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CÚLRA

Tionscnaíodh an tionscadal le treoir a thabhairt do roghnú
speiceas foraoise in Éirinn. Beidh tionchar ag athrú aeráide
ar roghnú speiceas agus soláthróidh CLIMADAPT treoir
ar oiriúnacht le haghaidh réamh-mheastacháin cásanna
aeráide.

CUSPÓIRÍ

• Córas rangaithe foraoise a dhearadh do roghú speiceas
crann agus féidearthacht in Éirinn bunaithe ar
léirmhíniú ar shé fhachtóir bithfhisiceacha.

• Bonn eolais ar straitéisí maidir le hoiriúnú don athrú
aeráide a fhorbairt, lena n-áirítear rogha speiceas agus
mionathruithe foraoiseolaíochta ó léirmhíniú ar an
gcosúlacht d’iarmhairtí aibitheacha agus bitheacha a
thiocfadh as athrú aeráide.

• Samhlacha táirgeachta bunaithe ar eolas le haghaidh
sprús Sitceach agus speiceas eile a bhailíochtú má
cheadaíonn infhaighteacht sonraí é.

• Uirlis tacaíochta cinntí ar scála clampa agus scála
spásúil bunaithe ar an ngréasáin a fhorbairt.

DUL CHUN CINN

Ullmhú sonraí: Cuireadh na sonraí spásúla arb iad na sé
athróg bhithfhisiceacha i gcrích d’Éirinn. Lena chois sin,
rinneadh luachanna AT agus MD spásúla, bunaithe ar
réamh-mheastacháin athraithe aeráide amach anseo le
haghaidh cásanna astaíochtaí IPCC A2 agus B1 a ríomh
d’Éirinn. Cruthóidh na sonraí seo an bonn maidir le
hoiriúnacht speiceas crann a mheas, agus soláthróidh siad
measúnú tosaigh ar na hiarmhairtí aeráide dóchúla agus
straitéisí oiriúnaithe le haghaidh teaglaim iarmhairt
aeráide de chineál láithreán speicis faoi leith.

Sonraíocht samhla: Cuireadh síos ar shamhlacha
oiriúnachta bunaithe ar eolas le haghaidh 21 speiceas
crann. D’úsáid samhlacha faisnéis ó chruinniú sainghrúpa
Delphi i mBaile Átha Cliath, in 2007, agus ó thorthaí plé
sainghrúpa ar oiriúnacht speiceas crann don Bhreatain
Mhór in 2001. Cuireadh na samhlacha síos ar oiriúnacht
speicis i ndáil le gach ceann de na sé athróg
bhithfhisiceacha. Déantar oiriúnacht a shainiú tríd an
bhfachtóir is teorannaí le haghaidh cineál láithreáin faoi
leith.
Bailíochtú: Léirigh tuilleadh bailíochtaithe ar na tuartha
táirgeachta bunaithe ar eolas maidir leis an sprús Sitceach
ag úsáid modhanna Bayesacha agus Monte Carlo samhail
eile atá oiriúnach le haghaidh tháirgeacht sprúis Shitcigh
a thuar. Bhí bailíochtú deacair de bharr na n-iarmhairtí
anaithnide a bhaineann le toirchiú ar a lán de na láithreáin
a úsáidtear le haghaidh oiliúint agus bhailíochtú na
samhla. Tá an modúl seo á scríobh lena fhoilsiú.
Feidhmchlár gréasáin: Rinneadh an chroíshamhail
d’fheidhmchlár gréasáin a chur i gcrích agus a thástáil.
Úsáideann sé seo teicneolaíochtaí Java script agus AJAX
(Java agus xml aisioncronach) agus naisc le mapaí agus
íomháú satailíte Google™. Tá an modúl anailíse ar shonraí
spásúla curtha i gcrích anois. Tá an líon ard de chomhaid
spásúla a úsáideann an feidhmchlár á dtiomsú agus a n-
ullmhú lena n-úsáid faoi láthair.
Comhéadan úsáideora: Cuireadh an comhéadan úsáideora i
gcrích agus tá sé réidh le haghaidh tástála. Cuireann
modúl spásúil an chomhéadain ar chumas an úsáideora
fachtóirí láithreáin a chuireann teorann ar oiriúnacht agus
fhás speiceas crann a léirshamhlú. Taispeánann Figiúr 1
an tsraith thorthúlacht na hithreach atá forshuite ar chúlra
mapa Google™. Cuireann an comhéadan ar chumas an
úsáideora chomh maith fachtóirí aeráid don tréimhse
1961-1990, agus do réamh-mheastacháin ar athrú aeráide
amach anseo maidir le dhá chás astaíochtaí IPCC a
léirshamhlú. Taispeánann uirlis CLIMADAPT an
oiriúnacht agus an táirgiúlacht faoi na dálaí seo go
spásúla.
Staidéar PhD: Sholáthair staidéar píolótach (cuid de PhD
ag UCD) le strus taise a mheas i roinnt speicis chrann ar
fud traschriosa thiar-thoir ar fud na hÉireann agus an
Ríochta Aontaithe, torthaí an-suimiúla. Thaispeáin anailísí
staitistiúla ilathráideacha gur mhéadaigh dlús na gciorcal
crann aonair leis an teocht teasa treoiruimhir-charntha
(Figiúr 2), agus gur laghdaigh ollmhaireacht an fháis
radúil sna samhraí ina raibh easnamh taise níos airde
(Figiúr 2).
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CLIMADAPT
An úsáid de Rangú Láithreán Éiceolaíoch maidir le foraoisí

agus a mbainistíocht a oiriúnú don athrú aeráide
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Céad chéimeanna eile: Glacfar croíthe ó sprús Sitceach, ó
ghiúis Dúghlaise agus ó phéine Albanach ó chrainn
shamplacha i gceapacha samplacha buana in Éirinn, an
Bhreatain Bheag agus deisceart Shasana. Chruthaíonn an
rogha de láithreáin grádán easnamh taise méadaithe ón
iarthar go dtí an t-oirthear, ach le dálaí ithreach teas
aeráide comhchosúla. Tabharfaidh sé seo deis dúinn tástáil
a dhéanamh ar an gcuireann an t-easnamh taise teorann ar
fhás crann ag láithreáin, agus an dóigh a mbíonn éifeachtaí
éagsúla idir speicis ag a bhfuil fulaingt strus taise éagsúil.
Táthar ag súil go léireoidh an staidéar cibé an mbeadh
frithsheasmhacht strus taise fheabhsaithe i dtéarmaí
iarmhairtí fáis úsáideach agus speicis níos oiriúnaí á
roghnú le haghaidh oiriúnú athraithe aeráide ar láithreáin
de riosca triomaí atá ag méadú nó nach mbeadh.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• An feidhmchlár a thástáil leis an ngrúpa úsáideora in
Éirinn.

• Ceardlanna a thionól in Éirinn le feidhmchlár gréasáin
CLIMADAPT a léiriú.
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Figiúr 1: Léirshamhlú um rátáil
torthúlachta ithreach maidir le
láithreán foraoisithe féideartha ón
mapa ithreach d’Éirinn, forshuite ar
chúlra hibride Google (comhábhar
d’íomháú agus de mhapáil satailíte).

Figiúr 2: Rinneadh anailís
chomhghaolaithe chanónta (CCA) a
úsáid leis na príomhghrádáin d’athrú
speicis/comhshaoil ar fud na gceapach
a shainaithint. Comhghaolaíodh fás
radúil go contrártha le heasnamh taise,
agus rinneadh dlús adhmaid a
chomhghaolú go díreach le teocht
carntha.


