsáid talún, cineál
ithreach agus aois foraoise ar bhuiséid charbóin atá
ábhartha do na riachtanais tuairiscithe faoi Phrótacal
Kyoto an Choinbhinsiúin um Athrú Aeráide maidir le
hÚsáid Talún, Athrú Úsáid Talún agus Foraoiseacht a
chainníochtú. Forbraíonn CARBiFOR II go díreach ar
ghnóthachtálacha CARBiFOR, trí am réise na dtomhas
flosca a shíneadh le hanailís a dhéanamh ar aois clampaí,
mar aon leis na tionchar ar shuiteadh a tharlaíonn de bharr
oibríochtaí foraoisithe agus tanaithe. Déanfaidh an
tionscadal seo iarracht chomh maith le tréithriú a
dhéanamh ar athruithe i mbithmhais, dianscaoileadh,
flosc gás ceaptha teasa CO2 agus neamh-CO2 a bhaineann
le hithreacha agus speicis chrainn éagsúla, a sholáthróidh
measúnú níos cuimsithí ar bhuiséad gás ceaptha teasa
iomlán éiceachórais na bhforaoisí Éireannacha. Tá sé
beartaithe ag an tionscadal staidéar a dhéanamh ar thrí
chronaisheicheamh iomlána (sraith de láithreáin ar
fhorbairt fáschoillte foraoise iad):
Cronaisheicheamh 1:Sprús Sitceach a fhásann ar ithir
mhianrach;
Cronaisheicheamh 2: Sprús Sitceach a fhásann ar ithir
mhóna;
Cronaisheicheamh 3: Fuinseog a fhásann ar ithir
mhianrach.

CUSPÓIRÍ

• Leithdháileadh bithmhaise agus tomhais stoic.
• Staidéar ar dhianscaoileadh adhmaid ghairbh os cionn

na talún agus faoin talamh.
• Radar treáite talún a úsáid le bithmhais faoin talamh a

mheas.
• Malartú dromchla CO2, H2O agus fuinnimh shuaite a

thomhas thar roinnt ranguithe d’aoiseanna foraoise ag
úsáid túir Comhaithraiths Eddy bhuana agus
shoghluaiste.

• Meastacháin de chailliúintí C a bhaineann le tanú,
glasra bainteacht agus athrú úsáid talún.

• Astaíochtaí gás ceaptha teasa neamh-CO2 a bhaineann
le hathrú úsáid talún agus aois clampaí foraoise a
thomhas.

• Measúnú a dhéanamh ar an nglanbhuiséad GHG a
bhaineann le foraoisiú.

• Tréithriú ithir chronaisheichimh agus stoic C a theilg.
• Sampláil ithreach ar cheapacha NFI agus láithreáin

chronaisheichimh.
• Ionchuir agus paraiméadair C don tsamhail Century.

F O R A O I S Í A G U S A T H R Ú A E R Á I D E

CARBIFOR II
Forlámhú carbóin le héiceachórais foraoisí Éireannacha

Grianghraf ó bharr an túir bhuain ag Dooary. Ba ionann an meán-dbh
agus an meánairde agus 17.6 cm agus13.9 m, faoi seach, sa chlampa
20 bliain d’aoise. Thug an titim sneachta i mí Feabhra aertheochtaí os
cionn cheannbhrat na foraoise go dtí -2.7oC. Bhí teochtaí ag an
leibhéal talún céim níos airde de bharr thionchar foscaidh an
chlúdaigh chrainn.
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DUL CHUN CINN

