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FORESTFUNGI
Measúnú ar táirgeadh fungas inite fiáin i láithreáin foraoise Éireannacha roghnaithe

agus measúnú ar acmhainneacht tráchtála fómhair

CUSPÓIRÍ

• Faisnéis chainníochtúil a fháil ar tháirgeadh fungas
fiáin inite i láithreán staidéar foraoise arb ionann iad
agus limistéir níos mó foraoise in Éirinn

• Creat a fhorbairt le haghaidh monatóireacht
fhadtéarmach a dhéanamh ar láithreáin roghnaithe
thar shaolré an tionscadail.

• Táirgeadh a eactharshuíomh ó na láithreáin staidéir go
limistéir níos mó d’fhoraois chomhchosúil in Éirinn

• Comhathrú bliain go bliain i dtáirgeadh fungasach a
mheas.

• Táirgeadh fungasach a chur i gcomhchuibhneas le
comhathruithe comhshaoil agus gnáthóg.

DUL CHUN CINN

Cuireadh an tríú sampláil den chlár samplála 3 bliana
beartaithe i gcrích san fhómhar 2009. Rinneadh ceathracha
a sé láithreán foraoise, agus 114 ceapach laistigh dóibh, a
athroghnú le suirbhé a dhéanamh orthu in 2009. Rinneadh
suirbhé ar gach láithreán ceithre huaire idir tús mhí
Mheán Fómhair agus mí na Nollag. Cailleadh roinnt beag
ceapach idir 2008 agus 2009, de bharr glanleagain go
príomha.
Léirigh torthaí tosaigh in 2009 go raibh an séasúr torthaí
spréite go neamhghnáth i gcomparáid leis na séasúir
roimhe sin. Bhí agaí tabhartha torthaí díláithrithe, go
sonrach le haghaidh Armillaria spp. a tharla go flúirseach
ag deireadh mhí Mheán Fómhair, thart ar 3 seachtainí níos
luaithe ná bá ghnách. Bhí an táirgiúlacht in 2009 ábhairín
níos ísle ná séasúr 2008 nó 2007. I ndiaidh tús an-mhaith,
d’fás fungais inite go luath, go sonrach, bracfhungais inite
agus cantarnaidí geimhridh a d’fhás an-luath i mí Lúnasa.
Mar sin féin, le haimsir thirim i mí Mheán Fómhair, scoir
an tabhairt torthaí ar feadh tamaill agus níor baineadh
amach méideanna 2008 go hiomlán. Tháinig deireadh leis
an séasúr measartha luath, de bharr titim fearthainne an-
ard i mí na Samhna. Bádh roinnt bheag ceapach le huisce
tuile den chéad uair le linn an staidéir trí bliana. Bhí roinnt
speiceas neamhghnáth le feiceáil i gceapacha den chéad
uair in 2009, mar shampla Amanita vaginata (grisette).
Taifeadadh céadtaifid de roinnt fungas níos
neamhchoitianta ó chreacha lae chomh maith, .i. Russulas
glas gar don Russula cyanoxantha, cosúil le Russula vesca
agus R. langei.
In obair bhreise a rinneadh in 2009 rinneadh sampláil
ithreach ó gach ceapach. Cuireadh bailiú sonraí
comhshaoil i gcrích i mbliana. I measc na sonraí bhí:

FOIREANN AN TIONSCADAIL

An Dr Tom Harrington, Ollscoil Luimnigh*
Maria Cullen, Ollscoil Luimnigh
John O’Connell, Cill Churnáin, Co. Luimnigh
Jonathan Spazzi, Comhairleoir
Kieran Connolly, Baile Átha Troim, Co. na Mí
David Fallon,Ros Camáin, Co. Ros Camáin
Bill O’Dea, Gleann na gCaorach, Co. Bhaile Átha Cliath

