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AG CUR LEIS AN EOLAS; AG
RÉADÚ SEIRBHISÍ AIGÉIN
Chun an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara
De réir cheanglais an Achta um Foras na Mara, 1991, is mór an onóir dom Tuarascáil Bhliantúil
agus Ráitis Airgeadais Foras na Mara don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018
a chur i láthair.
An Dr John Killeen,
An Cathaoirleach

Is gníomhaireacht náisiúnta é Foras na Mara leis an misean seo a leanas:
Cuireann Foras na Mara raon seirbhísí forbartha eolaíochta, comhairleacha agus eacnamaíocha
ar fáil don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí, a threoraíonn an
ceapadh beartas, an rialánú agus bainistíocht agus fás inbhuanaithe acmhainní mara
na hÉireann. Tugann an Institiúid faoi thaighde agus forbairt mara, agus déanann sé iad
a chomhordú air agus a chur chun cinn é, rud atá riachtanach chun geilleagar aigéan
inbhuanaithe a bhaint amach, chun éiceachórais a chosaint agus chun comhthuiscint ar an
aigéan a spreagadh.

Ár bhFís:
Foras na Mara, mar cheannaire domhanda ar an eolas
aigéin, ag cur ar chumas na hÉireann agus ar a gcumas
mhuintir na tíre saibhreas ár n-aigéan a chosaint agus a
úsáid.
Creidmheasanna grianghraf
Clúdach tosaigh
Grianghraf 1 - Andrew Downes
Grianghraf 5 - Jason Clarke (ar Leathanach 91 freisin)
Grianghraf 6 - Wendy Bleming (ar Leathanach 15 freisin)
Grianghraif eile - Foras na Mara

Leathanach 3 - Laoise Dillon
Leathanach 35 - Darragh Kane
Leathanach 42-43 - Andrew Downes
Leathanach 88-89 - Andrew Downes
Grianghraif eile - Foras na Mara agus íomhánna stoic
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Amhail an 31 Nollaig 2018

SPÁSPHLEANÁIL
MARA

AONAD
BEANTAIGH

Réamhrá

Ceanncheathrú Foras na Mara, Gaillimh. Grianghrafadóir Laoise Dillon

RÉAMHRÁ, STRUCHTÚR EAGRAÍOCHTA AGUS
CREAT STRAITÉISEACHA
Is é Foras na Mara an ghníomhaireacht náisiúnta um an
taighde, teicneolaíocht, forbairt agus nuálaíocht mara.
Tá sé de chuspóir aige cumas geilleagrach acmhainní
mara na hÉireann a mheas agus a bhaint amach; forbairt
inbhuanaithe an tionscail mhara a chur chun cinn trí chláir
straitéiseacha chistithe agus trí sheirbhísí eolaíochta
bunriachtanacha; agus acmhainní nádúrtha mara na
hÉireann a chosaint trí thaighde agus trí mhonatóireacht a
dhéanamh ar an gcomhshaol.
Tá limistéar muirí ag Éirinn thart ar 880,000 km2 faoin
bhfarraige, atá os cionn 10 n-uaire a limistéar talún, ag
déanamh ionadaíochta ar ghrinneall mór mara agus
acmhainne mara. Cuireann Foras na Mara forbairt
inbhuanaithe na hacmhainne ollmhóire seo chun cinn tríd
an taighde, trí theicneolaíochtaí nua a chur chun feidhme
agus trí chomhairle inchreidte eolaíochta-bhunaithe a chur
ar fáil don tionscal, don Rialtas agus don AE.
Soláthraíonn an Institiúid seirbhísí taighde mara bunriachtanacha lena n-áirítear:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tá sé réimse seirbhíse i bhForas na Mara, chomh maith le
hOifig an POF. Ag seo na réimsí seirbhíse:

•
•
•
•
•
•

Seirbhísí Corparáideacha
Seirbhísí Eolaíochta Aigéin agus Faisnéise Aigéin
Seirbhísí Timpeallachta Mara agus Sábháilteachta Bia
Seirbhísí Comhairleacha um Éiceachórais Iascaigh
Oifig Forbartha Muirí na hÉireann
Tacaíocht Pholasaí, Nuálaíocht agus Taighde

Tá cultúr bunaithe ag an eagraíocht ina bhfuil na nithe seo
a leanas mar bhuntréithe ann:

•
•
•
•
•

Iompar eiticiúil i gconaí
Fís shoiléir
Obair foirne
Cumarsáid shoiléir; agus
Bheith ina áit inar féidir le daoine dul faoi bhláth

Cláir mhaoinithe taighde agus forbartha náisiúnta
Measúnú ar stoc éisc agus comhairle bainistíochta
Seirbhísí sláinte éisc
Monatóireacht ar shábháilteacht bia mara
Monatóireacht Comhshaoil
Oibríochtaí árthach taighde
Mapáil ghrinneall na farraige
Bainistíocht sonraí
Seirbhísí forbartha muirí

Is ionann an cultúr sin agus an t-ardán ar a bhfuil ár bPlean
Straitéiseach bunaithe.
Ón am ar bunaíodh é i 1991, tá Foras na Mara ina
phríomhghné don iarracht náisiúnta chun fás a chur
faoinár ngeilleagar muirí, ionas go gcruthófar deiseanna
gnó muirí nua agus poist muirí nua le go gcuirfear leis an
méid eolais agus tuisceana atá ann faoi na farraigí agus na
haigéin. Tugtar chun solais sa Tuarascáil Bhliantúil seo na
bunspriocanna inghnóthaithe agus an dul chun cinn atá
déanta i dtreo ár bhfíse i rith 2018.
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CREAT STRAITÉISEACHA
Tá plean straitéiseach forbartha ag Foras na Mara don tréimhse 2018 - 20122 Ag Cur Leis An Eolas - Ag Réadú Seirbhísí
Aigéin.
Bhí ionchur fairsing ag teastáil ón gcliant, ó pháirtithe leasmhara seachtracha, ó Bhord Foras na Mara, ón bhfoireann
bhainistíochta agus ón bhfoireann. Baineadh úsáid as an bpróiseas rannpháirtíochta seo chun páirtithe leasmhara a chur ar
an eolas faoin gcaoi a bhfuil an eagraíocht ag feidhmiú agus faoi conas is féidir leis an eagraíocht freastal níos éifeachtaí a
dhéanamh ar a gcuid riachtanas reatha agus amach anseo.
Cinntíonn an Plean Straitéiseach go leanann an Institiúid ag freastal ar riachtanais náisiúnta agus dúshláin, deiseanna
agus tiomantais idirnáisiúnta. Leagtar amach fís straitéiseach láidir ann chomh maith le plean soiléir don turas atá amach
romhainn.
Ar aon dul leis an gcreat straitéiseach atá le fáil sa phlean, tá an Tuarascáil Bhliantúil seo eagraithe ina gceithre Réimse
Fócais Straitéiseacha agus ina gceithre Chumasóir Straitéiseacha. Cuireann sé réimse seirbhíse na heagraíochta (atá leagtha
amach ar an leathanach roimhe seo) leis na hocht gcuid seo a leanas den tuarascáil.

IS IAD SEO, A LEANAS, NA RÉIMSÍ FÓCAIS STRAITÉISIGH:

Comhairle agus Seirbhísí Eolaíochta
Taighde & Nuálaíocht chun Tuar a
Dhéanamh ar an Athrú Aigéin agus
Aeráide
IS IAD SEO, A LEANAS, NA CUMASÓIRÍ STRAITÉISEACHA:

An Bonneagar
Sonraí & TF Dár
bPearsanra
Rannpháirtíocht & Oideachas
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Chun ár bhfís a chur i gcrích ní mór ár láidreachtaí eagraíochtúla a fheabhsú go straitéiseach agus is maidir leis sin
a bhfuil na Cumasóirí Straitéiseacha chomh tábhachtach sin. Oibríonn ár ndaoine, ár mbonneagar, ár gcumas sonraí
agus IT agus ár gcumais rannpháirtíochta agus oideachais i dtreo na Réimsí Fócais Straitéiseacha agus a
spriocanna faoi seach a chumasú.

Comhaltaí an Bhoird

COMHALTAÍ AN BHOIRD
AN DR JOHN KILLEEN (2014 – 2019)
Innealtóir is é an Dr John Killeen a thagann ó Chontae Ros Comáin ó dhúchas agus a rinneadh ina
Shaorfhear Oinigh de Chathair na Gaillimhe in 2012. I gcaitheamh a ghairme, d’oibrigh sé leis an Rialtas
Áitiúil, le cuideachta ilnáisiúnta thógála (a thóg tollán na Canála Móire i mBaile Átha Cliath i 1973) agus
chaith sé seacht mbliana le fochuideachta de chuid Shell International.
Bhí an Dr Killeen ina Uachtarán ar Innealtóirí Éireann (1995 - 1996) agus ba é Uachtarán bunaidh an
Acadaimh Innealtóireachta in Éirinn (1996-1998). POF ab ea é Colas Group in Éirinn sular scoir sé agus
is iar-stiúrthóir bainistíochta é de chuid Cold Chon Galway Ltd atá ar scor anois.
In 2009, bhí sé ina Chathaoirleach ar ócáid Rás Aigéin Volvo i nGaillimh. In 2012, eisean a bhí mar
Uachtarán ar Rás Aigéin Volvo a sháraigh an gach taifead freastail le haghaidh imeacht spóirt in Éirinn
agus b’fhiú thart ar €80 milliún an t-imeacht i dtaobh ioncam turasóireachta agus gnó sa chathair.
Tá an Dr Killeen ina Chathaoirleach ar Ghrúpa Cúram Sláinte Ollscoile Saolta agus ina Uachtarán ar
Institiúid Ceannaireachta Timoney - carthanas a chuireann oiliúint cheannaireachta idirnáisiúnta chun
cinn do Phríomhfheidhmeannaigh Éireannacha.

AN TOLLAMH PATRICIA BARKER (2013 – 2018),(2018 – 2023)
Is Ánra í an tOllamh Barker de chuid Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus bhain sé a cháilíocht
amach in 1973. Chríochnaigh an tOll. Barker MPhil sa Staidéar Inscní i gColáiste na Tríonóide, Baile
Átha Cliath. Sa PhD a rinne sí, forbraíodh paraidím maidir leis an nochtadh faisnéise airgeadais
d’fhostaithe in eagraíochtaí. D’fhreastail sí ar a hairteagail le Stokes Bros & Pim i mBaile Átha
Cliath agus d’oibrigh sí le Peat Marwick Mitchell i Manchain. Bhí sí ina comhpháirtí níos déanaí i
gcleachtas cuntasaíochta i Manchain ar feadh sé bliana agus d’oibrigh sí in Ollscoil Mhanchain mar
phríomhléachtóir.
Ceapadh Patricia ina léachtóir in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) i 1980 agus lean sí ar
aghaidh chun cúraimí an léachtóra shinsearaigh, an Chomh-Dhéine (Scoil an Ghnó) agus LeasUachtarán na hOllscoile (Acadúil) a glacadh. D’oibrigh sí mar ollamh cuairte in ollscoileanna i NuaEabhrac, i mBostún, in Angers, sa Mhaláiv, in Dar es Salaam, in Sydney agus in Cape Town agus bhí sí
ina scrúdaitheoir seachtrach chomh maith d’ollscoileanna agus do chomhlachtaí gairmiúla.
Bhí sí ina Cathaoirleach ar Choiste Cuntasaíochta na gCuntasóirí Cairte ar feadh 20 bliain agus bhí
sí ina ball de chuid Chomhairle na gCuntasóirí Cairte ar feadh ceithre bliana sna 1990idí agus uair
eile ar feadh cúig bliana sna 2010idí. Rinne sí ionadaíocht ar Éirinn ar an mBord um Chaighdeáin
Chuntasaíochta i Londain ar feadh naoi mbliana agus bhí sí ina cathaoirleach ar an ngrúpa saineolaithe
a thuairiscigh don Aontas Eorpach ar ról, struchtúr agus feidhmeanna Chúirt Iniúchóirí na hEorpa. Bhí
roinnt turais dualgais aici mar Mhaoirseoir Toghcháin don Eagraíocht Slándála agus Comhair in Éirinn
(OSCE) sa Bhoisnia-Heirseagaivéin, i Republika Srpska, san Afraic Theas, sa Chosaiv, sa Chasacstáin, i
Montainéagró, sa Mhaláiv agus sa Bhealarúis.
D’oibrigh Patricia mar Mhonatóir ar Chearta an Duine in Iosrael agus sa Phalaistín. Bhí sí ina comhalta
de Bhoird um Chúnamh Ban, Comhlachas Tithíochta Sonas, an Cór Náisiúnta Aireagail agus an
tÚdarás um Ard-Oideachas (agus í ina Cathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta), agus bhí sí ina
Cathaoirleach ar Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann ar feadh trí bliana.
Is Stiúrthóir í faoi láthair na huaire i mBus Bhaile Átha Cliath Teo. agus ar Ospidéal Thamhlachta,
agus í ina cathaoirleach ar na Coistí Iniúchóireachta sna heagraíochtaí siúd. Ina theannta sin, tá sí ina
Cathaoirleach ar Bhord Oideachais na gCuntasóirí Cairte in Éirinn. Tá sí ina Cathaoirleach ar an gCoiste
Iniúchta agus Riosca d’Foras na Mara chomh maith. Faoi láthair is comhairleoir agus oiliúnóir deonach
í do Lárionad Éignithe Bhaile Átha Cliath. Scríobh sí leabhair maidir le Cuntasaíocht Grúpa, Obair
Sholúbtha sa Ghairm agus níos déanaí scríobh sí faoi mhná ar éirigh leo sa ghairm chuntasaíochta,
agus maidir leis an Rialachas Corparáideach agus Eitic Ghairmiúil.
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AN TUASAL DERMOT CLOHESSY (2015 – 2020)
Is innealtóir é an tUasal Dermot Clohessy (BSc Eng) mar ghairm le cáilíochtaí iarchéime sa straitéis
ghnó agus airgeadas araon. Tá tuiscint leathan aige ar an infheistíocht dhíreach eachtrach tar éis dó 28
bliain a chaitheamh ag obair le IDA Ireland.
Ba é Dermot Stiúrthóir Feidhmiúcháin/COO an IDA ó 2006 go 2015 agus bhí baint dhíreach aige le
forbairt agus cur i bhfeidhm rathúil straitéisí corparáideacha an IDA le linn na tréimhse sin. Áiríodh ar
a chuid freagrachtaí leathana na margaí domhanda a leathnú ina bhfuil Éire in iomaíocht le haghaidh
infheistíochta agus réimsí nua gnó a fhorbairt d’infheistíocht dhíreach eachtrach go hÉirinn.
Bhí Dermot ina chomhalta agus ina chathaoirleach fhochoiste ar an Tascfhórsa Forbartha a
bunaíodh chun tacú le Feidhm a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéin - plean mara comhtháite d’Éirinn.
Sular thosaigh sé ag obair leis an IDA i 1987, d’oibrigh Dermot le sainchomhairleoireacht deartha
innealtóireachta agus mar stiúrthóir teicniúil de chuid cuideachta déantúsaíochta atá bainteach leis an
tógáil.
Tá sé anois ina shainchomhairleoir, ag obair go hidirnáisiúnta ar straitéisí tarraingthe infheistíochta
agus forbartha gnó don earnáil phríobháideach agus do chomhlachtaí rialtais, lena n-áirítear
comhairleoir straitéiseach leis an gComhairleacht Forbartha Eacnamaíochta Idirnáisiúnta atá bunaithe
in Éirinn.

AN TOLLAMH ALAN DOBSON (2015 – 2020)
Is é an tOllamh Dobson an Cathaoirleach ar an Micribhitheolaíocht Chomhshaoil ag Scoil na
Micribhitheolaíochta i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh (COC). Ó 2005 go 2014, bhí sé ina Stiúrthóir ar
an Institiúid Taighde Comhshaoil i COC. Tá PhD aige sa Bhithcheimic (1985) agus bhain sé DSc amach
sa Mhicribhitheolaíocht agus sa Bhitheolaíocht Mhóilíneach ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann (2006).
Toghadh é mar Chomhalta de Chumann Ríoga na Bitheolaíochta san RA (FRSB) (2005) agus mar
bhall d’Acadamh Ríoga na hÉireann (MRIA) (2013).
Is é an príomhréimse spéise atá aige ná staidéar ar mhiocrorgánaigh i dtimpeallachtaí muirí agus
talún agus ar a ndúshaothrú biteicneolaíoch féideartha. Go háirithe, baineann a ghrúpa úsáid as
cur chuige géanómaíochta agus meiteamómacha araon chun leas a bhaint as an microbiota i
dtimpeallachtaí éagsúla leis an sprioc comhdhúile agus einsímí nua bithghníomhacha a shainaithint
a bhfuil feidhmeanna bithchógaisíochta acu. Déanann a ghrúpa staidéar ar an micribhitheolaíocht an
táirgthe bithgháis freisin, ar tháirgeadh bithpholaiméirí miocróbaí agus ar bhith-dhíghrádú polaiméirí
sintéiseacha amhail plaistigh. Faoi láthair tá sé ina chomhalta boird den Chumann Idirnáisiúnta um an
Bitheicneolaíocht Muirí.

AN DR BERNA GRIST (2015 – 2018),(2018 – 2023)
Is í an Dr Berna Grist BL, abhcóide agus pleanálaí baile cairte, Ollamh Cúnta i Scoil na hAiltireachta,
Pleanála agus Polasaí Comhshaoil ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá PhD aici ó Ollscoil
Uladh ar an gCreat Reachtaíochta agus Rialála um Fhorbairt i bPoblacht na hÉireann agus tá a
lán foilsithe aici go forleathan i réimsí na pleanála agus an chomhshaoil, an phobalbheartais agus
an rialachais. In éineacht leis an James Macken SC, nach maireann, chuir sí Leabhar Pleanála Dlí
na hÉireann (2013) i gcrích, a bhfuil sí ag déánamh nuashonrúchán air go leanúnach, agus in 2012,
d’fhoilsigh sí an dara heagrán de Réamheolas ar Dhlí Pleanála na hÉireann.
Ceapadh an Dr Grist mar Leas-Chathaoirleach ar an mBord Achomhairc um Cheadúnais
Dobharshaothraithe nuair a bunaíodh é i 1998. Le linn na tréimhse 2001-2006, bhí sí ina comhalta den
Bhord Pleanála agus in 2013 ceapadh í ar an ngrúpa saineolaithe a thug comhairle don Aire Tithíochta
agus Pleanála maidir le comharba ar an Straitéis Spásúil Náisiúnta 2002-2020. Tá sí tar éis cur le
roinnt tionscadal taighde comhshaoil atá urraithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
agus tá sí ina comhalta de chuid Chumann Dlí Comhshaoil na hÉireann.
6

Comhaltaí an Bhoird

AN TUASAL DONAL KELLY (2013 – 2018),(2018 – 2023)
Tá an tUas. Donal Kelly ina Siúrthóir Bainisíochta ar Fast Fish Ltd, gnólacht rathúil a dhíolann agus
a sholáthraíonn iasc agus ola agus atá lonnaithe i mBaile Chaisleáin Bhéarra, Contae Chorcaí. Bhí an
tUas. Kelly ar Choiste Bainistíocha Celtic Sea Herring ar feadh deich mbliana agus ar Choiste West
Pelagic ar feadh 3 bliana.
D’fhóin an tUas. Kelly ar roinnt bord, san earnáil phríobháideach agus san earnáil dheonach araon,
lena n-áirítear: Fóram Pobail agus Deonach Chontae Chorcaí; Bord Forbartha Chontae Chorcaí;
agus ghníomhaigh sé mar chathaoirleach ar Choiste Bainistíochta CLG Bhaile Chaisleáin Bhéarra.
Is comhalta é freisin de chuid Chumann Gailf Chuan Bhaile an Chaisleáin agus de chuid Chumann
Forbartha Pobail Bhaile Chaisleáin Bhéarra.

AN TOLLAMH J OWEN LEWIS (2015 – 2020)
Ollamh Emeritus le hEolaíocht Ailtireachta sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (COBÁC) is é an
tOllamh J Owen Lewis. Tá sé ina Leasuachtarán ar Bhord Bainistíochta Chumann Ríoga Bhaile Átha
Cliath, ina Chathaoirleach ar Institiúid Fuinnimh na hÉireann agus ina chomhalta de chuid Dhánlann
Náisiúnta na hÉireann, Chomhairle Tógála Glais na hÉireann agus Bhord Ghníomhaireacht Fuinnimh
Thiobraid Árann.
Bhí an tOllamh Lewis ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Údarás Fuinnimh Inmharthana
na hÉireann (ÚFIÉ) (2009 - 2012), agus ba Chathaoirleach é ar an gcoiste idir-rannach agus
idirghníomhaireachta sin, an Coiste Stiúrtha ar Fhuinneamh an Aigéin. Ina cháilíocht mar ailtire,
mar innealtóir agus mar theicneolaí fuinnimh, tá cleachtadh gairmiúil bainte amach aige in Éirinn,
i Sasana agus sa tSaimbia. Bhí an tOll Lewis ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar an Nuálaíocht agus ar
an Taighde agus an Fhorbairt ag Bord na Móna ó 2006 go dtí 2008. Bhí sé ina Dhéan ar Dhámh na
hInnealtóireachta agus na hAiltireachta i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath agus, ina dhiaidh
sin, bhí sé ina Phríomhoide ar Choláiste na hInnealtóireachta, na Matamaitice agus na nEolaíochtaí
Fisiciúla sa COBÁC, 2001-2006; agus bhí sé ina Stiúrthóir ar Ghrúpa Taighde Fuinnimh COBÁC ó 1974
go dtí 2008. Tá timpeall ar 200 páipéar agus leabhar foilsithe aige mar údar, mar chomh-údar agus
mar eagarthóir. Ba chomhairleoir saineolach é leis an gCoimisiún Eorpach, agus ba chomhordaitheoir
é le tionscadail éagsúla taighde agus forbartha fuinnimh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh idir 1986
agus 2003, le fochonraitheoirí i ngach uile Bhallstát. Chomhbhunaigh an tOll. Lewis Cumann Grianfhuinnimh na hÉireann in 1976.

AN TUASAL DAVID OWENS (2012 – 2018),(2018 – 2023)
Is é an tUasal David Owens FCA Leas-Uachtarán Sinsearach, Airgeadas agus Oibríochtaí do
SolarWinds faoi láthair. Sula ndeachaigh sé le SolarWinds, d’oibrigh an tUasal Owens le Red Hat, Inc.,
cuideachta bhogearraí fiontair, ar feadh breis agus seacht mbliana, áit ar fhóin sé i dtosach báire mar
Siúrthóir Lóisíochta agus Táirgiúlacht ar dtús agus mar Stiúrthóir Airgeadais EMEA níos déanaí.
Cháiligh an tUasal Owens mar chuntasóir cairte le hErnst & Young agus is ball é de chuid Institiúid na
gCuntasóirí Cairte in Éirinn.

AN TUASAL LORCÁN Ó CINNÉIDE (2010 – 2015),(2015 – 2020)
Faoi láthair, tá an tUasal Lorcán Ó Cinnéide ina Rúnaí Náisiúnta ar Chumann Próiseálaithe agus
Onnmhaireoirí Éisc na hÉireann (IFPEA) agus ina Chomhalta Boird de chuid Chumann Próiseálaithe
Éisc na hEorpa (AIPCE). Is iarbhall é den Bhord Achomharc um Cheadúnais Dobharshaothraithe
(ALAB) agus iar-POF d’Eagras Táirgeoirí Bia na hÉireann (IFPO), agus ghlac sé páirt in go leor fóram
agus struchtúir bhainistíochta a bhaineann leis an tionscal iascaireachta in Éirinn agus ar leibhéal an
AE le scór bliain anuas. Tá sé ina bhall de chuid Choiste Comhairleach an Údaráis um Chosaint Iascaigh
Mhara (SFPA). Bhí baint aige freisin leis an meastóireacht a ndearnadh ar chláir eolaíochta muirí
éagsúla thar ceann Choimisiún an AE. Iar-úinéir árthach iascaireachta is é agus tá céim bainte amach
aige san Eacnamaíocht agus sa Pholaitíocht ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tá réimse
leathan suimeanna aige i bhforbairt áitiúil agus caomhnaithe lena n-áirítear léiriú teilifíse agus a ról
mar Rúnaí ar Fhondúireacht na mBlascaodaí. Tá cónaí air i gCorcha Dhuibhne, Contae Chiarraí.
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RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH
Rinneadh dul chun cinn suntasach in 2018 i
ndáil le cur i bhfeidhm Phlean Straitéiseach
2018 - 2022 de chuid Foras na Mara, Ag Cur
Leis An Eolas; Ag Réadú Seirbhísí Aigéin.
Tá leagtha amach sa Phlean Straitéiseach,
a foilsíodh i rith 2018, fís straitéiseach láidir
agus cruthaítear leis an bonn lena ndéanfaidh
agus a Foras na Mara na caighdeáin is airde
a chur i bhfheidhm agus a sholáthar sna cúig
bliana atá amach romhainn. Tá buíochas
agus aitheantas shuntasach le bheith glactha
d’fhoireann na hInstitiúide a chuir leis an
Straitéis a fhorbairt go gníomhach agus go
díograiseach.
Baineadh amach Comhlíonadh iomlán leis an
gCód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí
Stáit 2016, lena n-áirítear na gnéithe
ábhartha den Chód Caiteachais Phoiblí le
naoi n-iniúchadh inmheánacha i rith 2018.
Cuireadh maoirseacht rialachais agus
ardleibhéil dearbhaithe ar fáil don Bhord leis
seo. Buíochas le Foghrúpa Straitéise an Bhoird
as an obair luachmhar atá déanta acu le bliain
anuas.
Bhí SeaFest, féile mhuirí náisiúnta na
hÉireann, ar siúl i nGaillimh ón 29ú Meitheamh
go dtí an 1ú Iúil 2018, le linn samhradh a bhí
go breá teith in Éirinn. Bhí os cionn 100,000
cuairteoir arís ann mar thinreamh agus
chruthaíodh feasacht phoiblí dá bharr ar na
hacmhainní muirí ollmhóra atá flúirseach ar
fud oileán na hÉireann. Príomhimeacht forrochtana atá san imeacht, a chomhordaíonn
Foras na Mara thar ceann Grúpa Comhordaithe
Mhuirí an Rialtais, chun Sprioc Fheidhm a
Bhaint as Saibhreas ár nAigéin a bhaint amach
chun go ndéanfaidh an pobal idirchaidreamh
leis an bhfarraige.
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Áiríodh ar ghníomhaíochtaí rannpháirtíochta
agus oideachais na hInstitiúide a rinneadh le
linn 2018 Clár Oideachais na dTaiscéalaithe
freisin, a chuir a mhodúil bunaithe ar théamaí
mhuirí ar fáil do bhunscoileanna i 10 gcontae,
a bhí ar fáil do suas le 13,000 leanbh. Áiríodh
ar phríomhghníomhaíochtaí rannpháirtíochta
eile a rinneadh in 2018 rannpháirtíocht na
hInstitiúide i dtaispeántas Fhéile Eolaíochta
agus Teicneolaíochta na Gaillimhe agus i
bhFéile Eolaíochta agus Teicneolaíochta
Mhaigh Eo, mar aon le lá oscailte a reáchtáladh
i saoráid taighde Baile Uí Fhiacháin inar thug
breis agus 400 duine de chuid an phobail,
daltaí bunscoile san áireamh.

Leanann láithreán gréasáin Foras na Mara de
bheith ina fhoinse faisnéise ríthábhachtach
agus breis agus 162,158 cuairt uathúil
curtha chuige le linn 2018, méadú 11% sa
líon cuairteoirí nua ar figiúirí 2017. Leanadh
leis go dtugadh Seirbhísí Leabharlainne ag
an Institiúid tacaíocht don fhoireann ina
cuid taighde, trí rochtain ar fhoilseacháin
a sholáthar agus a dtionchar taighde a
uasmhéadú trí Rochtain Oscailte agus tríd an
gcur chun cinn.
Chuir an Institiúid Leabhar Stoic Bliantúil
2018 faoi bhráid an Aire Talmhaíochta, Bia
agus Mara, Michael Creed TD. Soláthraítear
an chomhairle eolaíoch is déanaí maidir le
stoic éisc a bhfuil leas ag Éirinn iontu san
fhoilseachán seo agus baineann an Roinn
úsáid ag an gcaibidlíocht bliantúil iascaigh a
dhéantar leis an AE i mí na Nollag gach uile
bhliain agus i rith na bliana chomh maith
ag cruinnithe bainistíochta iascaigh. I rith
na bliana, is treoir luachmhar tagartha é an
Leabhar Stoc do lucht féachana leathan,
lena n-áirítear an tionscal iascaireachta,
bainisteoirí, eolaithe muirí, ENRanna
comhshaoil, institiúidí tríú leibhéal agus
institiúidí airgeadais.
Choinnigh Foras na Mara an cáilíocht
Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe (ETP) atá
aige faoi Chaighdeán NSAI - ETP 1000: 2012
arís eile. Tá an dámhachtain seo ag Foras na
Mara go leanúnach ó 2005 i leith agus léirítear
leis an infheistíocht atá déanta ag an Institiúid
ina foireann, a bhfuil ról lárnach acu maidir le
huasmhéadú éifeachtúlacht na heagraíochta
agus príomhchumas na heagraíochta a thógáil.
Léiríonn na héachtaí seo cumas agus
tiomantas na ndaoine a chomhdhéanann
Foras na Mara agus ba mhaith liom an deis
seo a ghlacadh chun aitheantas a thabhairt
don Dr Peter Heffernan agus d’fhoireann Foras
na Mara do na héachtaí a bhain siad amach
i mbliana agus dá dtiomantas do sholáthar
sármhaitheasa sna seirbhísí a sholáthraíonn
siad.

An Dr John Killeen
Cathaoirleach, Foras na Mara

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh

TUARASCÁIL AN
PHRÍOMHHEIDHMEANNAIGH
Mar thoradh ar spriocanna straitéis mara
náisiúnta an Rialtais ‘Leas a bhaint as Saibhreas
ár nAigéin’ agus ‘Straitéis Náisiúnta Taighde
agus Nuálaíochta Muirí 2017 - 2021’, anuraidh,
tá ról ríthábhachtach ag Foras na Mara maidir le
catalú, comhordú, cur chun cinn, maoiniú agus
taighde muirí a chur i bhfeidhm.
Tá sé seo tiomáinte ag an gcaighdeán luachmhar
foirne atá cothaithe go paiseanta faoinár gcuid
oibre chomh maith le forbairt ár mbonneagair
taighde, ár sonraí agus ár gcumas sa TF, a
úsáidtear chun an barr feabhais a bhaint
amach inár seirbhísí. Tá an obair leanúnach a
dhéanann foireann Foras na Mara léirithe sna
gníomhaíochtaí fairsing agus ardchaighdeáin atá
taifeadta sa Tuarascáil Bhliantúil seo.
Agus comhairle agus seirbhísí á soláthar againn
don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus
do ranna, gníomhaireachtaí agus páirtithe
leasmhara eile, tá tionscadail déanta ag Foras na
Mara i dtaighde iascaigh, i dtimpeallacht na mara
agus sa sábháilteacht bia, san aigéaneolaíocht,
i sonraí agus sa teicneolaíocht, chomh maith
le mapáil ghrinneall na farraige. Áiríodh ar
shainchúram Oifig Forbartha Muirí na hÉireann
(IMDOs) an fhorbairt leanúnach, an tacaíocht
fógraíochta agus margaíochta don earnáil
loingseoireachta agus seirbhísí loingseoireachta,
atá go léir bunaithe ar an neamhchinnteacht a
bhí ann maidir le Brexit in 2018.
Chríochnaigh an RV Celtic Explorer agus an
RV Celtic Voyager 50 suirbhé agus 575 lá
suirbhé críochnaithe acu idir an mbeirt acu i
rith 2018. I measc na mbuaicphointí a bhí ann,
rinneadh iniúchadh agus mapáil a ar an leathadh
teicteonach ag Brischrios Charlie-Gibbs ar
Dhroim an Atlantaigh Láir, Tionscadal SEASEIS D (arna stiúradh ag Institiúid Ard-Léinn
Bhaile Átha Cliath) ar éirigh go geal rathúil
le 18 seisiméadair bun-aigéan úrscothacha
chun gluaiseacht a thomhas ar urlár an Aigéin
Atlantaigh agus an tSuirbhé Rothaíochta lena
ndearnadh imscrúdú ar chríoch domhainmhara
na hÉireann 300 míle amach ón gcósta thiar a
raibh roinnt torthaí ‘céaduaireacha’ mar thoradh
orthu ag baint úsáide as an ROV Holland I.
Gabhadh scannáin de speicis choiréil atá
éagsúil ó chinn eile go dtí seo agus aimsíodh
plandlann siorc an-annamh chomh maith, ar
scála nár taifeadadh riamh roimhe seo in uiscí na
hÉireann. Fionnachtain an-suntasach a bhí ann,
ar scaipeadh í sna meáin nuachta náisiúnta agus
idirnáisiúnta go forleathan.

Chuir Foras na Mara fáilte roimh an nuacht go
mbeidh árthach taighde muirí nua ag an Stát, le
bheith tugtha isteach in áit an RV Celtic Voyager
31m, atá ar muir le breis is 20 bliain. Táthar ag
súil leis go mbeidh an t-árthach nua níos mó ná
50m ar fad agus go gcuirfear é amach ar muir
den chéad uair in 2022. Cuirfidh sé go mór le go
leor gníomhaíochtaí taighde agus bailithe sonraí
na hInstitiúide chomh maith le hoibríochtaí
muirí m.sh. baoithe aimsire a chothabháil agus a
imscaradh.
In obair Foras na Mara in 2018, rinneadh
comhoibriú nach beag é le tionscail agus
le hionaid taighde eile agus i gcomhar le
hollscoileanna lonnaithe in Éirinn, san Eoraip
chomh maith le geallsealbhóirí idirnáisiúnta,
rud a neartaigh cumas na hÉireann chun bonn
a sholáthar don taighde agus don nuálaíocht
fheidhmeach.
Rinne ár nOifig Maoinithe Taighde bainistiú ar
ghlaonna taighde iomaíocha dar luach €9.28m
in 2018, rud a chinntigh go raibh infheistíochtaí
mórthionchair ann de réir na Straitéise T&N
Mara náisiúnta. I measc na mbuaicphointí
suntasacha bhí tiomantas de €2.38m thar
thréimhse trí bliana le 12 chuideachta faoinár
nGradam faoi stiúir an Tionscail agus €2m thar
thréimhse cúig bliana le hOllscoil Mhá Nuad
chun clár taighde Príomh-Imscrúdaitheora ar na
haigéin agus ar an athrú aeráide a stiúradh.
Léirigh an cúigiú Cruinniú Mullaigh Saibhreas Ár
nAigéin, a tionóladh i mí an Mheithimh 2018 ag
SeaFest, teachtaireacht dhearfach lena léirítear
go bhfuil ‘geilleagar gorm’ na hÉireann ag fás
i bhfad níos tapúla ná an geilleagar ginearálta.
Tá an fás á thiomáint leis an fheidhmíocht láidir
sa dobharshaothrú, san iascaigh mhara, sa
loingseoireacht agus sna tionscail turasóireachta
muirí, chomh maith le fás leanúnach sna
tionscail aigéan atá ag teacht chun cinn.
Gabhaim buíochas ó chroí le foireann uile de
chuid Foras na Mara as a dtiomantas leanúnach
agus as an gcaighdeán ard leanúnach sa
tseachadta seirbhíse atá léirithe acu, agus leis
an mBord chomh maith, as an maoirseacht atá
déanta acu agus as an ndíograis atá léirithe acu
agus na caighdeáin rialachais chorparáidigh is
airde coinnithe acu.
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Príomhfheidhmeannach, Foras na Mara
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LÉIRMHEAS AR AN MBLIAIN - SÚIL SIAR AR
FORAS NA MARA IN 2018

Lá suirbhéireachta déanta idir an dá árthach taighde an Celtic
Explorer agus an Celtic Voyager. Rinne an dá árthach 50 suirbhé
san iomlán, idir an mbeirt acu, le linn 2018.

An líon glaonna ar thaighde iomaíoch a rinne an Oifig Maoinithe
Taighde bainistíocht orthu. Rinneadh cinnte de dá bharr go raibh
roinnt infheistíochtaí ardtionchair ann faoin gclár Taighde Mara.

Chaith an IMDO níos mó ná 400 daonuair ar chomhairle ad hoc a
chuir ar fáil maidir le Brexit. Mar gheall ar an neamhchinnteacht
a bhaineann le Brexit, bhí méadú suntasach ar an éileamh ar
chomhairle agus ar fhaisnéis.

Achar an limistéir de ghrinneall na farraige atá mapáilte sa Mhuir
Cheilteach ag árthaigh Foras na Mara agus ag an bhfoireann
Ardseirbhísí Mapála, mar chuid den chlár INFOMAR a rinneadh i
gcomhpháirtíocht le Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (GSI).