Bailíodh go leor sonraí le cothromóidí bithmhais crainn
bhig a thógáil a chlúdaíonn fuinseog, fearnóg, learóg agus
sprús Sitceach. Úsáidfear iad seo le bithmhais i gclampaí
foraoisí níos óige a mheas áit nár féidir an dbh a thomhas.
Is í an scóip airde ná 30 cm go 11 m. Go minic tagann na
foraoisí óga seo lasmuigh de raon na
gcothromóidí/samhlacha táirgeachta bithmhaise.
Úsáideadh meastacháin stoic a dhíorthaíodh ó
shuirbhéanna bithmhaise chronaisheicheamh an sprúis
Shitcigh le scrúdú a dhéanamh ar athruithe aoise i
mbreisíocht foraoise (Figiúr). Ba í an táirgiúlacht is fearr
nó an táirgiúlacht idir na blianta 16 go 1 nuair ab fhearr
an iomaíocht ceannbhrat clampaí. Bhí méid na titime
eascrach (spíonta agus craobhóga) éagsúil ar fud
chronaisheicheamh an sprúis Shitcigh ó 0.31 (6 bliana
d’aois), go 2.1 (14 bliana d’aois), go 1.33 t C ha-1 (21 bliain).
Comhfhreagraíonn an méid is mó do thréimhse na
forbartha foraoise agus tá an stocáil foraoise ard go fóill
(tá an stocáil don fhoraois atá 21 bliain d’aois laghdaigh
go suntasacha ag dhá thanú) agus tá fás na gcorónach
crainn ag éirí teoranta trí iomaíocht.
Leantar de shampláil a dhéanamh ar mhálaí rútaí
adhlactha bromúdarásacha agus na trialacha rútaí
trinsithe gach sé mhí. I ndiaidh tomhais ollchailliúintí
agus dlúis a dhéanamh, rinneadh samplaí a homaiginiú
agus thalmhú le haghaidh anailís CHN, atá i ndiaidh tosú.
Léiríonn na céad torthaí comhchoibhneas ionchais idir an
cóimheas C:N agus dlús na samplaí ranga lofa. De réir
mar a chuaigh an lobhadh chun cinn, laghdaíonn an
cóimheas C:N agus an dlús (Figiúr 2). Léiríonn suirbhé ar
stoic smionagar adhmaid ghairbh (CWD; Figiúr 3)
rachmas de lomáin fhágtha i ndiaidh tanaithe ag an
gclampa 35 bliain d’aois. B’fhéidir go bhfuil sé seo ard go
haitíopúil de bharr deacrachtaí i bhfómhar mar gheall ar
fhána géar ag an láithreán seo.
Léirigh tomhais chomhathraithis eddy go méadaíonn
neart linn charbóin fháschoillte foraoise an sprúis Shitcigh
le haois i ndiaidh fhoroisithe ar fhéarach leathnádúrtha ar
sheanchlampa foraoise 21 bliain d’aois (Figiúr 4). Tá sé
léirithe go bhfuil iarmhairtí neodracha agus diúltacha
araon ag tanú ar asamhlú carbóin (Figiúr 5). Rinneadh
foraoise Dooary a thanú in 2007 (líne agus roghnúchán)
agus 2008 (roghnúchán). Taispeánann na torthaí méadú i
nGlantáirgiúlacht Éiceachórais (NEP) an chlampa i
ndiaidh an chéad tanaithe de bharr laghdú beag in
olltáirgiúlacht (GPP), mar aon le laghdú suntasach i
riospráid éiceachórais (Reco). Taispeánann torthaí an dara
tanaithe laghdú in NEP de bharr laghdaithe i GPP agus
Reco araon.
Tomhasadh eisileadh dí-ocsaíd charbóin (CO2) ithreach ag
an bhféarach, láithreáin chronaisheichimh 6 bliana agus
21 bliain d’aois. Taispeánann na torthaí go laghdaíonn
eisileadh CO2 le haois an chlampa foraoise cé nach bhfuil
na torthaí seo suntasach (p>0.05). Tógadh foscaí eisiaimh
deascaidh (Figiúr 6) le himscrúdú a dhéanamh ar

Figiúr 1: Breisíocht ar fud chronaisheicheamh an sprúis Shitcigh ag
Dooary, Co. Laoise. Gineadh meastacháin stoic ó shuirbhéanna ar
chlampaí (ar roinnt láithreán ó bhí 2005 ann) agus an bhreisíocht ríofa
mar an difríocht idir bliain amháin agus an bhliain ina dhiaidh sin. Cé go
ndearnadh oibríochtaí tanaithe ar chlampaí 18 agus 20 bliain, cuireadh
an méid a baineadh ar shiúl ar ais d’fhonn táirgiúlacht clampa a chur i
gcomparáid le blianta nár cuireadh tanú i bhfeidhm.

Figure 2: The relationship between C/N ratio of Sitka spruce deadwood
and the basic density in different decay classes (level of decay increases
from DC0 to DC4).

Figiúr 3: Stoic smionagair adhmadaigh ghairbh (CWD) os cionn na talún
ar fud shraith de láithreáin sprúis Shitcigh níos sine. Ní chuirtear rútaí
marbha faoin talamh san áireamh.
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ForesSoilC. Tá trí láithreán móna le sampláil faoi láthair.
Mura bhfuil na láithreáin seo oiriúnach, roghnófar
láithreáin chúltaca ó liosta cúltacaí. Rinneadh an chéad
chronaisheiceamh a shampláil.
Rinneadh trí cheathrú de na láithreáin a sampláladh a
phróiseáil le haghaidh Carbón Orgánach Ithreach (SOC).
Tomhasadh agus ríomhadh Dlús Toirte (BD) le haghaidh
os cionn leath de na láithreáin. Tá tús curtha le hanailisí
ar SOC ag úsáid anailís CHN. Uair amháin a bheidh obair
SOC agus BD críochnaithe tosóidh anailís uigeachta.
Cuirfear tús le samhaltú go luath de réir mar a bheidh
sonraí SOC ar fáil. Déanfar an cleachtadh samhaltaithe
phríomhúil ag úsáid Century, agus déanfar imscrúdú ar
Yasso chomh maith.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Leanfaidh sampláil bhithmhaise ar phéine, learóg agus
fhuinseog in 2010.

