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CÚLRA

Cuireadh córas tuairiscithe carbóin na hÉireann
(CARBWARE) i bhfeidhm in 2004 ar dtús báire le
tuairiscithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe
ar Athrú Aeráide (UNFCCC) maidir leis na foinsí agus
linnte foraoise uile a chomhlíonadh. Cé go léiríonn an
tsamhail seo an méid dóchúil a chuireann foraoisí le
féidearthacht na stórála (linn) C náisiúnta, bhrath an córas
ar shamhlacha fás clampaí ginearálaithe a úsáid le cur síos
a dhéanamh ar athruithe i stoic charbóin foraoisí de bharr
an easpa de shonraí an fhardail foraoise náisiúnta (NFI).
Soláthraíonn infhaighteacht sonraí NFI mionsonraithe
agus faisnéis taighde úr an deis anois le CARBWARE a
athfhorbairt agus cuireann sé feabhas ar mheastacháin i
ndáil le hathruithe i stoic charbóin foraoisí náisiúnta. Tá sí
d’aidhm ag faisnéis taighde trialach agus
breathnóireachta, a rinne na tionscadail CARBiFOR 2 agus
FORESTSOILC, an córas tuairiscithe CARBWARE a thacú
agus a fhorbairt.

CUSPÓIRÍ

Is é an cuspóir foriomlán ná athruithe i stoc C agus stoc i
bhforaoisí na hÉireann a thuairisciú ag úsáid formáid an
UNFCCC a comhaontaíodh maidir le húsáid talún, athrú
úsáid talún agus foraoiseacht (LULUCF) an Phainéal
Idirnáisiúnta um Athrú Aeráide (IPCC) treoir dea-
chleachtais ar (LULUCF) agus tuairisciú Kyoto.
Spriocanna sainiúla:

• Anailís ar shruthanna sonraí NFI agus iFORIS le
faisnéis ábhartha a fháil i bhformáid atá
comhoiriúnach le CARBWARE.

• CARBWARE a mhionchoigeartú agus a athfhorbairt le
samhlacha bithmhais crann aonair sainiúil do speicis a
chur san áireamh.

• Anailísí staitisticí-íogair le nós imeachta tuairiscithe
GPG-LULUCF-chomhlíontach a roghnú leis an méid
is lú de neamhchinnteacht agus earráidí.

• Bunachar sonraí ionchuir a chur i bhfeidhm le QA/QC
agus formáidiú sonraí inchuir a chumasú le haghaidh
ríomhaireachtaí CARBWARE.

• Comhéadan bogearraí bunaithe ar Windows bunaithe
ar shamhail CARBWARE agus atá comhoiriúnach le
tábla tuairiscithe LULUCF, UNFCCC agus comhaid
aschuir Kyoto a fhorbairt. Rithfidh na bogearraí seo
cásanna éagsúla agus ionchorpróidh siad anailís
neamhchinnteachta.

• Nós imeachta tuairiscithe C-stór Táirge Adhmaid
Bainte in CARBWARE.

• Athbhreithniú piara neamhspleách ar mheicníocht
tuairiscithe, roimh iarratais deiridh agus athfhorbairt
más gá.

• Foilseachán de lámhleabhar tuairiscithe LULUCF agus
Kyoto, a chloíonn le riachtanais GPG, maidir le foraoisí
na hÉireann.

• Impleachtaí an athraithe aeráide ar fhorlámhú
féideartha ag foraoisí Éireannacha ag úsáid samhail
ESC bunaithe ar tháirgeacht faoi chásanna éagsúla
d’athrú aeráide.