Rinneadh suirbhé ar 18 longbhriseadh amach ón gcósta sa Mhuir
Cheilteach mar chuid d’oibríochtaí suirbhé INFOMAR. Rinneadh
mapáil ar choimpléasc mór cainéal fomhuirí go páirteach, agus
anois is féidir a fheiceáil go bhfuil sé níos mó ná 80km ar fhad
agus suas le 3km ar leithead.

Luach na ngradam dámhachtainí faoi stiúir Thionscail an
Fhorais - bronnta ar 12 chuideachta (i gcomhar le cúig Institiúid
Ardoideachais) thar thréimhse trí bliana.

Líon na mblianta as a chéile a bhfuil an creidiúnú clúiteach sin,
Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe (ETP), bainte amach ag an
Foras. Choinnigh sé an creidiúnú arís in 2018.

Rinneadh 900,000 iasc/sliogiasc a thomhas le linn Chlár
Ilbhliantúil Bailiúcháin Sonraí 2018 (DCMA).

Bhain an earnáil mhuirí amach an seachtú bliain di as a chéile den
fhás a thaifeadadh, agus níos mó trádála bainte amach ná an méid
is mó a bhí bainte amach roimhe sin, i 2007.
Anailís tocsain déanta ag Seirbhísí Muirthimpeallachta agus
Sábháilteachta Bia ar 3,468 sampla sliogéisc, i gcomhar leis an
Údarás um Chosaint Iascaigh Mhara agus tionscal na sliogéisc.
An méid a chuireann an earnáil bhia mara le Geilleagar Gorm na
hÉireann in aghaidh na bliana (BIM Business of Seafood 2018).
Is cuid lárnach de chláir oibre Foras na Mara í an chomhairle
eolaíoch a sholáthar lena ndeimhnítear go ndéantar saothrú
inbhuanaithe ar na hacmhainní seo.
An líon samplaí d’uisce mara a rinne Seirbhísí Timpeallachta
Mara agus Sábháilteachta Bia le haghaidh speiceas fíteaplanctóin
tocsaineacha agus díobhálacha (tá sé seo sa bhreis ar na hanailísí
ar thocsainí sliogéisc a rinneadh).
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D’fhreastail cuairteoirí ar SeaFest 2018 - an líon is mó cuairteoirí
a bhí ann riamh go dtí seo.

Líon tuairimí ar fhíseán ar fhionnachtain plandlainne siorc annamh
le linn suirbhé SeaRover (a breathnaíodh ar Mhuir nIocht Foras na
Mara). Ba é an físeán ba mhó riamh a breathnaíodh ar an gcainéal
agus bhí asraonta nuachta in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe, sna Stáit
Aontaithe agus i go leor tíortha eile timpeall an fhocail le feiceáil
sa scéal.

Ráitis na Stiúrthóirí

RÁITIS NA STIÚRTHÓIRÍ
SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA
Tugadh deis d’fhoireann na Seirbhísí Corparáideacha le cur
i bhfeidhm straitéis nua na hInstitiúide chun athbhreithniú
iomlán a dhéanamh ar na seirbhísí a chuireann ár
bhfoireann ar fáil lena chinntiú go leanaimid orainn ag
freastal ar riachtanais na heagraíochta faoi láthair, agus
sna cúig bliana atá amach romhainn, chun na gealltanais
atá leagtha amach inár Straitéis a chur i gcrích. Agus iad
ag tabhairt ceannaireacht ar stiúradh Ár bhFoireann, an
Rannpháirtíocht agus an Oideachas agus Bonneagar, is iad
na Cumasóirí Straitéiseacha an chuid lárnach den chuid atá
curtha againn leis seo, ach, mar sin féin, tá an dea-chleachtas
corparáideach agus an dea-bhainistíocht airgeadais láidir,
mar bhonn leo seo. Dhéileáil an fhoireann go rianúil agus go
cuimsitheach leis na dúshláin a bhaineann le feidhmiú an
Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí in 2018, agus
threoraigh siad athrú cultúir ar fud na heagraíochta ar an
mbealach a ndéanaimid sonraí pearsanta a bhainistiú agus a
phróiseáil.
Áirítear, i measc bhuaicphointí 2018:

• Creidiúnú Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe (ETP) a

choinneáil faoin gCaighdeán NSAI - ETP 1000: 2012.
Is é an ETP an t-aon scéim náisiúnta bainistíochta
acmhainní daonna in Éirinn atá dírithe ar ról daoine
agus an tionchar a bhíonn acu ar ghnó. Tá an
gradam mór le rá seo i seilbh Foras na Mara ó 2005
i leith. Léirítear leis an infheistíocht atá déanta ag an
Foras inár bhfoireann a chomhlíonann ról lárnach
chun éifeachtacht ár ngó a uasmhéadú agus cumas
na heagraíochta a mhéadú.

• Comhlíonadh iomlán leis Cód Cleachtais chun

Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016 tríd an maoirseacht
rialachais lena n-áirítear naoi n-iniúchadh
inmheánacha, lenar tuairiscíodh dearbhaithe
ardleibhéil don Bhord.

• Comhlíonadh suntasach leis an Rialachán Ginearálta
maidir le Cosaint Sonraí in 2018 agus oiliúint agus
feasacht chuimsitheach curtha ar siúl go leanúnach
ar fud na heagraíochta.

• D’óstáil Foras na Mara SeaFest 2018 - féile mhuirí

náisiúnta na hÉireann - i nGaillimh ón 29 Meitheamh
- 1 Iúil 2018. Mheall an fhéile deireadh seachtaine
níos mó ná 100,000 cuairteoir agus is imeacht
thábhachtach for-rochtana í chun an sprioc atá
leagtha síos in Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár
nAigéin chun an pobal a nascadh go gníomhach leis
an fharraige.

• Tá dul chun cinn mór déanta ag an Fhoireann

Fhuinnimh Níos Glaise ar fud na heagraíochta maidir
le Straitéis Fuinnimh 2016-2020 a chur i bhfeidhm
agus baineadh amach laghduithe fuinnimh de 27.3%
go dtí seo agus níos faide anall suas go dtí 2019.

• Béim láidir ar an tsábháilteacht agus ar an fholláine

agus hardchaighdeáin shábháilteachta bainte
amach, rud a fhágann nach bhfuil aon timpistí
suntasacha tarluithe, agus seacht n-eachtra bheaga,
dá bharr. Tá sláinte agus sábháilteacht agus folláine
na bhfostaithe curtha chun cinn mar thosaíocht i
gcónaí chun ionad oibre sábháilte agus sláintiúil a
choinneáil.

• Rannpháirtíocht mhéadaithe sna meáin shóisialta

thar raon bealaí, lena n-áirítear ár suíomh gréasáin
www.marine.ie a thaifead 162,158 cuairt uathúil in
2018, sin méadú 11% ar chuairteoirí nua thar 2017.
Le tacaíocht ó raon seirbhísí ar líne agus ó shonraí
agus faisnéis atá éasca le húsáid, is féidir linn ár
gcuid seirbhísí a bharrfheabhsú chun a chinntiú go
leanaimid orainn ag freastal ar riachtanais úsáideoirí,
ar bhealach sofhreagrach, éifeachtach.

Caroline Bocquel, Uas
Stiúrthóir - Seirbhísí Corparáideacha

OIFIG FORBARTHA MUIRÍ NA
HÉIREANN (IMDO)
Bliain thar a bheith gnóthach ab ea 2018 d’Oifig
Forbartha Muirí na hÉireann (IMDO). Ar mhaithe leis an
ról comhairleach a chomhlíonaimid don Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS), tugadh faoi roinnt
tuarascálacha suntasacha, lena n-áirítear an Irish Maritime
Transport Economist, tuarascáil ar The Implications of
Brexit on the Use of the Landbridge, athbhreithniú ar Irish
Ports Offshore Fuinneamh In-Athnuaite Services (IPORES),
Staidéar Cumais Calafoirt, agus tuarascáil ar inmharthanacht
Ionad Seirbhísí Loingseoireachta Idirnáisiúnta (ISSC) a
bhunú i gCorcaigh. Cuirfidh an obair seo bonn eolais faoin
mbeartas agus faoin fhorbairt in earnáil mhuirí a bhfuil
tábhacht straitéiseach i gceist léi in Éirinn. Ina theannta sin,
d’oibrigh an IMDO go dlúth le comhghleacaithe leo i DTTAS
chun pleanáil a dhéanamh le haghaidh Brexit agus sholáthair
sé páipéir faisnéise agus comhairle ar raon d’ábhair a bhain
leis an tionscal muirí.
D’fhonn ár bhfreagrachtaí forbartha a chomhlíonadh,
chuaigh an IMDO i dteagmháil leis an tionscal trí réimse
imeachtaí agus comhdhálacha náisiúnta agus idirnáisiúnta,
ghlac sé páirt i misin trádála isteach, d’eagraigh sé cruinnithe
faisnéise tionscail, d’eagraigh sé cruinnithe tábhachtacha
den Fhóram Tráchtála Muirí, agus lean sé ag cothú
comhoibriú trí Líonra Tionscail Mara na hÉireann. Tá forbairt
na hearnála muirí ríthábhachtach do rath gheilleagar na
hÉireann. Éascaíonn sé an trádáil agus ar fud líonra na
gcalafort, cuireann sé suímh ar fáil atá foirfe do chuideachtaí
loighistice agus dáilte. Tá an earnáil tar éis éirí go maith as
an ngéarchéim eacnamaíoch agus, in 2018, taifeadadh a
seachtú bliain as a chéile di a bheith ag fás, agus méideanna
trádála níos airde ná mar a bhí taifeadta ó bhí 2007 i leith
bainte amach aici.
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Cuireann an IMDO go mór le roinnt réimsí de Phlean
Straitéiseach nua na hInstitiúide, lena n-áirítear SFA1
(Comhairle agus Seirbhísí Eolaíochta), SFA 2 (Taighde agus
Nuálaíocht), Cumasóir Straitéiseach 4 (Rannpháirtíocht
agus Oideachas) agus, an réimsí is mó ábhartha, SFA 4 (
Geilleagar Aigéin na hÉireann).
Tá páirt mhór glactha ag an IMDO i bhforbairt an tionscail
mhuirí. Agus muid ag obair i gcomhar le calafoirt agus le
cuideachtaí loingseoireachta, déanaimid monatóireacht
ar fheidhmíocht an tionscail agus déanaimid trácht ar
threochtaí agus treoracha a bheidh ann amach anseo.
Cuirimid comhairle thábhachtach agus anailís shaineolach ar
fáil dár rannóg urraíochta (DTTAS) agus téimid i dteagmháil
le comhghleacaithe laistigh den Roinn agus ar fud an
tionscail chun cuspóirí comhchoiteanna a bhaint amach,
amhail éifeachtúlacht mhéadaithe, dícharbónú, digitiú, agus
uasmhéadú a dhéanamh ar tharraingt anuas maoinithe ó
chláir AE a thacaíonn lenár gcomhchuspóirí.
Tá tábhacht straitéiseach ag baint leis an obair thuasluaite
agus tugadh faoiseamh géar dá luach le blianta beaga
anuas ag Brexit. Ní bheadh an obair a dhéanaimid indéanta
gan tacaíocht agus maoiniú DTTAS agus na Roinne
Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM), tiomantas an tionscail
agus gairmiúlacht chomhghleacaithe san IMDO. Ba mhaith
liom bíochas a ghabháil leo go léir.
An tUas Liam Lacey
Stiúrthóir - Oifig Forbartha Muirí na hÉireann

SEIRBHÍSÍ COMHAIRLEACHA UM
ÉICEACHÓRAIS IASCAIGH (FEAS)
Soláthraíonn foireann na Seirbhísí Comhairleacha um
Éiceachórais Iascaigh (FEAS) an chomhairle eolaíoch arna
dtacaítear le saothrú inbhuanaithe ár n-acmhainní mara beo.
Tá an tseirbhís seo mar bhonn Earnáil Bia Mara na hÉireann,
a raibh luach de €1.25 billiún ag baint léi in 2018. Is é an
príomhchliant dár gcomhairle ná an Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Mara (DAFM) agus is é an príomh-mheicníocht
seachadta an Leabhar Stoic agus an Leabhar Stoic Sliogéisc,
ar cuireadh chuig an DAFM le linn 2018. Soláthraíonn na
leabhair seo na measúnuithe acmhainní agus an chomhairle
eolaíochta is déanaí do na stoic a shaothraíonn cabhlach
iascaireachta na hÉireann.
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D’úsáid na bainisteoirí (DAFM agus an AE) an chomhairle
eolaíochta ó 2018 chun rialacháin agus pleananna
bainistíochta a fhorbairt le haghaidh úsáid inbhuanaithe
na n-acmhainní beo sna huiscí mara go léir timpeall ar
Éirinn. Cuireadh bailchríoch ar fheidhmniú idirghníomhach
nua den Leabhar Stoic gréasánbhunaithe agus tá sé ar fáil
anois ar shuíomh gréasáin Foras na Mara, mar aon leis na
leaganacha leictreonacha traidisiúnta. Codanna lárnacha de
sheachadadh SFA1 de Phlean Straitéiseach na hInstitiúide is
iad seirbhísí comhairleacha Foras na Mara.

Is uirlis ríthábhachtach é bealaí nua agus nuálacha chun
tacair chasta sonraí a chomhtháthú agus a chur i láthair
maidir le comhairle eolaíoch a sholáthar do chinnteoirí. In
2018, chuireadh deis ar fáil do FEAS mar gheall ar Brexit
naisc sonraí spásúla chasta a nascadh agus sceidil theicniúla
shimplí d’ardchaighdeán a sheachadadh a d’úsáid lucht
déanta beartas in ullmhúcháin agus i gcaibidlíocht Brexit.
Is cuid an-tábhachtach den phróiseas comhairleach
eolaíochta é dul i mbun caidrimh le páirtithe leasmhara.
Reáchtáladh an 50ú cruinniú de Chomhpháirtíocht Taighde
Eolaíochta Iascaigh na hÉireann (IFSRP) i nGaillimh i mí
Iúil 2018. Tagann an grúpa seo le chéile uair sa ráithe
agus is fóram an-luachmhar é chun plé a dhéanamh ar
cheisteanna eolaíochta atá ag dul i bhfeidhm ar thionscal na
hiascaireachta. Le linn 2018, reáchtáladh cruinnithe ráithiúla
freisin leis na heagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil
(eNGOanna) maidir leis an gcomhairle eolaíochta is deireanaí
dár n-acmhainní beo agus maidir le saincheisteanna
bithéagsúlachta muirí.
Tá an ghné idirnáisiúnta dár seirbhísí eolaíochta
ríthábhachtach chun comhordú, comhoibriú agus
modheolaíocht chaighdeánach a chinntiú inár gcláir
bailithe, bainistíochta agus anailíse sonraí. Baineadh é seo
amach trí pháirt a glacadh ag go leor cruinnithe de ghrúpaí
saineolaithe den Chomhairle Idirnáisiúnta um Shaothrú na
Mara (ICES) atá lonnaithe i gCóbanhávan na Danmhairge.
Tá an taighde nuálach ríthábhachtach chun seirbhísí
comhairleacha eolaíochta na hInstitiúide a ullmhú le
bheith “réidh don todhchaí”. Rinne FEAS raon leathan
de thionscadail taighde mhaoinithe lena gcinnteofar go
gcomhlíonfaimid riachtanais ár gcliant i dtírdhreach muirí
atá ag athrú.
Garsprioc mhór shuntasach a bhí i gceist le 2018 maidir
le seachadadh na straitéise um an Áis Phort Nua Foras
na Mara. Rinneadh suíomh taighde dobharshaothraithe
Foras na Mara, Beirtreach Bui (BB) in aice le Carna, Co.
na Gaillimhe, a nascadh leis an áis ghorlainne ag Foras na
Mara, Baile Átha Cliath, agus fuarthas réimse tionscadal
taighde dobharshaothraithe a maoiníodh go seachtrach do
na ceithre bliana amach romhainn. Díreoidh na tionscadail
seo ar thaighde a fhreastalaíonn ar riachtanais na hearnála
dobharshaothraithe.
Baineadh amach riachtanais lucht déanta cinntí in 2018,
trí phunann leathan clár comhairleach eolaíochta trí obair
mhór foirne laistigh de FEAS agus laistigh d’Foras na
Mara níos leithne. Chinntigh ár ndlúthchaidreamh oibre le
comhghleacaithe in OSIS (Bonneagar, Oibríochtaí Árthaí
Taighde; Sonraí), PIRS (Tacaíocht Maoinithe Taighde),
MEFS (MSFD; NATURA, Dobharshaothrú) agus Seirbhísí
Corparáideacha (Daoine; Airgeadas; Soláthar) seirbhís
eolaíochta den scoth dár bpríomhchliant (DAFM) agus
custaiméir sásta.
An Dr Paul Connolly
Stiúrthóir – Seirbhísí Comhairleacha um Éiceachórais
Iascaigh

Ráitis na Stiúrthóirí

SEIRBHÍSÍ MUIRTHIMPEALLACHTA
AGUS SÁBHÁILTEACHTA BIA
(MEFS)
Tacaíonn foireann na gComhshaol Mara agus Sábháilteachta
Bia (MEFS) ag Foras na Mara le húsáid inbhuanaithe
acmhainní muirí trí éagsúlacht eolaíochtaí eolaíochta
atá ailínithe le Plean Straitéiseach reatha na hInstitiúide.
Ag teacht le Réimse Fócas Straitéiseach 1 den phlean Comhairle agus Seirbhísí Eolaíochta - déanann pearsanra
MEFS monatóireacht ar tháscairí ceimiceacha, fisiceacha
agus bitheolaíocha i dtimpeallacht mhuirí na hÉireann
chun a chinntiú go bhfuil ard-shláine bhitheolaíoch agus
cheimiceach ár n-uiscí mara agus go gcoinnítear acmhainní
chun daoine a chosaint agus sláinte chomhshaoil, agus go
ndéantar réimsí faidhbe a bhainistiú dá réir.
Áirítear ar ár gcuid oibre: an diagnóisiú galar agus
bainistíocht leasa éisc agus sliogéisc fhiáine agus
shaothraithe; monatóireacht a dhéanamh ar uiscí atá ag fás
sliogéisc le haghaidh bláth algach díobhálach agus tocsainí
gaolmhara i sliogéisc; anailísí na n-uiscí mara, na ndríodar
agus an bhithghinte le haghaidh truailleán tosaíochta;
comhairle eolaíoch a sholáthar maidir le comhlíonadh na
n-iarratas ar cheadúnais feirme dobharshaothraithe agus
urthrá le Treoracha Natura agus Measúnacht Tionchair
Timpeallachta (EIA); agus comhordú agus bainistiú na
sonraí spásúla a bhailíonn Foras na Mara agus daoine eile le
haghaidh iarratas ar phleanáil spásúlachta mhuirí.
Tacaíonn córas láidir bainistíochta cáilíochta (QMS) le
tacaíocht fhoireann MEFS do SFA 1 de Phlean Straitéiseach
Foras na Mara. Cinntíonn ár QMS go bhfuil nósanna
imeachta saotharlainne agus bainistíochta sonraí MEFS
oiriúnach don chuspóir, rud a spreagann muinín do gach
páirtí leasmhar rialtais agus poiblí ag baint úsáide as ár
sonraí atá ar fáil go poiblí. Cuireadh feabhsuithe ar ár QMS i
bhfeidhm in 2018, rud a chuir ar chumas saotharlanna MEFS
creidiúnú Bhord Creidiúnaithe Náisiúnta na hÉireann (INAB)
a choinneáil faoi chaighdeán na hEagraíochta Caighdeánaí
Idirnáisiúnta (ISO) 17025, agus d’éirigh lenár gcreidiúnú faoi
ISO 9001 d’obair oifig an Údaráis Inniúil um Shláinte Éisc
a aistriú go caighdeán nua bunaithe ar riosca / sreabhadh
próisis.
Leathnaíodh raon ár gcreidiúnaithe ISO 17025 a thuilleadh
ar dhá mhodh: Nimhiú Sliogiasc Paralytic BCT-100
ag UPLC-FLD agus PHY-55 Brath PCR fíor-ama ar
Azadinium spinosum i sáile - rud atá an-ábhartha maidir le
sábháilteacht agus tionscal sliogéisc.
Lean ár n-eolaithe orthu ag glacadh páirte i bhfóraim
eolaíochta agus theicniúla idirnáisiúnta ar nós ICES agus
OSPAR, mar shaineolaithe i ngrúpaí oibre téamacha do
raon leathan na hoibre a dtugtar aghaidh uirthi laistigh den
réimse seirbhíse. Leanann an rannpháirtíocht ghníomhach i
gcláir thaighde, atá ailínithe le Réimse Fócais Straitéisigh 2
(Tuar a dhéanamh ar na hAigéin agus ar an Athrú Aeráide)
agus le Réimse Fócais Straitéisigh 4 (Geilleagar Aigéin
na hÉireann) dár bPlean Straitéiseach, agus le cumainn
tionscadail le Cumasóir Straitéiseach 3 - Sonraí agus TF - a
bheith ag tacú le croí-róil comhshaoil agus faireacháin agus

mhonatóireachta ar shábháilteacht bia mara i gcónaí. Tá
buaicphointí na cláir atá treoraithe ag MEFS ó 2018 i leith
áirithe sna codanna Ceantair Fócais Straitéiseacha agus
Cumasóra Straitéisigh ábhartha sa tuarascáil seo.
An Dr Jeff Fisher
Stiúrthóir - Seirbhísí Comhshaoil Mara agus Sábháilteachta
Bia

SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHTA AGUS
FAISNÉISE (OSIS)
Lean Seirbhísí Eolaíochta Mara agus Faisnéise (OSIS) ag
soláthar réimse leathan seirbhísí in 2018, lena n-áirítear
bonneagair thaighde, tionscnaimh teicneolaíochta agus cláir
bhreathnaithe agus mapála shuntasacha a oibriú chun sonraí
a fháil. D’oibrigh OSIS ar fud an tslabhra luacha sonraí go léir
idir an éadáil sonraí agus an anailís sonraí chun seirbhís a
chur ar fáil do raon leathan cliant agus páirtithe leasmhara
inmheánacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta araon, lena
n-áirítear an Rialtas.
Chuir bainistíocht agus foireann OSIS go mór leis an
bpróiseas chun straitéis nua na hInstitiúide a fhorbairt. Bhí
OSIS an-ghníomhach chun tionscnaimh oibríochtúla éagsúla
a chur i bhfeidhm lenar leagadh go leor den bhunobair le
haghaidh chumasóir Sonraí agus TF Phlean Straitéiseach na
hInstitiúide.
Ghlac foireann OSIS páirt i raon leathan de chláir
inmheánacha, náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta agus
arís eile bhí siad gníomhach ar fud líon suntasach clár arna
maoiniú ag an AE, tionscadail nua ina measc. Cuireann
sé seo lenár gcumas teicniúil seirbhísí tacaíochta a chur
ar fáil atá saincheaptha do riachtanais na gclár eolaíochta
comhtháite a chuireann comhairle beartais trasearnála ar an
eolas.
I measc na gníomhaíochtaí suntasacha a rinneadh le linn
na bliain, áirítear:

• Mar chuid den chlár INFOMAR a rinneadh i

gcomhar le Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann,
rinne foireann Ardsheirbhísí Léarscáilithe Foras
na Mara agus na soithí an RV Celtic Explorer agus
an RV Celtic Voyager níos mó ná 7,685 km2 de
ghrinneall na farraige sa Mhuir Cheilteach le linn 98
lá árthach leithdháilte in 2018. Is éard a bhí i gceist
le hoibríochtaí suirbhé INFOMAR Foras na Mara ná
20,729 ciliméadar líne sonraí multibeam a fháil, 18
longbhriste a mhapáil, agus 359 sampla ghrinneall
na farraige a fháil go comhoibríoch.

• Chaith an ROV Holland I trí seachtaine ar an suirbhé

SeaRover3, le foireann eolaithe ó Foras na Mara agus
na Seirbhísí Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra
(NPWS) faoi stiúir Foras na Mara. Leis an gclár seo,
soláthraíodh sonraí suntasacha bithéagsúlachta
agus bhí sé mar chuid de na trí thuras beartaithe a
bhí cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus ag
Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) an AE.
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• Ghnóthachtáil thábhachtach a bhí i gceist nuair a

cheadaigh an Rialtas a dtógfar soitheach ionaid le
bheith tugtha isteach in ionad an RV Celtic Voyager
agus nuair a bhronnadh chonartha dearaidh i mí na
Nollag 2018.

• Áiríodh dul chun cinn suntasach i ngníomhaíocht

aigéaneolaíochta ag an bhFoireann Seirbhísí
Aigéaneolaíochta gníomhaíochtaí samhaltaithe
oibríochtúla nua, ag soláthar ionchuir mhuirí mar
chuid de phleanáil oiriúnaithe agus maolaithe
athraithe aeráide náisiúnta agus ag forbairt
tionscadal nua arna maoiniú ag an AE.

• Ceann de na príomhspriocanna a bhí ann ná

deontas infrastruchtúir suntasach a bhronnadh ó
SFI chun roinnt bonneagar breathnóireachta muirí
a uasghrádú agus a athsholáthar agus trealamh
breathnóireachta nua a fháil.

• Bhí an Institiúid gníomhach i dtionscadal

HOS20 AtlantOS in 2018 agus foilsíodh roinnt
tuarascálacha, lena n-áirítear tuarascáil costais agus
indéantachta ar líonraí reatha breathnóireachta
aigéin san Atlantach.

• Feidhmíonn OSIS an réadlann chábla i gCuan na

Gaillimhe a fheidhmíonn mar chuid de thástáil Leaba
agus Teicneolaíochta Tástála Fuinnimh Smartbay
agus ardán taispeántais agus lean sé ag soláthar
réimse leathan seirbhísí mar chuid dár gComhaontú
Leibhéal Seirbhíse le SEAI. Leantar de réadlann
cháblaithe Chuan na Gaillimhe a úsáid le haghaidh
roinnt tionscadal taighde.

Léiríonn an raon leathan seirbhísí tiomantas, gairmiúlacht,
saineolas teicniúil agus obair fhoirne iontach fhoireann
OSIS agus Foras na Mara níos leithne agus comhoibrithe
agus conraitheoirí. Táim ag tnúth le bliain shuntasach
ghnóthachtála eile don ghrúpa OSIS agus buaicphointí
bainteacha in 2019.
An tUasal Michael Gillooly
Stiúrthóir - Seirbhísí Eolaíochta Aigéin agus Faisnéise
Aigéin

SEIRBHÍSÍ POLASAÍ,
NUÁLAÍOCHTA AGUS
TACAÍOCHTA TAIGHDE (PIRS)
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Tá an Taighde agus Nuálaíocht lárnach do ról agus
do mhisean Foras na Mara. Is taibheoir taighde agus
maoinitheoir taighde é an Foras. Ina theannta sin, táimid
freagrach as taighde agus nuálaíocht mara náisiúnta (T&N)
a chomhordú agus tacú le taighdeoirí atá bunaithe in Éirinn
chun rath a bhaint amach i gcláir idirnáisiúnta. Tá ról lárnach
ag an Réimse Seirbhíse Tacaíochta Polasaí, Nuálaíochta agus
Taighde (PIRS) chun an ról ilshraithe seo atá ag Foras na
Mara maidir le T&N a bhainistiú.
Leagann Straitéis Foras na Mara, Ag Cur Leis An Eolas,
Ag Réadú Seirbhísí Aigéin (2018-2022), spriocanna

uaillmhianacha amach d’Foras na Mara agus feidhmíocht
taighde náisiúnta chomh maith le héifeachtúlacht agus
tionchar ár gcláir mhaoinithe iomaíocha a bharrfheabhsú.
Tá freagracht ar Foras na Mara, thar ceann Ghrúpa
Comhordaithe Muirí an rialtais, cur i bhfeidhm na Straitéise
Náisiúnta um Thaighde agus Nuálaíocht Mhara a chomhordú
(2017-2022).
In 2018, bhunaíomar dhá phríomh-mheicníocht cur chun
feidhme: Fóram Maoinitheoirí Taighde Mara agus Fóram
Soláthraithe Bonneagair Mhuirí. Tá ionadaíocht ag níos
mó ná 20 gníomhaireacht chomhpháirtíochta agus rannóg
rialtais ar na grúpaí seo. Tá gach aon ghrúpa ag obair i dtreo
bearta sonracha a sheachadadh atá cuimsithe sa straitéis
náisiúnta. Cheana féin, mar shampla, chuir baill an fhóraim
mhaoinithe sonraí fairsinge ar fáil maidir lena dtionscadail
agus cláir thaighde atá maoinithe chun tacú le bunachar
sonraí taighde mara náisiúnta a bhunú.
Idir an dá linn, rinne ár nOifig Maoinithe Taighde bainistiú ar
ghlaonna taighde iomaíocha arbh fhiú €9.28m iad in 2018,
rud a chinntigh go raibh roinnt infheistíochtaí ardtionchair
ag teacht leis an Straitéis Náisiúnta Taighde agus Forbartha
Mara. I measc na mbuaicphointí suntasacha bhí tiomantas de
€2.38m thar thréimhse trí bliana le 12 chuideachta faoinár
nGradam faoi stiúir an Tionscail agus €2m thar thréimhse
cúig bliana le hOllscoil Mhá Nuad chun clár taighde PríomhImscrúdaitheora ar na haigéin agus ar an athrú aeráide a
stiúradh.
Ar deireadh, le tacaíocht ón bhfoireann Tacaíochta
agus Tacaíochta Taighde agus ónár mBainisteoir Cláir
Idirnáisiúnta, d’éirigh go han-mhaith le Foras na Mara féin
agus le hÉirinn ina iomláine i dtaighde mara iomaíoch
náisiúnta agus idirnáisiúnta. Amhail deireadh 2018,
bronnadh € 48m san iomlán ar thaighdeoirí atá lonnaithe in
Éirinn as páirt a ghlacadh i dtionscadail taighde mara ar fud
gach cuid de chlár H2020 an AE.
Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le mo
chomhghleacaithe tiomanta agus thar a bheith cumasach
ar fud Limistéar Seirbhíse PIRS as a dtiomantas chun bliain
2018 a dhéanamh go rathúil. Is féidir tuilleadh sonraí faoi
sheachadadh faoin Réimse Fócas Straitéiseach Taighde agus
Nuálaíochta a fháil sa tuarascáil le sonraí faoi thionscadail
agus infheistíochtaí sna haguisíní.
An Dr Niall McDonough
Stiúrthóir - Seirbhísí Beartais, Nuálaíochta agus Taighde

Ráitis na Stiúrthóirí
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SEIRBHÍSÍ
COMHAIRLE
AGUS
EOLAÍOCHTA
An chomhairle agus na seirbhísí a chuirtear ar fáil don
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) agus eile is
riachtanais leanúnacha iad ranna rialtais, gníomhaireachtaí
agus páirtithe leasmhara atá sainordaithe ag Foras na Mara.
Tá na seirbhísí seo riachtanach chun geilleagar aigéan
inbhuanaithe a bhaint amach, ár n-éiceachórais mhuirí
a chosaint agus a bhainistiú agus oibleagáidí an AE a
chomhlíonadh. Tacaíonn ár seirbhísí le raon gníomhaíochtaí
tráchtála agus riachtanais reachtúla tábhachtacha ar fud na
hiascaireachta, an dobharshaothraithe, na sábháilteachta
bia, an iompair mhuirí agus an chomhshaoil a
chomhlíonadh. Is príomhtháirgí insoláthartha iad comhairle
agus seirbhísí eolaíochta dár máthair-roinn agus dár
bpríomhchliant DAFM, ag tarraingt ar obair i réimsí oibre
eile sa phlean straitéiseach.
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Reáchtálann Foras na Mara raon leathan clár bailithe agus
monatóireachta sonraí, lena n-áirítear suirbhéanna ar
shoithí taighde, mapáil ghrinneall na farraige agus anailísí
saotharlainne a sholáthraíonn an bonn dár gcomhairle agus
dár seirbhísí. Tá na sonraí seo ríthábhachtach freisin chun
tuiscint níos fearr a fháil ar ár n-aigéan agus ar ár n-aeráid,
agus tá siad mar bhunchloch do thaighde agus nuálaíocht
fheidhmeach.

Tá bainistiú na dtacar éagsúil sonraí seo agus an cumas
iad a chomhcheangal agus a úsáid ar bhealaí éagsúla ag
dul i méid i gcónaí tábhachtach maidir le seachadadh agus
éabhlóid na comhairle comhtháite. Tacaíonn sé freisin le
príomhbheartais agus treoracha muirí a chur i bhfeidhm
amhail an Comhbheartas Iascaigh, an Treoir Réime um
Straitéis Mhuirí agus an Treoir um Pleanáil Spásúlachta
Muirí. Cuireann samhaltú, anailís staitistiúil, anailís spásúil
agus léirmhíniú na dtacar éagsúil sonraí seo ar ár gcumas
seirbhísí a sheachadadh dár gcliaint agus dár bpáirtithe
leasmhara.

SEIRBHÍSÍ MUIRTHIMPEALLACHTA
AGUS SÁBHÁILTEACHTA BIA (MEFS)
Gintear comhairle eolaíoch a sholáthraíonn pearsanra
MEFS ó chláir mhonatóireachta chuimsitheacha a riarann
cúig ‘aonad’ comhtháite laistigh den réimse seirbhíse:
sábháilteacht sliogéisc, sláinte éisc, ceimic mhara,
athbhreithniú comhshaoil agus pleanáil spásúlachta muirí.
Tá an mhonatóireacht a rinne MEFS á stiúradh den chuid is
mó ag riachtanais Threoir an AE, le hionstraimí reachtúla
náisiúnta, ag léiriú na dtreoracha seo, mar a achoimrítear
i dtreoir an Stiúrthóra MEFS. Anseo thíos tá achoimre ar
sheirbhísí monatóireachta agus comhairleacha na n-aonad
seo in 2018 maidir le Comhairle agus Seirbhísí Eolaíochta.

