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

FORESTSOILC
Comhathruithe ar stoc carbón ithreach agus floscanna gás ceaptha teasa i bhforaoisí na hÉireann
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Figiúr 1: Láithreáin samplála an tionscadail ForestSoilC.
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CÚLRA

Is comhpháirt lárnach den timthriall (C) iad foraoisí agus
meastar go stórálann siad 77% den C atá stóráil i nglasra
agus 39% den C atá stóráil in ithir. Dá bhrí sin, áirítear i
bPrótacal Kyoto meicníochtaí cosúil le hAirteagal 3.3
maidir le páirtithe forlámhú C a úsáid i bhforaoisí le
spriocanna laghdaithe astaíochta a chomhlíonadh.
Cumasaíonn Airteagal 3.3 athruithe i stoic C de bharr
foraoisithe, athfhoraoisithe agus dífhoraoisithe ó bhí 1990
ann a úsáid d’fhonn astaíochtaí a sheach-chur. De bharr
ráta tapa an fhoraoisithe in Éirinn ó bhí 1990 ann tairgeann
Airteagal 3.3 féidearthacht iontach d’Éirinn maidir le
hastaíochtaí a sheach-chur ó fhoinsí eile. D’fhonn
oibleagáidí idirnáisiúnta tuairiscithe a chomhlíonadh ní
mór go mbaileodh Éire sonraí sainiúla go náisiúnta leis an
gcruinneas a mhéadú agus neamhchinnteacht
mheastachán na n-astaíochtaí GHG arna seach-chur ag
foraoisiú a laghdú.

CUSPÓIRÍ

• Úsáid a bhaint as an gcur chuige ceapach péirithe le
himscrúdú a dhéanamh ar iarmhairt an fhoraoisithe ar
stoic C ithreach ag 30 láithreán foraoise agus le stoic
carbón ithreach a mheas.

• Iarmhairt an fhoraoisithe agus an dífhoraoisithe ar
dhinimic CO2 agus CH4 i móin bhratmhóna a
dheimhniú.

• Iarmhairt an fhoraoisithe crann leathanduilleach
d’ithreacha mianracha ar stoic C ithreach a dheimhniú.

• Imscrúdú a dhéanamh ar iarmhairt an fhoraoisithe ar
fhloscanna CO2 agus N2O.

DUL CHUN CINN

Stoic C ithreach ar scála náisiúnta: Is í an aidhm ná
measúnú cainníochtúil ar na stoic charbóin (C) in
ithreacha fhoraoisí na hÉireann a fhorbairt. I ndiaidh
prótacail samplála agus saotharlainne a fhorbairt agus
roinnt réamhoibre allamuigh, tá sampláil le déanamh ar
21 láithreán ithreach mianraí (.i. 21 péire ina mbeidh
láithreán foraoise amháin agus láithreán neamhfhoraoise
cóngarach), 8 láithreán ithreach mianraí móintí agus 10
laithreán ithreach móna. D’fhorbair an coincheap péirithe
as obair san Nua-Shéalainn.
Rinneadh na láithreáin ithreach mianraí a roinnt ina ocht
ghrúpa samplála bunaithe ar chineál ithreach (ithreacha
donna, podsail, podsalach donn, agus gléireach) agus ar
chineál foraoise (buaircíneach, measctha, nó
leathanduilleach). Déantar na láithreán foraois ithreach
mianraí a phéireáil le láithreán ar láithreán de dhálaí
láithreán réamh-fhoraoisithe é.
Níl na láithreáin ithreach mianraí móna agus móintí
(géireach móinteach agus podsal móinteach) le péireáil de
bharr leibhéal na hinathraitheachta i ndoimhneacht
mhóna laistigh de láithreán.
Léiríonn Figiúr 1 suíomh na láithreán UCC a sampáladh.
Tá sé tábhachtach a shonrú go mbeadh UCD ag déanamh
samplála ar an líon céanna de láithreáin sa taobh thuaidh
den tír. Rinneadh sampláil ar na láithreáin UCC ar fad go
dtí seo. Léiríonn Figiúr 2 an dóigh a n-athraíonn an
meándlús carbóin le haghaidh trí láithreán gléireach
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Figiúr 2: An meándlús carbóin le haghaidh láithreáin gléireach
cónaiféir lena n-áirítear láithreán NFI: 10847, 7495, agus 6799.