• Déanfar suirbhéanna ar láithreáin úra cronaisheicimh
le stoic bhithmhaise agus CWD a dheimhniú.

• Sampláil trialach ar dhianscaoileadh CWD os cionn na
talún (málaí bromúdarásacha)

• Tomhas ar dhianscaoileadh faoin talamh (lena n-
áirítear mála dianscaoilte agus tochailt cearchaillí).

• Leanúint de bhailiú eascrach, anailís ciorcal crann ó
shamplaí diosca, de shampláil glasra talún agus
tomhas riospráidí lomáin lofa.

F O R A O I S Í A G U S A T H R Ú A E R Á I D E

Figiúr 4: Glantáirgiúlacht Éiceachórais im 2009 i ndáil le
cronaisheicheamh an sprúis Shitcigh, ó fhéarach nádúrtha (réamh-
fhoraoisiú) trí go dtí clampa 21 bliain d’aoise.

Figiúr 5: Comhathrú idirbhliantúil de Ghlantáirgiúlacht Éiceachórais i
bhforaoise Dooary, Co.Laoise.

Figiúr 6: Foscadh eisiaimh fearthainne suite ag láithreán
cronaisheicheamh fhéarach Dooary.

iarmhairt dálaí ithreach uisce atá ag athrú ar eisileadh CO2
ithreach.
Léiríonn gás rianta a bailíodh ag cronaisheicheamh
fhoraois Dooary go méadaíonn an comhshó féaraigh go
foraoise na hastaíochtaí ocsaíde nítriúla (N2O) don
atmaisféar, agus go laghdaíonn astaíochtaí meatáin (CH4).
Tá na torthaí seo go mór de bharr athruithe i hidreolaíocht,
de bharr dálaí leathbhaite ag an láithreán féaraigh bíonn
dálaí ithreach anocsaí ann a chuireann feabhas ar
tháirgeadh meatáin. Tháinig laghdú in astaíochtaí CH4 de
bharr an chiona uisce ag na láithreáin foraoisithe ach
tháinig méadú ar astaíochtaí N2O.
Cuireadh an tsampláil d’ithreacha mianracha agus
móinteach i gcrích. Tugadh tús áite dóibh seo thart
ithreacha móna ag úsáid prótacal samplála mionsonraithe,
a comhaontaíodh leis an tionscadal ForesSoilC i mí na
Nollag 2008. Roinneadh trealamh samplála móna le

Tarathrú móna ag síneadh 6 m a úsáideadh le samplaí a bhailiú ó
dhoimhneachtaí éagsúla tríd an bpróifíl ithreach.
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• Cuirfidh túr comhathraithis soghluaiste eddy 3
láithreán cronaisheichimh ar fánaíocht le linn 2010.

• Leanfar de thomhais leanúnacha CO2 de riospráid
ithreach agus próifíl ceannbhrait ag foraois Dooary.

• Leanfar de trialacha dianscaoilte, titim eascrach agus
athrúchán rútaí míne.

• Déanfar tomhais de N2O agus CH4 agus riospráid
ithreach ag 2 láithreáin chronaisheichimh in 2010.

• Leanúint de shampláil agus phróiseáil ceapach
péirithe le NFI.

• Tús a chur le hanailís ar shamplaí.
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Staidéar allamuigh
D’úsáideadh láithreáin chronaisheicimh fhoraois Dooary
le lá mustair foreolaíochta a óstáil do ranga foraoiseachta
na tríú bliana UCD i mí Dheireadh Fómhair.

Líonrú tionscadal
• Láithreán Dooary, in éineacht le roinnt tascanna oibre

breise, atá san áireamh anois i dtionscadal úr GHG na
hEorpa arna mhaoiniú ag an Eoraip, ag tosú i mí
Eanáir 2010.

• Áiríodh ar obair thaighde foraoise in ANAEE (anailís
agus turgnamh ar éiceachórais, tionscadal AE le
réamh-mhaoiniú).

• Tá plé á leanúint chomh maith maidir le
rannpháirtíocht in ICOS (Córas Breathnóireacht
Carbóin Idirnáisiúnta), a choibhéis Éireannach IGOS-
I, agus LifeWatch (monatóireacht fhadtéarmach ar
éiceachórais).

• Tá láithreán Dooary san áireamh anois sa tionscadal
FutMon AE (monatóireacht fhadtéarmach ar
éiceachórais foraoise) mar láithreán Leibhéal 1.