RÉIMSE FÓCAIS STRAITÉISIGH 1 - Comhairle agus Seirbhísí Eolaíochta

Seirbhísí Monatóireachta
Monatóireacht Sábháilteachta Sliogéisc
Faoinár sainchúram mar Shaotharlann Tagartha Náisiúnta
na hÉireann atá ainmnithe ag an AE do bhiotocsainí mara
agus do mhicribhitheolaíocht shliogéisc araon, déanann
an tAonad Sábháilteachta Sliogéisc de chuid MEFS roinnt
clár chun sláinte na dtomhaltóirí a chosaint agus chun a
chinntiú go gcomhlíonann Éire Rialacháin an AE maidir le
sábháilteacht bia, mar atá leagtha amach in 853/2004 /
CE agus 854/2004 / CE. Soláthraíonn an t-aonad seirbhís
mhonatóireachta leanúnach ar feadh na bliana a dhéanann
measúnú ar bhreis agus 100 láithreán táirgthe sliogéisc cois
cladaigh agus forais iascaireachta amach ón gcósta mar
chuid de na cláir seo. Déantar an obair i ndlúthchomhar le
SFPA agus leis an FSAI le comhoibriú láidir tionscail mar
chuid de rialuithe oifigiúla náisiúnta ar shábháilteacht bia
mara.
I measc na gclár gníomhaíochta bhí tástáil ar bhiotocsainí
i flesh sliogéisc, monatóireacht a dhéanamh ar uisce
mara le haghaidh speiceas díobhálach fíteaplanctóin
agus measúnú a dhéanamh ar éilliú miocróbach i limistéir
táirgthe sliogéisc aicmithe - an mhonatóireacht deiridh a
chomhlánaíonn an t-éilliú a éilítear faoin treoir maidir le
huiscí sliogéisc 2006/113 / CE. Déantar monatóireacht ar
bhiotocsainí nádúrtha i sliogéisc trí anailísí ceimiceacha a
úsáid, le tacaíocht ó mhonatóireacht fíteaplanctóin agus
ó thástálacha bitheolaíocha móilíneacha, chun láithreacht
tocsainí agus a n-orgánach cúiseach a bhrath.
In 2018, aithníodh sna hanailísí seo go raibh na tocsainí
seo i sliogéisc i roinnt limistéar táirgthe a raibh dúnadh
sealadach mar thoradh orthu, chun sábháilteacht bia na
dtomhaltóirí a chinntiú agus chun cloí le rialacháin an AE.
Bailíodh thart ar 3,468 sampla sliogéisc i gcomhar leis an
SFPA agus tionscal na sliogéisc agus críochnaíodh 15,944
anailís orthu. Áiríodh leis na tástálacha seo na grúpaí
tocsainí is tábhachtaí in Éirinn: Nimhiú Sliogéisc Dhíothaí
(DSP), Nimhiú Azaspiracid (AZA), Nimhiú Sliogéisc
Paralytic (PSP) agus Nimhiú Aimnéiseach ó Shliogiasc
(ASP). Bhí tréimhsí sainmhínithe tocsaineachta in 2018
le ASP in Aibreán, DSP ó Bhealtaine ar aghaidh agus ag
tosú i mí Lúnasa. I rith na bliana, bhí gá le dúnadh ASP i
gcúig cheantar táirgthe sliogéisc san iardheisceart ar feadh
coicíse i mí Aibreáin. Ina dhiaidh sin, chuir deireadh leis an
samhradh mar gheall ar an RCS tionchar ar 14 limistéar san
iardheisceart agus san iarthar idir mí na Bealtaine agus mí
Dheireadh Fómhair cé nár dúnadh gach ceantar ar feadh na
tréimhse iomláine.
D’athoscail an chuid is mó de na ceantair faoi dheireadh
an tsamhraidh ach bhí trí dhúnadh ann de bharr gur tharla
AZA contaetha Chiarraí, Mhaigh Eo agus Dhún na nGall
ar feadh tréimhse ghearr san fhómhar. Bhí an patrún
tocsaineachta seo cosúil leis an dá bhliain roimhe sin le
tréimhse tocsaineach teoranta go príomha do mhíonna an
tsamhraidh ach tá sé i gcodarsnacht mhór le blianta sna
codanna níos luaithe den deich mbliana seo nuair a bhí
tionchar ag dúnadh forleathan ar gach réigiún ar feadh
tréimhsí fada mar gheall ar an-ard tiúchain de thocsainí i

roinnt speiceas sliogéisc.
Chomh maith le hanailísí ar fhíocháin shliogéisc le
haghaidh tocsainí, rinneadh anailís ar 3,523 sampla d’uisce
mara le haghaidh speiceas fíteaplanctóin tocsaineach
agus díobhálach in 2018. Tacaíonn na sonraí seo leis na
torthaí biotocsainí ó na samplaí sliogéisc, trí shuíomhanna
le leibhéil mhéadaithe de fhíteaplanctón tocsaineach a
shainaithint agus trí fhaisnéis a sholáthar a úsáidtear
chun minicíocht chuí samplála a chinneadh, chun riosca
neamhghnách a aithint agus chun comhairle thuarthach a
sholáthar.
Ba í an fhoireann biotocsain shábháilteachta sliogéisc an
soláthróir tástála inniúlachta freisin le haghaidh anailíse
biotocsain do shaotharlanna sa phobal idirnáisiúnta in
2018. Faoin gclár ‘Quasimeme’ seo, a tionscnaíodh in 2008,
ullmhaíonn an fhoireann ábhair thagartha le haghaidh
tástála biotocsainí ag cláir sábháilteachta sliogéisc eile ar
fud an domhain — comhpháirt chriticiúil de chlár cáilíochta
Foras na Mara, chomh maith leis na cláir sheachtracha a
úsáideann an tseirbhís. Chomh maith le hábhair tagartha
biotocsain a dhearadh, a ullmhú agus a sheachadadh
don chlár Quasimeme, cuirtear seirbhísí comhairleachta
teicniúla ar fáil, ag freagairt ceisteanna rannpháirtithe
agus ag tabhairt faoi cheisteanna teicniúla a bhaineann
le hanailís biotocsain agus na samhlacha staitistiúla
a úsáidtear sa mheasúnú. In 2018, tháinig breis is 150
rannpháirtí as ghlac saotharlanna ar fud an domhain páirt
sa chlár tástála inniúlachta, méadú de thart ar 50 faoin
gcéad i 10 mbliana.
In ár ról mar Shaotharlann Tagartha Náisiúnta
Micribhitheolaíochta Sliogéisc (NRL), déantar maoirseacht
leanúnach ar saotharlanna tástála micribhitheolaíocha
de leibhéil E. coli i limistéir táirgthe sliogéisc agus
úsáidtear torthaí ón gclár seo chun an chomhairle maidir
le haicmiú limistéar táirgthe sliogéisc a nuashonrú nuair
is gá. Leanadh ar aghaidh freisin le seirbhís tástála do
norovirus (NoV) in oisrí in 2018. Bhí formhór na samplaí
NoV a tástáladh (750) in 2018 bainteach le tionscadal a
bhí maoinithe ag BIM anailís a dhéanamh ar thionchar,
ar bhainistíocht agus ar leitheadúlacht noróivíris i roinnt
limistéar táirgthe timpeall chósta na hÉireann.
Reáchtáiltear an tionscadal seo i gcomhar le Grúpa
Pacálaithe Oisrí na hÉireann (IOPG) agus leanann sé ar
aghaidh go dtí Márta 2020. Ar aon dul leis sin, cuireadh
suirbhé sainordaithe de NoV de chuid an Údaráis Eorpaigh
um Shábháilteacht Bia (EFSA) i gcrích in 2018 chun
faisnéis bhonnlíne a sholáthar maidir lena leitheadúlacht
in uiscí na hEorpa. Tríd an gclár seo, rinne Éire tástáil ar
540 sampla breise le linn ré an tsuirbhé bunlíne seo, a
tionscnaíodh i mí na Samhna 2016 agus a chríochnaigh i mí
Dheireadh Fómhair 2018.

Monatóireacht ar Shláinte Éisc agus Sliogéisc
In 2018, rinne an tAonad Sláinte Éisc imscrúdú ar 21
tuairisc ar imeachtaí mortlaíochta neamhghnácha a théann
i bhfeidhm ar oisrí an Aigéin Chiúin i gcomparáid le 14 in
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2017. Bhain na himeachtaí mortlaíochta seo go príomha le
láithreacht ceachtar acu pathogen baictéarach
Vibrio aestuarianus nó leis an víreas Ostreid herpes-1
µvar (OsHV-1 µvar). San iomlán, tástáladh 1,711 moileasc
chun críocha diagnóiseacha, taighde nó faireachais. Tá an
chúis atá leis an méadú i dtuarascálacha mortlaíochta in
2018 fós míshoiléir ach d’fhéadfadh sé a bheith bainteach
le dálaí comhshaoil agus leis na teochtaí uisce méadaithe a
bhaineann le samhradh 2018.

monatóireacht a dhéanamh ar láithreacht plá na n-iascach.
Tá an clár faireachais ag baint úsáide as nósanna imeachta
nua-thionscanta DNA comhshaoil chun scáileán an mhúnla
uisce pataigineach a thaispeáint i ngach dobharcheantar
abhann ina bhfuil gliomach ghráinneach bán.

Braitheadh an OsHV-1 µvar i mBá Poulnasherry, Co. an
Chláir den chéad uair i Meán Fómhair 2018. Bhain an bhrath
seo le básanna oisrí ar tuairiscíodh sa Chuan. Laghdaítear
líon na mbánna OsHV-1 µvar saor in aisce in Éirinn go dtí
ochtar de bharr OsHV-1 in Poulnasherry a bhrath. Ní raibh
aon amhras faoi imscrúdú tosaigh eapóideach ar an mbrath
agus níor aimsíodh aon fhoinse ionfhabhtaithe. Leanann
an tAonad Sláinte Éisc ar aghaidh ag faireachas agus ag
srianadh gluaiseachtaí oisrí isteach sna bánna seo de réir
na mbeart náisiúnta reatha le haghaidh OsHV-1 µvar in
Éirinn.

Rinne an rannóg cheimice de MEFS an chomhpháirt
iasc eite feirme den Chlár Monatóireachta Faireachais
Náisiúnta 2018 le haghaidh Iarmhair chun comhlíonadh le
reachtaíocht 96/23 / CE ón gCoimisiún Eorpach a chinntiú
agus chun a chinntiú go bhfuil iasc saothraithe oiriúnach le
hithe ag daoine agus go bhfuiltear ag leanúint le cleachtais
bhia. Tuairisceofar na torthaí seo in 2019. Foilsíodh torthaí
2017 in 2018, inar cuireadh torthaí níos mó ná 775 tástáil
agus 2,250 tomhas i láthair. Léirigh an tuarascáil seo
comhlíonadh iomlán na gcaighdeán Eorpach agus tá an
toradh ar dhobharshaothrú fós ar cheann de na hiarsmaí a
bhíonn i gcónaí go minic in iasc eite feirme.

Scrúdaíodh níos mó ná 4,000 iasc eite, bradán Atlantach
go príomha (43.5%), ach lumpfish (24.8%), sceitheadh
(19.1%), breac tuar ceatha (5.6%), garbhiasc (3.9%) chomh
maith le breac donn, Carbán agus péirse. pataiginí in 2018.
Níor aimsíodh galair ar bith a liostaítear mar infhógartha
i dTreoir 2006/88/CE ón gComhairle. Rinneadh dhá
chás chliniciúla de shiondróm cardiomyopathy (CMS)
a dhiagnóisiú i mí Aibreáin ar fheirmeacha bradán an
Atlantaigh i mbá singil ach ní raibh minicíocht iomlán an
ghníomhaire cúisigh, an víreas myocarditis piscine, chomh
minic ná in 2017.
Deimhníodh galar KY sleepy, an víreas éidéime Carbóin
(CEV), in dhá ionad slatiascaireachta garbh i gCo. Chorcaí i
mí na Bealtaine. Tá an galar forleathan san Eoraip ach níor
aimsíodh é ach uair amháin in Éirinn i Carbán Koi ó lochán
gairdín i mBaile Átha Cliath. Bhain an bhrath seo le básanna
arda Carbóin Choitinn san dá ionad a bhí níos lú ná 20 km
óna chéile agus bhí na ráigeanna comhthráthacha nasctha
go soiléir. D’oibrigh Foras na Mara agus Iascach Intíre
Éireann i gcomhar leis na láithreáin ionfhabhtaithe chun
an galar a rialú go rathúil agus níor aimsíodh aon chásanna
eile in aon suíomh eile sa tír.
Deimhníodh dhá ráig de phlás na n-iascach (Aphanomyces
astaci) in 2018 ag an NRL tar éis tuairiscí ar
bhásmhaireacht neamhghnácha i ngliomach ghráinneach
bán (Austropotamobius pallipes) in Abhainn Al i mBaile
Átha Luain, agus in Abhainn na Bearú i Moansterevin, Co.
bhí an ráig in Abhainn na Bearú níos faide suas an sruth ón
ráig dheireanach a bhí ar eolas sa dobharcheantar seo in
2017. Deimhníonn na ráigeanna seo láithreacht leanúnach
agus dóchúil leathadh Phlás na Craoibhe in Éirinn tar éis an
chéad bhrath a dearbhaíodh in Éirinn in 2015.
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Is mór an bhagairt é an scaipeadh ar phléas na n-iascach
ar dhaonra na gclabhóg bán atá ina speiceas cosanta
in Éirinn. Mar fhreagra ar an mbagairt seo thug Foras
na Mara agus na Seirbhísí Páirceanna Náisiúnta agus
Fiadhúlra faireachas náisiúnta 2 bhliain isteach clár chun

Monatóireacht ar Iarmhair agus ar Shalaithe
i mBia Mara

Ina theannta sin, bhailigh samplaí iascaigh ó thíortha
neamh-AE poist iniúchta teorann (BIPanna) le haghaidh
truaillitheoirí agus iarmhair tréidliachta. Tugadh faoi
mhonatóireacht agus faoi shuirbhéanna breise ar leibhéil
ábhar salaithe i sliogéisc, crústaigh agus iasc fiáin na
hÉireann i gcomhar leis an FSAI agus SFPA, ag léiriú go
bhfuil géilliúlacht ag Éirinn le teorainneacha rialála na
hEorpa a shainmhínítear Rialachán 1881/2006. Seo iad
tuairiscítear sonraí chuig FSAI, an SFPA agus an tÚdarás
Eorpach um Shábháilteacht Bia.

Monatóireacht Comhshaoil
Thar ceann an EPA agus an DHPLG, faireachán comhshaoil
Foras na Mara mar chuid de thimthriall 2016- 2021 de chlár
WFD an AE agus de chlár monatóireachta comhordaithe
OSPAR. Comhlachtaí uisce roghnaithe den Chreat-Treoir
Uisce (WFD) agus sliogéisc ainmnithe ag cur uisce ar fáil
do tháscairí éagsúla cáilíochta uisce chun a chinneadh ar
chomhlíon siad ‘dea-stádas éiceolaíochta agus ceimiceacha’
mar a shainmhínítear sa treoir iad. Go sonrach, rinneadh
anailís ar 484 sampla uisce le haghaidh paraiméadair
fhisiceimiceacha: Bailíodh 349 sampla uisce agus bitheagra
chun raon leathan samplaí tosaíochta a chinneadh agus
truailleáin eile; agus rinneadh anailís ar 216 sampla le
haghaidh fíteaplanctóin.
Ina theannta sin, bailíodh 219 sampla grab ó 16 dobharlach
agus rinneadh anailís orthu le haghaidh macrainveirteabrach beothacha, anailís ar mhéid na gcáithníní
agus caillteanas ar adhaint. Dóibh siúd, tháinig 86
sampla ó sheacht limistéar uisce cósta ar bailíodh iad le
linn an tsuirbhé bhliantúil ar an gcomhshaol geimhridh
ar bord an RV Celtic Voyager i mí Eanáir. Áiríodh sonraí
monatóireachta Foras na Mara a cuireadh faoi bhráid CITM
i measúnuithe OSPAR ar stádas truaillithe an Atlantaigh
Thoir Thuaidh. Baineann eolaithe MI úsáid as na sonraí
seo freisin chun measúnú a dhéanamh ar threochtaí agus
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stádas bliantúil na dtruailleán san Atlantach Thoir Thuaidh
le haghaidh OSPAR, WFD agus chun comhtháscairí a
fhorbairt faoin MSFD.

Seirbhísí Comhairleacha

Rinne an rannóg cheimice, i gcomhar le OÉ Gaillimh agus
le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, staidéar
leathan chun meastóireacht a dhéanamh ar stádas reatha
agus ar threochtaí ama an fhorchur i gclocha madraí
timpeall uiscí na hÉireann. Is éard is imposex ann ná
freagra androgenic ar a dtugtar caitíní madraí baineanna
mar gheall ar nochtadh do stáin tributyl (TBT) ina
ndéanann orgáin chaitheacha ban orgáin atáirgthe fireann a
fhorbairt. Is frithdhíoltóir an-tocsaineach é TBS a úsáidtear
go forleathan in péinteanna muirí, agus soláthraíonn an
méid imposex táscaire éifeachtach ar thruailliú TBT.

Chuir an fhoireann Sábháilteachta Sliogéisc comhairle
ar fáil maidir le sábháilteacht bia sliogéisc le haghaidh
rialuithe oifigiúla leanúnacha faoi na cláir mhonatóireachta
do bhiotocsainí sliogéisc agus d’aicmiú micribhitheolaíoch.
Cuirtear an chomhairle seo ar aghaidh chuig SFPA agus an
FSAI tríd an gCoiste Sábháilteachta Sliogéisc Moileascach
(MSSC) ina raibh Foras na Mara ina bhall lárnach ó
bunaíodh é in 2000. Mar an NRL do Bhiotocsainí Muirí agus
Micribhitheolaíocht Sliogéisc, bainimid úsáid as an bhfóram
seo freisin chun tuairisc a thabhairt ar shaincheisteanna
Líonra Saotharlainne Tagartha an AE.

Tairgeann Imposex an uirlis is soiléire chun monatóireacht
a dhéanamh ar éifeacht truaillithe a bhaineann go sonrach
le truailliú faoin MFSD mar is gá do tháscaire 8.2.1 de
Chinneadh 2010/477 / CE ón gCoimisiún. Chinntigh an
tionscadal maoinithe seo de chuid na Roinne Tithíochta,
Pleanála agus Rialtais Áitiúil (DHPLG) an stádas fhorchur
reatha agus thiomsaigh sé sonraí suirbhé stairiúla chun
stádas treochtaí níos fadtéarmaí a mheas i 13 láthair ar
fud na hÉireann. Léiríonn na torthaí go bhfuil feabhas mór
foriomlán ar thruailliú TBT in uiscí cósta na hÉireann, cé
go léiríonn roinnt suíomhanna roinnt fianaise go bhfuil
truailliú TBT logánta fós. Léiríonn sé seo éifeachtacht na
mbeart náisiúnta, Eorpach agus domhanda chun deireadh
a chur le TBT. Táthar ag súil le tuarascálacha tionscadail
deiridh in 2019.

Cuirtear tuarascálacha comhairleacha ar fáil ar bhonn
leanúnach freisin tríd an tseachtain táirgthe chun stádas
oscailte na limistéar táirgthe a léiriú, agus nuair is gá dúnadh
a dhéanamh bunaithe ar stádas biotocsain i sliogéisc.
Úsáidtear na sonraí seo freisin chun tuarascáil sheachtainiúil
ar líne a tháirgeadh a thugann achoimre ar thocsain agus
láithreacht dhíobhálach faoi bhláth algach, agus réamhaisnéis
ghearrthéarmach ar an dóchúlacht go dtarlóidh athruithe
i stádas. Is mór ag na húdaráis rialála agus ag páirtithe
leasmhara an tionscail dobharshaothraithe na tuairiscí
sionoptacha seo agus tá feabhas á chur orthu i gcónaí. I
ngach ráig de thocsainí in 2018, bhí ár réamh-mheastacháin
ghearrthéarmacha tuartha dóibh seo agus foilsíodh an
fhaisnéis sin sular cuireadh isteach ar dhúnadh.

Monatóireacht Feirme Finfish
Rinne Grúpa Éiceolaíochta Benthos a athbhreithniú
bliantúil ar thuarascálacha ó oibreoirí éisc eite a
d’eascair as suirbhéanna beothacha chun scrúduithe a
dhéanamh ar chinntí éisc nach raibh ag teacht le Prótacail
Monatóireachta Binsí Dénáire. Ullmhaíonn an Benthos
Ecology athbhreithniú gach bliain Grúpa agus cuirtear
faoi bhráid an RTBM é. I rith 2018, fuarthas 20 tuairisc
ó 23 láithreán oibríochtúla. As na 20 láithreán a tháirg
tuarascálacha, measadh go raibh 18 inghlactha (bhí na
coinníollacha sin laistigh de na caighdeáin chomhshaoil
a luadh i ‘Prótacal Monatóireachta Uimh. 1 le haghaidh
Feirmeacha Iascaigh Eischósta - Monatóireacht
Monatóireachta, 2008’), agus measadh go raibh dálaí
comhshaoil neamh-inghlactha ag dhá shuíomh. Cuireadh
an tuarascáil faoi bhráid RTBM. Ina theannta sin, cuireadh
in iúl d’oibreoirí feirme agus fuarthas plean gníomhaíochta
ceartaitheach do cheann amháin de na suíomhanna seo
nuair a measadh nach raibh coinníollacha inghlactha.
Tá neamhthuairisciú ar thorthaí monatóireachta ina
shaincheist i gcónaí le Monatóireacht Bhithchothaitheach
ar shuíomhanna éisc eite.

Comhairle Sábháilteachta maidir le Sliogéisc

In 2018, cuireadh deireadh leis an líonra saotharlainne
baictéarach agus víreas mar fhreagra ar Brexit mar gur
sheol CEFAS sa Ríocht Aontaithe an tSaotharlann Tagartha
Eorpach (EURL) do mhicribhitheolaíocht shliogéisc. Bunófar
grúpa oibre aicmithe trí Vigo EURL le haghaidh biotocsainí
nuair a cheapfar bainisteoir líonra micribhitheolaíochta sa
bhunaíocht sin. Cé go raibh an EURL díothaithe, lean MEFS
de chomhairle thacúil a chur ar fáil d’Údaráis Inniúla in
Éirinn agus d’eagraigh sé leibhéal Eorpach ar shábháilteacht
sliogéisc ar leibhéal na hEorpa.
Tar éis an athbhreithnithe ar mhonatóireacht E. coli in uiscí
táirgthe sliogéisc ag an NRL Micribhitheolaíocht Sliogéisc
Náisiúnta in MEFS, cuireadh comhairle ar fáil arís don SFPA
rangú cuí a shannadh do gach limistéar táirgthe sliogéisc
do 2018. Ar an gcaoi chéanna, úsáidfear faisnéis a bhailigh
an NRL ar NoV ó staidéir BIM agus EFSA sa todhchaí chun
leitheadúlacht NOV ó chontaetha cósta an AE a mheas,
agus d’fhéadfadh sé treoirlínte agus tairseacha riosca a
leagan síos do shliogéisc atá i ndán do mhargaí an duine. Dá
bhrí sin, ghlac eolaithe MEFS páirt i ngrúpa teicniúil EFSA
atá ag soláthar tacaíochta do shuirbhé bunlíne ar fud an
AE chun leitheadúlacht éilliú NOV in oisrí a chinneadh. Ba
chéim thábhachtach í an suirbhé seo chun rialuithe rialála
Eorpacha a bhunú. Cuireadh na sonraí Éireannacha go léir ón
gcleachtadh le chéile agus cuireadh faoi bhráid EFSA iad chun
iad a aithint na leibhéil noróivíris atá i láthair san Eoraip agus
an tionchar a bheidh ag teorainneacha éagsúla noróivíris ar
an tionscal.
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Comhairle an Údaráis Inniúil

Comhairle um Cheadúnú Dobharshaothraithe

Is é Foras na Mara an tÚdarás Inniúil in Éirinn chun Treoir
2006/88 / CE ón gComhairle a chur i bhfeidhm. Díríonn
an treoir seo ar shláinte ainmhithe dobharshaothraithe
agus ar chosc agus rialú a dhéanamh ar ghalair ainmhithe
uisceacha. Sa ról seo, déanann an tAonad Sláinte Éisc
stiúradh agus monatóireacht ar obair Chigirí Tréidliachta
an RTBM a oibríonn sa réimse dobharshaothraithe. In
2018, críochnaíodh 190 iniúchadh feirme; Údaraíodh
1,979 gluaiseacht (allmhairí, onnmhairí agus gluaiseachtaí
inmheánacha) d’ainmhithe beo agus deonaíodh seacht
n-Údarú Sláinte nua, rud a thug líon iomlán na ngnólachtaí
údaraithe dobharshaothraithe sa tír suas go dtí 418.
D’eisigh Fógra Comhlíonta Aonarach as teipeanna a tharla
arís agus arís eile chun taifid chuí a choinneáil ag láithreán
táirgthe oisrí agus déileáladh go sásúil leis an gceist.

Leanann MEFS comhairle ar DAFM chun cinntí
dobharshaothraithe a chur ar an eolas a bhféadfadh
impleachtaí a bheith acu do Limistéir Chaomhantais
Speisialta (SACanna) mara agus / nó ábhair imní
comhshaoil eile. Bliain an-ghnóthach ab ea 2018, mar
gheall ar sprioc na Roinne thart ar 300 cinneadh maidir le
ceadúnas sliogéisc a dhéanamh i rith na bliana.

Bhí dúshláin mhóra ann don Údarás Inniúil ar fud oisrí an
Aigéin Chiúin i Loch Feabhail in 2018. Toisc nach bhfuil aon
chóras ceadúnaithe dobharshaothraithe i Loch Feabhail
faoi láthair, ní féidir Údaruithe Sláinte Éisc a eisiúint
d’oibreoirí sa suíomh seo. In ainneoin an dúshláin rialála
seo, tá táirgeadh suntasach oisrí sa Loch. Gan Údarú Sláinte
Éisc, ní féidir le hoibreoirí oisrí a bhogadh go dleathach
go láithreáin eile le haghaidh fáis ach go díreach mar
bhia don duine. Chun aghaidh a thabhairt ar an imní seo,
in 2018, scríobh an tÚdarás Inniúil chuig na Gnólachtaí
Táirgeadh Uisceshaothraithe údaraithe go léir lena chur
i gcuimhne dóibh gur cion é oisrí a ghlacadh chun iad a
fhás ar shuíomh gan Údarás Sláinte Éisc agus d’fhéadfadh
cúlghairm a gceadúna(i)s a bheith mar thoradh ar glacadh
le hábhar den sórt sin. Chun aghaidh a thabhairt ar an
riosca féideartha go hoibríochtúil, d’oibrigh an tAonad
Sláinte Éisc leis an Roinn Talmhaíochta, Comhshaoil
agus Gnóthaí Tuaithe i dTuaisceart Éireann agus le
Gníomhaireacht na Lochanna chun clár faireachais sláinte
sliogéisc a fhorbairt i Loch Feabhail chun slándáil bhreise a
sholáthar maidir le sláinte sliogéisc sa Loch . Tá an clár seo
i bhfeidhm anois.
In 2018, fuair an tAonad Sláinte Éisc iarratais rialta ar
fhaisnéis faoi ghníomhaíochtaí an Údaráis Inniúil trí
cheisteanna parlaiminteacha agus fóraim eile. Dá bhrí
sin, chun aghaidh a thabhairt ar na hiarratais seo, agus
trédhearcacht obair an Údaráis Inniúil a mhéadú maidir
le comhlíonadh Threoir 2006/88 / CE ón gComhairle a
chinntiú, tá tuarascáil mhionsonraithe ar ghníomhaíochtaí
in 2018 á hullmhú a bheidh géilliúil go hiomlán don OTI.
Déanfar an tuarascáil seo a tháirgeadh ar bhonn bliantúil,
cosúil le tuarascáil mhonatóireachta bhliantúil mhíolta na
mara.

In 2018, áiríodh le buaicphointí chomhairle agus tacaíocht
theicniúil MEFS sa réimse seo:

• Críochnú 11 Measúnacht Iomchuí ar LCS agus

LCS mara ag LCS Mhainistir na Maoile, Cuan Thrá
Lí agus Leithinis an Mhachaire, siar go LCS an
Chlocháin, LCS Coimpléasc Bhá Thrá Lí, LCS Bhaile
Mhic Óda (Cluain Pruachais & An Poll Mór), SPA
Bhá Bhaile Mhac Óda, SAC Choimpléasc Bhéal an
Mhuirthead / Chuan an Fhóid Duibh , LCS Chuan
Chnocán na Líne, SAC Choimpléasc Phortach
Ghleann na Muaidhe, SPA Chuan an Fhóid
Duibh/SPA Chuan Chnocán na Líne. Ceadóidh
na measúnuithe seo thart ar 400 cinneadh
ceadúnaithe a chur chun cinn. Soláthraíodh
leasuithe de bhun iarratas ó RTBM do 3 láithreán
Natura.

• Leanann monatóireacht leanúnach ar

bhearta maolaithe i ndáil le cultúr oisrí agus
idirghníomhaíochtaí éan i SPA Dhún Garbhán agus
i SPA Chuan Bhanú

• Scagadh ar Mheasúnú Tionchair Timpeallachta
le haghaidh iarratas ar athnuachan ceadúnais
neamhbhradán i saoráidí talamhbhunaithe i
gCorcaigh, i nGaillimh agus i nDún na nGall

• Comhairle ar 275 iarratas ar cheadúnas

dobharshaothraithe, a chlúdaíonn 357 láithreán
aonair. Cuireadh an chomhairle ar fad ar fáil don
RTBM laistigh den tréimhse ama sé seachtaine a
leagtar amach sa reachtaíocht

Seirbhísí Comhairleacha Eile
Chomh maith leis an gcomhairle níos fairsinge a chuirtear
ar fáil do cheadúnú dobharshaothraithe agus sábháilteacht
sliogéisc, tacaíonn MEFS le príomhchliaint eile maidir
le comhairle a sholáthar i láithreacha mara eile. In 2018,
áiríodh leis seo:

• Teicneoiricídí ar ábhar diúscartha ar muir trí

thacaíocht theicniúil réamhiarratais a sholáthar
(n = 8), measúnuithe oiriúnacht dríodair, agus trí
mholtaí a sholáthar don EPA (n = 6). Ghlac MEFS
páirt freisin i gCoiste Comhairleach Dumpáil ar
Farraige an EPA

• Rinneadh athbhreithniú agus athbhreithniú ar
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leibhéil ghníomhaíochta níos ísle le haghaidh
arsanaic agus nicil in ábhar dreidire, agus ghlac
an EPA leo in 2018

• Tiomsaíodh dreidireacht agus dumpáil sa

farraige bliantúil na bliana 2017 agus cuireadh
faoi bhráid OSPAR í
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• Comhairle ar 33 iarratas ar léasanna / ceadúnais

imeall trá trí rannpháirtíocht ar Choiste Seiceála
Cheadúnas Mara an DHPLG. I measc na
n-iarratas a rinneadh bhí imscrúduithe suímh
a bhain le forbairt fhéideartha amach anseo ar
fheirmeacha gaoithe amach ón gcósta i Muir
Éireann, imscrúduithe suímh a bhain le forbairt
áiseanna feabhsaithe cóireála fuíolluisce i roinnt
ceantar cois cósta, suiteáil cáblaí snáithíneacha
fomhuirí laistigh de láithreacha tuirlingthe ar an
taobh thoir agus thiar chomh maith le suiteáil
pontún chun saoráidí feabhsaithe áineasa mara a
sholáthar i roinnt ceantar cósta

• Comhairle leanúnach ar ghnéithe comhshaoil

taiscéalaíochta agus táirgthe hidreacarbóin amach
ón gcósta don tionscal.

• Comhairle leanúnach le, agus comhoibriú le,

DCCAE do bhearta Choiste O50AR Eischósta
Tionscail, go háirithe maidir le ceimiceáin amach ón
gcósta a úsáid agus coinníollacha cuí ceadanna.

• Ag tuairisciú do OSPAR maidir le sceitheadh

bliantúil, astaíochtaí agus doirteadh ón tionscal ola
agus gáis amach ón gcósta in uiscí na hÉireann,
2017

• Is toscairí iad foireann MEFS chuig roinnt Coistí
agus meithleacha OSPAR.

• Tacaíocht agus comhairle don Roinn

Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha maidir le cur i bhfeidhm an Phlean
Forbartha Fuinnimh In-athnuaite Eischósta trí
rannpháirtíocht sna grúpaí oibre stiúrtha agus
comhshaoil

Comhairle ar Phleanáil Spásúlachta Mhuirí
Beidh Creat Náisiúnta Pleanála Muirí na hÉireann (NMPF)
[1] ina phríomhuirlis cinnteoireachta d’údaráis rialála
agus do dhéantóirí beartais sa todhchaí. D’fhoilsigh an
Roinn Pleanála Tithíochta agus Rialtais Áitiúil (DHPLG)
Tuarascáil Bonnlíne an Chreata Pleanála Muirí Náisiúnta
[2] i Meán Fómhair 2018. Tugann an tuarascáil cur síos ar
an ngníomhaíocht, ar an mbeartas agus ar an gcomhthéacs
rialála atá ann faoi láthair chun an chéad phlean muirí in
Éirinn a fhorbairt. Aithníonn sé na príomhcheisteanna a
chaithfidh an NMPF aghaidh a thabhairt orthu. Tacóidh
Sonraí Spásúla agus Fianaise faoi Aigéin agus pobail
Chósta na hÉireann go mór le cur i bhfeidhm an NMPF.

• Éileoidh an NMPF sonraí comhshaoil, sóisialta agus

eacnamaíocha lena n-áirítear sonraí maidir le gach
gníomhaíocht dhaonna a tharlaíonn sa timpeallacht
mhuirí. Mar chuid den anailís ar fhionnachtain
agus bearna sonraí, Fuarthas 1,923 tacar sonraí
mara. Rinneadh dearbhú cáilíochta mionsonraithe
ar na tacair shonraí chun measúnú a dhéanamh ar
a n-ábharthacht do Phleanáil Spásúlachta Mara
(MSP) agus measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht
MSP. Ag tógáil ar an bhfionnachtain sonraí, tá tús
curtha againn le próiseas chun sonraí spásúla nua
agus spreagúla a fháil

• Forbraíodh creat seirbhísí caipitil nádúrtha mara

agus seirbhísí éiceachórais chun próiseas BPA
na hÉireann a chur ar an eolas. Is é an chéad
chéim eile sonraí ábhartha a chóimheas agus ár
seirbhísí soláthair mara, rialaithe / cothabhála agus
cultúrtha a mhapáil

• Ní fios faoi láthair conas is féidir athrú aeráide

a mhaolú tríd an NMPF. Chuige sin, rinneadh
measúnú ar dhea-chleachtais trí leas a bhaint
as an gCreat Oiriúnaithe Náisiúnta agus trí chur
chuige go hidirnáisiúnta. Tá an tionscadal seo ag
mapáil leochaileachtaí agus deiseanna a bheidh
mar thoradh air ó athrú aeráide agus measúnú a
dhéanamh ar na himpleachtaí a bhaineann le hardú
leibhéal na farraige ar bhonneagar cósta

• Éilíonn pleanáil mhuirí raon d’uirlisí chun

tacú leis an bpróiseas déanta pleananna mar
shampla uirlisí próiseála agus anailíse sonraí,
uirlisí tacaíochta cinntí agus rannpháirtíocht na
bpáirtithe leasmhara. Ullmhaíodh athbhreithniú
agus moltaí maidir le huirlisí samhaltaithe agus
tacaíochta cinntí a bhaineann le MSP. Is iad na
chéad chéimeanna eile uirlisí a fhorbairt le húsáid i
gcomhthéacs na hÉireann

I gcomhar leis an obair thaiscéalaíoch sonraí, tá MEFS
ag cinntiú go mbainistítear na sonraí go léir de chuid na
MSP go caighdeáin idirnáisiúnta creidiúnaithe (IODE agus
INSPIRE). Forbraíodh Creat Cáilíochta Bainistíochta Sonraí a
chinntíonn go bhfuil nósanna imeachta sonraí inmheánacha
ann maidir le bainistíocht, úsáid agus rialachas sonraí
spásúla.

I mí Feabhra 2018, chuir MEFS sraith tionscadal ar bun a
sholáthróidh Sonraí agus Fianaise Spásúla ábhartha agus
tráthúla. Maoinítear iad seo trí Thosaíocht 6 de chuid an
Chiste Eorpaigh Iascaigh Mhuirí (CEMI) - Cur i bhFeidhm
an Bheartais Mhuirí Chomhtháite a Chothú.
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[1] Treoir 2014/89 / AE lena mbunaítear Creat um Pleanáil Spásúil Mhuirí (MSP) - arna trasuí i reachtaíocht na hÉireann i Meán Fómhair 2016
[2] https://www.housing.gov.ie/planning/marine-spatial-planning/national-marine-planning-framework-baseline-report
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Athbhreithniú ar Chaighdeán Seirbhíse MEFS
Mar chuid de Chóras Bainistíochta Cáilíochta MEFS, agus i
gcomhréir le tionscnamh straitéiseach 3 de SFA-1 (caidrimh
le custaiméirí a neartú), déantar suirbhé sástachta
custaiméirí gach dara bliain ina ndéantar custaiméirí agus
geallsealbhóirí a úsáideann ár n-aschur saotharlainne agus
monatóireachta comhshaoil a cheistiú maidir le tráthúlacht
na comhairle, a cháilíocht, agus a fóntais dá gcláir. Cé go
ndearna clár cáilíochta MEFS an suirbhé seo arís agus arís
eile thar na blianta, níor chóir é a fhorléiriú mar fhreagra
iomlán ar fhreagraí ó chustaiméirí a chuirfear faoi cheist
amach anseo mar chuid de shuirbhé sástachta custaiméirí
uile-Foras na Mara — mar atá de réir Príomhtháscaire
Feidhmíochta (KPI) i straitéis nua na hInstitiúide. D’ainneoin
sin, is léiriú úsáideach iad na torthaí ar chuid de thuairimí
ár gcomhairle agus ár seirbhísí. Chuige seo, léiríonn an
Fíor thíos na torthaí ó shuirbhé 2018 ar shástacht na
gcustaiméirí a dháiligh Clár Bainistíochta Cáilíochta MEFS.
Mar a léirítear thuas, rinne 10 as 13 custaiméir rátáil ar
chaighdeán iomlán na seirbhíse a chuireann Foras na
Mara ar fáil mar fheabhas agus an t-iarmhéid ag roghnú
an chatagóir “os cionn an mheáin”. Ag bogadh ar aghaidh
go 2019, déanfar an suirbhé seo atá dírithe ar MEFS a
chomhtháthú le ceistneoir seirbhíse straitéiseach níos
leithne de chuid Foras na Mara a chuimsíonn gach réimse
seirbhíse.

SEIRBHÍSÍ COMHAIRLEACHA UM
ÉICEACHÓRAIS IASCAIGH
(FEAS)
An Earnáil Bia Mhara
Cuireann an earnáil bia mara go mór le Geilleagar Gorm
na hÉireann agus cuireann sí € 1.25 billiún in aghaidh na
bliana (BIM Business of Seafood 2018). Is fiú € 370 milliún
luach talún na mbonn acmhainní iascaigh (€ 270 milliún
ó shoithí Éireannacha agus € 100 milliún ó choigríche
agus ag soláthar na comhairle eolaíche a chinntíonn go
bhfuil saothrú inbhuanaithe na n-acmhainní seo mar chuid
lárnach de chláir oibre Foras na Mara.
Is meicníocht mhaoinithe an-tábhachtach é an EMFF (an
Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh) don Mara Seachadadh
seirbhíse na hInstitiúide. Maoinítear an Clár Ilbhliantúil
um Bailiú Sonraí (DCMAP) faoi CEMI agus is cuid
lárnach é den chomhairle eolaíoch agus de na seirbhísí
tacaíochta teicniúla a sholáthraíonn Foras na Mara don
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) i ndáil leis an
gComhbheartas Iascaigh. Tá Foras na Mara freagrach as
DCMAP na hÉireann agus chríochnaigh sé clár 2018 a rinne
an AE meastóireacht air. Cuireadh clár 2019 isteach chomh
maith agus áirítear leis sampláil gabhála ar muir agus i
gcalafoirt, cláir shuirbhéanna taighde a chomhordaítear
go hidirnáisiúnta, sampláil agus suirbhéanna cois cladaigh
agus meastóireacht shocheacnamaíoch ar na hearnálacha
iascaireachta, próiseála éisc agus dobharshaothraithe.

