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CÚLRA

Is tionscadal comhoibríoch ilearnála arna thacú ag an EPA
agus COFORD é HYDROFOR le himscrúdú a dhéanamh
ar iarmhairtí na n-oibríochtaí foraoiseachta ar éiceolaíocht
uisceach na hÉireann. Chomh maith le tuilleadh
imscrúdaithe a dhéanamh ar nádúr agus éifeachtaí na n-
iarmhairtí seo, tá comhpháirtithe an staidéir ag déanamh
measúnaithe ar éifeachtúlacht beart faoi leith cosúil le
stráicí maoláin bhruachánacha leis na hiarmhairtí seo a
mhaolú. Is iad na hiarmhairtí ar a bhfuil staidéar á
dhéanamh ná aigéadú, eatrófú, dríodrú agus athrú
hidreamhoirfeolaíocha. Is iad réise ghairmithe
thaighdeoirí HYDROFOR ná na heolaíochtaí nádúrtha,
innealtóireachta agus sóisialta.

CUSPÓIRÍ

• Athbhreithniú a dhéanamh ar litríocht idirnáisiúnta
agus náisiúnta.

• Bunachar sonraí de shonraí ábhartha ó thionscadail
chomhchosúla a rinneadh roimhe seo a thiomsú agus
anailís a dhéanamh ar shonraí HYDROFOR.

• Measúnú sealadach agus spásúil a dhéanamh ar na
hionchuir ó ghníomhaíochtaí foraoise.

• Cailliúintí cothaitheach agus dríodair d’uisce maidir
le nádúr, scála agus fad na ngníomhaíochtaí
foraoiseachta a chainníochtú.

• Éifeachtúlacht na stráicí maoláin mar bhearta
maolaithe foraoiseachta a thástáil.

• An iarmhairt dhóchúil de leathnú cumhdach foraoise
in Éirinn ar hidri-éiceolaíocht a mheas.

DUL CHUN CINN

• Taispeánadh comhghaolúcháin dhiúltacha idir
cumhdach foraoise faoin gcéad i ndobharcheantair
agus cáilíocht éiceolaíoch na n-uiscebhealaí
(inveirteabraigh) go ginearálta, ach maireann
carraigeacha asluiteacha fós.

• Thaispeáin leagan i ndobharcheantair locha iarmhairt
shoiléir agus chomhsheasmhach de cheimic locha arna
léiriú ag leibhéil ardaithe de nítrigin, fhosfar, charbón
orgánach díleáite, mhiotail laghdaithe agus leibhéil
ísle d’ocsaíd dhíleáite.

• Tá láithreáin ilstaidéir ar fud roinnt ceapacha staidéir
feistithe go hiomlán anois leis na héifeachtaí de leagan
agus éifeachtúlacht na maolán bruachánach a thomhas
agus bunaíodh dálaí bonnlíne.

• Fuarthas trom na sonraí GIS ábhartha is déanaí a
bhfuil gá leo d’fhonn na breithiúnais is eolasaí a
dhéanamh faoi na caidrimh údair agus éifeachta idir
oibríochtaí foraoiseachta agus cáilíocht éiceolaíoch an
uisce in Éirinn agus tá anailís á déanamh orthu ag
úsáid na n-uirlisí is déanaí atá ar fáil.

F O R A O I S Í A G U S U I S C E

HYDROFOR
Measúnú impleachtaí na n-oibríochtaí foraoise ar cháilíocht éiceolaíoch uisce
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Dobharcheantar ionstraimithe a bhunú le Tionscadal
FutMon.

• Láithreáin staidéar cuir a roghnú agus a chríochnú.
• Leanúint de mhonatóireacht a dhéanamh ar láithreáin

foraoiseachta aibí.
• Sampláil láithreán bainte 2010 a roghnú agus a thosú.
• Ionstraimiú ceapaí ag láithreán Glennamong a chur i

gcrích.
• Ionstraimiú ceapaí ag láithreán Allt Uí Chuinn a chur

i gcrích.
• Sonraí réamh-ghlanleagain a bhailiú ó láithreáin

Glennamong agus Allt Uí Chuinn.
• Tréithriú GIS de láithreáin Glennamong agus Allt Uí

Chuinn a chur i gcrích.
• Anailís ceimic uisce agus inveirteabrach le haghaidh

lochanna beaga a chur i gcrích.

TORTHAÍ

• Cothabháil láithreán gréasáin an tionscadail:
www.ucd.ie/hydrofor/home.htm.

• Bunachar Sonraí GIS HYDROFOR (Dréacht).
Feeley, H. agus Kelly-Quinn, M. Athbhreithniú Litríochta

HYDROFOR. Nollaig 2009 (Dréacht).
Blacklocke, S. 2009. Development of Regression Models to

Predict Forestry Impacts on Aquatic Ecology and
Effectiveness of Mitigation Measures: Straitéis
HYDROFOR.

Cur i láthair do Chomhdháil Bhliantúil ENVIRON ’09
Chumann Eolaíochtaí Comhshaoil na hÉirinn, Port
Láirge, Éire.

Blacklocke, S. et al. 2009. Tapping old knowledge trees and
growing new ones:

Straitéis Thionscadal HYDROFOR um shamhlacha
tuarthacha maidir le hidirghníomhaíochtaí foraoise
agus uisce in Éirinn a fhorbairt. Cur i láthair agus
imeachtaí don 13ú Comhdháil Speisialaithe
Idirnáisiúnta an Chumainn Uisce Idirnáisiúnta ar
Thruailliú Idirleata agus Bainistíocht Abhantrach
Inbhuanaithe, Seoul, an Chóiré Theas.

Suíomhanna samplála fodhromchla agus dromchla uisce ag láithreán staidéir Allt Uí Chuinn.