DUL CHUN CINN

Tuairisciú UNFCCC
Is é i mbliana a cuireadh chéad iarratas oifigiúil maidir le
meastachán linn CO2 isteach le haghaidh foraoisithe,
dífhoraoisithe (ARD), faoi Airteagal 3.3 de Phrótacal
Kyoto. Ba é an méid CO2 a baineadh ar shiúl a bhaineann
le gníomhaíochtaí ARD ó 1990 ná 2.6 Mt de CO2 in 2008,
arna dheimhniú tríd an gcóras CARBWARE nuabhunaithe
(Figiúr 1). De bharr samhlacha fás crann aonair úra agus
faisnéis NFI a ionchorprú tháinig méadú suntasach ar
mheastachán forlámhaithe carbóin, cothrom le €5 milliún
breise do 2008 amháin1. Is ionann é seo agus toradh maith
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CARBWARE
Forbairt uirlisí agus córas le tuairisciú a dhéanamh ar stoic charbóin foraoise

agus athrú stoic faoi Phrótacal Kyoto agus faoin UNFCCC

1 Mheas réamh-mheastacháin roimhe seo, ag úsáid samhlacha seanchlampaí, glacadh de 2.1 Mt CO2 le haghaidh ghníomhaíochtaí ARD in 2008.
Glactar leis gurb é €10 in aghaidh an tona an praghas CO2.
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ar infheistíocht taighde, ag cur san áireamh gur 700 k an
buiséad do CARBWARE do 2007-2011

Samhaltú fáis
Cuireadh samhail crann aonair le haghaidh sé chohórt de
speicis éagsúla i gcrích agus táthar á foilsiú faoi láthair.
Dearadh na samhlacha seo le déileáil go sonrach le sonraí
ón NFI, nach gcuireann go leor faisnéise ar fáil le
samhlacha bunaithe ar chlampaí cosúil le GROWFOR a
úsáid. Rinneadh an tsamhail a chódú ag úsáid na
bogearraí CARBWARE úra.
Is iad na príomhghnéithe ná:
• Is féidir samhlacha crann aonair a chur i bhfeidhm ar

clampaí speiceas leath-nádúrtha, measctha agus
d’aoiseanna míchothroma.

• Is féidir na samhlacha seo a chúpláil le teicneolaíochtaí
braite cianda cosúil le LiDAR.

• Cuimsíonn an tsamhail an fachtóir iomaíochta atá
ábalta déileáil le mortlaíocht dhifriúil agus éifeachtaí
iomaíochta. Dá bhrí sin, mar shampla, is féidir samhail
amháin a úsáid le haghaidh clampaí tanaithe agus
clampaí neamh-thanaithe agus dlús cuir éagsúil acu.

• Is samhail dhinimiciúil í an tsamhail toisc gur féidir
leis cuntas a thabhairt ar na haistrithe spásúla agus
stáit ar forbairt clampaí iad.

• Rinneadh samhlacha um mortlaíocht crann aonair
dhócúlach a fhorbairt ionas gur go n-ionsamhalódh na
cohóirt éagsúla mortlaíocht nádúrtha gach cineáil
foraoise.

Forbairt bogearraí
Cuireadh cód bogearraí le haghaidh modúil
réamhphróiseála, fáis, mionchóirithe agus dáilte
CARBWARE i gcrích (Figiúr 1). Glacann an córas
tuairiscithe úr cur chuige bunaithe ar ghníomhaíochtaí atá
bunaithe ar mhaitrís aistrithe talún agus faisnéis
gníomhaíocht foraoise (Figiúr 1). Is iad na foinsí sonraí
gníomhaíocht foraoise d’fhardal GHG ná Fardal Foraoise
Náisiúnta na hÉireann (NFI) agus taifid ceadúnas leagain
arna dtiomsú ag an tSeirbhís Foraoiseachta. Cuireann
Coillte faisnéis bhreise ar fáil. Déantar an Córas um
Pleanáil Faisnéis Foraoise stáit (FIPS), an Scéim Íocaíochtaí
Deontais Phréimhe (GPAS) agus taifid ceadúnas leagain
teoranta a úsáid le sonraí spásúla a fháil. Cuimsíonn an
córas tuairiscithe córas QA/QC leanúnach, trína ndéantar
aschuir samhlacha a bhailíochtú i gcoinne tomhais
atriallacha NFI ar bhonn rollta 5 bliana. Táthar ag súil go
mbeadh an chéad NFI atriallach a chlúdaíonn 1/5 den
limistéar foraoise críochnaithe in 2011.