Ceist Suirbhéireachta Custaiméirí 2018: Caighdeán na Seirbhísí ar Cuireadh ar Fáil
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Tomhaiseadh os cionn 900,000 iasc / sliogéisc le linn chlár
DCMAP 2018. Bailíodh sonraí aoise ó bhreis is 50,000
duine aonair i ngach clár samplála speiceas tráchtála chun
sonraí a sholáthar do na múnlaí seanbhunaithe a úsáidtear i
measúnuithe stoic.
In 2018, faoin DCMAP, rinneadh 17 suirbhé ar árthaí taighde
ar éagsúlacht speiceas a úsáideadh ar bhonn tráchtála chun
na sonraí bunúsacha a sholáthar a thacaíonn le measúnú
stoic. Caitheadh 2,286 lá eolaí ar muir ar raon leathan
speiceas lena n-áirítear ronnach, faoitín gorm, scadán,
iascach, megrim, nephrops, coiligh, muiríní agus gliomach.
Ghlac Foras na Mara páirt i suirbhé uibheacha ronnach
arna mhaoiniú ag an tionscal a rinne an RA (Albain). Lean
teorainn thiar an dáilte uibheacha go dlúth le ciumhais na
Scairbh suas go cósta theas na hÍoslainne - beidh na sonraí
a bhailítear mar bhonn le pleanáil suirbhé ubh ronnach
idirnáisiúnta 2019.
Críochnaíodh an clár bliantúil samplála ar muir, agus
cuireadh breathnóirí oilte agus imscartha ar fud chabhlach
iascaireachta na hÉireann agus sonraí samplacha curtha le
chéile chun cur le measúnuithe stoic 2019. In 2018, chaith
foireann Foras na Mara 535 lá san iomlán ag bailiú sonraí
ar ghabhálacha tráchtála. Úsáidtear na tacair sonraí seo i
gcláir náisiúnta agus idirnáisiúnta um measúnú stoc agus
soláthraíonn siad an chomhairle atá lárnach do shaothrú
inbhuanaithe na speiceas seo.
Le linn 2018, thug Foras na Mara aird ar leith ar iascairí
agus megrim atá ina speiceas eacnamaíoch tábhachtach
do chabhlach na hÉireann. Críochnaíodh athbhreithniú
ar an suirbhé ar shlatiascaireacht agus ar megrim, rud a
chiallaigh go raibh coigilt costais 25% (€ 200,000) ann gan
laghdú a dhéanamh ar chaighdeán na bpríomhshonraí. Ina
theannta sin, d’fhorbair Foras na Mara measúnú nua ar stoc
éisc shliogiasc, a úsáidtear anois chun comhairle gabhála a
sholáthar don Choimisiún Eorpach. Is fiú níos mó ná € 8M
an stoc in aghaidh na bliana d’iascach na hÉireann.
D’éirigh le Foras na Mara 25 glao oifigiúla DCMAP a
fhreagairt. Is príomhtháscaire feidhmíochta iad na glaonna
sonraí seo do chlár DCMAP na hÉireann. Chomh maith le
bunsonraí chun críocha measúnachta stoic, dhírigh glaonna
sonraí ar fhoghabháil speiceas i mbaol agus ar Éiceachórais
Mhuirí Leochaileacha, chun tacú le cinnteoireacht faoin
gComhbheartas Iascaigh.
Baineadh amach comhordú réigiúnach an DCMAP tríd an
nGrúpa Comhordaithe Réigiúnach (RCG) san Atlantach
Thuaidh trí obair a dhéanamh ar 12 fhoghrúpa idirghairmiúla.
Tá soláthar tacaíocht eolaíoch don RTBM lárnach d’obair
Foras na Mara. Seachadadh an Leabhar Stoic bliantúil
chuig RTBM i mí na Samhna 2018. Soláthraíonn sé seo
an chomhairle eolaíoch is déanaí ar níos mó ná 70 stoc
éisc atá á saothrú ag cabhlach iascaireachta na hÉireann
agus úsáidtear é in idirbheartaíochtaí leis an AE maidir le
deiseanna iascaireachta do 2019 ag Comhairle Iascaigh mhí
na Nollag. Baineadh úsáid as na sonraí ón Leabhar Stoic
freisin chun an measúnú inbhuanaitheachta bliantúil a

fhorbairt a chuir Aire an RTBM i láthair an Oireachtais i mí
na Samhna 2018.
Táirgeadh an Leabhar Stoc i bhformáid chóip chrua chomh
maith le comhad bunaithe ar an ngréasán. In 2018, tugadh
feidhmchlár nua bunaithe ar an nGréasán Leabhar chun
críche. Ullmhaíodh ábhair faisnéise éagsúla ar réimse
leathan ábhar, do DAFM i rith na bliana.
D’fhonn sásamh na gcliant a mheas, forbraíodh clár
píolótach um iarratais chomhairleacha (ARR) in 2018.
Déanann an ARR taifead ar líon na n-iarrataí a fuair Foras
na Mara, an cineál iarratais, an t-am freagartha agus
sásamh na gcliant le freagairt Foras na Mara. Beidh an ARR
ina uirlis chriticiúil i bhforbairt na dtáscairí feidhmíochta is
gá chun Straitéis nua Foras na Mara a chur i bhfeidhm go
rathúil.
Chríochnaigh an Foras anailís ar ghníomhaíocht
iascaireachta laistigh den 6nm don RTBM. Scaipeadh an
páipéar a bhí mar thoradh air le haghaidh comhairliúcháin
phoiblí maidir le trálaeireacht taobh istigh de 6nm. I rith
2018, d’éirigh go maith le srianta spásúla ar ghléasanna
iascaireachta leis an tionscal chun gnéithe Natura 2000
i gCuan Mó a chosaint. Bhí ionchur ag Foras na Mara i
bhforbairt straitéise don Tionscal Iascaireachta Cladaigh go
dtí 2023.
D’oibrigh Foras na Mara go dlúth le hIascaigh Intíre Éireann
(IFI) ar an Sainghrúpa Teicniúil nuabhunaithe ar Bhradán
(TEGS) a sholáthraíonn comhairle gabhála ar gach abhainn
bradán in Éirinn.
Is cuid thábhachtach de chlár an CEMI é an Scéim
Bithéagsúlachta Muirí freisin. Tugann an scéim seo
aghaidh ar riachtanais eolaíochta agus beartais maidir le
hathchóiriú speiceas, measúnú agus maolú ar iascaigh
agus dobharshaothrú i láithreáin Natura agus tacú le
cur i bhfeidhm na Creat-Treorach um Straitéis Mhuirí.
Críochnaíodh Céim 1 de scéim na Bithéagsúlachta, ina
bhfuil 11 tionscadal, in 2018. Cuireadh tús le trí thionscadal
eile in 2018 agus críochnófar iad in 2020. Leanadh ar
aghaidh le tionscadail athchóirithe agus bhainistíochta
de chuid Scéim Bithéagsúlachta EMFF ar scátaí agus
gathanna, sciomach agus oisrí dúchasacha. Forbraíodh
tacair shonraí shuntasacha chun an t-athchóiriú a threorú.
Leathnaíodh an tionscadal maidir le córais mhonatóireachta
árthach a chur i bhfeidhm ar shoithí faoi 12m i raon
na gcabhlach iascaireachta éagsúla. Coimisiúnaíodh
suirbhéanna nua ar éin mhara i Muir Éireann.
Is gnéithe fíorthábhachtacha den scéim DCMAP agus
den bhithéagsúlacht iad for-rochtain agus cumarsáid
le páirtithe leasmhara. Bunaíodh suíomh gréasáin
tiomnaithe MI EMFF in 2018 agus reáchtáladh cruinnithe
nuashonraithe rialta le lucht tionscail agus le heagraíochtaí
neamhrialtasacha. Tugadh nuashonruithe ar dhul chun
cinn freisin ag Coiste Monatóireachta an CEMI. Reáchtáladh
ócáid tiomnaithe faisnéise bithéagsúlachta CEMI i
nDeireadh Fómhair 2018.
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Brexit - Tionchair fhéideartha ar Earnáil Bhia
Mara na hÉireann
Le linn 2018, rinne Foras na Mara anailísí éagsúla agus
chuir siad tacaíocht eolaíochta ar fáil don RTBM maidir
le Brexit. Scrúdaíodh raon leathan cásanna féideartha ar
thionchar Brexit ar earnáil bia mara na hÉireann. Dhírigh
na cásanna seo ar rochtain ar thailte iascaireachta in uiscí
na RA ag soithí AE, díláithriú árthaí AE isteach in uiscí na
hÉireann agus athruithe ar an Iomlán Scaireanna Gabhála
Incheadaithe (TAC). Ceann de na nithe ba thábhachtaí
sna hanailísí ná seachadadh léarscáileanna simplí agus
ard-tionchair a chuir achoimre ar na torthaí ar bhealach
an-fhísiúil. Dhírigh na hanailísí MI ar na ceisteanna seo a
leanas:

• Cé na tíortha atá ag iascaireacht in uiscí na Ríochta
Aontaithe? Cad iad na stoic a ghabháileann siad?

• Cad iad na hiascaigh Éireannacha is mó a

bhraitheann ar iascaireacht in uiscí na Ríochta
Aontaithe?

• Cé mhéad de na gabhálacha éisc in Éirinn a thógtar
ó uiscí na Ríochta Aontaithe?

• Cé mhéad de na gabhálacha talún a thógtar ó uiscí
an AE sa RA?

• Cá háit a n-easáitítear cabhlaigh iascaireachta an
AE mura bhfuil rochtain acu ar uiscí na Ríochta
Aontaithe?

EEZ an RA
EEZ na hÉireann
* Luach bliantúil
gabhálacha na
hÉireann
(gach uile speiceas)
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• Cén tionchar a bheadh ag díláithriú na hiarrachta
iascaireachta ar inbhuanaitheacht na n-iascach?

• Cé na critéir a d’fhéadfaí a úsáid in

idirbheartaíochtaí ar scaireanna TAC idir an AE
agus an Ríocht Aontaithe agus b’fhéidir stáit chósta
eile?

Tugann an léarscáil thíos blaiseadh den chineál aschuir
amhairc a ghintear agus taispeánann sé dáileadh na
ngabhálacha Éireannacha (arna shloinneadh mar luach
€ milliúin) do gach ceann de na “dronuilleoga staidrimh”
sna huiscí timpeall na hÉireann. Is ionann an limistéar glas
agus uiscí an AE ar fud na hÉireann. Is ionann na limistéir
dhearga agus limistéir mhara a bheidh ina n-uiscí sa Ríocht
Aontaithe tar éis Brexit. Tabhair faoi deara luach na n-iasc a
tógadh ó iarthar na hAlban (> € 40 milliún)
agus na príomhfhorais Nephrops i Muir
Iarthuaisceart na hÉireann (€ 15 milliún)
áit a dtéann líne na Ríochta Aontaithe i
ngleic leis an bpríomhlimistéar
iascaireachta seo do chabhlach
na hÉireann.
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Seirbhísí Eolaíochta agus Comhairleacha eile
le linn 2018:
• Forbairtí leanúnacha le bunachar sonraí nua,
Paradigm 3, chun bainistiú níos éifeachtaí trealaimh
sábháilteachta agus taifid FEAS eile a chur i bhfeidhm

• Athbhreithniú ar anailísithe saotharlainne agus

ráiteas cumais agus tuarascáil deiridh curtha ar fáil

• Tacaíocht leanúnach do thionscadail eile lasmuigh

den DCF ar nós clibeáil tuinníní gorma agus suirbhé
Reef EMFF

• Atlas nuashonraithe de ghníomhaíocht

iascaireachta bunaithe ar shonraí rianaithe satailíte
soithí iascaireachta. Le foilsiú go luath i 2019

• Tacaíocht eolaíoch do RTBM, ag soláthar comhairle

CÁS-STAIDÉAR
Taighde Dobharshaothraithe ag Foras na
Mara, Baile Uí Fhiacháin
In 2018, lean Foras na Mara ag infheistiú in uasghrádú
agus nascadh an láithreáin taighde dobharshaothraithe ag
Beirtreach Buí (BB) in aice le Carna, Co. na Gaillimhe, leis an
gorlann ag Áis Taighde an Phoirt Nua. D’fhorbair Foras na
Mara samhail ghnó cúig bliana (2018 go 2022) a thógfaidh
ar raon de tionscadail taighde maoinithe a thugann aghaidh
ar riachtanais na hearnála dobharshaothraithe. Láithreán
tástála dobharshaothraithe is ea BB a cheadaíonn do raon
speiceas éisc, sliogéisc agus feamainne a bheith ar fáil chun
críocha taighde.

faoi chásanna Brexit éagsúla agus tacaíocht do
chruinniú Chomhairle Iascaigh an AE

• Bhí ról lárnach ag foireann FEAS maidir le

forbhreathnú iascaigh nua ICES ar an Mhuir
Cheilteach a fhorbairt. Cuireann sé seo leis an
fhaisnéis iascaigh mheasctha lena gceadaítear do
chinnteoirí comparáid a dhéanamh idir iarmhairtí
na roghanna a bhaineann le cuótaí stoic éisc

• An clár suirbhé fuaimiúil curtha i gcrích go rathúil,

lena n-áirítear iarracht bhreise sa Mhuir Cheilteach
chun scrúdú a dhéanamh ar dháileadh scadán na
Mara Ceiltí i rith an tsamhraidh

• Forbairt ar mheasúnú stoc scadán agus plean
bainistíochta an Mhuir Cheiltigh

• Tacaíocht eolaíoch do RTBM ag cruinnithe Stát
Cósta

• Cuireadh clár scoláireachta sparán i bhfeidhm go
rathúil agus roghnaigh 22 mac léinn isteach i 16
sparánacht dhifriúla idir Meitheamh agus Meán
Fómhair

•
CÁS-STAIDÉAR
Foras na Mara ar an gCéim Idirnáisiúnta
Lean Foras na Mara ag cur go mór le
heolaíocht agus comhairle ICES ag
gach leibhéal. I mí Eanáir 2018, bhí an
Dr Colm Lordan ó FEAS ceaptha mar
cheann de Leas-Chathaoirligh an Choiste
Chomhairligh um Thaiscéalaíocht na Mara
(ICES).
Ina théarma trí bliana, tá an Dr Lordan
freagrach as an gcomhairle iascaigh go léir a chuireann
ICES ar fáil dá bhall tíortha agus páirtithe conarthacha
(eg an AE). Sa ról seo, tá sé ag obair freisin chun an creat
um dhearbhú cáilíochta ag ICES a fhorbairt chun táirge
comhairleach ardchaighdeáin a chinntiú.
Bhí baint ag an Dr Lordan le ICES den chéad uair i 1993
agus ó shin i leith ghlac sé páirt i 60 grúpa saineolaithe
éagsúla de chuid ICES agus bhí sé ina chathaoirleach nó ina
chathaoirleach ar 16 ghrúpa oibre.

I mBaile Uí Fhiacháin, suiteáladh RAS nua (Córas
Athchúrsála Dobharshaothraithe) in 2018 agus beidh sé
ag feidhmiú go hiomlán faoi thús 2019, nuair a dhéanfaidh
tionscadal triail as smoltaí bradán nua a chaitheann níos
lú ama ar muir, agus a d’fhéadfadh acmhainn táirgthe a
mhéadú agus rioscaí galair a laghdú . In 2018, rinneadh
taighde ag BB chun scrúdú a dhéanamh ar iompar agus leas
iasc níos glaine (cnapshuim) a úsáidtear ar fheirmeacha
tráchtála bradán. Úsáidfear na torthaí chun moltaí a
dhéanamh a laghdóidh líon na n-iasc níos glaine is gá, trí
fheabhas a chur ar a ngnáthóga ar fheirmeacha bradán.
I mí na Nollag 2018, fuair Foras na Mara, i
gcomhpháirtíocht le NUIG, Teagasc agus Biomarine
Ireland maoiniú ó DTIF (tionscadal HYDROFISH) chun
táirgí a tháirgeadh don tionscal dobharshaothraithe a
chuirfeadh isteach ar chleachtais feirmeoireachta reatha
mar úsáid hidrealú hidriginí próitéine chun an bradán
a spreagadh córas imdhíonachta agus neartaigh an gut
chun frithsheasmhacht in aghaidh pataiginí fungais agus
ectoparasite (eg míolta mara) a fheabhsú (m.sh. galar
geolbhaigh amoebic).
Tá Foras na Mara i gcomhpháirtíocht le Bord Iascaigh
Mhara (BIM) agus Údarás na Gaeltachta chun tionscnaimh
a thabhairt chun cinn lena chinntiú go n-aistrítear torthaí
an taighde chuig an tionscal agus go soláthraíonn siad
tacaíocht phraiticiúil dá fhorbairt inbhuanaithe. Chun seo
a bhaint amach, Bhunaigh BIM agus Foras na Mara braisle
taighde agus forbartha a dhírigh ar bhonneagar taighde BB
agus Newport agus Foras Pháirc na Mara atá á fhorbairt ag
Údarás na Gaeltachta faoi láthair.

29

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL FORAS NA MARA 2018

Ó cuireadh tús le Straitéis Dobharshaothraithe Newport sa
bhliain 2016, tá breis agus € 2 mhilliún faighte ag Foras na
Mara ó shé thionscadal taighde. Maireann na tionscadail
idir 24 agus 48 mí agus faoi láthair tá maoiniú taighde
suntasach i bhfeidhm ag Foras na Mara go dtí 2022. Chuir
an maoiniú taighde ar ár gcumas ochtar taighdeoirí san
iomlán a ghlacadh thar thréimhse an phlean. Ó dheireadh
Ráithe 3 2018, tá sé phost i bhfeidhm ag Foras na Mara atá
maoinithe go hiomlán ag na tionscadail seo.
Cuireadh tús le hinfheistíocht chaipitil in uasghrádú
an tsuímh mhuirí ag Beirtreach Buí agus ag na saoráidí
gorlainne i mBaile Uí Fhiacháin in 2016 agus tá sé le
críochnú in 2019. I measc na n-uasghrádú tá feistiú agus
cáis nua ar an láithreán mara agus athchóiriú áiseanna
gorlainne i mBaile Uí Fhiacháin le córas RAS den scoth a
shuiteáil chun tacú leis na tionscadail nua atá ag teacht
chun cinn trí 2018 agus go 2019.

SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHTA AGUS
FAISNÉISE (OSIS)
Seirbhísí Faisnéise agus Forbartha
Forbraíonn agus bainistíonn an fhoireann seirbhísí
faisnéise agus forbartha an bonneagar TFC agus sonraí ar
fud Foras na Mara chun ardán oibríochtúil láidir a sholáthar
do sheirbhísí sonraí agus faisnéise. Leanann an fhoireann
ar aghaidh ag forbairt cumais theicniúla nua agus ag tacú le
feabhsuithe i seachadadh seirbhíse Foras na Mara.
In 2018, chuir an Foas roinnt tionscnamh straitéiseach chun
cinn tríd an Straitéis TF, an Straitéis Sonraí, agus an CEMI
comhtháthú sonraí chun tacú le cláir MSP agus MSFD a
fhorbairt, leis na gníomhaíochtaí seo ailínithe go dlúth le
plean straitéiseach nua an Fhorais. Áiríodh orthu sin obair
ar ardán seirbhísí digiteacha an Aigéin Dhigitigh in Éirinn
a bhfuil sé mar aidhm aige sócmhainní digiteacha muirí
na hÉireann a chur ar fáil níos éasca do sheirbhísí poiblí,
taighde agus nuálaíocht.
I gcomhar le foirne eolaíochta oibríochtúla, tá cumais nua
forbartha ag an Foras do phróiseáil sonraí comhshaoil
muirí agus do Chreat Bainistíochta Cáilíochta Bainistíochta
Sonraí i réimse tras-seirbhíse i gcomhréir le caighdeáin
idirnáisiúnta.
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Rinne an fhoireann seirbhísí faisnéise agus forbartha
seirbhísiú ar níos mó ná 3,000 iarratas ar thacaíocht
inmheánach a chlúdaigh crua-earraí, bogearraí agus
bainistíocht sonraí, agus rinne sé réimse oiliúna inmheánaí.
In 2018, díríodh níos mó ar chomhsheasmhacht na gcóras,
ar chibearshlándáil agus ar chomhlíonadh an Rialacháin um
Chosaint Sonraí Ghinearálta (GDPR), agus cuireadh roinnt
feabhsuithe suntasacha i bhfeidhm ar chórais oibriúcháin.

Seachadadh tacaíocht cláir oibriúcháin do Bhailiú Sonraí

Iascaigh, do na cláir INFOMAR agus Fuinneamh An Aigéin,
agus do na gníomhaíochtaí próiseála sonraí maidir le
timpeallachtaí mhuirí agus an anailís spásúlachta.
Phróiseáil seirbhís iarraidh sonraí Foras na Mara 175
iarratas ar shonraí láimhe in 2018. Seoladh catalóg
sonraí nua an Fhorais in 2018 freisin, rud a chuir
ar chumas an phobail cuardach a dhéanamh ar
thacair sonraí ábhartha atá ar fáil ag data.marine.ie.
Cinntíonn feabhsuithe leanúnacha ar inrochtaineacht
sonraí Foras na Mara go bhfuil níos mó sonraí ar fáil
lena n-áirítear trí data.marine.ie, atlas.marine.ie,
www.oceanenergyireland.ie, agus www.digitalocean.ie.
Thug 54,000 úsáideoir cuairt ar na láithreáin seo in 2018.
Is díol suntais ar leith é an t-ardú suntasach i dtuairimí na
sonraí maidir le baoithe sonraí do mhí Dheireadh FómhairNollaig.
Áiríodh ar mhórthionscadail in 2018 athstruchtúrú
bhonneagar freastalaí na an Fhorais chun athléimneacht
agus feidhmíocht na gcóras TFC a thacaíonn le hOibríochtaí
laethúla na hInstitiúide, chomh maith le hobair shuntasach
chun slándáil sonraí agus seirbhísí TF a fheabhsú.
Lean an Foras ar aghaidh ag forbairt cumais nua córais
TF agus sonraí do phróiseáil sonraí sláinte éisc agus
biotocsainí, chomh maith le cumais próiseála, anailís agus
foilsiú sonraí aigéaneolaíochta agus fuinnimh in-athnuaite
mara.
In 2018 forbraíodh Creat Cáilíochta Bainistíochta Sonraí nua
do phróisis sonraí eolaíochta freisin.Tá an creat nua ailínithe
le córas bainistíochta cáilíochta IODE an IOC agus tacóidh
sé le cáilíocht sonraí níos fearr agus le hathúsáid. Tá an
fhoireann tar éis forbairt bhreise a dhéanamh ar ardán
Aigéan Digiteach na hÉireann le bealaí nua chun rochtain
a fháil ar fhaisnéis lena n-áirítear léirshamhlú ar shamhail
réamh-mheasta aigéaneolaíochta agus sonraí ón INFOMAR
clár suirbhé ghrinneall na farraige, a chumasaíonn athúsáid
sonraí i gcláir nua agus i gcláir atá ag forbairt.
Bhí an fhoireann gníomhach freisin i dtionscadail taighde
a bhaineann le sonraí an AE atá nasctha leis an Líonra
Eorpach um Breathnóireacht agus Sonraí Muirí (EMODnet)
agus líonraí sonraí EU SeaDataCloud AE, chomh maith le
hobair leanúnach ar thionscadal COMPASS INTERREG atá
ag obair chun bainistíocht sonraí agus cumais seirbhíse
a chomhordú agus a fheabhsú le comhpháirtithe i
dTuaisceart Éireann agus in Albain.

Samhaltú
Leathnaíodh an réimse seirbhísí samhaltaithe a chuir Foras
na Mara ar fáil níos mó agus cuireadh trí shamhaltóir nua
leis a maoiníodh trí ghníomhaíochtaí AE in 2018. Tá an
Foras gníomhach i seirbhís aigéaneolaíochta oibríochtúil
de chuid an AE, i Seirbhís Monatóireachta Timpeallacht
Mhuirí Copernicus (CMEMS), agus soláthróidh sí bailíochtú
agus saineolas eolaíoch chun samhlacha uimhriúla
bithgheoiceimiceacha a fhorbairt i réigiún Iberia-BiscayIreland.
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I measc na ngníomhaíochtaí eile tá soláthar réamhaisnéisí
rialta ar an aigéan, ar an tonn agus ar an stoirm agus ar
na hindcastanna chuig raon úsáideoirí deiridh. Áirítear
leis na tacair shonraí seo sruthanna tríthoiseacha, teocht,
salandacht agus airde dromchla na farraige.
Forbraíodh táirgí saincheaptha in 2018 agus áirítear leis na
buaicphointí uirlis fhuinneog aimsire, uirlis roghnúcháin
dobharshaothraithe agus treoirlíne ar dhea-chleachtas
maidir le feasachán seachtainiúil HAB a foilsíodh sa BP
stór (https://www.oceanbestpractices.net/), a chruthú ,
arna chothabháil ag an Malartú Idirnáisiúnta Sonraí agus
Faisnéise Aigéaneolaíochta (IODE) den UNESCO-IOC.
Fuair tionscadail taighde arna maoiniú ag an AE
móiminteam in 2018. Go háirithe, rinne an Foras forbairt
bhreise ar chumas samhaltaithe uimhriúil arna mhaoiniú
ag agus chun tacú le: dul i ngleic le bruscar muirí (Limistéar
Atlantach CleanAtlantach, Interreg), Cur i bhfeidhm ChreatTreoir na Straitéise Mara (iFADO, Limistéar Atlantach
Interreg), athléimneacht cósta a thógáil (MyCOAST,
Interreg Atlantic Area), bainistiú Líonraí na Limistéar faoi
Chosaint Mhuirí (COMPASS, Interreg VA), Dobharshaothrú
Il-Thrófach (TAPAS, H2020) agus forbairt seirbhísí
aeráide don tionscal dobharshaothraithe (Co-Clime,
Comhthionscnamh Clárúcháin ERA4CS Aeráide).
In 2018, lean an Foras ag obair le hoibríochtaí cuardaigh
agus tarrthála áitiúla agus náisiúnta. Áiríodh leis seo
ballraíocht agus tacaíocht leanúnach do thionscnamh
Cuardach agus Tarrtháil idirghníomhaireachta Chuan
na Gaillimhe agus comhairle agus saineolas leanúnach
a sholáthar don Gharda Síochána chun cabhrú le
himscrúduithe leanúnacha.

Seirbhísí Aigéaneolaíochta
Chuir an fhoireann leis an mbreathnú ar iarrachtaí trí
bhallraíocht ghníomhach i gColún Ildisciplíneach na
Mara agus i gColún Uisce (EMSO) agus Cuibhreannas
Bonneagair Taighde na hEorpa (ERICs). Tá an Foras ina
Leas-Chathaoirleach ar Bhord Bainistíochta Euro-Argo
agus d’éirigh leis an bhfoireann trí shnámhphointe a
úsáid agus tá cumas breise acu i gcroílár Argo lárnach na
hÉireann, trí chéad cheann de na tomhas Ocsaigine atá
ag Éirinn a thomhas, snámhann Argo, atá sa bhreis ar an
snámh bithgheoiceimiceach, deiseanna nua do phobal
taighde na hÉireann chun sonraí a bhailiú agus a anailísiú.
Léiriú a bhí ar taispeáint ag Argo, mar aon leis an Faireoir
a athchóiríodh le déanaí, le linn SeaFest 2018. Chuir EMSO
agus Euro-Argo ERICs araon ar chumas Foras na Mara
maoiniú a ghiaráil tríd an gclár H2020.
Mar thoradh ar an seachadadh ardchaighdeáin seo de
chláir arna maoiniú ag an AE, bhí an fhoireann seirbhísí
aigéaneolaíochta ar fad ag cur leis ionas gur bhliain
an-rathúil a bhí ann maidir le maoiniú nua tionscadail
AE a fháil. I ndeireadh na bliana 2018 d’éirigh go maith
le tionscadail Eurofleets + agus EuroArgo-RISE a
bhronnadh ar an Foras. Lean an Foras ag soláthar ionchuir
i dtionscadail bhonneagair lena n-áirítear an H2020
EMSO-LINK, Maritec-X agus tionscadal JPI Climate

ERA4CS CoCliME. I measc na dtionscadal eile tá tionscadal
INTERREG Atlantic PRIMROSE agus tionscadal H2020
TAPAS.

Breathnóireacht ar an Aigéan
In 2018, bhí an Foras an-ghníomhach ag cur le forbairt
straitéise don deich mbliana amach romhainn. Breathnú
ar aigéan ar scála imchuach an Atlantaigh; Fís BluePrint
do Chóras Breathnaithe Comhtháite Aigéan Atlantach in
2030. Chuir an Foras le páipéar bán pobail ar “GO-SHIP:
Ardán do eolaíocht aigéin ildisciplíneach chomhtháite
”agus lean sé de bheith rannpháirteach go gníomhach i
gCoiste Eolaíochta GO-SHIP. Cuireann an GO-SHIP SC
ceannaireacht agus maoirseacht eolaíochta ar fáil chun an
suirbhé domhanda deireanaí ar rannóga hidreagrafacha a
fheidhmíonn institiúidí taighde náisiúnta a fhorbairt agus a
chur i bhfeidhm. I mí Feabhra, thug foirne ón Foras agus OÉ
Gaillimh faoi chúrsáil bhliantúil Aeráide Aigéan na Carraige
Theas ar bord an RV Celtic Explorer.
Lean OSIS de bheith rannpháirteach i nGrúpa Oibre ICES
ar Hidreagrafaíocht Aigéanach. Is éard atá in aschur ó
WGOH ná tuarascáil bhliantúil ICES ar Aeráid Aigéin (IROC)
a dhéanann achoimre ar an stádas agus ar na treochtaí
is déanaí de theocht agus de shalandacht na n-aigéan, ó
rannóga caighdeánacha CTD, baoithe sonraí aigéin agus
stáisiúin mhonatóireachta fhadtéarmacha cois cladaigh san
Atlantach Thuaidh réigiún.
Bhí an Foras gníomhach i dtionscadal HOS20 AtlantOS
in 2018 agus foilsíodh roinnt tuarascálacha. Baineann
tábhacht ar leith le maoinitheoirí an tuarascáil costais agus
indéantachta líonraí reatha breathnóireachta aigéin san
Atlantach. Leanann tionscadal taighde JPI Climate ERA4CS
CoCliME, arna chomhordú ag Foras na Mara, ar aghaidh le
roinnt gníomhaíochtaí chun Seirbhísí Aeráide atá tiomáinte
ag úsáideoirí a fhorbairt d’earnáil bia mara na hÉireann.

Ardseirbhísí Mapála
Chuir Ardseirbhísí Léarscáilithe (AMS) comhordú
suirbhéanna, oibriúcháin, sonraí, taighde agus forbairt
ar fáil, chomh maith le tacaíocht chomhairleach, go
hinmheánach laistigh d’Foras na Mara, agus do lucht
leasa tionscail, rialtais agus poiblí, in Éirinn, agus go
hidirnáisiúnta.
Rinneadh an cur chuige straitéiseach a d’fhorbair AMS
don mhapáil amach ón gcósta atá maoinithe ag DCCAE a
scagadh tuilleadh, agus tá staitisticí suirbhé ilbhliantúla
mar bhonn taca do spriocanna suirbhé oibriúcháin bliantúil
i dtreo deireadh a chur le críochnú 2026. Foilsítear
tuairisciú ar dhul chun cinn comhchruinnithe Foras na
Mara agus Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann go
bliantúil anois, agus sonraí oibríochtúla á dtabhairt, agus
gníomhaíochtaí INFOMAR a bhfuil luach breise orthu.
Tá eagar eagarthóireachta deiridh ar thuarascáil AMS a
cuireadh le chéile in 2018 agus tá sé le foilsiú i R1 2019.
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Mar chuid de chlár Saothraithe Breisluacha INFOMAR,
rinne an fhoireann comhordú agus tacaíocht ar
ghníomhaíochtaí taighde, oiliúna, oideachais, for-rochtana
agus FBM. Bhí forbairt, seachadadh agus seoladh an
láithreáin ghréasáin INFOMAR nua mar phríomhthoradh
2018. Forbraíodh seirbhísí sonraí bunúsacha, mapála
táirgí agus gréasáin go comhthreomhar. Feabhsaíonn
na haschuir scagtha, oscailte agus shaor seo rochtain
na bpáirtithe leasmhara go mór ar shonraí ghrinneall
na farraige agus ar fhaisnéis ghaolmhar, rud atá
ríthábhachtach don bhainistíocht, don chaomhnú nó don
fhorbairt.

Tá siad go léir ar fáil ar líne ar an áis cliceála agus íoslódála
www.infomar.ie/maps/downloadable-maps/charts. Tá
rochtain ag roinnt breathnóirí mapála gréasáin nua anois ar
leathanach tosaigh shuíomh gréasáin INFOMAR.

Mar chuid den chlár INFOMAR a rinneadh i gcomhar
le Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann, rinne foireann
Ardsheirbhísí Léarscáilithe Foras na Mara agus na soithí an
RV Celtic Explorer agus an RV Celtic Voyager níos mó ná
7,685 km 2 de ghrinneall na farraige sa Mhuir Cheilteach
le linn 98 lá árthach leithdháilte in 2018. Is éard a bhí i
gceist le hoibríochtaí suirbhé INFOMAR Foras na Mara
ná 20,729 ciliméadar líne ilsonraí a fháil, 18 longbhriste a
mhapáil, agus 359 sampla ghrinneall na farraige a fháil go
comhoibríoch.

Críochnaíodh próiseáil sonraí hidreagrafach do 14
logchomhad suirbhé, lena n-áirítear sonraí uile an Fhorais
2018, sonraí a bailíodh le linn tionscadal tacaithe agus
ceithre thacar sonraí stairiúla cladaigh a bhailigh GSI.

Go hoibríochtúil, dhírigh an mhapáil ar ghníomhaíochtaí
suirbhé amach ón gcósta sa Mhuir Cheilteach, sa réimeas
casta aigéaneolaíochta dinimiciúil, rud a d’fhág go raibh
riachtanas méadaithe QC ar bord agus iarracht suirbhé
iarphróiseála. Rinneadh suirbhé ar 18 longbhriseadh agus
mapáladh coimpléasc mór cainéal fomhuirí i bpáirt, agus é
le feiceáil anois ag leathnú thar 80km ar fhad, agus suas le
3km ar leithead.
Chun tacú le riachtanais náisiúnta um monatóireacht
gnáthóg agus bainistíocht iascaigh, chomhordaigh an
fhoireann mhapála tionscadal mapála gnáthóg sceireacha
farraige na Fiadhúlra CEMI atá maoinithe ag CEMI, ag
díriú agus ag imscrúdú raon leathan de ghnéithe feadh
briseadh agus fána na scairbhe. Thug an tionscadal
foireann chomhtháite le chéile chun an clár a sheachadadh
lena n-áirítear Foras na Mara, NPWS, Suirbhéireacht
Gheolaíochta Éireann, NUIM, Ollscoil Plymouth, AquaFact
Ltd agus Coimisinéir Soilse na hÉireann.
Rinneadh gnáthamh INFOMAR groundtruthing ar shoithí
Foras na Mara, agus fuarthas roinnt samplaí freisin ar an
RV Keary de chuid an GSI. Éascaíodh go leor deiseanna
trí chomhoibriú le FEAS le linn suirbhéanna measúnaithe
stoic nuair a bhí am agus foireann ar fáil ar bord. Fuarthas
359 sampla dríodair, agus beidh na torthaí mar bhonn
agus mar thaca ag ilchláir agus riachtanais tuairiscithe,
lena n-áirítear tuairisc MSFD, Treoir maidir le Gnáthóga,
tuairisciú MSP agus OSPAR, bailíodh samplaí dríodair,
go príomha sa Mhuir Cheilteach, agus tá Anailís ar Mhéid
Cháithníní ar siúl i gcónaí.
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Rinneadh dul chun cinn suntasach maidir le táirgeadh
cairteacha, agus rinneadh cairteacha a sheachadadh do
Loch Feabhail agus do Phort Láirge, agus cruthaíodh
sé shraith de chairteacha sraithe cósta agus 12 chairt
rangaithe ghrinneall na farraige curtha ar fáil.

Cuirtear sonraí aicmithe dríodair le ciseal nua tsubstráit
INFOMAR a chuirtear le chéile mar sheirbhís ArcGIS, trí
lucht féachana mapála gréasáin INFOMAR, agus trí Digital
Ocean agus an Atlas Mara. Tá na sraitheanna sonraí seo
riachtanach do bhainistíocht iascaigh, pleanáil spásúlachta
muirí, measúnú agus tuairisciú comhshaoil ar threoracha
AE.

Leanadh le comhoibriú taighde idirnáisiúnta agus
Éireannach suntasach, agus oideachas, oiliúint á chur ar
fáil agus tacaíocht chun acmhainní a fhorbairt (féach an
Cumasóir Straitéiseach - Rannpháirtíocht agus Oideachas).
Tá obair thionscadail ar thionscadal Gnáthóg EMODnet ar
siúl i gcónaí, agus cinneadh á dhéanamh ar shíneadh dhá
bhliain.
Le haghaidh coimre iomlán d’oibríochtaí na soithí taighde i
rith 2018, féach Cumasóir Straitéiseach 2 - Bonneagar.

