Córas scórála Chaomhnú Árann le bail na ngnáthóg sna buailte a mheas
Tá scéim scórála 5 phointe ag Caomhnú Árann le caighdeán na ngnáthóg i bhféarthailte
Árann a oibriú amach. Faigheann chuile ghabháltas talún scór idir 1 agus 5 a léiríonn bail
na gnáthóige féaraigh sin. Is iad na príomhrudaí a theastaíonn le go mbeadh féarthailte
speiceas-shaibhir agus ardscóranna sna buailte ná an innilt is fiúntaí, glanadh rialta ar
scrobarnach agus neart uisce.
Bíonn bithéagsúlacht níos airde agus níos mó speiceas plandaí sa ngabháltas le scór 5
agus sa Samhradh bíonn sraitheanna bláthanna buí, bándearga agus gorma ann.
Bunaítear an scór ar aonad an ghabháltais LPIS. Is féidir ar ndóigh é seo a roinnt suas
tuilleadh ina aonaid bainistíochta nó aonaid gnáthóg áit a mbeadh scóranna éagsúla ag
píosaí de ghabháltas mór LPIS. Is scór a 2 a thugtar do thalamh leathfheabhsaithe agus
Feabhsaithe/Arúil. Tugtar scór a 1 d’áiteacha nach mbíonn ite ar nós áiteacha le cladach,
áiteacha a bhíonn clúdaithe le scrobarnach nó pábháil aolchloiche nach bhfuil feiliúnach
d’innilt. I gcás gabháltais le céatadán talún leathfheabhsaithe/feabhsaithe <30% den
iomlán, tabharfar an scór a bheadh sa gcuid is mó den talamh don phíosa uilig, scóráiltear
píosaí níos mó ná 30% mar phíosaí iontu féin. Laghdaítear scór gabháltas talún in áiteacha
damáistithe, m.sh. talamh lom timpeall ar bheathadáin ciorclacha, talamh a mbíonn an
iomarca innilte agus saothraithe déanta air agus talamh lom in áiteacha ar tógadh
gaineamh/fód astu.

Scór 5

Scóranna na mBuailte



Seo gnáthóg innilte
dea-bhainistithe ina mbíonn
líon mór táscspeiceas dearfach
(bláthanna buí, gorma agus
bándearga go rialta).



D’fhéadfadh magairlíní a bheith
ann go minic.



Bíonn córas cuí innilte agus
bainistíochta déanta air (gan
aon bhrat tiubh fásra feoite ná
comharthaí
damáiste
don
bháinseach ann) agus bíonn
neart uisce ann.



D’fhéadfadh suas le 20%
scrobarnach a bheith ann
chomh fada agus go bhfuil sé
coinnithe leis na taobhanna,
b’fhéidir go gcaithfí roinnt
scrobarnaí a ghlanadh sa gcaoi



Bheadh cúig cinn nó níos mó
de tháscspeicis dearfacha in
achar 1m², in ocht n-áit as
deich n-áit ar bith sa mbuaile.

Buailte lán le dath

Scór 4

Bheadh ceithre cinn nó níos mó de
tháscspeicis dearfacha in achar 1m², i
gcúig áit as deich n-áit ar bith sa mbuaile.





Seo gnáthóg féaraigh speiceas-shaibhir
innilte agus bíonn táscspeicis dearfacha
ann go minic.



D’fhéadfadh scrobarnach nó raithneach a
bheith i mbreis is 20% den ghabháltas
agus bheadh scrobarnach le glanadh in
áiteacha áirithe agus cóireáil le déanamh
ina dhiaidh sin.



D’fhéadfadh comharthaí a bheith ann
nach bhfuil dóthain innilte á dhéanamh
air agus go dteastódh na leibhéil stocála
a ardú, go mór mór i ndiaidh scrobarnach
a ghlanadh agus freisin go mbeadh neart
uisce ar fáil ann.

Scór 3

Scrobarnach le glanadh


Seo gnáthóg innilte le níos lú táscspeiceas
dearfach.