Anailís ar chnámha scéil maidir le hidirbheartaíocht
Chóbanhávan
Bhí an chuid is mó de ghníomhaíochtaí CARBWARE faoi
thacaíocht a chur ar fáil don réamh-idirbheartaíocht agus
do na cruinnithe COP i gCóbhanhávan. Is féidir le tíortha
Iarscríbhinn 1 tuairisciú agus cuntasaíocht ar
astaíochtaí/laghduithe GHG a bhaineann le bainistíocht
feirme (.i. foraoise a cuireadh roimh 1990) a roghnú faoi
Airteagal 3.4 de Phrótacal Kyoto. Bhí roghnú na
ngníomhaíochtaí seo don chéad tréimhse tiomantais
(2008-2012) deonach. Le haghaidh cuntasaíocht linnte

Figiúr 1: Foramharc scéimreach ar an gcóras tuairiscithe a thaispeánann na sruthanna sonraí ionchuir isteach i mbogearraí CARBWARE agus ar
fheidhmiúlacht CARBWARE



64

agus foinsí carbóin ag bainistíocht foraoise, faoi Airteagal
3.4, teastaíonn go ndéanfaí éifeachtaí neamhdhíreacha
spreagtha ag daoine a bhreathnú go cúramach. Ní
bhreathnaíonn an riail reatha, áfach, ar chuntasaíocht le
haghaidh bainistíocht foraoise Airteagal 3.4 (.i.
oll/glanchuntasaíocht tréimhse bonnlíne le caidhp le
teorann a chur ar uasmhéid na linnte cuntasacha)
éifeachtaí dinimiciúla an struchtúir aoise ó
ghníomhaíochtaí a rinneadh roimh 1 Eanáir 1990 mar a
ordaítear i gComhaontuithe Marrakech COP 2001.
Léiríonn taifid fardail stairiúla agus pleananna
réamhaisnéis bainistíochta fo-rannóige go bhfuil aistriú i
ndáileadh an ranga aoise ó dháileadh rang aoise óig
‘sceabhach’ i 1959 go dtí beagnach gnáthchuar dáilte i 1998
(Figiúr 2). Mar sin féin, feictear aisiompú i dtreo
mhinicíocht an ranga aoise óig faoi 2006. Leanann an

treocht seo go dtí 2012, agus athdháileadh ina dhiaidh sin
i dtreo na ranganna aoise níos sine sa tsraith ama 2020
réamh-mheasta. Tá an haistrithe seo i ndáilte minicíocht
rang aoise comhsheasmhach le rátaí foraoise stairiúla agus
meán-aois glanleagain de ca. 50 bliain.
Léiríonn na meastacháin astaíochtaí/bhainte stairiúla
agus réamh-mheasa i ndáil le foraoisí roimh 1990 laghdú
suntasach sa bhaint, go háirithe ó ca.2000 (Figiúr 3).
Athraíonn an stoc C foraoise ó ghlan-linn de 1Mt CO2 in
2000 go dtí glan-astaíocht de 0.7 Mt CO2 faoi 2020. Meastar
go dtéann na hathruithe ar dháiltí rang aoise i bhfeidhm ar
astaíochtaí/bhaint foraoise réamh-mheasta (Figiúr 3) ar
dhá bhealach:
a) Laghdú i mbreisíocht bhithmhaise. Tá fianaise ann ar

laghdú in ollbhreisíocht bhithmhaise idir 1998 agus
2020. D’fhéadfadh sé seo a bheith bainteach le hathrú
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Figiúr 2: An dáileadh minicíocht rang aoise bunaithe ar staitisticí achomair (histeagraim liatha) agus cuar dáilte (líne sholadach) le haghaidh foraoisí a
cuireadh roimh 1990, ar 89% d’fhoraoisí Coillte iad.
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i minicíocht meán-aoise agus rang aoise de bharr níos
lú táirgiúlachta de bharra níos óga i ndiaidh
glanleagain.