Líonra Breathnóireachta Baoithe Sonraí Mara
na hÉireann (IMDBON)
Ó 2001 i leith, tá Líonra Baoithe Aimsire na hÉireann ag
cruthú tuairiscí aimsire in aghaidh na huaire ina bhfuil
tomhais eochair-shonraí meitéareolaíochta muirí dromchla:
teocht an aeir, taise, brú atmaisféarach, luas agus treo
na gaoithe chomh maith le sonraí aigéaneolaíochta lena
n-áirítear teocht dhromchla na farraige, airde na dtonnta,
agus tréimhse na dtonn. Is suíomh monatóireachta Eorpach
sentinel é suíomh sionoptach an-mhór M6.
Aistríodh fotheideal an bhuiséid don chlár gníomhaíochta
seo (athainmníodh mar Ghréasán Breathnóireachta Baoithe
Sonraí Mara na hÉireann [IMDBON] chun uaillmhian
breathnóireachta mara níos leithne a léiriú) ón Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS) chuig an
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) in 2018 le
méadú gaolmhar ar bhuiséad an chláir oibríochtaí agus
cothabhála lárnacha in 2018.
Le blianta beaga anuas, chuir Foras na Mara sraith
modhnuithe i bhfeidhm ar na hardáin chaighdeánacha
baoithe a bhí in úsáid chun iontaofacht a fheabhsú agus
mar chuid de seo, clár taighde fadtréimhseach a raibh
baint ag cuideachta Met na RA agus na Fraince leis,
Mar thoradh ar Mobilis, tá sé ar cheann de na hardáin
bhreathnadóireachta aimsire is airde atá ar fáil ar fud an
domhain faoi láthair. Rinneadh an chéad cheann díobh
seo a thástáil ar shuíomh stairiúil M1 (50 muirmhíle siar ó
Ghaillimh) áit ar cinneadh an t-ardán a bheith oiriúnach don
fheidhm in 2018. Le linn 2018, d’fhorbair foireann theicniúil
Foras na Mara córas ardbhailiúcháin sonraí atá bunaithe ar
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réitigh crua-earraí agus bogearraí foinse oscailte atá réidh
le cur i bhfeidhm anois ó 2019 ar aghaidh.

nuair a aithníodh an tábhacht a bhaineann le monatóireacht
fhadtéarmach.

In 2018, cuireadh na baoithe sonraí de chuid an ODMS
(an t-ardán fála sonraí ar an bhfarraige) ar taispeáint go
buan ag Ionad Cuairteoirí Teach Solais Chromail ar Oileán
Dhairbhre, a bhí ina hómós feiliúnach do na gléasanna
láidre seo a thug seirbhís chomh láidir do mhuirí ar feadh
fiche bliain.

TACAÍOCHT POLASAÍ,
NUÁLAÍOCHTA AGUS TAIGHDE
(PIRS)

Chonacthas ról méadaithe ag Foras na Mara in 2018 freisin
chun déileáil le breathnuithe aimsire ina bhfuil bailiú agus
bainistiú sonraí ag teacht chun cinn le gnóthú Foras na
Mara ní hamháin maidir le sonraí a fháil ar an gcladach,
ach freisin a chartlann agus a scaipeadh, chomh maith lena
fhormáidiú isteach sa chaighdeán formáid le haghaidh
tarchur ar aghaidh in aghaidh na huaire chuig AE Met.
Seirbhísí agus níos faide anonn.

Cuireann Foras na Mara comhairle maidir le taighde muirí
& nuálaíochta ar fáil do roinnt páirtithe leasmhara náisiúnta
agus idirnáisiúnta, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
(DAFM), an Grúpa Comhordaithe Mara, an Roinn Gnóthaí
Eachtracha agus Trádála agus an Attaché Muirí sa Bhruiséil
san áireamh. Oibrímid go dlúth leis an Attaché chun poist
Foras na Mara agus na hÉireann a chomhordú chun forbairt
agus cur i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm bheartas agus
straitéis mhuirí agus mhuirí an AE a threorú.

Soláthróidh dámhachtain maoinithe bonneagair taighde
SFI (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) go déanach in 2018
na modhanna chun an t-aistriú chuig teicneolaíocht nua
a thabhairt chun críche, ag cur an líonra ar bhonn fónta le
blianta fada amach romhainn. Áireofar leis an obair seo
éadáil sonraí breise a ghiaráil na príomh-athróga aeráide,
go háirithe malartú dé-ocsaíde carbóin trasna na teorann
aer-farraige.

Líonra Náisiúnta Tomhsaire Taoide na hÉireann
Déanann Líonra Náisiúnta Tomhsaire Taoide na hÉireann
(INTGN), arna feidhmiú ag Foras na Mara, monatóireacht
ar leibhéal na farraige timpeall chósta na hÉireann. Ós rud
é go bhfuil an t-athrú ar leibhéal na farraige i gcoibhneas
le leibhéal na talún ina ECV lárnach (Riachtanach
Aeráide Athraitheach) maidir le hoiriúnú aeráide agus an
athléimneacht chósta, tháinig méadú in 2018 ar an spéis a
chuirtear ann in ollscoileanna atá ag iarraidh tuiscint níos
fearr a fháil ar bhreathnóireacht agus ar threochtaí stairiúla
in 2018, tá sé seo leathnaithe go grúpa saineolaithe dáilte a
bhunú le gníomhaíochtaí á stiúradh ag OÉ Má Nuad.
In 2018 críochnaíodh iarrachtaí chun babhta de
shuiteálacha a chur i gcrích, ag méadú an bhonneagair
mhonatóireachta buan go 22 nód bainistithe. Dírítear ar
mhodheolaíochtaí suirbhéireachta agus calabraithe chun
gach stáisiún a thabhairt faoi chinnteacht níos fearr ná 1cm.
D’athraigh ollchóiriú mór ar an mbonnstóras láimhseála
sonraí i nGaillimh gach faireachán iargúlta go fíor-fhíor-am,
agus sonraí á dtuairisciú isteach sa bhunstáisiún lárnach
gach cúig nóiméad le leibhéal iontaofachta i bhfad níos mó.
Tá na sonraí fadtéarmacha, cruinneas ardteochta atá á
mbailiú ag Baile Choitín (soir ó Chorcaigh) agus ag Cé na
Port Móire (Ceann Mhálanna) bunaithe go maith anois.
Leanann na sonraí seo ar aghaidh ag cur sonraí aeráide
cúlra ar fáil i gcartlanna lárnacha teochta, an táscaire
bunúsach um athrú aeráide. Is stáisiún sách nua é Baile
Choitín, ach i gcás Cheann Mhálanna tá an obair seo ag
tógáil ar shraith ama cuireadh tús leis ag deireadh na 1950í

Ag tacú leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin,
comhordaíonn PIRS an teagmháil le príomhfhóraim
náisiúnta Taighde & Nuálaíochta lena n-áirítear Grúpa
Stiúrtha Nuálaíocht 2020 agus Grúpa Ardleibhéil
Horizon 2020 arna óstáil ag an Roinn Gnó, Fiontar agus
Nuálaíochta (DBEI). Déanaimid comhordú freisin ar ionchur
i raon comhairliúchán náisiúnta agus tuairisceán foirmiúil
chuig an Rialtas maidir le gníomhaíocht agus caiteachas
taighde. Ó 2019, déanfar monatóireacht agus cainníochtú ar
ghníomhaíochtaí comhairleacha beartais PIRS tríd an gClár
Seirbhíse atá á fhorbairt do gach comhairle eolaíoch agus
theicniúil de chuid Foras na Mara.
In 2018, thug DBEI faoi phróiseas chun sraith seisiún
faisnéise a fhorbairt ar 16 earnáil thábhachtacha agus
ar an Foras chuir sé go leor céimeanna sa phróiseas seo
chun an Fócas ar Fhaisnéisiú Mara agus Muirí a fhorbairt.
Úsáidtear é seo mar acmhainn laistigh de DBEI, a oifigí
agus a ghníomhaireachtaí araon, agus thar ranna agus
gníomhaireachtaí rialtais eile chun ábhair faisnéise, óráidí
agus forbairt beartais a threorú. Forbraíodh agus foilsíodh
leagan atá ar fáil go poiblí de na Treoracha Earnála, dar
teideal Focus on Sectors, agus foilsíodh é ar shuíomh
gréasáin DBEI. Tá Fócas ar Earnálacha dírithe ar lucht
féachana níos leithne agus níl ann ach ábhar fíorasach ó na
Treoracha Earnála.
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OIFIG FORBARTHA MUIRÍ NA
HÉIREANN (IMDO)
Is riachtanais iad an chomhairle agus na seirbhísí a
chuirtear ar fáil don Roinn Iompair, Turasóireachta agus
Spóirt (DTTAS), agus do pháirtithe leasmhara eile, atá
sainordaithe ar Foras na Mara. Cuireann an chomhairle a
chuirtear ar fáil eolas ar fáil do chinnteoirí agus tacaíonn
sé le ceapadh beartais sa tionscal muirí. Bailíonn an
IMDO sonraí ó fhoinsí éagsúla tionscail chun comhairle
chuimsitheach, chothrom agus oibiachtúil a thógáil do
pháirtithe leasmhara. Tá seachadadh na comhairle sa
bhealach seo tábhachtach go straitéiseach d’Foras na Mara.
In 2018, chuir an IMDO comhairle ar fáil i roinnt réimsí
tábhachtacha:

Irish Maritime Transport Economist (IMTE)
D’fhoilsigh an IMDO an 15ú heagrán den IMTE in 2018. Is
feasachán staitistiúil é an foilseachán seo agus is foinse
chuimsitheach é de shonraí náisiúnta tráchta muirí, trádála
agus margaidh loingseoireachta domhanda. Soláthraíonn
an IMTE anailís siarghabhálach dhomhain ar líon lasta
muirí, lastaí agus toirt lasta paisinéirí. Soláthraíonn an
foilseachán anailís staitistiúil thuairisciúil luachmhar don
tionscal muirí maidir leis an gcaidreamh dinimiciúil idir
na calafoirt náisiúnta, an earnáil loingseoireachta agus
geilleagar na hÉireann. Tá trácht muirí a láimhseálann
calafoirt Thuaisceart Éireann san áireamh sa taighde
bliantúil freisin mar go léiríonn an IMTE tionchar
eacnamaíoch an tráchta paisinéara agus lasta mhuirí
ó pheirspictíocht uile-oileáin. Leagadh béim ar luach
an fhoilseacháin i rith 2018 ag an éileamh méadaithe
ar shonraí tionscail iontaofa a tháinig as an gcinneadh
de chuid na Ríochta Aontaithe an AE a fhágáil, agus na
tionchair iarmhartacha a bheidh ag an gcinneadh seo ar
chalafoirt agus ar sheirbhísí loingseoireachta na hÉireann.

Bullaitíní Trádála Ráithiúla
Soláthraíonn an IMDO anailís ráithiúil ar an margadh
do DTTAS agus don tionscal. Cuireann an anailís seo ar
chumas treochtaí atá ag teacht chun cinn a bhrath go luath
agus gníomh cuí a mholadh. In 2018, bhí an Bullaitín ina
fhaireachán úsáideach ar na héifeachtaí a bhí ag teacht
chun cinn ar Brexit ar phatrúin.

Tuarascáil ar an Droichead Talún
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D’fhoilsigh an IMDO staidéar a dhéileálann le himpleachtaí
Brexit ar Úsáid an Droichid Talún. Bhí dhá phríomhchuspóir
ag an tuarascáil. Rinne sé cainníochtú ar an méid tráchta a
bhí ag baint úsáide as an Droichead Talún agus bhunaigh sé
leaisteachas an éilimh mar fhreagra ar athruithe in amanna
idirthurais agus méaduithe ar chostais. Leag an tuarascáil
síos an tábhacht a bhaineann le nasc Droichid Talún a
choinneáil agus an éifeacht dhochrach a bheadh ag aon
mheath ar éifeachtúlacht an Droichid Talú ar earnálacha
áirithe margaidh.

Tuarascáil IPORES
Choimisiúnaigh an IMDO nuashonrú ar Thuarascáil
Sheirbhísí Fuinnimh In-athnuaite Eischósta Chalafoirt
na hÉireann (IPORES) in 2018. Foilsíodh an tuarascáil
bhunaidh in 2012. Tugann an tuarascáil trácht ar ullmhacht
chalafoirt na hÉireann tacú le forbairt an tionscail fuinnimh
in-athnuaite amach ón gcósta agus an ról fíorthábhachtach
a bheidh ag calafoirt i slabhra an tsoláthair, le linn chéim na
tógála agus níos déanaí maidir le feistí a chothabháil agus
a sheirbhísiú. Tugann an Tuarascáil trácht freisin ar an
acmhainneacht a bhaineann le poist a chruthú san earnáil
tionscail seo a bhfuil tábhacht straitéiseach léi.

Tuarascáil um Acmhainn Loingseoireachta
Níor réitíodh an tionchar a bheidh ag Brexit ar sheirbhísí
loingseoireachta go dtí agus ó Éirinn i rith 2018, mar gheall
ar an neamhchinnteacht a bhí fós ag teacht leis an gcineál
Brexit a tharlódh. Sa phleanáil cásanna chuirtear cleachtaí
a tharla laistigh de DTTAS, agus an IMDO comhairle ar fáil
maidir le cumas loingseoireachta agus calafoirt reatha agus
amach anseo, ag soláthar sonraí do dhéantóirí beartais
chun freagairtí a thabhairt do fhreagraí féideartha. Chuir an
chomhairle san áireamh tosca úsáide reatha i modhanna
éagsúla iompair mhuirí agus cumas líonra chalafoirt na
hÉireann chun freastal ar dhúshláin atá ag teacht chun
cinn.

Staidéar Cumais Calafoirt
In 2018, thar ceann DTTAS, choimisiúnaigh an IMDO
tuarascáil ar chumas líonra calafoirt na hÉireann. Is staidéar
tábhachtach é seo ar thrí chúis. Tugann sé aghaidh ar
riachtanas a aithníodh i mBeartas na gCalafort Náisiúnta
chun acmhainn chalafoirt na hÉireann a athmheasúnú ó
2018. Is cion tráthúil é freisin leis an díospóireacht maidir
le hullmhacht chalafoirt na hÉireann chun dul i ngleic le
dúshláin Brexit. Ar deireadh, aithníonn sé na constaicí a
d’fhéadfadh bac a chur ar na calafoirt sa ról ríthábhachtach
a bheidh acu i bhforbairt eacnamaíoch sa todhchaí. Tá an
tuarascáil le foilsiú i R2 2019.

Fóraim Idirphlé Cathartha
In 2018, tionóladh cúig Fhóram Idirphlé Cathartha UileOileáin ar Brexit a thug guth do leasanna polaitiúla agus
sochaí sibhialta chun trácht a dhéanamh ar na dúshláin
agus na deiseanna atá ag teacht chun cinn a bhaineann
le cinneadh na RA an tAontas Eorpach a fhágáil. Ghlac
an IMDO páirt sna cruinnithe agus chuir sé leis na
díospóireachtaí a bhí ann agus d’fhoghlaim sé uathu.

Comhairle Beartais an AE
Chuir an IMDO comhairle ar fáil maidir le treochtaí AE
atá ag teacht chun cinn maidir le hiompar muirí agus
maidir leis na deiseanna maoinithe atá ann do pháirtithe
leasmhara na hÉireann. Ghlac an IMDO páirt in imeachtaí
Ten-T, Mótarbhealaí na Farraige agus Nascadh na hEorpa
ar feadh 2018.

RÉIMSE FÓCAIS STRAITÉISIGH 1 - Comhairle agus Seirbhísí Eolaíochta

I mí Aibreáin, d’eagraigh IMDO, ag obair le Cuideachta
Phort na Sionainne agus Fhainge, imeacht maoinithe
i Luimneach, le haíonna ar tugadh cuireadh dóibh ón
gCoimisiún Eorpach agus ó Pharlaimint na hEorpa,
chomh maith le haíonna ó na calafoirt ar fad agus ó na
hearnála loingseoireachta. Tá an IMDO ag obair faoi láthair
le calafoirt na hÉireann chun tionscadal comhtháite a
fhorbairt a chuirfidh le héifeachtacht chalafoirt na hÉireann
trí leibhéil níos airde de mhaoiniú AE a mhealladh. Díreoidh
an tionscnamh seo ar dhigitiú, Smartports agus deiseanna
chun teicneolaíochtaí a úsáid, mar Blockchain, chun
feidhmíocht na gcalafort a fheabhsú.

Comhairle Ad Hoc agus Saincheisteanna a
Bhaineann le Brexit
Ina theannta sin, freagraíonn an IMDO d’iarratais ad hoc
ar chomhairle agus ar sheirbhísí, go háirithe iad siúd a
eascraíonn as DTTAS. Bhí an-dúshlán ag baint le 2018
don IMDO mar gheall ar an neamhchinnteacht a bhí thart
timpeall ar Brexit agus an méadú a tharla san éileamh ar
chomhairle agus ar fhaisnéis. In 2018, caitheadh níos mó ná
400 uair duine ar chomhairle ad hoc a bhaineann le Brexit.
Sheachaid an IMDO a shainordú i dtéarmaí cainníochtúla
agus cáilíochtúla, trí chomhairle thráthúil, oibiachtúil agus
eolasach a sholáthar do phríomhpháirtithe leasmhara i rith
2018.

POF Foras na Mara, an Dr Peter Heffernan, Ceannaire Éisc Pat O’Connell agus an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, TD, le
Leabhar Stoc Bliantúil Foras na Mara 2018
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TUAR A
DHÉANAMH AR
AN ATHRÚ
AIGÉIN AGUS
AERÁIDE
Is é oiriúnú aeráide atá ag athrú ceann de na dúshláin is
mó atá roimh an tsochaí, rialtais agus lucht déanta cinntí
ar fud an domhain. Tá an fharraige agus an aeráid nasctha
go dlúth agus tá éiceachórais mhuirí ag athrú ag ráta
gan fasach. Tá éileamh mór ar eolas agus ar sheirbhísí a
fheabhsófar go mór a thabharfaidh deis dúinn breathnú ar
na hathruithe inár n-aigéin, cásanna a d’fhéadfadh a bheith
ann amach anseo a shamhlú agus a shamhlú agus tacú le
pleanáil oiriúnaithe.
Is gníomhaíochtaí ríthábhachtacha iad réamhaisnéisiú
an aigéin agus an athraithe aeráide a thacaíonn lenár
gcomhairle eolaíoch maidir le go leor beartas rialtais agus
tionscnaimh taighde.
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Oibríonn Foras na Mara le comhpháirtithe náisiúnta agus
idirnáisiúnta chun breathnú agus tuiscint a fháil ar an
gcaoi a bhfuil ár n-aigéan ag athrú agus a chinneadh conas
freagairt do phatrúin athraithe reatha agus amach anseo
a mbíonn tionchar acu ar gheilleagar agus ar mhuintir na
hÉireann. Comhairle láidir agus réamhaisnéis oibriúcháin
tá réamh-mheastacháin ar ár n-aigéin agus ár n-aeráid
athraitheach riachtanach don rialtas chun beartais agus
cinntí bainistíochta éifeachtacha a dhéanamh chun

aghaidh a thabhairt ar raon saincheisteanna agus dúshlán.
Orthu seo tá dáiltí éisc a athrú, bia slándáil, geilleagar
ísealcharbóin, ardú ar leibhéal na farraige, tuilte agus
imeachtaí aimsire níos mó agus níos mó.
Tá cláir a reáchtálann Foras na Mara agus Suirbhéireacht
Gheolaíochta Éireann i gcomhar lena chéile tar éis a lán de
chríoch mhuirí fhairsing na hÉireann a mhapáil.
Síneann críoch mhuirí na hÉireann 880,000km2 i bhfad
isteach san Aigéan Atlantach. Tá ár n-aeráid á rialú ag uiscí
réasúnta teola Sruth Murascaill an Atlantaigh, ag cosaint
sinn ó dhálaí foircneacha aeráide ach ag fágáil nochta dúinn
do thionchair athraithe aeráide. I measc na dtionchar sin
tá leibhéil na farraige atá ag ardú, déine níos mó stoirme,
athruithe aeráide in éiceachórais mhuirí agus na seirbhísí a
sholáthraíonn siad.
Tá Éire i riocht uathúil a bheith ar thús cadhnaíochta na
n-iarrachtaí chun tuiscint níos fearr a fháil ar dhúshláin
an aigéin dhomhanda agus chun seirbhísí náisiúnta
riachtanacha a sholáthar chun tionchair réigiúnacha agus
áitiúla a bhreathnú agus a thuar.

RÉIMSE FÓCAIS STRAITÉISIGH 2 - Tuar a Dhéanamh ar an Athrú Aigéin agus Aeráide

SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHTA AGUS
FAISNÉISE (OSIS)
Samhaltú
Leathnaíodh an réimse seirbhísí samhaltaithe a chuir
Foras na Mara ar fáil níos mó agus cuireadh trí shamhaltóir
nua le maoiniú trí ghníomhaíochtaí AE in 2018. Tá an
Foras gníomhach i seirbhís aigéaneolaíochta oibríochtúil
de chuid an AE, i Seirbhís Monatóireachta Timpeallacht
Mhuirí Copernicus (CMEMS), agus soláthróidh sí bailíochtú
agus saineolas eolaíoch chun samhlacha uimhriúla
bithgheoiceimiceacha a fhorbairt i réigiún Iberia-BiscayIreland.
I measc na ngníomhaíochtaí eile tá soláthar réamhaisnéisí
rialta borrtha aigéin, tonnta agus stoirme ar an bhfarraige
agus ar na hindcasts do raon úsáideoirí deiridh. Áirítear
leis na tacair shonraí seo sruthanna tríthoiseacha, teocht,
salandacht agus airde dromchla na farraige.
Forbraíodh táirgí saincheaptha in 2018 agus áirítear leis na
buaicphointí uirlis fhuinneog aimsire, uirlis roghnúcháin
dobharshaothraithe agus treoirlíne ar dhea-chleachtas
maidir le feasachán seachtainiúil HAB a foilsíodh sa BP
stór (https://www.oceanbestpractices.net/), a chruthú ,
arna chothabháil ag an Malartú Idirnáisiúnta Sonraí agus
Faisnéise Aigéaneolaíochta (IODE) den UNESCO-IOC.
Fuair tionscadail taighde arna maoiniú ag an AE
móiminteam in 2018. Go háirithe, rinne an Foras forbairt
bhreise ar chumas samhaltaithe uimhriúil arna mhaoiniú
ag agus chun tacú le: dul i ngleic le bruscar muirí (Limistéar
Atlantach CleanAtlantach, Interreg), Cur i bhfeidhm ChreatTreoir na Straitéise Mara (iFADO, Limistéar Atlantach
Interreg), athléimneacht cósta a thógáil (MyCOAST,
Interreg Atlantic Area), bainistiú Líonraí na Limistéar faoi
Chosaint Mhuirí (COMPASS, Interreg VA), Dobharshaothrú
Il-Thrófach (TAPAS, H2020) agus forbairt seirbhísí aeráide
don tionscal dobharshaothraithe (Co-Clime, JPI Climate
ERA4CS).

Tuairimí Aigéan
In 2018, bhí an Foras an-ghníomhach ag cur le forbairt
straitéise don deich mbliana amach romhainn Breathnú
ar aigéan ar scála imchuach an Atlantaigh; Fís BluePrint
do Chóras Breathnaithe Comhtháite Aigéan Atlantach in
2030. Chuir an Foras le páipéar bán pobail ar “GO-SHIP:
Ardán do eolaíocht aigéin ildisciplíneach chomhtháite
”agus lean sé de bheith rannpháirteach go gníomhach i
gCoiste Eolaíochta GO-SHIP. Soláthraíonn an GO-SHIP
SC ceannasaíocht agus maoirseacht eolaíoch chun an
suirbhé domhanda deireanaí ar rannóga hidreagrafacha a
fheidhmíonn institiúidí taighde náisiúnta a fhorbairt agus a
chur i bhfeidhm.
I mí Feabhra, thug foirne ón Foras agus OÉ Gaillimh faoi
thuras mara bliantúil Cruise Aigéan Aeráide ar bord an
RV Celtic Explorer. Lean OSIS de bheith rannpháirteach
i nGrúpa Oibre ICES ar Hidreagrafaíocht Aigéanach. Is
éard atá in aschur ó WGOH ná tuarascáil bhliantúil ICES

ar Aeráid Aigéin (IROC) a dhéanann achoimre ar an
stádas agus ar na treochtaí is déanaí de theocht agus de
shalandacht na n-aigéan, ó rannóga caighdeánacha CTD,
baoithe sonraí aigéin agus stáisiúin mhonatóireachta
fhadtéarmacha cois cladaigh i réigiún an Atlantaigh
Thuaidh .
Bhí an Foras gníomhach i dtionscadal HOS20 AtlantOS in
2018 agus foilsíodh roinnt tuarascálacha. Tá tábhacht ar
leith ag baint le maoinitheoirí an tuarascáil chostais agus
indéantachta ar ghréasáin bhreathnadóireachta aigéin atá
ann cheana féin san Atlantach. Leanann tionscadal taighde
JPI Climate ERA4CS CoCliME, arna chomhordú ag Foras na
Mara, ar aghaidh le roinnt gníomhaíochtaí chun Seirbhísí
Aeráide atá tiomáinte ag úsáideoirí a fhorbairt d’earnáil bia
mara na hÉireann.

Seirbhísí Aigéaneolaíochta
Chuir an fhoireann leis an mbreathnú ar iarrachtaí trí
bhallraíocht ghníomhach i gColún Ildisciplíneach na
Mara agus i gColún Uisce (EMSO) agus Cuibhreannas
Bonneagair Taighde na hEorpa (ERICs). Tá an Foras ina
leaschathaoirleach ar Bhord Bainistíochta Euro-Argo agus
d’éirigh leis an bhfoireann trí snámh a úsáid agus tá cumas
breise acu i gcroílár Argo na hÉireann, trí chéad cheann de
na tomhas Ocsaigine atá ag Éirinn a thomhas, snámhann
Argo, atá sa bhreis ar an snámh bithgheoiceimiceach,
deiseanna nua do phobal taighde na hÉireann chun sonraí
a bhailiú agus a anailísiú. Léiriú a bhí ar taispeáint ag Argo,
mar aon leis an Faireoir a athchóiríodh le déanaí, le linn
SeaFest 2018. Chuir EMSO agus Euro-Argo araon ERICs
ar chumas Foras na Mara maoiniú a ghiaráil tríd an gclár
H2020.
Mar thoradh ar an seachadadh ardchaighdeáin seo de
chláir arna maoiniú ag an AE, bhí bliain an-rathúil ag an
bhfoireann iomlán seirbhísí aigéaneolaíochta maidir le
maoiniú nua tionscadail AE a fháil. I ndeireadh na bliana
2018 d’éirigh go maith le tionscadail Eurofleets + agus
EuroArgo-RISE a bhronnadh ar an Foras. Lean an Foras ag
soláthar ionchuir i dtionscadail bhonneagair lena n-áirítear
an H2020 EMSO-LINK, Maritec-X agus tionscadal JPI
Climate ERA4CS CoCliME. I measc na dtionscadal eile tá
tionscadal INTERREG Atlantic PRIMROSE agus tionscadal
H2020 TAPAS.
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Seirbhísí Faisnéise agus Forbartha
Forbraíonn agus bainistíonn an fhoireann seirbhísí
faisnéise agus forbartha ag OSIS an bonneagar TFC agus
sonraí ar fud Foras na Mara chun ardán oibríochtúil láidir
a sholáthar do sheirbhísí sonraí agus faisnéise. Leanann
an fhoireann ar aghaidh ag forbairt cumais theicniúla nua
agus ag tacú le feabhsuithe i seachadadh seirbhíse Foras
na Mara.
I measc na seirbhísí agus na forbartha faisnéise i rith 2018
a bhaineann le Réimse Réamhaithris Réamhaisnéise an
Aigéin agus an Athraithe Aeráide tá:

• I gcomhar le foirne eolaíochta oibriúcháin, tá

cumais nua forbartha ag an Institiúid maidir
le próiseáil sonraí maidir leis an gcomhshaol
muirí agus le Creat Bainistíochta Cáilíochta um
Bainistíocht Sonraí i limistéar tras-seirbhíse i
gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta. Forbraíodh
cumais nua TF agus córais sonraí le haghaidh
cumais próiseála, anailíse agus foilseacháin
fuinnimh in-athnuaite mara agus mara.

• Seachadadh tacaíocht clár oibriúcháin do chláir

INFOMAR agus Marine Ocean Energy agus do
na gníomhaíochtaí próiseála sonraí maidir le
timpeallacht mhuirí agus anailís spásúlachta. Tá
an fhoireann tar éis forbairt bhreise a dhéanamh
ar ardán Aigéan Digiteach na hÉireann le bealaí
nua chun rochtain a fháil ar fhaisnéis lena
n-áirítear léirshamhlú ar shamhail réamhmheasta aigéaneolaíochta agus sonraí ó chlár
suirbhéireachta ghrinneall na farraige INFOMAR,
rud a chumasaíonn athúsáid sonraí i gcláir nua
agus i gcláir atá ag forbairt.

• Bhí an fhoireann gníomhach freisin i dtionscadail

taighde a bhaineann le sonraí an AE atá nasctha
le líonraí sonraí EMODnet agus SeaDataCloud AE,
chomh maith le hobair leanúnach ar thionscadal
COMPASS INTERREG atá ag obair chun bainistiú
agus cumais sonraí a chomhordú agus a fheabhsú
le comhpháirtithe i dTuaisceart Éireann agus in
Albain.

Ardseirbhísí Léarscáilithe agus Oibríochtaí
Mara
Soláthraíonn Ardseirbhísí Léarscáilithe comhordú
suirbhéanna, sonraí oibríochtúla, taighde agus forbairt, mar
aon le tacaíocht chomhairleach, go hinmheánach laistigh
d’Foras NA MARA agus do gheallsealbhóirí tionscail,
rialtais agus poiblí, in Éirinn agus go hidirnáisiúnta.
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Seirbhísí a mhapáil - lena n-áirítear cláir ar nós
INFOMAR - feabhas suntasach a chur ar rochtain na
bpáirtithe leasmhara ar shonraí ghrinneall na farraige
agus ar fhaisnéis ghaolmhar, rud atá ríthábhachtach don
bhainistíocht, don chaomhnú agus don fhorbairt. Fásann
dul chun cinn i mapáil ár n-aigéan go dtí réamhaisnéisiú an
aigéin agus an athraithe aeráide.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an raon iomlán de sheirbhísí
mapála ardleibhéil a rinne Foras na Mara i rith 2018, féach
Cumasóir Straitéiseach 3 - Sonraí agus TF. I measc na
n-oibríochtaí muirí a rinneadh ar shoithí taighde an Fhorais
bhí suirbhéanna a bhain le feidhmeanna aigéaneolaíochta,
mapála, comhshaoil agus hidreagrafacha (ar féidir leo uile
athrú mara agus aeráide a thuar) - ar feadh níos mó ar
oibríochtaí muirí 2018, féach Cumasóir Straitéiseach 2 Bonneagar.

Líonra Breathnóireachta Baoithe Sonraí Mara
na hÉireann (IMDBON)
Ó 2001 i leith, tá Líonra Baoithe Aimsire na hÉireann ag
cruthú tuairiscí aimsire in aghaidh na huaire ina bhfuil
tomhais eochair-shonraí meitéareolaíochta muirí dromchla:
teocht an aeir, taise, brú atmaisféarach, luas agus treo
na gaoithe chomh maith le sonraí aigéaneolaíochta lena
n-áirítear teocht dhromchla na farraige, airde na dtonnta,
agus tréimhse na dtonn. Is suíomh monatóireachta Eorpach
sentinel é suíomh sionoptach an-mhór M6.
Aistríodh fotheideal an bhuiséid don chlár gníomhaíochta
seo (athainmníodh mar Ghréasán Breathnóireachta Baoithe
Sonraí Mara na hÉireann [IMDBON] chun uaillmhian
breathnóireachta mara níos leithne a léiriú) ón Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS) chuig an
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) in 2018 le
méadú gaolmhar ar bhuiséad an chláir oibríochtaí agus
cothabhála lárnacha in 2018.
Le blianta beaga anuas, chuir Foras na Mara sraith
modhnuithe i bhfeidhm ar na hardáin chaighdeánacha
baoithe a bhí in úsáid chun iontaofacht a fheabhsú
agus mar chuid de seo, mar thoradh ar chlár taighde
fadtréimhseach ina raibh Mobilis sa Ríocht Aontaithe
agus cuideachta Fraincise, is é ceann de na hardáin
bhreathnadóireachta aimsire is úire atá ar fáil ar fud an
domhain faoi láthair. Rinneadh an chéad cheann díobh
seo a thástáil ar shuíomh stairiúil M1 (50 muirmhíle siar ó
Ghaillimh) áit ar cinneadh an t-ardán a bheith oiriúnach don
fheidhm in 2018. Le linn 2018, d’fhorbair foireann theicniúil
Foras na Mara córas ardbhailiúcháin sonraí atá bunaithe ar
réitigh crua-earraí agus bogearraí foinse oscailte atá réidh
le cur i bhfeidhm anois ó 2019 ar aghaidh.
In 2018, cuireadh na baoithe sonraí de chuid an ODMS
(an t-ardán fála sonraí ar an bhfarraige) ar taispeáint go
buan ag Ionad Cuairteoirí Teach Solais Chromail ar Oileán
Dhairbhre, a bhí ina hómós feiliúnach do na gléasanna
láidre seo a thug seirbhís chomh láidir do mhuirí ar feadh
fiche bliain.
Chonacthas ról méadaithe ag Foras na Mara in 2018 freisin
chun déileáil le breathnuithe aimsire ina bhfuil bailiú agus
bainistiú sonraí ag teacht chun cinn le gnóthú Foras na
Mara ní hamháin maidir le sonraí a fháil ar an gcladach,
ach freisin a chartlann agus a scaipeadh, chomh maith lena
fhormáidiú isteach sa chaighdeán formáid le haghaidh
tarchur ar aghaidh in aghaidh na huaire chuig AE Met.
Seirbhísí agus níos faide anonn.

RÉIMSE FÓCAIS STRAITÉISIGH 2 - Tuar a Dhéanamh ar an Athrú Aigéin agus Aeráide

Soláthróidh dámhachtain maoinithe bonneagair taighde
SFI (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) go déanach in 2018
na modhanna chun an t-aistriú chuig teicneolaíocht nua
a thabhairt chun críche, ag cur an líonra ar bhonn fónta le
blianta fada amach romhainn. Áireofar leis an obair seo
éadáil sonraí breise a ghiaráil na príomh-athróga aeráide,
go háirithe malartú dé-ocsaíde carbóin trasna na teorann
aer-farraige.

Líonra Náisiúnta Tomhsaire Taoide na hÉireann
Déanann Líonra Náisiúnta Tomhsaire Taoide na hÉireann
(INTGN), arna feidhmiú ag Foras na Mara, monatóireacht
ar leibhéal na farraige timpeall chósta na hÉireann. Ós rud
é go bhfuil an t-athrú ar leibhéal na farraige i gcoibhneas
le leibhéal na talún ina ECV lárnach (Riachtanach
Aeráide Athraitheach) maidir le hoiriúnú aeráide agus an
athléimneacht chósta, tháinig méadú in 2018 ar an spéis a
chuirtear ann in ollscoileanna atá ag iarraidh tuiscint níos
fearr a fháil ar bhreathnóireacht agus ar threochtaí stairiúla
in 2018, tá sé seo leathnaithe go grúpa saineolaithe dáilte a
bhunú le gníomhaíochtaí á stiúradh ag OÉ Má Nuad.
In 2018 críochnaíodh iarrachtaí chun babhta de
shuiteálacha a chur i gcrích, ag méadú an bhonneagair
mhonatóireachta buan go 22 nód bainistithe. Dírítear ar
mhodheolaíochtaí suirbhéireachta agus calabraithe chun
gach stáisiún a thabhairt faoi chinnteacht níos fearr ná 1cm.
D’athraigh ollchóiriú mór ar an mbonnstóras láimhseála
sonraí i nGaillimh gach faireachán iargúlta go fíor-fhíor-am,
agus sonraí á dtuairisciú isteach sa bhunstáisiún lárnach
gach cúig nóiméad le leibhéal iontaofachta i bhfad níos mó.
Tá na sonraí fadtéarmacha, cruinneas ardteochta atá á
mbailiú ag Baile Choitín (soir ó Chorcaigh) agus ag Cé na
Port Móire (Ceann Mhálanna) bunaithe go maith anois.
Leanann na sonraí seo ar aghaidh ag cur sonraí aeráide
cúlra ar fáil i gcartlanna lárnacha teochta, an táscaire
bunúsach um athrú aeráide. Is stáisiún sách nua é Baile
Choitín, ach i gcás Cheann Mhálanna tá an obair seo ag
tógáil ar shraith ama cuireadh tús leis ag deireadh na 1950í
nuair a aithníodh an tábhacht a bhaineann le monatóireacht
fhadtéarmach.

