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CÚLRA

I bhforaoisí, is iad fás agus comhshuíomh an dá fheidhm
éiceachórais is tábhachtaí. Soláthraíonn plandaí formhór
an fháis laistigh den éiceachóras, agus is iad fungais agus
fána ithreach na príomhspreagthaigh de dhianscaoileadh.
Rinneadh a lán taighde ar phlandaí foraoise, agus dá bhrí
sin tá an tionscadal seo deartha le staidéar a dhéanamh ar
an mbithéagsúlacht a bhaineann le gnéithe feidhmiúla
tábhachtacha na n-éiceachóras foraoise. Ba iad na tocsáin
a roghnaíodh ná: fungais, micrea-artrapóid ithreach,
beacha seadánacha, frídí agus néimeatóidí. Tá fungais
mhíciríosa tábhachtach laistigh d’éiceachórais foraoise
toisc go gcruthaíonn siad muintearas le rútaí dá lán
speiceas crann agus cuidíonn siad le hasamhlú
cothaitheach. Tá ról an-mhór ag artrapóid ithreach i
ndianscaoileadh agus i dtimthriall cothaitheach agus
cuidíonn siad le hionaclú rútaí le míciríosaí chomh maith.
Laistigh den chóras foraoise, tá i bhfad níos mó
bithéagsúlacht faoin talamh ná atá os cionn na talún, mar
shampla tá thart ar 1,000 speiceas d’inveirteabraigh
ithreach i gcearnóg mhéadrach aonair amháin d’fhoraoisí
feá.
Ar leith ó fhána ithreach, tá staidéar á dhéanamh ar roinnt
grúpaí d’artrapóid os cionn talún. Léiríonn teoiric
éiceolaíoch go bhfuil cobhsaíocht daonra níos dúchasaí ag
pobail artrapód ag a bhfuil struchtúr gréasáin bia níos
casta agus líonta arda de speicis chreachacha agus
sheadánacha agus nach bhfuil siad chomh tugtha do ráig
lotnaidí. Rinneadh staidéar ar hymenoptera seadánacha
mar ghrúpa os cionn na talún.

CUSPÓIRÍ

• Athbhreithniú litríochta de staidéir bhithéagsúlachta
a rinneadh roimhe seo agus a bhaineann leis an obair
seo a thiomsú.

• Láithreáin foraoise a roghnú in Éirinn áit a ndéanfar
sampláil allamuigh i gcomhar le grúpaí as UCC agus
TCD.

• Fardal baisidimícéití agus ascaiméití macra-
fhungasacha de láithreáin coillearnaí roghnaithe a
thiomsú ina mbeidh na grúpaí: fungais eicti-
mhíciríosa, sapratrófaigh, fungais lobhadh adhmaid
phataiginigh.

• Faisnéis a fháil ar rachmas bhaill torthaí na bhfungas
foraoise inite sna láithreáin coillearnaí a roghnófar.
Bithéagsúlacht fhungasach a ghaolú le fachtóirí
láithreáin agus bainistíochta cosúil le crainn
leathanduilleacha dúchasacha/neamhdhúchasacha in
aghaidh ceannbhrait cónaiféir fháschoillte, meascáin
cónaiféir/crann leathanduilleach, fáschoillte na céad
uainíochta in aghaidh cónaiféar dara uainíochta, aois
clampa, cineál ithreach, glasra sraith luibhe.

• Éifeachtacht tháscairí na bithéagsúlachta fungasaí a
ghaolú le táscairí bithéagsúlachta eile i bhforaoisí
Éireannacha.

• Measúnú a dhéanamh ar ghnéithe bithéagsúlachta
(Hemiptera, Hymenoptera seadánacha, néimeatóidí
agus micrea-artrapóid ithreach) i bhforaoisí nach
bhfuil clúdaithe ag an tionscadal BioForest (2001-
2006).

• Measúnú a dhéanamh go mion ar bhithéagsúlacht
faoin talamh na bhforaoisí ar fad.

• Fardail ar an mbithéagsúlacht sna gnáthóga a
ndearnadh staidéar orthu a chur ar fáil.

• Modheolaíochtaí a fhorbairt le measúnú a dhéanamh
ar bithéagsúlacht i bhforaoisí.

• Moltaí a dhréachtú le bitheagsúlacht i bhforaoisí
fáschoillte a threisiú.