Figiúr 3: Sonraí meándlús toirte le haghaidh láithreáin bhratmhóin
íseal-leibhéil lena n-áirítear láithreáin 3286, 54, 659, 3695, 892.

Figiúr 4: Túr flosc comhathraithis eddy.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Stoic C ithreach ar scála náisiúnta: An meastachán ar
athruithe stoic charbóin ithreach agus stoic in
ithreacha fhoraoisí na hÉireann.

• Dinimic C in ithreacha orgánacha: Leanúint de
shampláil gháis le haghaidh floscanna CH4 agus CO2
agus de shonraí dianscaoilte agus cainníochta mar aon
le sonraí athrúchán rútaí a bhailiú.

• Athruithe stoc C in ithreacha mianracha: Láithreán a
roghnú le sampláil láithreáin a chur i gcrích.

• Floscanna CO2 agus NO i bhféarach a foraoisíodh le
déanaí: Leanúint de bhailiú sonraí N2O.

TORTHAÍ

Tá ceardlann náisiúnta le COFORD agus UCD beartaithe
le haghaidh mhí Feabhra 2010.

cónaiféir de réir doimhneachta. Faoi mar a bhíothas ag súil
leis laghdaíonn an dlús carbóin de réir mar a mhéadaíonn
an doimhneacht. Ina theannta sin, tá an dlús carbóin
iomlán (lena n-áirítear an tsraith eascrach) níos mó san
fhoraois i gcomparáid lena láithreán péirithe réamh-
fhoraoisithe. Léiríonn Figiúr 3 an dóigh a n-athraíonn an
meándlús toirte le haghaidh 5 láithreán bratmhóin ag
leibhéal íseal (ard < 150 m) de réir doimhneachta. De réir
na sonraí seo, tá an chuma ann nach méadaíonn an dlús
toirte de réir mar a mhéadaíonn an doimhneacht. Téann
an toradh seo salach ar chuid den litríocht a thuarann go
méadódh an dlús toirt ag dul síos na próifíle
Dinimic C in ithreacha orgánacha: Cuireadh tús le sampláil
gháis le haghaidh CO2 agus CH4 i mí Iúil 2009. Cuireadh
bailitheoirí eascrach amach ag na láithreáin uile. Cuirfear
málaí eascrach amach ag gach láithreán agus déanfar iad
a shampláil le haghaidh aisiompú rútaí míne i mí Eanáir
2010.
Athruithe stoic C agus stoic in ithreacha mianracha: Tá roghnú
láithreán ag dul chun cinn.
Floscanna CO2 agus N20 i bhféarach a foraoisíodh le déanaí: Is
í aidhm an WP seo ná measúnú a dhéanamh ar iarmhairt
an fhoraoisithe féaraigh ar fhloscanna CO2, N2O agus CH4
ón ithir. Láithreán féaraigh ~ 10 ha a foraoisíodh le déanaí
(2005) atá sa láithreán a roghnaíodh ag Druipseach,
Contae Chorcaigh. Suiteáladh an túr flosc comhathraithis
eddy i samhradh 2008. Áirítear leis an ionstraimiú ar an
túr scafaill 2 m (Figiúr 4): braiteoirí radaíochta agus PAR;
braiteoirí teocht aeir agus bogthaise; braiteoir LICOR 7500
le haghaidh tiúchan 10 Hz CO2 agus H2O; ainéimiméadar
sonach 3D; teocht ithreach agus taise ithreach.
Thosaigh bailiú sonraí i mí Mheán Fómhair 2008. Áirítear
ar na sonraí a bailíodh sonraí meitéareolaíocha agus
floscanna. Le haghaidh floscanna N2O and CH4 ón
láithreán foraoisithe ag Druipseach a thomhas, cuireadh
buanchoiléir ag dromchla na hithreach in dhá thraschrios.
Suiteáladh tóireadóirí taise ithreach agus teochta ag gach
coiléir le tomhais leanúnacha a chumasú. Déanfar na
floscanna N2O a thomhas gach mí le linn an gheimhridh
agus gach seachtain le linn an tséasúir fháis, thosaigh
tomhais i mí na Nollag 2009.