Tionscadail um Fhuinneamh Aigéin agus
Bonneagar an AE
I mí na Nollag 2017, bronnadh léas urthrá 35 bliain ar Foras
na Mara do Láithreán Tástála Fhuinneamh Mara agus Inathnuaite Chuan na Gaillimhe 1.5km amach ón gcósta an
Spidéil. Ceadaíonn an léas nua tástáil ar suas le trí ghléas
fuinnimh in-athnuaite muirí ag an am céanna ar an suíomh,
agus leathnaigh sé an réimse teicneolaíochtaí atá is féidir
iad a thástáil ar an láithreán, lena n-áirítear tuirbíní gaoithe
ar snámh amach ón gcósta.
Tar éis don léas a bheith bronnta agus géilleadh do
choinníollacha a bhaineann go sonrach leis an láithreán,
coimisiúnaíodh an láithreán tástála i mí Iúil 2018 agus
úsáideadh ceithre mharc Cardinal nua chun méid an

láithreáin tástála a shainiú. Laistigh den láithreán tástála,
tá trí bheart le haghaidh feistí fuinnimh aigéin, agus
ceathrú beart le haghaidh an réadlann cháblaithe faoi uisce
faoi cheadúnas agus tástáil ghaolmhar ar thionscadail
teicneolaíochta mara.
Déanann an fhoireann fuinnimh aigéin bainistiú ar na
saoráidí tástála agus taispeána ag an láithreán tástála
fuinnimh aigéan ceathrú scála i gCuan na Gaillimhe mar
aon le seirbhísí oibríochtúla leanúnacha a sholáthar ag
láithreáin tástála fuinnimh aigéin Bhéal an Mhuirthead agus
Westwave faoi Chomhaontú Leasaithe Seirbhíse le hÚdarás
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann.
Cuimsíonn an réadlann fomhuirí atá suite laistigh de
láithreán tástála Chuan na Gaillimhe, 1.5km amach ón
gcósta an Spidéal, sonraí snáthoptaice agus nascacht
cumhachta lena gceadaítear tástáil a dhéanamh ar
thurgnaimh eolaíochta agus ar bhraiteoirí agus ar
threalamh nua mara i dtimpeallacht mhuirí fíor agus
faireachán fíor-ama ar fheidhmíocht. Is nód réigiúnach
é an réadlann de chuid EMSO (Réadlann SeaFloor
Ildisciplíneach na hEorpa). Is Cuibhreannas um Bonneagar
Taighde Eorpach (ERIC) é EMSO, creat dlí a cruthaíodh do
bhonneagair thaighde uile-Eorpacha ar mhórscála.
In 2018, fuair 13 tionscadal maoiniú trí chláir éagsúla
an AE chun láithreán tástála Chuan na Gaillimhe agus
réadlann fomhuirí a úsáid; ceithre cinn trí thionscadal
H2020 JERICO-NEXT chun teicneolaíochtaí muirí
núíosacha a thástáil, sé cinn trí thionscadal INTERREG
FORESEA chun feistí fuinnimh in-athnuaite mara agus
teicneolaíochtaí tacaíochta a thástáil, agus trí Chomhchiste
HER20ETERERANET le haghaidh taighde agus forbartha
i bhfuinneamh aigéin. Níor úsáideadh ach tionscadail a
úsáideann an réadlann in 2018.

SEIRBHÍSÍ MUIRTHIMPEALLACHTA
AGUS SÁBHÁILTEACHTA BIA (MEFS)
Breathnuithe ar an Aigéan agus
Biogeocheimic
I mí Feabhra 2018, thug foirne ceimice mara MEFS agus
foirne OSIS faoin suirbhé rannóige / aeráide Rockall Trough
theas ag úsáid an RV Celtic Explorer le sampláil déanta ar
raon d’athróga aigéin riachtanacha (EOVanna). Rinneadh
sampláil freisin ar EOVanna in uiscí an chóta agus in uiscí
na scairbhe le linn an tuaiscirt faoin Suirbhé Comhshaoil
Geimhridh a rinne an Chemistry and Benthos Ecology in
Eanáir/Feabhra 2018 ar an RV Celtic Explorer
Rinneadh an chuid is mó de na sonraí ó shuirbhé
trasatlantach Hidreagrafaíocht Loingebhunaithe Domhanda
2017 (GO-SHIP) a phróiseáil agus a chur faoi bhráid na
n-ionad sonraí idirnáisiúnta ábhartha. Próiseáladh sonraí
a chruthaigh an córas pCO2 ar an RV Celtic Explorer
ó shuirbhéanna trasatlantacha in 2017 chun an chéad
aighneacht Éireannach a chur chuig an Atlas Carbóin
Aigéin Dromchla (SOCAT).
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TAIGHDE AGUS
NUÁLAÍOCHT
Tá ról Foras na Mara maidir le taighde agus nuálaíocht
mhuirí in Éirinn dinimiciúil agus ilghnéitheach.
Freastalaíonn sé ar bhonn leathan cliant agus tá sé ailínithe
lenár soláthar comhairle agus seirbhísí eolaíochta.

Ceann de phríomhspriocanna an Fhorais ná tacú le
comhleanúnachas ar fud na maoinitheoirí stáit éagsúla
taighde mara, mar a aithníodh sa Straitéis Náisiúnta um
Thaighde agus Nuálaíocht Mhuirí.

Is gníomhaireacht mhaoinithe náisiúnta í an eagraíocht
le haghaidh taighde muirí, ag reáchtáil cláir mhaoinithe
iomaíocha atá treoraithe ag straitéisí taighde agus
nuálaíochta náisiúnta, go háirithe an Straitéis Náisiúnta
Taighde agus Nuálaíochta Mara 2017-2021. Gnéithe
tábhachtacha den tírdhreach taighde muirí is ea comhoibriú
tras-ghníomhaireachta agus tionscnaimh chómhaoinithe.
Tá cláir den sórt sin a bhaineann le comhlachtaí cistiúcháin
náisiúnta agus Eorpacha tábhachtach chun aghaidh a
thabhairt ar cheanglais réigiúnacha agus náisiúnta agus
chun sochair infheistíochtaí taighde a uasmhéadú.

Is taibheoir taighde é Foras na Mara freisin, ag glacadh
páirte i gcomhpháirtíochtaí taighde náisiúnta agus
idirnáisiúnta, agus iad i gceannas orthu, atá ailínithe
go straitéiseach lenár gcomhairle agus seirbhísí agus a
chuireann luach leo. Comhoibríonn sé freisin le hinstitiúidí
acadúla trí eolaithe a óstáil a oibríonn i gcomhar lenár
bhfoireann eolaíoch agus theicniúil. Cuireann sé seo
oiliúint riachtanach ar fáil, éascaíonn sé comhoibriú agus
méadaíonn sé cumas agus eolas taighde Foras na Mara.

Tá príomhfhreagracht eile de chuid Foras na Mara ag
cuidiú le beartas taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta a
leagan síos - ag cinntiú go bhfuil sé ag teacht le spriocanna
straitéiseacha na hÉireann, go háirithe ár bPlean
Comhtháite Muirí agus straitéis na hÉireann maidir le
taighde agus forbairt, Innovation 2020.
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Tá ról ríthábhachtach ag an Foras i dtacú, i gcomhordú
agus i gcur chun cinn taighde muirí ag leibhéil náisiúnta
agus idirnáisiúnta. Soláthraíonn sé cúnamh spriocdhírithe
do thaighdeoirí muirí in Éirinn chun cabhrú leo
comhpháirtíochtaí a thógáil agus dul san iomaíocht go
rathúil do mhórchabhair AE.

Clúdaíonn taighde Foras na Mara réimse leathan réimsí
cosúil le bainistíocht acmhainní muirí, measúnuithe
éiceachórais, bithéagsúlacht, géineolaíocht éisc,
athrú aeráide agus a thionchar ar ár n-aigéan agus ár
ndobharcheantair, eacnamaíocht mhuirí, sábháilteacht
bia agus sláinte éisc, bithéagsúlacht, mapáil ghrinneall
na farraige agus sonraí agus teicneolaíochtaí spásúla.
Gineann an Foras Maoin Intleachtúil freisin a eascraíonn as
an taighde a mhaoiníonn agus a fheidhmíonn sé agus as
cláir oibríochtúla a dhéanann sé, rud a cheadaíonn d’Foras
na Mara taighde a mhaoinítear go poiblí a chur ar fáil chun
oibriú in Éirinn.

RÉIMSE FÓCAIS STRAITÉISIGH 3- An Taighde agus an Nuálaíocht

TACAÍOCHT POLASAÍ,
NUÁLAÍOCHTA AGUS TAIGHDE
(PIRS)
Tá ról lárnach ag rannán Sheirbhísí Tacaíochta Polasaí,
Nuálaíochta agus Taighde Foras na Mara (PIRS) i dtacú
agus i gcur chun cinn taighde agus nuálaíochta muirí
laistigh d’Foras na Mara agus go náisiúnta. Tá ról an PIRS
an-tábhachtach chun na spriocanna uaillmhianacha a
bhaint amach i Limistéar Fócais Straitéiseach 3 de Phlean
Straitéiseach Foras na Mara, a dhíríonn ar Thaighde agus
Nuálaíocht.
Laistigh den Réimse Fócais Straitéisigh seo, tá trí shnáithe
ghníomhaíochta ann - a dhíríonn ar ról Foras na Mara
i gcomhordú agus i dtacú le taighde muirí in Éirinn, ag
tabhairt aghaidh ar bheartas taighde agus nuálaíochta
náisiúnta agus idirnáisiúnta. Féachann an dá shraith eile
le feidhmíocht an Fhorais a bharrfheabhsú mar institiúid
ghníomhach taighde agus mar mhaoinitheoir taighde i
gcoinne príomhtháscairí feidhmíochta atá faofa ag Bord
Foras na Mara.

Tionscnamh Straitéiseach 1: Taighde agus
Nuálaíocht Mhuirí a Chomhordú agus a Chur
Chun Cinn
Ceann de na príomhthosaíochtaí do PIRS ná cur i
bhfeidhm leanúnach na Straitéise Náisiúnta Taighde agus
Nuálaíochta Mara (2017-2021), go príomha dhá fhóram a
bhunú a aithníodh faoi 16 ghníomh cur chun feidhme na
Straitéise mar phríomh-mheicníochtaí seachadta chun é
a chur i bhfeidhm. Tháinig an Fóram Náisiúnta um Chistí
Taighde Mara le chéile faoi dhó in 2018 agus tugann sé
le chéile ranna rialtais agus gníomhaireachtaí maoinithe
taighde d’fhonn comhordú náisiúnta i maoiniú taighde a
bhaineann leis an bhfarraige a fheabhsú.
Tionóladh Fóram na Soláthraithe Bonneagair Mhuirí i Meán
Fómhair 2018 d’fhonn comhordú náisiúnta a fheabhsú i
mbonneagair a bhaineann le muirí a thacaíonn le taighde
agus nuálaíocht. Cuireadh tús freisin le próiseas chun
sonraí infheistíochta mara náisiúnta a bhailiú agus a
anailísiú i rith na bliana.
Chomh maith leis na comhoibrithe idirnáisiúnta a
dhéanann na réimsí seirbhísí eile i bhForas na Mara, tá
PIRS i gceannas ar chomhordú taighde idirnáisiúnta
agus ar thacaíocht beartais. Baineann an fheidhm
seo le hionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn ag fóraim
taighde idirnáisiúnta chun a chinntiú go gcoinnítear
taighdeoirí Éireannacha ar an eolas agus rannpháirteach
i dtionscnaimh idirnáisiúnta agus i ndeiseanna taighde,
teicneolaíochta, forbartha agus nuálaíochta ábhartha.
I gcomhar le hionadaithe na Roinne Talmhaíochta, Bia
agus Mara (DAFM), is toscaire náisiúnta é an Dr Fiona
Grant chuig Coiste an Chláir do Dúshlán sochaíoch 2 de
Chlár Fís 2020 an AE. In 2018, lean sí ag gníomhú ina ról
mar phointe teagmhála náisiúnta do ghnéithe muirí de
mhaoiniú Fís 2020.

Ar an ionadaíocht eile a chuir PIRS ar fáil bhí Bord Mara na
hEorpa; EurOcean, an Coimisiún Aigéaneolaíochta IdirRialtasach agus Bord Bainistíochta an Chomhthionscnaimh
Chlárúcháin maidir le Muir agus Aigéin Tháirgiúla
agus Tháirgiúla (Aigéin JPI). D’óstáil an Foras cruinniú
ullmhúcháin IOC Group 1 i mBaile Átha Cliath freisin, ar
fhreastail 20 toscaire idirnáisiúnta air ón AE, ó SAM agus ó
Cheanada.
Eisíodh na torthaí náisiúnta de na topaicí Fáis Ghoirm dhá
chéim in H2020 i mí na Nollag 2018. Tá triúr rannpháirtithe
Éireannacha ag trí thionscadal Gníomhaíochta Taighde
agus Nuálaíochta a bhfuil tábhacht straitéiseach leo. Is
iad sin OÉG (TriAtlas € 101k), COC (iAtlantic € 140k), agus
GMIT & Cartron Shellfish (AquaVitae € 305k & € 62k faoi
seach). Is é MEESO ceann de dhá thionscadal a maoiníodh
faoin nglaoch “Fuinneamh Inbhuanaithe Bitheolaíoch
a Bhuainiú” le Foras na Mara, Teagasc agus BIM sa
chuibhreannas.
Fuair Éire dámhachtainí de € 1,198,763 ar fud théamaí BG
a léiríonn ráta ratha 61.4% don liosta rangaithe (tabhair
faoi deara próiseas dhá chéim). Tagann an tarraingt anuas
go hÉirinn isteach ag 2.8% den bhuiséad atá ar fáil, i
bhfad níos mó ná an sprioc náisiúnta 1.67% de bhuiséad
leithdháilte Fís 2020 agus méadú ó fhigiúirí 2017.
Léiríonn próifíl maoinithe ó thús H2020 in 2014 go
deireadh 2018 go bhfuil beagnach € 48m de mhaoiniú
buaite do thaighdeoirí Éireannacha thar gach colún agus
dúshláin shochaíocha an chláir réime. Bhí € 7.9m de seo
in 2018 leis féin le dámhachtainí do dheontais ERC, do
bhonneagair thaighde, d’ionstraim FBManna, do Líonraí
Oiliúna Nuálaíochta Marie Skłodowska-Curie chomh
maith le topaicí Fás Gorm 2 agus Fás Sábháilteachta Bia
Inbhuanaithe.

Tionscnamh Straitéiseach 2: Méadú ar chumas
agus ar fheidhmíocht taighde Foras na Mara
D’éirigh le Foras na Mara féin i gcúig thionscadal in
2018, rud a thug ranníocaíocht iomlán an CE a iarradh
de € 2.145m. Ba iad na tionscadail ná IMPAQT (Córas
bainistíochta cliste le haghaidh dobharshaothraithe
comhtháite il-trófach), CIRCLES (Ciorruithe MÉcRóibí a
Rialú do Chórais Bia Níos Sine), BlueBio (ERA-NET Cofund
ar Bithgheilleagar Gorm - An poitéinseal a dhíghlasáil
(b). Ó thús H2020, tá ráta ratha ard ag Foras na Mara i
dtionscadail mhaoinithe (22 tionscadal ar an iomlán le 55
togra / aighneacht).
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Tá Foras na Mara agus an RTBM ag déanamh
monatóireachta ar fhorbairt Horizon Europe i gcomhar le
gníomhaireachtaí comhpháirtíochta, ranna rialtais agus
DBEI. Eilimintí idirlinne (topaicí 2020) in H2020 a nascann
leis an mBraisle 5 atá beartaithe ar Bhia agus Acmhainní
Nádúrtha i Horizon Chuir an CE an Eoraip i láthair ag
deireadh 2018. Lean an Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara agus Foras na Mara ar aghaidh ag idirchaidreamh go
náisiúnta chun ailíniú le tionscnaimh mhaoinithe atá ann
cheana agus a bheidh ann amach anseo a chinntiú, m.sh.
tríd an meitheal SC5 agus an grúpa comhairleach taighde
muirí.

Cur i bhfeidhm Ráiteas na Gaillimhe Comhoibriú Taighde Tras-Atlantach
Tá ról láidir ag Foras na Mara i gclár oibre an bheartais
taighde agus nuálaíochta mara agus muirí idirnáisiúnta
trína cheannaireacht ar an Atlantach Gníomhaíocht
Chomhordaithe agus Tacaíochta don Chomhghuaillíocht
Taighde ar an Aigéan (AORA-CSA). Le 12 mhí anuas,
d’oibrigh an chomhpháirtíocht idirnáisiúnta AORACSA chun comhoibriú a chothú idir Ceanada, an
tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá, trí
go leor comhráite agus deiseanna líonraithe a eagrú
agus a óstáil chomh maith le tabhairt faoi mheáin
shóisialta tharraingteacha feachtas chun an iliomad
daoine a chomhlánú agus a chraoladh éachtaí agus treo
Chomhaontas Taighde Aigéan Atlantach.
Táirgeadh dhá fhíseán a sheol an Last Great Exploration
Campaign ar an Domhan, chomh maith le sraith grafaicí
beoite, bróisiúir agus éagsúlacht seastán taispeántais.
Sheol clár Horizon 2020 an Choimisiúin Eorpaigh an
feachtas Last Great Exploration on Earth, sa Bhruiséil i
mí na Bealtaine chun comóradh cúig bliana Ráiteas na
Gaillimhe a chomóradh. Ina dhiaidh sin seoladh é ar mhórroinn Mheiriceá Thuaidh an 6 Meitheamh, i Washington
D.C. ag an ócáid um Thaighde Trasatlantach go Treasure
agus Cosain an tAigéan Atlantach a reáchtáladh in Ionad
Woodrow Wilson, le linn Seachtain Aigéin Chnoc Capitol.
Go luath i mí na Nollag, forbraíodh agus cuireadh chun
cinn luathphleananna chun tacú leis an AORA sa bhliain
iomlán deiridh den AORA-CSA (ie 2019) ag ceardlann
pleanáilte agus forghníomhaithe go cúramach le Foireann
Ceannaireachta AORA, le Grúpaí Oibre AORA agus leis an
gcomhpháirtíocht AORA-CSA sa Bhruiséil. Eagraíodh an
cheardlann seo sna cúig réimse tosaíochta reatha de Chur
Chuige Éiceachórais maidir le Sláinte Aigéin agus Strus,
Faireachas Aigéin, Dobharshaothrú, Litearthacht Aigéin,
agus Mapáil Ghrinneall agus Gnáthóg. Reáchtáladh seisiúin
éascaithe ar ionchuir agus ceannach isteach don Ardán
Roinnt Eolais agus freisin don Mhiocrób Mara. Táthar ag
súil go mbeidh an dá réimse dheireanacha sin chun cinn go
mór in 2019.
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Naisc chuig Físeáin
www.youtube.com/watch?v=uktwQre4O2M&t=11s
www.youtube.com/watch?v=hhCKs14QLug

Naisc le hEagrafaicí Beochana
https://atlanticresource.org/aora/mapping-our-ocean
https://www.atlanticresource.org/aora/ocean-observation
https://www.atlanticresource.org/aora/food-ocean
https://www.atlanticresource.org/aora/healthy-oceans

Nasc le Bróisiúr
https://www.atlanticresource.org/aora/sites/default/files/
GalleryFiles/Publications/AORABrochureWeb.pdf

Tionscnamh Straitéiseach 3: Ár gcláir mhaoinithe a bharrfheabhsú
Rinne an Oifig Maoinithe Taighde bainistiú ar € 9.29m
in infheistíochtaí taighde a bronnadh in 2018 faoi Chlár
Taighde Mara Foras na Mara: € 2.64m le haghaidh am
loinge ar na soithí taighde agus an fheithicil cianoibrithe;
agus € 6.65m ar thionscadail taighde (tá na sonraí iomlána
le fáil in Aguisíní 1 & 2).
Mhaoinigh an infheistíocht am loinge na soithí taighde
agus an fheithicil cianoibrithe le haghaidh taighde mara
ildisciplíneach agus oiliúint mac léinn in uiscí na hÉireann
agus níos faide anonn. Faoin gclár, tacaíodh le 85 lá le
haghaidh taighde, 51 lá le haghaidh tacaíochta beartais
agus cuireadh 53 lá ar fáil le haghaidh oiliúna ar bord an RV
Celtic Explorer agus an RV Celtic Voyager.
Leanadh ar aghaidh le rannpháirtíocht le cláir
chómhaoinithe in 2018, agus tháinig deireadh le cúig
infheistíocht nua dar luach € 1.75m mar seo a leanas:

• MarTERA (Teicneolaíochtaí Muirí agus Mara le

haghaidh Ré nua) ERA-NET agus JPI Oceans - dhá
thionscadal a maoiníodh le ceithre chomhpháirtí
Éireannacha, agus infheistíocht an Fhorais de
€0.69m

• Glao Taighde an EPA 2018 (Colúin Aeráide agus

Uisce) - dhá dhámhachtain atá le cómhaoiniú ag
EPA / MI agus dámhachtain amháin le cómhaoiniú
le Met Éire, agus infheistíocht € 0.48m san
Institiúid

• Clár Imscrúdaitheoirí SFI - infheistíocht MI de
€ 0.38m do dhámhachtain amháin arna
cómhaoiniú le SFI agus GSI

• JPI BiodivERsA an AE - dámhachtain amháin le

cómhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach, an EPA
agus an MI, agus is é € 0.12m an ranníocaíocht atá
againn

• Glaoigh Taighde an SEAI ar 2018 - dámhachtain
amháin a bheith ann cómhaoinithe ag SEAI,
MI agus Met Éireann, agus is é € 0.08m ár
ranníocaíocht
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Tugann dámhachtainí cómhaoinithe deis chun
comhoibrithe taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhunú
i réimsí a bhfuil tábhacht straitéiseach leo d’Éirinn agus
don Eoraip. Leanfar le cómhaoiniú in 2019 agus tá ceithre
Chomhthionscnamh Cláir (JPI) ag oscailt faoi láthair
chun tograí trasnáisiúnta a chur isteach i microplastics,
bithgheilleagar gorm, teicneolaíochtaí muirí agus muirí
agus taighde aeráide.
I mBealtaine 2018, sheol Foras na Mara glao faoi stiúir
an tionscail, a dearadh chun tacú le costais taighde agus
nuálaíochta chun teicneolaíochtaí, táirgí agus seirbhísí
nuálacha a fhorbairt ó ghnó mara reatha nó nua agus chun
cabhrú le cuideachtaí muirí cumas agus cumas a fhorbairt.
Bhí suibscríobh maith ag an nglao agus 22 togra faighte.
Bhronn an Foras 12 deontas faoin nglao seo ar luach iomlán
de € 2.38m thar 3 bliana go dtí 12 chuideachta (i gcomhar
le cúig Foras Ardoideachais). Déanfar na dámhachtainí
seo a chómhaoiniú faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na
hEorpa (ERDF), agus mar thoradh air sin cuirfear ar ais
chuig Státchiste na hÉireann iad.
I mí Iúil 2018, sheol an Foras glao dar teideal Aigéin
in Aeráid atá ag Athrú, agus é mar aidhm aige cumas
náisiúnta in Éirinn a thógáil i dtaighde aigéaneolaíochta
fhisiciúil agus athrú aeráide a chuirfidh go díreach le téamaí
agus topaicí taighde eile sa mhuir, e.e. breathnóireacht
aigéin, bithéagsúlacht mhuirí, samhaltú aigéin agus
cúpláilte, agus seachadadh comhairle beartais. D’éirigh
go maith le cuibhreannas faoi stiúir Ollscoil Mhá Nuad sa
ghlao seo, i gcomhar le Coláiste na Tríonóide, Baile Átha
Cliath agus seacht gcomhpháirtí idirnáisiúnta ón Ríocht
Aontaithe, SAM agus an Ghearmáin. Is é € 2m luach iomlán
na hinfheistíochta seo thar 5 bliana.
Mhaoinigh Foras na Mara cúig Chomhaltacht Cullen in
2018, le hinfheistíocht iomlán de € 0.43m, rud a thug líon
iomlán na gcomhaltaí a maoiníodh faoin gclár 27. D’éirigh
le beirt mhac léinn Máistreachta a dtráchtas a chríochnú i
rith na bliana. Reáchtáladh ceardlann bhliantúil Cullen i mí
na Samhna 2018, agus chuir na comhaltaí láithreoireachtaí
béil agus póstaer i láthair i raon éagsúil topaicí muirí (eg
teicneolaíochtaí breathnóireachta aigéin, measúnú ar
speicis éisc eite / sliogéisc, éiceachórais farraige agus an
gréasán bia, rialú galar éisc, ábhar salaithe mara & tocsainí,
measúnú feamainne, etc.).
Leanadh le héileamh suntasach ar Chlár na nDeontas
Líonraithe agus Taistil in 2018, agus fuarthas 141 iarratas.
Bronnadh 110 deontas le 100 taighdeoir ag freastal ar
chomhdhálacha / cheardlanna nó ag tabhairt faoi oiliúint
/ cuairteanna oibre thar lear, mar aon le 10 gcomhdháil
a reáchtáladh in Éirinn a thaispeánann taighde mara na
hÉireann. Ba é costas iomlán chlár 2018 €0.09.
Foilsíodh dhá thuarascáil deiridh faoi Ghradaim Taighde
Mara Beaufort; Bronnadh Braiteoirí agus Córais
Chumarsáide don Chomhshaol Mara a bronnadh ar Ollscoil
Chathair Bhaile Átha Cliath agus Taighde Eacnamaíochta
agus Sóisialta a bhaineann le Forbairt Dinimic na hEarnála
Mara in Éirinn ar OÉ Gaillimh, le maoiniú iomlán de € 2.4m
agus € 2m curtha ar fáil ag Foras na Mara faoi seach.

Díríonn an Clár Taighde Mara ar mhaoiniú faoi théamaí
taighde na Straitéise Náisiúnta Taighde agus Nuálaíochta
2017-2021 chun an acmhainn taighde san earnáil mhuirí
a ardú agus chun an tionchar náisiúnta a uasmhéadú trí
chomhoibriú le maoinitheoirí taighde stáit eile.
Tá an infheistíocht seo ag teacht freisin le Plean
Straitéiseach 2018-2022 de chuid Foras na Mara faoi na
ceithre réimse fócais straitéiseacha de chuid 1) Eolaíocht
agus Seirbhísí Eolaíochta, 2) Réamhaisnéisiú an Aigéin
agus an Aeráide, 3) Taighde agus Nuálaíocht agus 4)
Geilleagar Aigéin na hÉireann tríd an taighde piarathbhreithnithe den chaighdeán is airde a mhaoiniú a
sholáthraíonn fianaise eolaíoch don rialtas, do lucht déanta
beartas agus do pháirtithe leasmhara ábhartha chun a
bpróiseas cinnteoireachta a threorú.

SEIRBHÍSÍ MUIRTHIMPEALLACHTA
AGUS SÁBHÁILTEACHTA BIA
(MEFS)
Lean an fhoireann MEFS, ag obair go minic le daoine eile
ar fud na réimsí seirbhíse, lena rannpháirtíocht i gcláir
thaighde Eorpacha agus maoinithe go náisiúnta in 2018, ag
déanamh taighde feidhmeach chun tacú le seachadadh ár
gclár monatóireachta agus ár seirbhísí comhairleacha.
I dteannta a chéile ar fud na rannán MEFS, foilsíodh 17
páipéar i ndialanna piarmheasúnaithe a thug aghaidh
ar thaighde roimhe seo, agus tugadh thart ar 28 cur
i láthair agus / nó póstaer ag cruinnithe eolaíochta a
dhéanann ionadaíocht ar thionscadail taighde reatha. Is
teistiméireacht é seo ar an obair chrua leanúnach agus ar
dhíograis na n-eolaithe ar fud Foras na Mara mar gheall ar
an leibhéal táirgthe taighde seo, ar an gcothromaíocht leis
an tacaíocht throm reachtúil seirbhíse.

Sábháilteacht Sliogéisc
I réimse na sábháilteachta sliogéisc, áiríodh le
gníomhaíochtaí taighde in 2018: an tionscadal FoVira
leis an Saotharlann Tagartha Víreas Éireannach maidir
le himscrúduithe agus forbairtí modha do Noraivíreas,
Sapovirus, braite agus víris víreas Heipitíteas A & E i
sliogéisc.
I measc na ngníomhaíochtaí taighde eile bhí an tionscadal
MARBioFEED a rinne turgnaimh chultúir, lipéadú iseatóp
cobhsaí agus aonrú biotocsain mhara atá ina fhadhb
do thionscal sliogéisc na hÉireann (azaspiracids, grúpa
aigéad okadaic agus aigéad domoic). Úsáidtear na tocsainí
íonaithe chun ábhair tagartha deimhnithe a tháirgeadh
(cuid chriticiúil de chláir mhonatóireachta biotocsain) agus
le haghaidh taighde (m.sh. tocsaineolaíocht, forbairt na
mbithshaeoirí agus na cógaseolaíochta). Rinneadh dul
chun cinn suntasach maidir leis na coinníollacha cultúir
a bharrfheabhsú agus modhanna chun tocsainí a íonú a
fheabhsú agus cuireadh iad seo i láthair ag comhdhálacha i
rith na bliana.
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Leanadh den chomhaltacht leanúnach PhD Cullen ar
Azadinium Biological Oceanography agus rinneadh anailís
ar shamplaí a bailíodh in 2016 agus 2017 ó shuirbhéanna
taighde ar an Celtic Voyager. Tá an chomhaltacht seo ag
dul isteach sa bhliain dheireanach anois agus cuireadh
réamhthorthaí ar na speicis a fuarthas, a ndáileadh agus
a mbitheolaíocht mhóilíneach i láthair ag comhdháil
idirnáisiúnta ag deireadh na bliana.
Maoiníodh dhá thionscadal nua faoi ghlaoch Interreg
Atlantic Area; ‘Alertox Net’ ag féachaint ar thocsainí nua
agus ag teacht chun cinn (Iomlán MI: € 254K), leanfaidh
sé seo ar aghaidh le modh inmheánach a fhorbairt chun
tetrodotocs (TTX) i sliogéisc na hÉireann a bhrath. Tá na
torthaí tosaigh ón obair luath ar TTX tuar dóchais inti:
rinneadh anailís ar beagnach 500 sampla a cuireadh i
gcartlann in 2015 ó uiscí cósta na hÉireann a léiríonn
éagsúlacht speiceas inveirteabrach agus níor braitheadh an
tocsain.
Tá sé tábhachtach, áfach, modh láidir LC-MS / MS a
fhorbairt le bheith i bhfeidhm chun an tocsain a bhrath
agus déanfar é seo sa bhliain seo chugainn sa tionscadal
seo. Is é an tionscadal eile ná IM PRIMROSE ’a leanfaidh
ar aghaidh le forbairtí i dtuairisciú biotocsain sliogéisc
agus éillithe micribhitheolaíochta (Iomlán Foras na Mara
€ 688K). Is é Foras na Mara príomhchomhordaitheoir
an tionscadail seo go dtí seo reáchtáladh trí chruinniú
comhpháirtíochta agus tá sreabhadh seasmhach oibre
ag teacht chun cinn i dtáirgeadh agus uathoibriú na
dtuarascálacha réamhaisnéise seo ar fud réigiúin an
tionscadail.

Suirbhé AZAHAB ar bord an R / V Heincke
(Helgoland)
Chuaigh foireann ar a raibh comhaltaí de Shábháilteacht
Sliogéisc MEFS agus d’Aigéaneolaíocht OSIS isteach i
suirbhé AZAHAB HE516 (arna mhaoiniú ag an Alfred
Wegener Institut sa Ghearmáin) i rith an tsamhraidh 2018
ar shuirbhé míosa chun imscrúdú a dhéanamh ar cad ba
chúis leis go bhfuil nimhiú sliogéisc azaspiracid in Éirinn
(AZP ) de bharr fíteaplanctóin éagsúla den teaghlach
Amphidomataceae. Ba iad Bremerhaven, an Ghearmáin
trasna na Mara Thuaidh Theas agus Mhuir nIocht na
Breataine an t-aistriú suirbhé agus cuireadh tús le sampláil
mhionsonraithe in uiscí cósta na Mara Ceiltí agus Iarthar na
hÉireann.
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Le linn an tsuirbhé ar fad, bhí pobail planctóin an-difriúil
ó bhlogaí diatóim dlúth i gCainéal na Sasana go dtí
pobail níos mó a raibh dinoflagellate iontu. sa chuid is
mó de stáisiúin an Atlantaigh agus na Mara Thuaidh. Ón
trasbhealach Bheanntraí i dtreo na Gaillimhe, fuarthas go
raibh Azadinium / Amphidoma go flúirseach sna samplaí.
Rinneadh speicis spéise a leithlisiú agus a oibriú suas go
dtí mono cultúir don leabharlann cultúir agus stóráilte i
bhForas na Mara.
Rinneadh raon mór tocsainí lipophilic, lena n-áirítear
azaspiracids (AZA) agus tocsainí hydrophilic a thomhas
go díreach ar bord loinge ag LC-MS / MS. Le chéile, is é an

aidhm atá leis na hanailísí tocsainí ar shamplaí codánúcháin
de mhéideanna agus ar speicis féaraigh a cuireadh in eagar
de láimh, mar aon le sonraí planctóin atá ann faoi láthair ar
anailís leanúnach Foras na Mara ó shamplaí a bailíodh ar an
suirbhé ná dinoflagellates, ciliates, nó zóplanctón beag eile
heitreafópach a aithint mar nach bhfuil tocsain aitheanta
go fóill veicteoirí chun cur lenár dtuiscint ar leitheadúlacht
AZA i sliogéisc na hÉireann.

Comhdháil Idirnáisiúnta ar Algaí Díobhálacha
(ICHA 2018)
Léiriú ar rannpháirtíocht na foirne sábháilteachta sliogéisc
i dtaighde a bhaineann lenár bpríomhsheirbhísí laistigh
de MEFS ab ea an méid mór a chuir sé le comhdháil
débhliantúil an ICHA, a tionóladh i Nantes, an Fhrainc i mí
Dheireadh Fómhair. Bhí foireann Foras na Mara páirteach
i 10 gcur i láthair ag an gcomhdháil, lena n-áirítear
staidéar cainníochtúil slabhrúil polaiméaráise (qPCR) ar
bhithéagsúlacht bunaithe ar bhithéagsúlacht Pseudonitzschia i mBá Bheanntraí agus Cuan Killary (táirgíonn
sú-nicschia microalgae aigéad domóch, an gníomhaire
cúisitheach do nimhiú sliogéisc aimídeach). Rinneadh
tuairisciú freisin ar fhorbairt modhanna PCR chun
Azadinium spinosum in uisce mara a bhrath le haghaidh
monatóireachta gnáthaimh, mar aon le léirithe chun cur
síos a dhéanamh ar na torthaí is déanaí ó thionscadail
taighde PRIMROSE, MarBiofeed agus Cullen. Chuir an
fhoireann seastán ar bun freisin ag an gcomhdháil chun
an scéim Idir-Pháirtí Idirnáisiúnta Phytoplankton faoi
stiúir Foras na Mara a chur chun cinn, ar clár uathúil é a
chuireann clár inniúlachta idir saotharlainne fíteaplanctóin
ar fáil do na saotharlanna rannpháirteacha.

Taighde Ceimice Mara
San aonad ceimice muirí, áiríodh tionscadail taighde
leanúnacha in 2018:

• Críochnaíodh tionscadal AsMARA (Algairí i Algaí

Mara agus na himpleachtaí le haghaidh Úsáidí
Tráchtála) in OÉ Gaillimh, arna mhaoiniú ag
an RTBM faoi thionscnamh an Bheart Taighde
Tionscail Bia in 2018. Is éard a bhí i gceist leis
an taighde seo modh a bhunú chun arsanaic
neamhorgánach in algaí muirí a bhfuil leas tráchtála
aige a chinneadh, agus staidéar ar fhachtóirí a
mbíonn tionchar acu ar leibhéil arsanaice iomlána
agus neamhorgánacha i bhfeamainn na hÉireann.
Tionóladh ceardlann geallsealbhóirí ag deireadh an
tionscadail ar Arsanaic in algaí muirí ag Foras na
Mara i nDeireadh Fómhair 2018.

• Leanann foireann cheimice MEFS ag obair

go dlúth le OÉ Gaillimh ar an aigéan taighde
biogeochemistry / aigéadaithe lena n-áirítear tacú
le tionscadal VOCAB (Éagsúlacht / leochaileacht
Charbóin Aigéin agus Biogeochemistry), agus
i mí an Mhárta 2018, d’eagraigh Foras na Mara
ceardlann biogeochemice rathúil.
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• Tá an tionscadal INTERREG COMPASS (Éire,

Tuaisceart Éireann agus Albain) ag feidhmiú.
D’úsáid Foras na Mara braiteoirí in 2018, atá ag
feidhmiú ar bhád aigéaneolaíochta amach ó
Cheann Mhása. Rinneadh sampláil agus anailísiú
go rialta.

