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LE CRÍOCHNÚ: Samhain 2010

CÚLRA

Tharla aistriú uathúil i dtírdhreach na hÉireann ó bheith
gan crainn ar bith beagnach go dtí tacú le hearnáil
foraoiseachta ar a ndéantar bainistíocht chuimsitheach

agus atá an-táirgiúil le seasca bliain anuas. Tá difríocht
shuntasach idir na fáschoillte seo agus na foraoisí a
athghintear go nádúrtha agus atá á mbainistiú le fada sa
chuid is mó den Eoraip agus de Mheiriceá Thuaidh. Tá
tuiscint ar na próisis éiceachórais i bhforaoisí fáschoillte
tábhachtach do bhainistíocht foraoise inbhuanaithe. Le
deich nó fiche bliain anuas, tá níos mó eolais againn faoin
idirghníomhaíocht a dhéanann foraoisí leis an atmaisféar,
an ithir agus le dromchlaí uisce. Tá gá anois le
himpleachtaí fadtéarmacha na n-idirghníomhaíochtaí seo
a thuiscint.

CUSPÓIRÍ

• Na príomhlinnte agus príomhfhloscanna cothaitheach
ag ceapacha monatóireachta fhoraoisí na hÉireann a
chainníochtú.

• Uirlisí a thacaíonn le measúnú ar bhainistíocht foraoise
inbhuanaithe a fhorbairt.

• Tiúchain agus treochtaí fadtéarmacha amóinia agus
tuaslagáití atmaisféir i sil-leagan, tré-thitim agus uisce
ithreach a chainníochtú.

• Síothlú uisce ithreach, nítrigin cothaitheach agus rátaí
síonchaitheamh mianrach a shamhaltú.

F O R A O I S Í A G U S U I S C E

FORFLUX
Bithgeoicheimic fhoraoisí na hÉireann

Figiúr 1: Breathnóireacht sheachtainiúil ar shulfáit (mg L–1) i ndeascadh ag an Tóchar agus Baile na Stua ó 1991 go 2007 (i mBaile na Stua ó bhí 2004
ann i ndiaidh leagan ag Tóchar). Taispeántar líne réidh Lowess don bhreathnóireacht chomh maith. Léiríonn an tástáil Mann-Kendall shéasúrach go
bhfuil laghdú suntasach ag teacht ar threocht na sulfáite.
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DUL CHUN CINN

Suiteáladh trealamh allamuigh deiridh le linn mhí Eanáir
2009, le haghaidh monatóireacht a dhéanamh ar cheimic
shíothlaithe, thruailleáin orgánacha mharthanacha agus
cionta cothaithigh ithreach. Bailíodh samplaí ithreach agus
glasra eile le linn mhí an Mheithimh 2009. Tá stáisiúin
monatóireachta gáis rianta thimpeallacha ar siúl le
haghaidh NH3, SO2 agus NOx ag na trí cheapach
dianmhonatóireachta foraoise, agus bhí an samplóir atá á
úsáid mar chuid d’idirchomparáid idirnáisiúnta. Tá
samplóirí roisín ianmhalartaithe nuálaíocha le haghaidh
tré-thitime agus tuaslagán ithreach á dtástáil, agus
féadfaidh cur chuige samplála fadtéarmaí ar chostas íseal
a bheadh ábalta monatóireacht sil-leagain agus tuaslagán
ithreach ag láithreáin iargúlta ar a dtabharfaí cuairt uair
amháin sa bhliain go díreach a éascú a bheith mar thoradh
air. Méadódh sé seo taifeach spásúil na sonraí sil-leagain
go mór ag an am céanna. Tá forbairt bunachar sonraí faoi
bhealach, agus cuireadh tús le hathbhreithniú ar cháilíocht
sonraí. Tá anailís ar threochtaí fadtéarmacha i sonraí
monatóireachta ar siúl, agus an tástáil Mann-Kendall
neamhpharaiméadrach á húsáid. Léirítear go bhfuil
treochtaí fadtéarmacha i láthair, go sonrach i sulfar, a
thaispeánann laghdú seasmhach le hastaíochtaí
laghdaithe aitheanta ó ghual ar fud na hEorpa.
Le linn mhí Iúil 2009, tionóladh an dara cruinnithe de
chuid ghrúpa comhairleach an tionscadail. Tá an obair
PhD ag Ollscoil Trent ar siúl. Rinneadh cur i láthair ag
comhdhálacha BIOGEOMON, LSW agus EFI.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Cruinniú Deiridh an Ghrúpa Chomhairligh, Iúil 2010.
• An tráchtas PhD a bhreacadh go hiomlán.
• Ceardlann ar Líonra Monatóireachta an Éiceachórais

Foraoise, 4-5 Márta 2010.

TORTHAÍ

Ionchur maidir le forbairt agus teagaisc an churaclaim:
cás-staidéar ar bhithgheoiceimic foraoise le haghaidh an
chúrsa úir ar Fheidhmchláir Eolaíocht Ithreach, ag úsáid
láithreán Bhaile na Stua, Leibhéal 2. Lámhscríbhinní
curtha isteach chuig Eolaíocht Ithreach agus
Bithgheoiceimic.

F O R A O I S Í A G U S U I S C E