Ní bhíonn an innilt is fiúntaí déanta air,
d’fhéadfadh sé nach mbeadh dóthain innilte
déanta air agus go mbeadh brat tiubh leathan
d’fhéar feoite ann. D’fhéadfadh toim thiubha
féir a bheith ann go minic agus theastódh níos
mó innilte le fáil réidh leis an bhfásra breise.



Bíonn scrobarnach agus/nó raithneach i
mbreis is 20% den ghabháltas agus bheadh
scrobarnach le glanadh in áiteacha áirithe agus
cóireáil le déanamh ina dhiaidh sin.



D’fhéadfadh go leor Fionnán (Molinia) a
bheith in áiteacha a d’fhéadfaí innilt san
Earrach nuair a bhíonn féar blasta ann don
bheostoc.



Bíonn báinseach an-íseal agus píosa loma
gainimh i Machair damáistithe, in áiteacha a
bhíonn ró-ite.



Bheadh idir dhá agus ceithre tháscspeiceas
dearfach in achar 1m2, i sé áit ar a laghad as
deich n-áit ar bith sa mbuaile.

Scrobarnach le glanadh agus gan dóthain
innilte déanta

Molinia anseo

Machair damáistithe

Scór 2



Bheadh táscspeiceas amháin nó níos lú fiú in
achar 1m², i sé áit as deich n-áit ar bith sa
mbuaile.



Seo tailte féaraigh leathfheabhsaithe nó
tailte a mbíonn feabhsú talmhaíochta
déanta orthu, gan ach fíorbheagán
táscspeiceas dearfach iontu, buailte ‘glasa’.



Tugtar an scór seo de ghnáth do bhuailte a
itear sa samhradh agus a mbíonn leasú
curtha orthu nó do bhuailte a bhí curtha
roimhe seo.



Bíonn go leor féara sna buailte le i bhfad
níos lú bláthanna. De ghnáth bíonn leibhéil
torthúlachta níos airde sna buailte agus/nó
doimhneacht mhaith fóid.
Scrub Issue



Leis an scór a fheabhsú sna buailte
d’fhéadfadh sé go gcaithfí an féar a
ghearradh iontu chuile bhliain agus ansin iad
a ithe. Cuideoidh sé seo leis an torthúlacht a
laghdú.

Go leor féir ann

Scór 1


Giotaí d’fheirm
clósanna feirme.

nach

n-itear,

m.sh.



Creaga aolchloiche nach bhfuil feiliúnach
d’innilt.



Gabháltais talún nár itheadh le blianta fada
nó a bhfuil an leibhéal innilte faoi láthair
ró-íseal iontu le go mbeadh dóthain paistí
de ghnáthóga féaraigh sa ngabháltas.



Nuair is féidir é ba cheart tosaí á n-innilt
arís, cinntiú go bhfuil neart uisce iontu
agus má tá scrobarnach iontu é a
ghlanadh.

Fágtha gan innilt le blianta

Ní féidir é a innilt

Áiteacha le cladach nach bhfuil ite

Bunaítear córas scórála Chaomhnú Árann ar tháscspeicis dearfacha, speicis iad seo a
léiríonn go bhfuil an-saibhreas speiceas sa talamh féarach agus go bhfuiltear á bhainistiú
ar bhealach a choinníonn a luach ard caomhnaithe. Ba cheart suirbhé a dhéanamh ar na
buailte idir Bealtaine agus Meán Fómhair nuair a bhíonn na táscspeicis seo faoi bhláth. Ar
an gcéad sracfhéachaint ar bhuailte le scóranna arda ba cheart go mbeidís lán le
bláthanna buí, gorma agus bándearga ar feadh an tsamhraidh. D’fhéadfadh magairlíní a
bheith iontu freisin go minic. Tá roinnt táscspeiceas dearfach á dtaispeáint thíos agus tá
siad liostaithe freisin i leabhrán AranLIFE ‘Plandaí Feirme’.

Crobh Éin

Ceadharlach Bealtaine

Crobh Dearg

Magairlín Meidhreach

Odhrach
Bhallach

Boladh
Cnis

Méaracán Gorm

Glasair Bheannach

Lus an Bhainne

Tím Chreige

Glanrosc

Dréimire Buí

Nuacht
Bhallach

Méara Muire
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