* Ríomhphost: thomas.harrington@ul.ie

LE CRÍOCHNÚ: Lúnasa 2010

CÚLRA

Déantar 1100 ar a laghad de speiceas fungas fiáin a bhailiú
ar fud an domhain dá n-úsáid cócaireachta nó leigheasach.
San Eoraip, is iad na fungais is luachmhara ó thaobh
tráchtála a bhailítear ná srufail (speiceas Tuber), ceps
(Boletus edulis agus speicis bhainteacha) agus cantarnaid
(Cantharellus cibarius), ach is féidir a lán speiceas eile a
bhailiú go hiarbhír lena n-ithe ag brath ar roghnachais
réigiúnacha.
Go traidisiúnta bhí fómhar ar fhungas inite i bhforaoisí
Éireannach measartha neamhshuntasach, ach tá méadú
tagtha ar an tsuim i bhfungais inite a bhailiú le haghaidh
úsáid cócaireachta le blianta beaga anuas. Tá gá le faisnéis
a chur ar fáil ar acmhainneacht fungas inite mar tháirge
foraoise tánaisteach in Éirinn. Tá an cineál seo faisnéise
gann, starógach agus neamhfhoilsithe faoi láthair, i
gcodarsna leis an gcás i mórán tíortha Eorpacha eile, áit
ina bhfuil bailiú beacán fiáin inite coitianta. Is í aidhm an
tionscadail seo ná an fhaisnéis seo a fháil, a chuirfidh bonn
oibiachtúil ar fáil le haghaidh measúnú a dhéanamh ar an
acmhainneacht tráchtála agus caithimh aimsire i ndáil le
fómhar fungas inite i bhforaoisí Éireannacha.
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• Cúig shampla ithreach ó gach ceapach;
• Measúnú ar clúdach flóra talún i ngach ceapach;
• Uimhreacha agus timpill crann;
• Stair clampaí.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Tiomsú sonraí ithreach agus sonraí comhshaoil ó
chlampaí.

• Cuirfear tús le hanailís mhionsonraithe ar na sonraí ón
tsampláil trí bliana. Is iad seo a leanas na
haidhmeanna:
- Meastacháin táirgthe i ndáil le baill torthaí

fhungasacha inite i gcineálacha foraoisí éagsúla in
Éirinn a chur ar fáil

- Táirgeadh WEFF a eachtarshuíomh ó na láithreáin
stáidéir go dtí limistéir níos mó d’fhoraois
chomhchosúil in Éirinn.

- Athrú bliain go bliain i táirgeadh fungasach a
mheas.

- Scrúdú a dhéanamh ar an gcaidreamh idir
athruithe táirgthe WEFF agus athruithe
comhshaoil agus gnáthóg.

- Scrúdú a dhéanamh ar an ngaolmhaireacht idir na
speicis éagsúla d’fhungas coillearnaigh inite.

Armillaria mellea - honey fungus. Boletus edulis -penny bun, cep.

TORTHAÍ

• Cuireadh cuir i láthair ar an tionscadal, Fungais
foraoise mar tháirgeadh foraoise neamh-adhmaid, i
láthair an 28/8/2009.

• Forest Fungi in Ireland. Woodlands of Ireland lecture,
Charleville Castle, Deireadh Fómhair 2009.

• Identification of Fungi in Ireland. An Lárionad
Náisiúnta um Shonraí Bithéagsúlachta, Port Láirge,
Meán Fómhair 2009.

• Cullen, M., Fox, H. agus Harrington, T. 2009. Tuber
aestivum/uncinatum in Ireland. First Conference on
the European Truffle Tuber aestivum, Ollscoile na
Víne, Samhain 2009. (Le foilsiú in Austrian Journal of
Mycology).

• Agallamh raidió le Michael Lemass le linn cúrsa
sainaithinte, Avondale 2009.
www.growitcookiteatit.ie/2009

• Eye on Nature, 30 Bealtaine 2009, luadh airteagal
Michael Viney an tionscadal ar fhungais foraoise.