DUL CHUN CINN

Rinneadh liostaí de speicis fíneog a taifeadadh ó fhoraoisí
a thiomsú agus tá athbhreithnithe ar Collembola,
Hemiptera, Hymenoptera seadánacha, néimeatóidí ar siúl
agus á gcur i gcomhthéacs an fhána a taifeadadh ó
ghnáthóga Éireannacha eile, go háirithe féarach
talmaíochta, talamh portaigh agus gnáthóga cósta. Tá an
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Bithéagsúlacht fheidhmiúil i bhforaoisí: éagsúlacht dianscaoilteoirí

ithreacha agus artrapód creachach agus seadánach
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anailís ar na fíneoga beagnach críochnaithe agus léiríonn
sé go ndearnadh a lán speiceas i bhforaoisí in Éirinn a
thaifeadadh go heisiatach, go háirithe i ngnáthóga cosúil
le baill torthaí fhungasacha. Dá bhrí sin is féidir linn a rá
go gcuireann foraoisí méid suntasach le bithéagsúlacht
fíneog i dtírdhreach na hÉirinn. Tá an obair seo ar siúl go
fóill agus tá bunachair shonraí á nuashonrú de réir mar a
bhíonn sonraí úra ar fáil.

Fardal baisidimícéití agus ascaiméití macra-fhungasacha.
Cuireadh an tríú ceann de na trí shampláil bhliantúla
phleanáilte i gcrích i mí na Samhna 2009. Le linn shéasúr
an fhómhair 2009, rinneadh 28 láithreán a shampláil i
gcomparáid le 26 láithreán in 2008. Ba é an líon iomlán de
láithreáin ar a dtugadh cuairt in 2009 ná 83, i gcomparáid
le 55 in 2008. Thar thrí bliana rinne an tionscadal 910
cuadraí a chlúdaíonn thart ar 18,200 m2 d’fhoraoise a
shampláil.
I measc na sonraí a fuarthas ó shampláil allamuigh bhí
measúnú cainníochtúil ar gach mhacrafhungas a fuarthas
ar láithreán lena n-áirítear sonraí foshraithe.
Bailíodh athróga láithreáin chomh maith. Ina measc siúd
bhí:
• Sonraí cothaithigh ithreach ag úsáid na teicneolaíochta

PRS úir.
• Rinneadh cáilíocht agus toirt brosna a mheas.
• Bailíodh samplaí ithreach agus tá anailís á déanamh

orthu le haghaidh N, P, K, Ca, Mg, pH, cion taise agus
cion carbóin.

• Bailíodh sonraí ar struchtúr fisiceach ceannbhrait gach
láithreáin.

• Bailíodh sonraí ar chlúdach ceannbhrait ag úsáid
mhodh na scóipe ceannbhrait.

• Rinneadh liosta iomlán den ghlasra ag gach láithreán
a thiomsú.

Fungais eicti-mhíciríosa (EM). Rinneadh cúig láithreán déag
a shampláil go dtí seo (sprús Sitceach príomhúil) trí
chroíleacú ithreach. Rinne réamhscagadh bunaithe ar
chritéir mhoirfeolaíocha samplaí EM a dheighilt isteach i
gcineálacha inaitheanta. Coinníodh samplaí de gach cineál
i nglútartaildéad le haghaidh measúnú moirfeolaíoch,
agus ag -80ºC lena sainaithint trí mhodhanna móilíneacha.
Scóráladh rachmas de chineálacha éagsúla ar rútaí crainn.
Cuireadh tús le hobair ar shainaithint mhóilíneach.

Torthaí suntasacha go dtí seo. Rinneadh 478 speiceas
fungasach a shainaithint go hiomlán ó bhaill torthaí a
tógadh ó na láithreáin. Réadaíodh 125 speiceas úr in 2009
i gcomparáid le 108 speiceas úr in 2008 agus 247 speiceas
úr in 2007. Fuair réamh-anailís ar na speicis fhungasacha
a fuarthas go raibh 178 acu liostaithe mar choitianta ar
sheicliosta na Breataine ar fhungais
www.basidiochecklist.info/index.htm.
Rinneadh cúig chineál foraoise a shampláil: sprús
Sitceach, péine Albanach, fuinseog agus dair na chéad
agus an dara uainíochta. Roghnaíodh ionadaí ó gach
ceann de na cineálacha sin i ngach ceann de chúig limistéir
gheografacha den tír.
Fuarthas éagsúlacht an-mhór d’fhíneoga agus Collembola
i staidéir ina ndearnadh sampláil trí dhreapadh crann
(Figiúr 2). Tá na cluichreáin san ithir agus i gcaonach ar
an gcrann difriúil ó na cluichreáin ar bhrainsí loma atá
déanta de roinnt measartha beag de speicis; baineann na
speicis sin go sonrach le gnáthóga brainsí loma dá leithéidí
de ghnáth, áfach, agus bíonn a lán de speicis
chomhchosúla i gcaonach ar chrainn agus san ithir. Tá na