• Chríochnaigh an tionscadal faoi stiúir GMIT chun

uibheacha éanlaithe mara a mheas mar tháscairí
níos airde ag leibhéal trófach dobharlaithe in
uiscí mara na hÉireann dara séasúr samplála
agus anailíse i rith 2018. Bailíodh uibheacha
na gcannaíní, an chreimire agus na n-eireagán
coiteann ar chósta thiar agus thoir na hÉireann.
Anailís ar réimse de Tá ábhair shalaithe
chomhshaoil ar siúl faoi láthair agus é mar aidhm
lárnach imscrúdú a dhéanamh ar cibé an féidir le
clár monatóireachta den sórt sin cabhrú le hÉirinn
Stádas Comhshaoil Dea- (GES) a bhaint amach de
réir chritéir MSFD.

• Le linn 2018, lean an rannóg cheimice lena

rannpháirtíocht i dtionscadal MONITOOL arna
maoiniú ag INTERREG agus tús áite aige freisin
le taighde i dtionscadal domhanda AQUAGAPS,
agus tá sé mar aidhm ag an dá cheann sin forbairt
bhreise a dhéanamh ar chumas Foras na Mara i
réimse na samplála éighníomhaí mar uirlisí nua
chun truailleáin in uisce a thomhas.

• Bronnadh Comhaltacht Cullen ar ‘Leochaileacht

céimeanna beatha chailcitheoirí muirí in uiscí
cósta na hÉireann mar gheall ar athruithe ar
cheimic aigéin agus strusanna eile’ do Choláiste na
Tríonóide, Baile Átha Cliath (TCD) in 2018 le comhmhaoirsiú PhD ag TCD-MI le tosú i 2019.

háirithe minicíocht réasúnta ard Paramarteilia sp. tá sé
éiginnte fós i gCuan na Gaillimhe. Tá tuilleadh taighde ar
siúl i gcomhar le hInstitiúid Teicneolaíochta na GaillimheMhaigh Eo trí chomhaltacht Cullen atá maoinithe ag
Foras na Mara. Déanfaidh an chomhaltacht meastóireacht
bhreise ar an gcomhaltacht stádas galair seadánacha agus
saintréithe crústaigh atá á saothrú go tráchtála.
Tá obair chomhoibríoch le UCD trí Chlár Comhaltachta
Cullen ag cur nósanna imeachta seicheamhachta na
chéad ghlúine eile chun feidhme chun an ghéiniteach a
imscrúdú éagsúlacht pataiginí víreas i mbradáin in Éirinn.
Cruthaíodh sonraí seicheamh géanóm iomláin do víreas
myocarditis Piscine (Siondróm Cardiomyocarditis) agus
alfavíreas Salmonid (galar briseán) ó shuíomhanna bradán
na hÉireann. Cuireann sé seo sonraí ar fáil faoi éagsúlacht
ghéiniteach na víris seo a thugann léargas ar a dtabhairt
isteach agus a leathadh in Éirinn. Tá an tionscadal seo ar
siúl go leanúnach.

Pleanáil Spásúlachta Muirí
Críochnaíodh tionscadal SIMCelt i R1 de 2018. Tionscadal
píolótach dhá bhliain a bhí ann chun tacú le cur i bhfeidhm
pleanáil spásúlachta muirí sna Muir Cheilteacha. D’aithin sé
agus roinn sé an cleachtas is fearr agus tuiscint níos fearr
ar, agus aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna agus na
dúshláin a bhaineann le cur i bhfeidhm na n-iarrthóirí sa
réigiún.
Ag breathnú chun cinn, tá Comhaltacht MSP Cullen ar
Thodhchaí Tírdhreacha Cósta: Tá roinnt torthaí spéisiúla ag
teacht ar thuiscintí agus ar choinbhleachtaí ar chósta thiar
na hÉireann faoi na tuiscintí agus na luachanna éagsúla a
bhaineann le cuspóirí fáis gorm, turasóireacht agus pobail.

Taighde Sláinte Éisc agus Sliogéisc
In 2018, chríochnaigh Aonad Sláinte Éisc Foras na Mara,
ag obair le COC mar cheannródaithe tionscadail, obair
ar an tionscadal Reposus arna mhaoiniú ag RTBM. Bhí
an tionscadal seo dírithe ar thionchar an ghalair in oisrí
na hÉireann a laghdú. D’aithin an tionscadal roinnt beart
bainistíochta féideartha chun tionchar an ghalair de bharr
pataiginí V. aestuarianus agus OsHV-1uVar araon a mhaolú.
Forbraíodh an obair seo a thuilleadh ag rannpháirtíocht
Foras na Mara i dtionscadal VIVALDI arna mhaoiniú ag
an AE http://www.vivaldi-project.eu/. An tionscadal
seo, faoi stiúir IFREMER sa Fhrainc a cruthaíonn réitigh
phraiticiúla atá dírithe ar ghalair moileasc débhlaoscach
feirme a chosc, a rialú agus a bhainistiú. Dhírigh obair
Foras na Mara go príomha ar fhachtóirí bainistíochta do V.
aestuarianus agus tá sé fós ar siúl.
Rinneadh sampláil ar 450 portán veilbhit, Necora puber,
mar chuid de thionscadal a rinne measúnú ar stádas galar
na stoc portán veilbhit i gcomhar le comhghleacaithe i
Seirbhísí Comhairleacha um Éiceachórais Iascaigh (FEAS).
Bailíodh portáin veilbhit ó Chuan na Gaillimhe, Binn Éadair
agus Casteltownbere agus scrúdaíodh iad le haghaidh
paraisítí le fócas ar leitheadúlacht Paramartelia sp. Thug
na torthaí réamh-mheastóireacht ar mhinicíocht paraisítí
i stoic portán veilbhit in Éirinn. Tábhacht na dtorthaí, go
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OIFIG FORBARTHA MUIRÍ NA
HÉIREANN (IMDO)

SEIRBHÍSÍ COMHAIRLEACHA UM
ÉICEACHÓRAIS IASCAIGH (FEAS)

Aithníonn an IMDO taighde agus nuálaíocht mar
luathchéimeanna riachtanacha d’fhorbairt ghnó. Tacaíonn
an IMDO le taighde feidhmeach san earnáil mhuirí chun
éifeachtúlacht a thiomáint agus chun buntáistí iomaíocha
a chruthú. Tacaíonn sé le nuálaíocht trí fhéachaint ar
réitigh nuálacha chun aghaidh a thabhairt ar ghnóthaí atá
ag teastáil agus chun freagairtí cruthaitheacha a ghiniúint
ar ghlaonna maoinithe AE i gcláir ar nós Ten-T agus
Mótarbhealaí na Farraige.

Thug FEAS faoi go leor tionscadal Taighde agus
Nuálaíochta i rith 2018. I measc bhuaicphointí na
ngníomhaíochtaí i rith na bliana tá:

Braisle na Tráchtála Muirí
In 2018, chuir an IMDO, trí Chlár Comhaltachta Cullen Foras
na Mara, tionscadal taighde ar fáil chun braisle tráchtála
muirí a bhunú in Éirinn. Is mac léinn iarchéime a rinne
an taighde, agus bhí a chuid oibre ag comhlíonadh Céim
Mháistreachta sa Mhargaíocht in OÉ Gaillimh. Dheimhnigh
an taighde na buntáistí iomaíocha atá ag Éirinn i réimse na
tráchtála muirí agus an deis atá ann chun braisle tráchtála
muirí a bhunú i gCorcaigh.

Méadrachtaí Feidhmíochta Calafoirt
Tá tionscadal taighde PhD ar siúl go leanúnach i
méadrachtaí feidhmíochta calafoirt, arís faoi Chlár
Comhaltachta Cullen de chuid Foras na Mara. An obair
thábhachtach seo, a bheidh tugtha chun críche in 2019,
a iarradh sa Bheartas Calafoirt Náisiúnta, a d’aithin an gá
atá le méadrachtaí feidhmíochta calafoirt a bhunú chun
éifeachtúlacht shócmhainní calafoirt an Stáit a uasmhéadú.
Cuireann an taighde clóghrafaíocht de mhéadrachtaí
feidhmíochta calafoirt i dtoll a chéile agus cuireann sé
síos ar na himthosca agus na comhthéacsanna faoina
gcaithfear méadrachtaí éagsúla a chur i bhfeidhm. Ligfidh
an tíopeolaíocht d’fheidhmíocht chalafoirt na hÉireann a
mheasúnú agus a thagarmharcáil agus cuirfidh sé cinntí
DTTAS ar an eolas maidir le hacmhainn chalafoirt amach
anseo.

Mol Náisiúnta Nuálaíochta Mara
D’oibrigh an IMDO le Fiontraíocht Éireann agus le Coláiste
na hOllscoile Corcaigh chun Mol Nuálaíochta Mara
Náisiúnta a chruthú. Mhaoinigh Fiontraíocht Éireann an
tionscnamh seo agus bhunaigh sé acmhainn náisiúnta
chun forbairt an tionscail mhuirí a bhrú chun cinn, ní
hamháin i gCorcaigh, ach i láithreacha cósta eile, a bhfuil
saibhreas acmhainní muirí iontu. Ceapadh an Bainisteoir
Mol Nuálaíochta Mara náisiúnta in 2018, a oibreoidh trí
agus leis na hacmhainní nuálaíochta scaipthe atá ann ar fud
na tíre.
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• An tionscadal DiscardLess a chríochnú go rathúil,
le foilseacháin, léarscáileanna agus aipeanna
d’iascairí

• Modhanna a fhorbairt chun fóntais agus luach

modhanna éagsúla a mheas chun pointí tagartha
MSY a ríomh le haghaidh Eolas Iascaigh do
Bhainistíocht Inmharthana

• Ag fáil na marcanna is fearr ar athbhreithniú
idirnáisiúnta lár téarma SFI RTI

• Samhail EwE (Ecopath with Ecoism) a fhorbairt do

Mhuir Éireann agus oibriú le páirtithe leasmhara
chun í a úsáid (WKIRish - Ceardlann ar Chur Chuige
Bunaithe ar Éiceachóras i leith Bainistíocht Iascaigh
do Mhuir Éireann)

• Críochnaíodh tionscadal comhoibritheach clibeála

trosc Mara na hÉireann le hInstitiúid Agraibhia
agus Bitheolaíochtaí (TÉ) agus CEFAS (RA) i Muir
Éireann le breis agus 4,500 trosc clibeáilte thar an
tionscadal (2016-2018)

• Cothabháil rathúil sruthanna sonraí lárnacha

LTER (taighde éiceolaíoch fadtéarmach) ó
dhobharcheantar Bhuiríos Umhaill sa Phort Nua,
lena n-áirítear an daonáireamh éisc, suirbhéanna
éisc agus eascanna óga. Tá sruthlíniú píolótach
sonraí comhshaoil ó L. Feeagh agus na tomhsairí
taoide / uisce Burrishoole ag baint úsáide as
ERDDAP (Clár Rochtana Sonraí na Rannóige
Taighde Comhshaoil) tar éis éifeachtúlacht aistriú
sonraí agus inrochtaineachta a fheabhsú. Tá sé i
gceist é a rolladh amach chuig na stáisiúin eile i
mBuiríos Umhaill in 2019. Seachadadh rathúil de
níos mó ná 40 iarratas sonraí agus soláthar sonraí
breise don PhD Cullen, CLUSTER agus seachtracha
GLEON (Líonra Réadlann Domhanda Éiceolaíochta
Loch) agus comhoibrithe.

• Tá tionscadail atá maoinithe go seachtrach

ag leanúint ar aghaidh (PROGNOS, Water JPI;
http://prognoswater.org/ ; WATExR,
Climate JPI https://watexr.weebly.com/;
MANTEL, MCSA ITN www.mantel-itn.org; EIFAAC
(Eorpach An Coimisiún um Iascach Intíre agus
Dobharshaothraithe arna mhaoiniú ag Tionscadal
Eascann na hIorua/na hÉireann)

• Foilsiú 11 pháipéar comh-athbhreithnithe piaraí

idirnáisiúnta agus 8 bpáipéar breise ag an ngrúpa
taighde géineolaíochta ag baint úsáide as taighde
agus sonraí Bhuiríos Umhaill agus cúig thacar
sonraí (DoI)
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• Tá ceithre chomhaltacht Cullen i mBuiríos Umhaill

ag dul chun cinn go maith agus ag táirgeadh
foilseachán piar-athbhreithnithe - féach Kelly et al.
(2017, 2018a, b)

• Rannpháirtíocht sa Bhuan-Choiste Eolaíochta ar
Eel, bhí Russell Poole mar chathaoirleach ar an
SSCE

• Seachadadh thuarascáil tríbhliantúil 2018 ar

Chur i bhFeidhm na bPleananna Bainistíochta
Eascann. Is éard a bhí i gceist leis seo ná measúnú
trí bliana ar tháirgeadh, céimshrianta agus
básmhaireacht eascann airgid in uiscí intíre agus
idirthréimhseacha na hÉireann. Cuireadh tuarascáil
na measúnachta eolaíochta ar fáil d’Iascaigh Intíre
Éireann le bheith curtha san áireamh sa Tuarascáil
Náisiúnta don AE.

• Rannpháirtíocht sa WGEEL idirnáisiúnta (Grúpa

Oibre ar Eels) ICES, WGTRUTTA (Grúpa Oibre leis
an aidhm Múnlaí Measúnachta a Fhorbairt agus
Pointí Tagartha Bitheolaíochta a bhunú le haghaidh
Pobal Breac na Mara), WGDAM (Grúpa Oibre maidir
le hÉisc Sonraí Diadromous Poor), WGRECORDS
(Grúpa Oibre ar na Riachtanais Eolaíochta chun
Tacú le Caomhnú, Athchóiriú agus Bainistiú
Speiceas Diadromach) (trí chomhfhreagras) agus
cruinniú na Meánmhara agus na Mara Duibhe (RCG
Med & BS) de chuid an Ghrúpa Chomhordúcháin
Réigiúnaigh (RCG Med). Eascann (Foghrúpa
Diadromach)

• Ghlac meitheal mór Éireannach páirt i gcruinniú

GLEON 20 in Oileán Rottnest, an Astráil, le
linn mhí na Nollag 2018, lena n-áirítear Mikkel
Andersen, Maria Caldero (Beyond2020 agus DkIT),
Tadhg Moore (PROGNOS), agus Harriet Wilson
(MANTEL). Ghlac Elvira de Eyto páirt freisin i
gcruinnithe choiste stiúrtha GLEON agus i gcúlra
bainistíochta amháin.

• Theastaigh tacaíocht shuntasach ó thionscadail

lárnacha Bhaile Uí Fhiacháin ó thionscadail
BEYOND 2020 agus Díghlasáil na Cartlainne
araon. Tá sé seo tar éis feabhas a chur ar leibhéal
na gníomhaíochta taighde i mBaile Uí Fhiacháin
agus tá sé ag íoc díbhinní ó thaobh aschuir agus
foilseachán taighde de. Ar na comhoibrithe
tá topaicí ar nós greamáin, eascanna, bradáin
agus breac geal agus gné, fás, bionómaíocht,
géineolaíocht, iompar, marthanacht agus athrú
aeráide.

• Leanann an fhoireann ag tabhairt láithreoireachtaí
for-rochtana, ag reáchtáil laethanta oscailte,
laethanta oiliúna scoile agus ag tacú le
feidhmeanna poiblí seachtracha ar nós SciFest
agus Mayo Dark Skies

• Cuireadh tús leis an tionscadal 6a scadán in

2018. Is comhpháirtí tábhachtach é an Foras
Mara sa tionscadal (faoi stiúir UCD) ag soláthar
samplaí agus ag stiúradh cuid de na pacáistí
oibre. Tabharfaidh an tionscadal seo léargas
nua ar mheascán an dá stoc scadán a ndéantar
iascaireacht orthu agus a ndéantar suirbhé orthu i
6a7bc agus a úsáidfear sa deireadh chun na stoic a
roinnt agus dhá mheasúnú ar leith a dhéanamh.

• Páipéar curtha i láthair ag Comhdháil Bhliantúil
Eolaíochta ICES maidir le plean téarnaimh do
spurdogfish (Graham)

• Taighde Comharchumann ICES foilsithe in 2019

- Caoga bliain d’athghabhálacha clib mhara ó
bhradáin an Atlantaigh. Ba iad Niall Ó Maoiléidigh
agus Jonathan White na príomh-eagarthóirí.

• Dhá PhD i gcomhpháirt faoi mhaoirseacht Foras
na Mara (FEAS) agus ollscoileanna Éireannacha
agus idirnáisiúnta a cuireadh i gcrích in 2018
agus foilseacháin eolaíochta a táirgeadh in irisí
piarmheasúnaithe. i.e.

Scale Growth Analyses of Atlantic Salmon
– Unlocking Environmental Histories - Katie
Thomas (Foras na Mara, Éire i gcomhar le
hInstitiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe/Mhaigh
Eo, Institiúid Taighde Mara, Bergen, An Iorua agus
Gníomhaireacht na Lochanna)
The distribution of the European sea bass,
Dicentrarchus labrax, in Irish waters - Ross
O’Neill (Foras na Mara, Éire, Coláiste na hOllscoile,
Corcaigh agus Foras na Mara Beaufort)

CAS

E STUDY
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Clibeáil Tuinníní Gorma
Lean Foras na Mara ag rianú gluaiseachtaí tuinnín ghoirm
(BFT) in 2018, nuair a clibeáladh clibeanna satailíte ar
24 iasc agus ceithre chlib le méadair luasghéaraithe
i gceantar Chuan Dhún na nGall. Soláthraíonn sonraí
na gclibeanna satailíte faisnéis mhionsonraithe ar
ghluaiseachtaí an éisc agus iad ag scaipeadh ó Bhá
Dhún na nGall, isteach san Atlantach níos leithne agus
sa Mheánmhuir. Soláthraíonn na clibeanna méadair
luasghéaraithe faisnéis ar cé chomh tapa is a éiríonn leis
an iasc a ghnóthú ón ngníomhaíocht chlibeála.
Go luath sna 2000í, bhí BFT an-flúirseach sna huiscí
timpeall na hÉireann. D’imigh siad ina dhiaidh sin de
réir mar a tháinig laghdú ar an stoc san Atlantach. In
2014, d’athraigh siad go mór de réir mar a tháinig an
stoc ar ais. In 2018, bhí go leor tuairiscí ar líon mór BFT
sna huiscí timpeall na hÉireann agus cé nach bhfuil
aon mheastacháin daonra eolaíochta ann, tá go leor
faisnéise scéalaíochta ann maidir le hamharc agus
idirghníomhaíochtaí méadaithe le hiascaigh tráchtála.
Tháinig tuairiscí cosúla ar líon méadaithe BFT ó uiscí
na Ríochta Aontaithe, na hIorua agus na Danmhairge le
linn 2016, 2017 agus 2018. Mar fhreagra ar na radhairc
mhéadaithe seo, chuir Foras na Mara tús le clár clibeála
BFT in 2016 le comhpháirtithe i Meiriceá Thuaidh (NS
Ollscoil Stáit Stanford agus Ollscoil Acadia, Ceanada)
agus le hOllscoil na Banríona, Béal Feirste.
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Is é tuinnín gorm an tuinnín is mó, agus ceann de na
héisc is mó ar fad. Is speiceas itheacháin éisc peiligeach
é, agus faightear é ón dromchla go dtí doimhneachtaí
suas le 1,000 méadar. Tá BFT dáilte in uiscí peiligeacha
an Atlantaigh Thuaidh agus na farraigí in aice láimhe ón
mBrasaíl go Talamh an Éisc in iarthar an Atlantaigh agus
ó na hOileáin Chanáracha go dtí an Iorua Thuaidh san
Atlantach Thoir. Tar éis sceite i Murascaill Mheicsiceo
agus sa Mheánmhuir san earrach / sa samhradh, imíonn
go leor BFT isteach san Aigéan Atlantach chun beathú a
dhéanamh, ag dul ar feadh na fána ilchríochaí agus isteach
san fharraige oscailte. Is iad na príomhbhealaí in oirthear
an Atlantaigh feadh an leithinis Iberia isteach i mBá na
Bioscáine agus níos faide ó thuaidh feadh iarthar na
hÉireann agus chomh fada siar leis an Iorua.
Taispeánann an léarscáil an turas dochreidte atá ag BFT
amháin thar bhliain a baineadh as clib satailíte BFT a
fuarthas ar ais ó iarthar na hAlban in 2018. Tosaíonn an
rian i mBá Dhún na nGall i nDeireadh Fómhair 2017 nuair
a clibeáladh an t-iasc. Téann an BFT isteach san Atlantach
lárnach i mí na Samhna 2017 go Márta 2018 agus téann
sé isteach sa Mheánmhuir i mBealtaine 2018 (b’fhéidir
go sceithfidh sé), ag filleadh ar Bhá Dhún na nGall i mí
Lúnasa 2018.
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SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHTA AGUS
FAISNÉISE (OSIS)
An RV Celtic Explorer
Thosaigh an RV Celtic Explorer ag feidhmiú in 2018 ag AP
Falmouth, sa Ríocht Aontaithe, le haghaidh athfheistiú cúig
bliana. Áiríodh leis an athshuíomh cúig bliana athchóiriú
an bhraisle bogha agus uasghrádú ar chóras tiomána
DC. Baineadh deireadh le sonar iascaireachta bunaidh an
tsoithigh agus cuireadh sonar nua iascaigh ina áit. Tá raon
agus réiteach méadaithe ag an sonar nua, rud a dhéanfaidh
a bheith ina bhuntáiste mór do na suirbhéanna iascaigh
fuaimiúla tiomnaithe. Rinneadh uasghrádú ar chóiríocht
an tsoithigh freisin tar éis 15 bliana seirbhíse. I measc na
dtascanna eile a cuireadh i gcrích le linn an athchóirithe
bhí péintéireacht agus frithchaiteach an chabhail agus
péintéireacht iomlán den fhorstruchtúr. Ar deireadh,
rinneadh athchóiriú mór a thóg 60,000 uair an chloig ar
cheann de na príomhghineadóirí díosail.

Bhí 17 suirbhé sceidealaithe don RV Celtic Explorer in 2018.
Thosaigh an chéad suirbhé ag deireadh mhí Eanáir agus
ba é BSH (An Ghníomhaireacht Chónaidhme Mhuirí agus
Hidreagrafach) a bhí i gceannas air sa Ghearmáin. Ba iad
na hoibríochtaí suirbhé eolaíochta nádúr aigéaneolaíochta
agus comhshaoil agus oibríochtaí príomhúla a bhí i gceist
le CTD a leagadh síos ar rian réamhshocraithe. Ba é an
dara suirbhé de 2018 an suirbhé bliantúil aigéaneolaíochta
Rockall, faoi stiúir Foras na Mara. Mar chuid den suirbhé bhí
comhoibriú idir Foras na Mara agus eolaithe OÉ Gaillimh
don turas naoi lá, a chuimsigh taighde ar aigéadú aigéin.
Imscaradh trí shnámh argo i domhainmhara le linn an
tsuirbhé a sholáthróidh próifílí doimhneachta teochta agus
salandachta ar ardchaighdeán do na 3-5 bliana amach
romhainn.
Ina dhiaidh sin bhí an chéad suirbhé iascaigh de 2018, an
suirbhé bliantúil ‘Trawl Anglerfish agus megrim’ a raibh
baint ag trálaeireacht íochtair le ICES chun meastacháin
bhithmhaise a fháil le haghaidh sonraí a bhaineann le
huisc-iasc agus megrim chun innéacs raidhse a shocrú.
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Ba é an chéad suirbhé eile ná an turas bliantúil Fuaime
Gorm a bhí faoi stiúir Foras na Mara a bhain úsáid as an
sonar nua. Ba é buaicphointe an tsuirbhé fuaimiúil ná
léarscáiliú long raic long SS Athenia as Banc Rockall.
Ag druidim le deireadh mhí Aibreáin agus isteach sa chéad
choicís de Bhealtaine bhí suirbhé mapála ghrinneall na
farraige INFOMAR a rinne oibríochtaí sa Mhuir Cheilteach.
Gné de chuid an tsuirbhé ba ea leithdháileadh na mbeart do
bheirt mhac léinn ó na Stáit Aontaithe mar chuid den chlár
Mapála & Suirbhéireachta Fuaimiúla Aclaíochta (BEAMS) i
gColáiste Charleston, SAM. Múineann clár BEAMS do mhic
léinn conas sonraí bataiméadracha amh a phróiseáil ag
baint úsáide as bog-earraí speisialta. Chlúdaigh an suirbhé
2,400 km2 de limistéar an tsuirbhé.
Buaicphointe eile de 2018 ab ea an i ‘Tectonic Ocean
Spreading at the Charlie-Gibbs Fracture Zone North
Atlantic’ (TOSCA), faoi stiúir Choláiste na hOllscoile, Baile
Átha Cliath (UCD), gurbh í an chéad suirbhé ROV Holland
1 é in 2018 freisin. Tharla limistéar an tsuirbhé laistigh
de Chrios Briseadh Charlie-Gibbs (CGFZ), arb é an crios
briste is faide ó thuaidh de na hAsóir é. Déanann an crios
briste 2,000km an dá iomairí is tábhachtaí san Atlantach
Thuaidh a dheighilt agus a nascadh, rud a chiallaíonn go
bhfuil sé ina chrios tectonach an-ghníomhach. Suirbhé
ildisciplíneach a bhí i TOSCA ina raibh ROV dives (10 san
iomlán), 3,600 ciliméadar líne d’fháil sonraí ilghníomhaí
agus gníomhaíochtaí maidir le téamh talún.
Nuair a chríochnaigh an dí-ualú ROV chuir an soitheach
tús leis an gcéad chéim de Shuirbhé Fuaimiúil Peiligeach
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Bratach curtha ag Banc an Torcáin Canyon. Grianghraf a bhuí le hOCC

Scairbh na hEorpa 2018 (WESPAS), faoi stiúir eolaithe
Foras na Mara, a mhair 20 lá agus a chuimsigh úsáid
teicnící fuaimiúla chun faisnéis faoi stoc sceathraí iasc
torcóga a bhailiú feadh rian réamhshocraithe sa Mhuir
Cheilteach. Bhí sos ag an suirbhé chun cuairt a thabhairt
ar SeaFest 2018 ar feadh trí lá i gcathair na Gaillimhe, le
breis agus 9,000 cuairteoir ar an soitheach le haghaidh
turais thar trí lá oscailte. Cuireadh tús leis an dara céim den
suirbhé WESPAS tar éis na hócáide for-rochtana poiblí;
leis an mbóthar suirbhéireachta ag síneadh ó Ghaillimh go
Ceann Mhálanna agus chomh fada ó thuaidh le hInse Gall
thar 22 lá.
Rinneadh an ROV Holland 1 a shlógadh arís eile thar
thréimhse dhá lá go déanach i mí Iúil. Bhí Coláiste na
hOllscoile, Corcaigh (COC) i gceannas ar an suirbhé
‘Rialuithe ar Ghnáthóga Coral Fuar-Uisce i suirbhé
na gCeantar Fomhuirí II (CoCoHaCa2)’. Áiríodh ar an
bhfoireann eolaithe ó dhisciplíní éagsúla lena n-áirítear
an gheolaíocht mhuirí, an éiceolaíocht mhuirí, an
bhitheolaíocht mhuirí agus an aigéaneolaíocht. Ina
theannta sin, bhí an t-ealaíontóir Carol Anne Connolly
ar bord mar chuid de thionscadal ‘Aerial / Sparks’ na
Gaillimhe2020. D’fhan an ROV ar bord le haghaidh a
turais dheiridh faoi stiúir OÉ Gaillimh le cúnamh ó Ollscoil
Florida Theas. Lean an suirbhé bithfhionnachtana ar
aghaidh Resources as Acmhainní Géiniteacha Deep-Sea a
Chaomhnú agus a Chaomhnú in 2017 ’. Tharla tumthaí ROV
feadh rian ar an taobh thiar thuaidh de Bhanc an Torcáin.
Chomh maith le fístéipeanna a thaifeadadh ag gach
suíomh, bhí samplaí beo de roinnt grúpaí inveirteabracha
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aisghabháil lena n-áirítear speicis ó ghrúpaí Porifera agus
Cnidaria. Nuair a díscriosadh an ROV, sheol an t-árthach
chuig Hamburg chun suirbhé aigéaneolaíochta na Mara
Thuaidh 17 lá a thosú, an suirbhé BSH deiridh de 2018.
Buaicphointe eile i séasúr suirbhé 2018 ab ea suirbhé
Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath (DIAS), dá ngairtear
‘SEA-SEIS-D’ a sheasann do ‘Ghuais Struchtúir, Éabhlóid
agus Seismeach na hÉireann amach ón gcósta: imscaradh
leathanbhanda , seisiméadair bun-aigéan ‘. D’éirigh leis
an gclár 18 seismiméadar a imscaradh ar bun an Aigéin
Atlantaigh Thuaidh ó thuaidh go huiscí na hÍoslainne.
Déanfar tonnchrith bheag, de bharr tonnta seismeacha
arna nginiúint ag creathanna talún agus ag tonnta farraige,
a thaifeadadh sna 18 mí amach romhainn (aisghabháil,
Bealtaine 2020). Cuirfidh na sonraí bailithe ar chumas
eolaithe DIAS scanadh 3D a chruthú ar an taobh istigh den
Domhan, ag cuidiú leo tuiscint a fháil ar nádúr agus ar stair
an domhain faoin Aigéan Atlantach Thuaidh.
Ceann de ghnéithe uathúla an tsuirbhé SEA-SEIS-D ab ea
an ghné oideachasúil thar a bheith tarraingteach sa suirbhé,
lena n-áirítear comórtas ainmniú seismeastar a fuair
iontrálacha ó scoileanna ar fud na tíre agus ó chomh fada
leis an Iodáil. Ina theannta sin, cuireadh úsáid ar chumas
eolaithe ar bord an RV Celtic Explorer ceangal díreach a
dhéanamh le 12 sheomra ranga ar fud na tíre le haghaidh
seisiún ceisteanna agus freagraí beo le cuidiú bogearraí
físchomhdhála. D’oibrigh Clár Oideachais Taiscéalaithe
Foras na Mara i gcomhar leis na heolaithe DIAS agus
thug siad cuairt ar roinnt seomraí ranga chun feasacht
agus tuiscint ar sheismeolaíocht agus ar Mhap-Léarscáil
na hÉireann a ardú. Bhí níos mó ná 200 bunscoil in ann
foghlaim faoin suirbhé SEA-SEIS-D agus faoin eolaíocht
atá taobh thiar di.
Chuaigh na hoibríochtaí i rith na míonna deiridh de 2018
ar ais go dtí an iascaireacht nuair a seachadadh an suirbhé
Fuaime Cranncheardaíochta Mara de chuid Foras na Mara
i mí Dheireadh Fómhair. Chlúdaigh an suirbhé 3,200
muirmhíle. Bhí CTDanna agus grabs lae mar chuid den
chlár oibre freisin. Ba é an turas deiridh iascaigh an suirbhé
bliantúil ar Éisc Talún na hÉireann (IGFS) le ceithre chos
suirbhé ag rith i ndiaidh a chéile ó dheireadh mhí Dheireadh
Fómhair go lár mhí na Nollag. Chríochnaigh an bhliain
i gcalafort na Gaillimhe le hoibríochtaí a chuimsigh an
tosach feidhme ar shlógadh OL ROV Étaín ar an deic agus
comhtháthú le líonra an tsoithigh, chomh maith le tréimhse
chothabhála agus trialacha DP (Suíomh Dinimiciúil) sa
chuan.

An RV Celtic Voyager
Arís eile ba bhliain ghnóthach í don RV Celtic Voyager
agus críochnaíodh 33 suirbhé a bhí idir oibríochtaí
suirbhé in uiscí na hÉireann agus síneadh chomh fada
siar le hOileáin Shealtainn agus chomh fada ó dheas le
Bá na Bioscáine. Cuireadh tús le séasúr an Celtic Voyager
2018 leis an ‘Suirbhé Timpeallachta Geimhridh’, ina raibh
measúnú spásúil agus ama ar chothaithigh gheimhridh
in uiscí na hÉireann. Maireann an bealach rian gach bliain
idir ‘thuaidh faoi’ agus ‘ó dheas faoi’, ag dul ó soir go siar.
In 2018, thosaigh sé i nDún Laoghaire agus thrasnaigh
sé tríd an Mhuir Cheilteach tríd an mbealach ó dheas ar
ais go Cuan na Gaillimhe. Rinneadh sampláil bhinseach
feadh na mbánna móra ar an taobh ó dheas, siar ó dheas
agus isteach i gCuan na Gaillimhe chun sonraí a fháil a
theastaíonn faoi Chreat-Treoir Uisce an AE (WFD).
Bhí an chéad suirbhé eile ag triail córas ceamara nua
teilifíse faoi uisce (UWTV) i gCuan na Gaillimhe agus
amach chomh fada le hOileáin Árann. Tá suirbhéanna
UWTV bunúsach chun an cuóta stoic do Nephrops
norvegicus a chinneadh. Reáchtáladh trialacha ar dhá ócáid
bhreise i rith 2018 agus cuireadh an córas nua ceamara i
bhfeidhm go rathúil faoi dheireadh Lúnasa.
Bhain tromlach mór ama suirbhé Feabhra agus Márta
le hoiliúint mac léinn ó Chuan Chorcaí nó ó Chuan na
Gaillimhe, lena n-áirítear deic agus innealtóirí deic
Choláiste Náisiúnta Mara na hÉireann (NMCI). I measc
na suirbhéanna eile ar oiliúint mac léinn bhí trí shuirbhé
SMART (Comhghuaillíocht Straitéiseach Mara le haghaidh
Taighde agus Oiliúna) a raibh comhoibriú le SEMRU NUIG,
UCC MaREI agus clár Observer GMIT i gceist leo. Chuir
suirbhé geoifisiceach, faoi cheannas foireann eolaithe ó
Theicneolaíocht Faisnéise Shligigh, tréimhse oiliúna na mac
léinn chun cinn go déanach i mí Feabhra. Ar na hoibríochtaí
suirbhé bhí vibrocoring i gCuan Learpholl agus i mBá
Cardigan. Bailíodh samplaí dríodair de réir mar a dhíríonn
na geolaithe ar thimpeallachtaí palaeo-thimpeallachta na
hÉireann a athchruthú agus a ionsamhlú.
Marcáilte in Aibreán na suirbhéanna bitheolaíochta muirí
ar ais le suirbhé larbhaí Nephrops ceithre lá déag a bhí i
gceist le hoibríochtaí iltaiteacha in éineacht le bailiú sonraí
aigéaneolaíochta ar Thailte Árann ar an taobh thiar d’Éirinn
agus i Muir Iarthar na hÉireann. Lean téama Nephrops ar
aghaidh go Bealtaine mar a sheol an soitheach ó Bhaile
Átha Cliath go Lorient i lár mhí Aibreáin chun tús a chur le
cúigiú suirbhé Langolf UWTV, faoi stiúir eolaithe ó Ifremer i
mBá na Bioscáine.
Lean Ollscoil na hÉireann (OÉ) Má Nuad lena taighde i mí
na Bealtaine 2018 ar an A MARA: Clár ReeArch dríodair
scairbh Mhálanna, a bhain le trealamh seismeach agus le
hoibríochtaí ilbhia a úsáid, chomh maith le bearta torainn
talún amach ó Cheann Mhálanna. I ndiaidh an tsuirbhé
geoifisiceach bhí an turgnamh BLUEfish 3 de chuid Foras
na Mara, a bhain úsáid as iléadán chun larbhaí muiríní
agus muiríní a bhailiú sa Mhuir Éireannach agus sa Mhuir
Cheilteach.
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Sheol an soitheach chuig Abhantrach an Torcáin i mí
na Bealtaine chun suirbhé taighde nua a dhéanamh ar
iomadú torainn fuaimiúil a bhí faoi stiúir OÉG. Tharla
giniúint torainn fhuaimiúil, agus taifeadadh ina dhiaidh
sin, in áiteanna codarsnacha ar fud imeall na mór-roinne.
Úsáidfear na sonraí fuaimiúla a thomhaistear chun
tionchar an topagrafaíochta corrlaigh ar chaolú torainn a
chainníochtú. Imscaradh agus aisghabháladh faoileoir och
Laochra na Mara ‘chomh maith le suas le 52 uair an chloig
curtha i gcrích ag doimhneachtaí difriúla.
Tharla trí shuirbhé INFOMAR ar an Celtic Voyager in 2018
ag síneadh ó dheireadh mhí na Bealtaine go deireadh mhí
Mheán Fómhair. Bhí sé ar cheann de na séasúir INFOMAR
is rathúla le clúdach suas le 5,500km2 idir na trí chos.
Bhí an aimsir mhaith in éineacht le húsáid an phróifíleora
soithigh ghluaiste (MVP) agus suirbhéireacht in uiscí níos
doimhne i measc na bhfachtóirí a chuidigh leis an séasúr
rathúil. Críochnaíodh na trí shuirbhé ar FEA Nephrops de
chuid Foras na Mara, lena n-áirítear tailte an Torcáin. Rinne
suirbhé eile faoi stiúir OÉG imscrúdú breise ar dháileadh
Dinophysis spp. sa Mhuir Cheilteach thoir.
Le linn shéasúr suirbhé an fhómhair bhí beirt phríomheolaithe den chéad uair ar an RV Celtic Voyager, ó COC.
Ba é an chéad cheann ná suirbhé geolaíochta, cúrsáil
taighde ‘AggreWind’ a rinneadh ar scairbh ilchríochach
thiar agus theas na hÉireann, Deireadh Fómhair 2018. Ba
iad príomhaidhmeanna an tsuirbhé ná sonraí ilchineálacha
a bhailiú agus gníomhaíochtaí a dhéanamh chun talamh a
thógáil i mbaol ó mhianadóireacht tógála comhchósta agus
forbairt feirmeacha amach ón gcósta.
Is éard a bhí sa suirbhé roimhe seo ná turas mamach muirí
a raibh cur chuige ildisciplíneach i gceist leis maidir le
staidéar a dhéanamh ar dhaonraí muiceola a mhaireann
le hiascach ronnach an Atlantaigh Thoir Thuaidh.
Reáchtáladh an suirbhé amach in Oileáin Shealtainn agus
rinneadh breis agus 3,000 grianghraf de mhíolta móra
killer a dhoiciméadú. Bhí Samhain gnóthach ag Scoil Mhuir
SMART le cúig shuirbhé oiliúna SMART ar siúl. Áiríodh
ar an oiliúint comhoibriú le OÉ Má Nuad, OÉG agus COC.
Rinne clár Máistreachta Bitheolaíochta Mara COC an
Celtic Voyager a chairtfhostú dá gclár oiliúna dhá lá
bliantúil. Chríochnaigh an bhliain le tréimhse trialacha
iascaigh Foras na Mara le suirbhé idirchomparáide leis an
Celtic Explorer.
Gnóthachtáil thábhachtach i rith 2018 ab ea cead an
Rialtais soitheach nua a thógáil don Celtic Voyager agus
dámhachtain an chonartha dearaidh i mí na Nollag 2018.
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Soithí Cairte & an ROV Holland 1
Ghlac an ROV Holland 1 páirt i gceithre shuirbhé eolaíochta
tiomnaithe in 2018, trí cinn ar an RV Celtic Explorer agus
ceann eile ar an ILV Granuaile, gurb ionann agus 74 lá
suirbhé san iomlán. D’úsáid Ollscoil Luimnigh 6 lá breise
chun a gcuid ROV Étáin a thástáil agus a thriail ar bord an
Celtic Explorer ag tús mhí na Bealtaine.
Caitheadh formhór ama an ROV Holland 1 suirbhé ar bord
an RV Celtic Explorer in 2018, mar a luadh roimhe seo.
Chaith an ROV trí seachtaine ar bord an ILV Granuaile i mí
Iúil le foireann eolaithe ó Foras na Mara agus na Seirbhísí
Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS). Bhí suirbhé
SeaRover3, faoi stiúir David O’Sullivan, eolaí de chuid
Foras na Mara, mar chuid de na trí thuras pleanáilte a bhí
cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus ag Ciste Eorpach
Muirí agus Iascaigh (CEMI) an AE.
Ghabh an ceamara ardmhínithe atá suite ar an ROV roinnt
‘réamhtheachtaí’ in uiscí na hÉireann, lena n-áirítear
speiceas ochtalach den ghéineas Corallium, limistéir
‘sceire spúinse’ féideartha ar Bhanc Rockall, carnadh
neamhghnách spúinsí beo agus marbh gnáthóg chasta a
chruthú do go leor créatúir eile. Tá formáidí den sórt sin
an-annamh agus níor taifeadadh iad ach in uiscí Cheanada
roimhe seo. D’aimsigh an suirbhé plandlann siorc annamh
agus rinne sí scannánú uirthi ar scála nár taifeadadh
roimhe seo in uiscí na hÉireann.
Le haghaidh tuilleadh eolais ar chlár na soitheach taighde
do 2018, féach Aguisín 6.
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GEILLEAGAR
MUIRÍ
NA hÉIREANN
Soláthraíonn Foras na Mara seirbhísí i gcomhpháirtíocht
le gníomhaireachtaí eile a thacaíonn le forbairt
eacnamaíoch inbhuanaithe agus a chuireann chun cinn
í agus a chuireann fostaíocht inbhuanaithe chun cinn.
Tá gné eacnamaíoch suntasach ag an gcuid is mó de na
gníomhaíochtaí a shonraítear i réimsí eile den Tuarascáil
Bhliantúil seo.
Tacaíonn an Foras le geilleagair farraige agus chósta na
hÉireann trína thaighde, eolas muirí, bonneagar, seirbhísí
comhairleacha agus rialála agus deiseanna forbartha muirí.
Áirítear leis seo sainordú Oifig Forbartha Muirí na hÉireann
(IMDO), ag soláthar tacaíocht forbartha tiomnaithe,
cur chun cinn agus margaíochta don earnáil seirbhísí
loingseoireachta agus loingseoireachta. Cuimsíonn
sainchúram an IMDO tacú le forbairt chalafoirt na hÉireann
agus riachtanais oideachais agus oiliúna an tionscail
iompair mhuirí.
Trí chláir oideachais, rannpháirtíochta agus for-rochtana
níos leithne le páirtithe leasmhara, cabhraíonn Foras na
Mara le comhthoil eolasach a fhorbairt maidir le forbairt
inbhuanaithe ár ngeilleagair aigéin (féach Cumasóir
Straitéiseach 4 - Rannpháirtíocht & Oideachas le tuilleadh
eolais a fháil air seo).
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Tacaíonn na seirbhísí cumasúcháin seo le huaillmhianta
agus spriocanna eacnamaíocha an Rialtais mar atá siad sa
Ghaeltacht