b) Laghdú i linn C brosna, de bharr dhianscaoileadh
cónaitheach C d’iarmhair fhómhair i ndiaidh na chéad
uainíochta. Cuirtear cailliúint C ar aghaidh go dtí an
dara rothlú barr le haghaidh tréimhse ca. 30 bliain.2

Bunaithe ar chleachtadh samhaltaithe ag úsáid sonraí
fardal fo-rannóige agus pleananna réamhaisnéis
bainistíochta, ar cnámh scéil gnáthghnó iad spreagtha ag
breithnithe foreolaíochta, molaimid go n-úsáidfí bonnlíne
réamh-mheasta le héifeachtaí oidhreacht rang aoise a
bhreathnú. Baineann sé seo le tréimhse bonnlíne
cuntasaíochta a roghnú áit a bhfuil na staitisticí daonra
cosúil le luachanna tréimhse cuntasaíochta, agus tríd sin
an éifeacht oidhreacht rang aoise ar bhaintí a íosmhéadú.
Sa chás seo, déanann úsáid de bhonnlíne réamh-mheasta
mar thagairt grinnbhreathnú ar an méid a chuireann an
éifeacht oidhreachta le torthaí cuntasaíochta, agus ní
shásódh sé na hathruithe i gcleachtais bainistíochta
foraoise ach amháin i dtacaíocht an mhaolaithe ar athrú
aeráide. Bunaithe ar réamh-mheastachán CARBWARE, ag
úsáid pleananna réamhaisnéis ghnáthghnó, is í an
bonnlíne ag breathnú ar aghaidh a bheadh ann don
tréimhse 2013 go 2020 ná 0.67 Mt de CO2 (nó -0.08 Mt CO2
in aghaidh na bliana). Is é an buntáiste leis an gcóras
cuntasaíochta seo ná go gcuireann sé dreasacht ar fáil do
pháirtithe leasmhara le féidearthacht forlámhaithe CO2 a
mhéadú nó le hadhmad a bhaint ag costas cuntasach
carbóin.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Modúil táirge adhmaid bainte a chur isteach i
CARBWARE.

• Modúl tuairiscithe a chur i gcrích.
• Anailís ar neamhchinnteacht agus córas Monte Carlo

a scópáil le haghaidh forbairt bogearraí.

• Ionchuir sonraí QA/QC isteach i mbogearraí
CARBWARE

• Cuidiú le FORESTSOILC agus CARBiFOR II le
hanailís ar shonraí ceapach péirithe le haghaidh
athruithe stoc carbón ithreach a bhraith.

• An modúl dáilte a nuashonrú le cothromóidí
bithmhaise úra ó CARBiFOR II.

• Bailíochtú ar na samhlacha fáis le fardail athdhéanta
NFI.

• Tuarascáil náisiúnta LULUCF agus Kyoto 2009 a chur
isteach.
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Comhoibriú agus Coistí
• Comhalta de chuid coiste bainistíochta ECHOES: Cost

FP0703 (Athrú Aeráid Ionchais agus Roghanna maidir
le Foraoiseolaíochta na hEorpa.)

• Comhalta de chuid an Ghrúpa Stiúrtha Náisiúnta ar
Thionchar agus oiriúnú an athraithe aeráide.

• Comhalta de chuid an Ghrúpa Stiúrtha Náisiúnta ar
mhaolú an athraithe aeráide.

• Rannpháirtíocht i gceardlanna ar cheisteanna
tuairiscithe LULUCF.

• Athbhreithneoir UNFCCC ar thuairisciú LULUCF
agus Kyoto.

Figiúr 3: An t-athrú iomlán i stoc carbón i ngach foraois a cuireadh
roimh 1990 maidir leis na blianta 1990 go 2020 (réamh-mheasta).

2 Black et al. (in preparation). Historic and projected carbon dioxide emission/removals for forest management under Article 3.4.