Figiúr 1: Phaeolus schweinitzii – seadán coitianta ar sprús Sitceach.
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speicis a bhíonn ar speiceas na gcrann leathanduilleach
(dair agus fuinseog) difriúil ó na cinn a bhíonn ar
chónaiféir (Figiúr 3). Ní bhfuarthas difríochtaí ar bith chóir
a bheith idir sprús Sitceach na chéad agus an dara
uainíochta. Cuireadh na láithreáin a sampláladh isteach i
réigiúin éagsúla a raibh difríocht shuntasacha eatarthu.
Go sonrach bhí na cluichreáin a fuarthas i gceantair an
Chláir/na Gaillimhe/Thiobraid Árann, Chorcaí/Chiarraí
agus Chill Mhantáin/Chill Chainnigh measartha
suntasach, agus bhí na cinn a fuarthas i gceantair
Laoise/Uíbh Fhaile agus Shligigh/Ros Camáin
idirmheánach ina struchtúr.
Sainaithníodh thart ar 270 genera de bheacha seadánacha
ó na cúig chineál foraoise a sampláladh. Tá an chumas go
bhfuil fána uathúil ag gach cineál foraoise, gan ach 18
genera a bhain le gach cineál foraoise. Taispeánann na
foraoisí crann leathanduilleach, fuinseog agus dair an
éagsúlacht is mó le thart ar 180 agus 170 genera faoi seach.
Fuarthas éagsúlacht sheadánach giota measartha níos ísle
sna foraoisí buaircíneacha le péine Albanach, foraoisí
sprúis Shitcigh na chéad uainíochta agus an dara
uainíochta le 85, 65 agus 67 genera faoi seach. Is féidir a lán
d’éagsúlacht na bhforaoisí fuinseoige a chur i leith
láithreáin amháin: Coill Eoin i Ros Comáin. Go dtí seo,
níor sainaithníodh ach leath de na heiseamail ón láithreán
seo, ach deimhníodh 126 genera. Taifeadadh an
ichneumonid, Pantisarthrus luridus (Foester), den chéad
uair in Éirinn ó láithreán fuinseoige ag Páirc Foraoise
Dhomhnach Dheá (Cill Dara). Cuireadh a lán eiseamal
chuig an Músaem Stair an Dúlra, Londain, le haghaidh
fíoraithe agus tá an chosúlacht ann go mbeidh cuid acu
seo ina dtaifid Éireannacha úra.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Leanúint de chur le bunachair shonraí speiceas.
• Cuirfear sainaithint fungas tábhachtach chuig

saineolaithe lena bhfíorú.
• Cuirfear an measúnú ar éagsúlacht eicti-mhíciríosa ar

rútaí gach láithreáin i gcrích go luath in 2010 ag úsáid
modhanna morfaitíopála agus móilíneacha.

• Cuirfear anailís chainníochtúil ar shonraí
bithéagsúlachta macrafhungasaí i gcrích.

• Déanfar an caidreamh idir bithéagsúlacht fhungasach
agus méadracht bhithéagsúlachta eile ar na láithreáin
foraoise a luacháil.

• Cuirfear an tsainaithint de na heiseamail a bhaileofar
i gcrích. Bainfidh sé seo le comhoibriú le saineolaithe
idirnáisiúnta le sainaithint chuí ar speicis ‘dheacra’ a
chinntiú.

• Sonraí a anailísiú agus a fhoilsiú.

TORTHAÍ

Glacadh post malartáin de scoláire ar cuairt ag Ollscoil
Stát Oregon ó mhí na Bealtaine 2009 go dtí lár mhí Iúil
2009. Cuireadh póstaer i láthair ar an tionscadal ag
ceardlann éiceolaíocht foraoise Mheiriceá Thuaidh
NAFEW2009 in Logan Utah i mí an Mheithimh 2009
www.nafew2009.org.
Chuir Richard O’Hanlon tionscadal dar teideal Fungal
Diversity in Irish Forest Ecosystems ag an seimineár ar
Fhungais Foraoise in Éirinn ag Teach Avondale, Contae
Chill Mhatáin ar 28 Lúnasa 2009.
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Figiúr 2: Cruthaíodh gur mhodh luachmhar é dreapadh crann maidir le
hinveirteabraigh a shampláil i ngnáthóga ceannbhrait.

Figiúr 3: Anailís Chomhghaolaithe Chanónta ar fhíneoga i gcineálacha
éagsúla foraoise. Is iad na cineálacha foraoise gar dá chéile, go
háirithe ar an ais chothrománach, ar an ngraf na cinn is cosúla lena
chéile.