Leas a bhaint as ár gclár Saibhreas Aigéin. Éascaíonn agus
maoiníonn an Foras taighde a dhéanann monatóireacht
agus tuairisciú ar na spriocanna maidir le Leas a bhaint as
Saibhreas ár nAigéin. Tá sé ríthábhachtach cumas taighde
soch-eacnamaíoch a thógáil i bhForas na Mara agus é seo a
nascadh le hacmhainn náisiúnta neartaithe.
Braitheann baint amach na n-uaillmhianta eacnamaíocha
seo ar chomhiarrachtaí gníomhaireachtaí forbartha na
hÉireann. Leanfar leis an deis d’fhás suntasach breise inár
ngeilleagar gorm faoin straitéis seo, ag tógáil ar an dul
chun cinn a rinneadh le blianta beaga anuas faoi phlean
comhtháite an Rialtais don earnáil ina hiomláine. I measc
na samplaí de cheantair a bhfuil fócas náisiúnta fáis orthu
tá an nascadh agus earnálacha atá ag teacht chun cinn mar
bhiteicneolaíocht mhuirí agus ardteicneolaíochtaí muirí
(SmartOcean).
Tionscnamh criticiúil chun an fás seo a thiomáint ab ea
an fógra in 2016 ar bhunú Fhoireann Forbartha Mara
tiomnaithe chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an
ngeilleagar gorm. Is é Foras na Mara a chomhordaíonn an
Fhoireann Fhorbartha Mara, agus é comhordaithe ag Foras
na Mara, lena n-áirítear Bord Iascaigh Mhara (BIM), Bord
Bia, Fiontraíocht Éireann, Fáilte Éireann, Suirbhéireacht
Gheolaíochta Éireann, IDA Ireland, Fondúireacht Eolaíochta
Éireann, Údarás Fuinnimh Inmharthana Éire agus Údarás
na Gaeltachta.
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OIFIG FORBARTHA MUIRÍ NA
HÉIREANN (IMDO)
Tá tábhacht shuntasach ag baint le seirbhísí calafoirt agus
loingseoireachta do gheilleagar na hÉireann, ag soláthar
bealaí chun Éire a cheangal le margaí idirnáisiúnta. Déantar
níos mó ná 90% de thrádáil idirnáisiúnta na hÉireann ar
muir, agus feidhmíonn calafoirt freisin mar ionaid dáilte
agus mar mhoil don tionscal. I R3 2018, shroich líon na
gcalafort comhartha uisce ard nua ar innéacs iShip IMDO
ag 1053 pointe, ag dul thar an ard roimhe sin de 1042 a
bunaíodh i 2007. In 2018, rinneadh obair an IMDO in earnáil
mhuirí shármhaith, inar fhás méideanna loingseoireachta
agus trácht poirt thar gach modh tráchta. D’ainneoin na
n-éiginnteachtaí a bhain le Brexit, tháinig méadú 4% ar
mhéideanna trádála idirnáisiúnta na hÉireann in 2018, arna
dtomhas ag Innéacs iShip IMDO.

Fás sa trádáil de réir mód
2017

2018

Mol Nuálaíochta
D’oibrigh an IMDO le Fiontraíocht Éireann agus le Coláiste
na hOllscoile Corcaigh chun Mol Nuálaíochta Muirí a
chruthú i Rinn an Scidígh. Maoiníonn Fiontraíocht Éireann
an tionscnamh seo agus bhunaigh sé acmhainn náisiúnta
chun forbairt an tionscail mhuirí a thiomáint, ní hamháin
i gCorcaigh, ach i láithreacha cósta eile ina bhfuil na
hacmhainní nádúrtha a úsáidtear sna hearnálacha (mar
fhuinneamh amach ón gcósta) ann.

Ionad Oiliúna Tionscal Cruise
Thacaigh an IMDO le tionscnamh, faoi stiúir Flagship
Management, cuideachta Éireannach, chun maoiniú
Enterprise Ireland a bhuachan do shaoráid oiliúna do
mharaithe sa tionscal cúrsála. Tháinig an maoiniú ón gCiste
Forbartha Fiontair Réigiúnach agus cuirfidh sé ar chumas
na hÉireann oiliúint a chur ar mharaithe don tionscal Cruise
idirnáisiúnta buacach.

Diffríochtaí

Ro/Ro (aonaid) 1,120,387

1,163,872

4%

Teus Lo / Lo

731,455

763,862

4%

Bulc (tonnaí)

30,440,181

31,332,169

3%

Mar thoradh ar bhuacacht an mhargaidh, osclaíodh
seirbhísí nua agus cuireadh acmhainn bhreise leis an
líonra reatha. Cuireadh tús le mórthionscadail forbartha
in 2018 i gCalafort Bhaile Átha Cliath, i gCalafort Chorcaí
agus sa tSionainn Faing a sholáthróidh an bonneagar a
theastaíonn chun fás gheilleagar na hÉireann a chothú. Is é
sainordú IMDO sa tionscal muirí go bhfuil sé go maith aige
tábhacht straitéiseach na gcalafort agus na n-earnálacha
loingseoireachta a úsáid chun comhghuaillíochtaí agus
comhpháirtíochtaí a chruthú i réimsí gaolmhara agus chun
rath Geilleagar an Aigéin níos leithne a bhrú chun cinn. Tá
cur síos thíos ar chuid de na tionscadail a raibh baint ag an
IMDO leo in 2018:

Bogann Clubanna P&I go hÉirinn
Tá teacht le dhá mhórchlub P&I ina thairseach i bhforbairt
thionscal na tráchtála muirí. Is comhar frithpháirteach
neamh-rialtasach, neamhbhrabúsach nó comharchumann
é club Cosanta agus Slánaíochta nó P&I comhlachas
soláthróirí árachais mara dá chomhaltaí, ar a bhfuil úinéirí
loinge, oibreoirí, cairtfhostóirí agus maraithe faoi na
ballchuideachtaí. Léiríonn an fhorbairt seo an t-ús atá
ann in Éirinn mar shuíomh do thráchtáil mhuirí agus is
fianaise é ar chaighdeán na rialála agus na tacaíochta atá
ann d’infheistíocht dhíreach ón gcoigríoch. Thosaigh an
IMDO an caidreamh le Clubanna P&I dhá bhliain ó shin agus
leanann sé de bheith ag mealladh torthaí.

Cuairt ar Thrádáil Isteach Toscaireacht UAE
Rinneadh Misean trádála ó Aontas na nÉimíríochtaí
Arabacha (UAE) go hÉirinn, lena n-áirítear an tAire
um Fhorbairt Bonneagair UAE in 2018 agus d’eagraigh
Fiontraíocht Éireann é le tacaíocht ón IMDO. Mar chuid den
imeacht trí lá seo bhí cuairteanna ar Choláiste Náisiúnta
Muirí na hÉireann, MaREI agus Port Chorcaí. Reáchtáladh
taispeántas tionscail Éireannach in oifigí Fhiontraíocht
Éireann i bPáirc Ghnó an Phointe Thoir, chomh maith le
sraith cruinnithe déthaobhacha le DTTAS, le Coimisinéirí
Soilse na hÉireann agus le roinnt gnóthaí muirí as Éirinn.
Cuireadh deireadh leis an gcuairt le Meamram Tuisceana
(MT) á shíniú idir NMCI (CIT) agus comhghleacaithe san
UAE. Tabharfar cuairt leantach ar chuideachtaí Éireannacha
chuig an UAE chun bualadh le heagraíochtaí, freastal ar
Sheachtain Mhuirí UAE agus imeachtaí eile níos déanaí in
2019.
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An tIonad Seirbhísí Idirnáisiúnta
Loingseoireachta (ISSC) i gCorcaigh
D’oibrigh an IMDO le príomhpháirtithe leasmhara chun
coincheap ISSC a chur chun cinn i gCorcaigh. Tá an
poitéinseal ag an tionscadal suas le 3,000 post a chruthú
i gCorcaigh faoi 2030 agus tá sé ailínithe go maith leis
na cuspóirí atá leagtha amach i mbeartas an Rialtais do
thionscal na mara, ag baint leas as Saibhreas Ár nAigéin
(HOOW) agus uaillmhianta atá sa Chreat Pleanála
Náisiúnta. Bunaíodh grúpa stiúrtha, ina bhfuil ionadaithe
ó Phort Chorcaí, ó Chomhairle Cathrach Chorcaí, ó
thionscnóirí an tionscadail agus ó leasanna gnó áitiúla chun
dul chun cinn a bhrú chun cinn. Tá tuarascáil coimisiúnaithe
ag an ngrúpa stiúrtha a ullmhóidh PwC, chun indéantacht
tráchtála, eacnamaíoch agus straitéiseach an tionscadail a
bhunú. Tá baint ag an IMDO le gach céim den tionscadal.

Forbairt Gnó
Lean an IMDO ar aghaidh ag cur chun cinn agus ag tacú
le tionscnaimh agus deiseanna an Aigéin Dhigitigh.
Tarlaíonn deiseanna an Aigéin Dhigitigh ag a dtrasnaíonn
an teicneolaíocht agus an tionscal muirí. Laistigh den
earnáil mhuirí, tionscadail ar nós Calafoirt Chliste agus
feidhmiú theicneolaíocht Blockchain. Choinnigh an IMDO
rannpháirtíocht Foras na Mara san Aigéan Digiteach ag
imeachtaí ar nós Oceanology, Seachtain Loingseoireachta
Londain, agus Finance Dublin, agus ag Cruinniú Mullaigh
Saibhreas Ár nAigéin 2018. D’oibrigh an IMDO go dlúth
freisin le Fiontraíocht Éireann chun seó trádála a chur ar
siúl ag Cruinniú Mullaigh Saibhreas Ár nAigéin 2018, inar
thaispeáin roinnt cuideachtaí Mara Tech.
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Líonra Tionscail Mara na hÉireann
Bhunaigh páirtithe leasmhara an tionscail, lena n-áirítear
an IMDO, Líonra Tionscail Mara na hÉireann (IMIN) in
2016. Mheall an líonra cliaint Fhiontraíocht Éireann, cliaint
an SEAI, cuideachtaí Digital Ocean, cuideachtaí calafoirt,
cuideachtaí loingseoireachta agus raon leathan cuideachtaí
teicneolaíochta. Tá an líonra imithe ó neart le dhá bhliain
anuas agus in 2018 bhuail sé le SeaFest, le himeachtaí
fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta, agus le roinnt
fóram tionscail eile.

Fóram na Tráchtála Muirí (MCF)
In 2018, lean an IMDO ag eagrú agus ag óstáil a Fhóraim
Tráchtála Mhuirí débhliantúil, ag aithint tábhacht
straitéiseach na hearnála seo maidir le poist agus
fás eacnamaíoch méadaithe i bhfearann muirí na
hÉireann. De réir mar a leanann an earnáil ar aghaidh
ag gluaiseacht i dtreo samhlacha nua maoinithe, le
tacaíocht ó fhoirmeacha nua teicneolaíochta, tá Éire tar
éis a tairiscint luacha a fhorbairt i dtráchtáil mhuirí chun
riachtanais na n-earnálacha seirbhísí loingseoireachta
agus loingseoireachta a chomhlíonadh, chomh maith
le riachtanais fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta
agus muirí earnálacha teicneolaíochtaí. Reáchtáladh dhá
imeacht MCF in 2018, i mí an Mhárta agus i mí na Samhna.
Reáchtáladh na cruinnithe seo i gcomhar le PwC agus bhí
cainteoirí agus toscairí ó na hearnálacha TFC, airgeadais,
seirbhísí gairmiúla, calafoirt agus loingseoireachta san
áireamh iontu.
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SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHTA AGUS
FAISNÉISE (OSIS)
Seirbhísí Faisnéise agus Forbartha
Forbraíonn agus bainistíonn an fhoireann seirbhísí
faisnéise agus forbartha an bonneagar TFC agus sonraí ar
fud Foras na Mara chun ardán oibríochtúil láidir a sholáthar
do sheirbhísí sonraí agus faisnéise. Leanann an fhoireann
ar aghaidh ag forbairt cumais theicniúla nua agus ag tacú le
feabhsuithe i seachadadh seirbhíse Foras na Mara.
In 2018, chuir an Foras roinnt tionscnamh straitéiseach
chun cinn tríd an Straitéis TF, an Straitéis Sonraí, agus an
CEMI comhtháthú sonraí chun tacú le cláir MSP agus MSFD
a fhorbairt, leis na gníomhaíochtaí seo ailínithe go dlúth le
plean straitéiseach nua na an Fhorais.
Áiríodh orthu sin obair ar ardán seirbhísí digiteacha an
Aigéin Dhigitigh in Éirinn a bhfuil sé mar aidhm aige
sócmhainní digiteacha muirí na hÉireann a chur ar fáil
níos éasca do sheirbhísí poiblí, taighde agus nuálaíocht. I
gcomhar le foirne eolaíochta oibríochtúla, tá cumais nua
forbartha ag an Foras do phróiseáil sonraí comhshaoil
muirí agus do Chreat Bainistíochta Cáilíochta Bainistíochta
Sonraí i limistéar tras-seirbhíse i gcomhréir le caighdeáin
idirnáisiúnta.
Seachadadh tacaíocht cláir oibríochtúil do chláir
Fuinneamh Mara, agus do ghníomhaíochtaí próiseála
sonraí timpeallachta muirí agus anailíse spásúla. Cinntíonn
feabhsuithe leanúnacha ar inrochtaineacht sonraí Foras
na Mara go bhfuil níos mó sonraí ar fáil ar líne lena
n-áirítear trí http://data.marine.ie, http://atlas.marine.ie,
www.oceanenergyireland.ie, agus www.digitalocean.ie.
Tugadh 54,000 úsáideoir cuairt ar na suímh seo in 2018.
Is díol suntais ar leith é an t-ardú suntasach i dtuairimí na
sonraí maidir le baoithe sonraí do mhí Dheireadh FómhairNollaig.
Lean an Foras ar aghaidh ag forbairt cumais nua córais TF
agus sonraí le haghaidh aigéaneolaíochta agus muirí cumas
próiseála sonraí in-athnuaite, anailís agus foilsiú.
In 2018 forbraíodh Creat Cáilíochta Bainistíochta Sonraí
nua do phróisis sonraí eolaíochta freisin. An tá an creat nua
ailínithe le córas bainistíochta cáilíochta IODE an IOC agus
tacóidh sé le cáilíocht sonraí níos fearr agus le hathúsáid. Tá
an fhoireann tar éis forbairt bhreise a dhéanamh ar ardán
Aigéan Digiteach na hÉireann le bealaí nua chun rochtain
a fháil ar fhaisnéis lena n-áirítear léirshamhlú ar shamhail
réamh-mheasta aigéaneolaíochta agus sonraí ón INFOMAR
clár suirbhé ghrinneall na farraige, a chumasaíonn athúsáid
sonraí i gcláir nua agus i gcláir atá ag forbairt.

Ardseirbhísí Mapála
Chuir Ardseirbhísí Léarscáilithe (AMS) comhordú
suirbhéanna, oibriúcháin, sonraí, taighde agus forbairt
ar fáil, chomh maith le tacaíocht chomhairleach, go
hinmheánach laistigh d’Foras na Mara, agus do lucht
leasa tionscail, rialtais agus poiblí, in Éirinn, agus go
hidirnáisiúnta.
Rinneadh an cur chuige straitéiseach a d’fhorbair AMS
don mhapáil amach ón gcósta atá maoinithe ag DCCAE a
scagadh tuilleadh, agus tá staitisticí suirbhé ilbhliantúla
mar bhonn taca do spriocanna suirbhé oibriúcháin bliantúil
i dtreo deireadh a chur le críochnú 2026. Foilsítear
tuairisciú ar dhul chun cinn comhchruinnithe Foras na
Mara agus Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann go
bliantúil anois, agus sonraí oibríochtúla á dtabhairt, agus
gníomhaíochtaí INFOMAR a bhfuil luach breise orthu.
Tá eagar eagarthóireachta deiridh ar thuarascáil AMS a
cuireadh le chéile in 2018 agus tá sé le foilsiú i R1 2019.
Mar chuid de chlár Saothraithe Breisluacha INFOMAR,
rinne an fhoireann comhordú agus tacaíocht ar
ghníomhaíochtaí taighde, oiliúna, oideachais, for-rochtana
agus FBM. Bhí forbairt, seachadadh agus seoladh an
láithreáin ghréasáin INFOMAR nua mar phríomhthoradh
2018. Forbraíodh seirbhísí sonraí bunúsacha, mapála
táirgí agus gréasáin go comhthreomhar. Feabhsaíonn
na haschuir scagtha, oscailte agus shaor seo rochtain
na bpáirtithe leasmhara go mór ar shonraí ghrinneall
na farraige agus ar fhaisnéis ghaolmhar, rud atá
ríthábhachtach don bhainistíocht, don chaomhnú nó don
fhorbairt.
Leanadh le comhoibriú taighde idirnáisiúnta agus
Éireannach suntasach, agus oideachas, oiliúint á chur ar fáil
agus tacaíocht chun acmhainní a fhorbairt (féach Cumasóir
Straitéiseach 4 - Rannpháirtíocht agus Oideachas). Tá
obair thionscadail ar thionscadal Gnáthóg EMODnet ar siúl i
gcónaí, agus cinneadh á dhéanamh ar shíneadh dhá bhliain.
Le haghaidh coimre iomlán d’oibríochtaí na soithí taighde i
rith 2018, féach Cumasóir Straitéiseach 2 - Bonneagar.

Tionscadail um Fhuinneamh Aigéin agus
Bonneagar an AE
I mí na Nollag 2017, bronnadh léas urthrá 35 bliain ar Foras
na Mara do Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus
In-athnuaite Chuan na Gaillimhe, suite 1.5km amach ón
gcósta an Spidéil. Ceadaíonn an léas nua tástáil ar suas le
trí ghléas fuinnimh in-athnuaite muirí ar an suíomh ag aon
am amháin, agus leathnaigh sé an réimse teicneolaíochtaí
is féidir a thástáil ar an láithreán, lena n-áirítear tuirbíní
gaoithe ar snámh amach ón gcósta.
Tar éis don léas a bheith bronnta agus géilleadh do
choinníollacha a bhaineann go sonrach leis an láithreán,
coimisiúnaíodh an láithreán tástála i mí Iúil 2018 agus
úsáideadh ceithre mharc Cardinal nua chun méid an
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láithreáin tástála a shainiú. Laistigh den láithreán tástála tá
trí bheart le haghaidh feistí fuinnimh aigéin, agus ceathrú
beart don réadlann cheadúnaithe faoi chábla faoi uisce
agus tástáil ghaolmhar ar thionscadail teicneolaíochta
muirí.

TACAÍOCHT POLASAÍ,
NUÁLAÍOCHTA AGUS TAIGHDE
(PIRS)

Déanann an fhoireann fuinnimh aigéin bainistiú ar na
saoráidí tástála agus taispeána ag an láithreán tástála
fuinnimh aigéan ceathrú scála i gCuan na Gaillimhe mar
aon le seirbhísí oibríochtúla leanúnacha a sholáthar ag
láithreáin tástála fuinnimh aigéin Bhéal an Mhuirthead agus
Westwave faoi Chomhaontú Leasaithe Seirbhíse le hÚdarás
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann. .

Lean PIRS ar aghaidh ag maoiniú agus ag obair leis an
Aonad Taighde Mara Socheacnamaíoch (SEMRU) in OÉ
Gaillimh agus le comhghleacaithe san IMDO maidir le bailiú
agus anailís leanúnach na sonraí eacnamaíocha atá dírithe
ar gheilleagar aigéin na hÉireann a luacháil. Cuireann
taighde SEMRU treochtaí ar fáil do Foras na Mara agus do
lucht déanta beartas ar fud 13 earnáil mhara.

Cuimsíonn an réadlann fomhuirí atá suite laistigh de
láithreán tástála Chuan na Gaillimhe, 1.5km amach ón
gcósta an Spidéal sonraí snáthoptaice agus nascacht
cumhachta lena gceadaítear tástáil a dhéanamh ar
thurgnaimh eolaíocha agus ar bhraiteoirí agus ar threalamh
nua mara. timpeallacht mhuirí fíor le monatóireacht fíorama ar fheidhmíocht. Rinneadh an réadlann a aisghabháil
ó ghrinneall na farraige lena cothabháil i mí an Mheithimh
2018 agus ath-imlonnaíodh í i mí Iúil chun an suíomh
tástála a choimisiúnú. Is nód réigiúnach é an réadlann de
chuid EMSO (Réadlann SeaFloor Ildisciplíneach na hEorpa).
Is Cuibhreannas um Bonneagar Taighde Eorpach (ERIC) é
EMSO, creat dlí a cruthaíodh do bhonneagair thaighde uileEorpacha ar mhórscála.

Léiríonn aschuir an taighde gur measadh go raibh luach
geilleagrach díreach gheilleagar aigéin na hÉireann in 2017
€ 1.97 billiún nó thart ar 1% de chomhlán táirge intíre (OTI),
a léiríonn méadú 21% ar fhigiúirí 2015. Oibreoidh PIRS
freisin le SEMRU ar thionscadal taighde eile dar teideal
‘Geilleagar aigéin na hÉireann - Anailís réigiúnach agus
tuaithe ar gheilleagair farraige agus chósta na hÉireann
‘, a thosaigh in 2018 agus a mhaoinítear faoi Ghradaim
Chomhaltachta Cullen Foras na Mara.

In 2018, fuair 13 tionscadal maoiniú trí chláir éagsúla
an AE chun láithreán tástála Chuan na Gaillimhe agus
réadlann fomhuirí a úsáid; ceithre cinn trí thionscadal
H2020 JERICO-NEXT chun teicneolaíochtaí muirí
núíosacha a thástáil, sé cinn trí thionscadal INTERREG
FORESEA chun feistí fuinnimh in-athnuaite mara agus
teicneolaíochtaí tacaíochta a thástáil, agus trí Chomhchiste
HER20ETERERANET le haghaidh taighde agus forbartha
i bhfuinneamh aigéin. Níor úsáideadh ach tionscadail a
úsáideann an réadlann in 2018.
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Tumadóir faoi uisce ag obair ar Réadlann Fho-bhá SmartBay Chuan na Gaillimhe

Príomhfheidhmeannach Foras na Mara, an Dr Peter Heffernan, Comhpháirtí PwC, Yvonne Thompson agus POF Bhord Iascaigh Mhara (BIM),
Jim O’Toole, ag glaoch ar chruinniú Mullaigh Saibhreas Ár nAigéin 2018
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ÁR
nDAOINE
Tá Foras na Mara tiomanta do thacaíocht a thabhairt do
chultúr ardfheidhmíochta, atá tiomáinte ag ár ndaoine, a
bhfuil a gcuid scileanna, taithí agus paisean don mhuirí
lárnach don obair a dhéanaimid don rialtas agus do
pháirtithe leasmhara eile.
Tá trí thionscnamh straitéiseacha ag an gCumasóir
Straitéiseach, Ár nDaoine - ag cinntiú aclaíocht,
ilchineálachta agus solúbthachta, ag cothú an Fhorais mar
áit iontach oibre agus, ag tógáil agus ag coinneáil cumais ár
bhfoirne.
Tá ár ndaoine lárnach i ngach ceann de na réimsí seirbhíse
agus na réimsí fócais straitéiseacha atá leagtha amach sa
Tuarascáil Bhliantúil seo ach tá roinnt príomh-rannóga
tábhachtach don Straitéis. Tugtar cuntas ar an gcumasóir
thíos. Tá na Seirbhísí Acmhainní Daonna, Airgeadais,
Cumarsáide agus Leabharlainne mar chuid de Sheirbhísí
Corparáideacha Foras na Mara.

ACMHAINNÍ DAONNA
In 2018, dhírigh muid ar ár gCairt Acmhainní Daonna a
ailíniú le Plean Straitéiseach Foras na Mara 2018 go 2022,
go háirithe an Cumasóir Straitéiseach ‘Ár nDaoine’. Bhí
fócas leanúnach ar infheistiú i bhFoghlaim & Forbairt chun
ardfheidhmíocht na foirne a chumasú agus a thacú agus
€ 718,000 infheistithe san fhoirgneamh cumas, scileanna
riachtanacha agus tacú le taighde agus oiliúint tríú leibhéal.
Áiríodh ar fhócas na Foghlama agus na Forbartha in
2018 straitéisí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, clár
ceannaireachta deimhnithe, bainistíocht tionscadail
agus acmhainní, oiliúint feidhmíochta agus comhlíonta a
bhainistiú go héifeachtach amhail GDPR, Cibearshlándáil
agus Sláinte & Sábháilteacht.
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Leanamar orainn ag obair le hionadaithe foirne chun tacú
le rath ár nGrúpa Great Place to Work; a chuir tionscnaimh
ar fáil maidir le Rannpháirtíocht Foirne, Cumarsáid,
Aitheantas, Gairme & Pearsanta, Forbairt, Tógáil Foirne
agus Gníomhaíochtaí Spóirt & Sóisialta. I mí Mheán
Fómhair 2018, choinníomar ár Deimhniú Feabhas Trí
Dhaoine faoin NSAI nua

(Caighdeán Náisiúnta ETP 1000: 2017, bronnta an
Caighdeán Óir ar Foras na Mara.)
Earcaíodh 25 deis le linn 2018 go príomha do thionscadail
shealadacha AE agus maoinithe go sealadach ar fud raon
disciplíní eolaíochta, teicniúla agus riaracháin.
Reáchtáladh ár gclár Idirbhliana an-rathúil i mí Feabhra
agus tairgeadh deis do mhic léinn ar fud na hÉireann réimse
rólanna a fháil agus oiliúint a fháil i bhforbairt scileanna
eolaíochta, teicneolaíochta agus idirphearsanta. Áiríodh ar
an gclár cúig lá Iascaigh, Ceimic, Aigéaneolaíocht, Mapáil
Ghrinneall na Farraige, Forbairt Loingseoireachta & Muirí,
Oibríochtaí Muirí, Forbairt Iarratas, Cumarsáid & Tógáil
Foirne agus póstaer a chur i láthair.
Bhí ocht gcruinniú ag an gCoiste Sláinte & Sábháilteachta
a ionadaíonn gach ionad agus clár in 2018. Críochnaíodh
Measúnuithe Riosca i ngach ionad agus chríochnaíomar
athbhreithniú iomlán ar ár Ráiteas Sábháilteachta agus ar
an reachtaíocht, na polasaithe agus na nósanna imeachta
oibriúcháin go léir a bhaineann leo - go hinmheánach
agus trí shaineolaí seachtrach. Léiríodh an ardtosaíocht a
cuireadh ar Shábháilteacht agus ar Fholláine i dtuairisciú
dhá mhion-thionóisc agus trí thimpiste a tharla in 2018.
Tugaimid tuairisc anois ar thimpistí atá gar do thimpistí
chun feasacht agus tábhacht timpeallachtaí oibre sábháilte
a chur chun cinn. Tharla ardú céime sláinte, sábháilteachta
agus folláine i rith na bliana ag díriú ar mheabhairshláinte,
ag tógáil athléimneacht, ag obair go sábháilte, ag cothú
agus ag feidhmiú, ag tabhairt aire agus ag traenáil
Garchabhrach agus AED (Dífhibrileoir Seachtrach
Uathoibrithe).
Ag teacht le Bainistíocht Riosca agus Polasaithe
Leanúnachais Ghnó (BCP), rinne an Bord agus a Choiste
Iniúchta agus Riosca, leis an bhFeidhmeannas agus na
hOifigigh Riosca, athbhreithniú agus síniú ar na polasaithe
agus ar na próisis chuí in 2018. Rinneadh athbhreithniú
ráithiúil ar na tuarascálacha ar an gClár Riosca agus
Riosca agus BCP i rith 2018. Rinneadh iniúchóireacht
neamhspleách ar bhainistíocht riosca agus próisis
ghaolmhara i rith na bliana. Rinneadh athbhreithniú nó
tástáil ar phleananna leanúnachais naoi bpróiseas gnó
criticiúla in 2018.

CUMASÓIR STRAITÉISEACH 1 - Ár nDaoine

AIRGEADAS
Feidhmíonn Foras na Mara de réir na bprionsabal deachleachtais rialachais chorparáidigh de réir na dtreoirlínte
atá leagtha amach i gCód Cleachtais do Rialachas
Comhlachtaí Stáit 2016. Tá an Cód athbhreithnithe seo
glactha go hiomlán ag an Foras agus dearbhaíonn sé go
gcomhlíonann sé gach cuid den Chód. Tá raon nósanna
imeachta i bhfeidhm ag Foras na Mara, polasaithe agus
treoirlínte chun a chinntiú go gcomhlíontar an cód agus tá
sé mar pholasaí ag Foras na Mara tacú le forbairt agus le
neartú timpeallachta rialaithe, córas bainistíochta riosca
agus feidhm iniúchta éifeachtach. Tá feidhm iniúchta agus
riosca inmheánaigh atá bunaithe go cuí ag Foras na Mara
de réir na bprionsabal atá leagtha amach sa chód cleachtais
agus tá cairt fhoirmiúil aici atá ceadaithe ag Bord Foras na
Mara.
Tá Coiste Iniúchta agus Riosca, fochoiste de chuid an Bhoird,
i bhfeidhm chun maoirseacht agus comhairle a thabhairt
don Bhord ar nithe a bhaineann le rioscaí airgeadais,
oibriúcháin agus rialachais, lena n-áirítear bainistíocht
riosca foriomlán agus éifeachtúlacht na rialuithe
inmheánacha agus na bainistíochta riosca laistigh de Foras
na Mara. Ag teacht leis an gclár iniúchta inmheánaigh,
tháinig an Coiste Iniúchta Inmheánaigh agus Riosca le chéile
ocht n-uaire in 2018 agus, laistigh de sin, bhuail siad leis
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste chun an deimhniú
iniúchta a fuarthas le haghaidh 2017 a phlé.
Léiríonn an plean iniúchta inmheánaigh do 2018-2019 na
rioscaí a aithníodh i gClár Riosca, Cód Cleachtais um Rialú
Comhlachtaí Stáit Foras na Mara, riachtanais an ArdReachtaire Cuntas agus Ciste agus an choiste iniúchta agus
riosca inmheánaigh. Déanann na hiniúchóirí inmheánacha
seachfhoinsithe athbhreithniú ar bhonn bliantúil ar chóras
na rialuithe inmheánacha agus bhí sé seo ar cheann de
na naoi n-iniúchadh inmheánacha a rinneadh in 2018, ag
dearbhú go bhfuil ard-chaighdeáin rialachais an Fhorais
agus ag cinntiú go ndéantar córas éifeachtach rialaithe
inmheánaigh a chothabháil agus a fheidhmiú. I measc na
n-iniúchtaí inmheánacha bhí iniúchadh rialuithe airgeadais
inmheánacha, Iniúchadh AD agus Párolla, iniúchadh
Rialuithe Ginearálta TF agus iniúchadh Cód Cleachtais.
Cuireadh gach moladh iniúchta inmheánaigh a tháinig chun
cinn i ngníomh agus tuairiscíodh iad don Choiste Iniúchta
Inmheánaigh agus Riosca agus don Bhord.
Tá próiseas soláthair phoiblí iomchuí ag Foras na Mara a
chomhlíonann na tairseacha luacha reatha maidir le cur i
bhfeidhm rialacha AE agus náisiúnta. Tá ceannach láraithe
agus úsáid na hOifige um Sholáthar Rialtais ina mhodh
éifeachtúil agus éifeachtach chun costais a laghdú agus
chun coigiltis a ghiniúint agus leanfaidh sé ar aghaidh go
2019. In 2018, eisíodh 52 tairiscint, agus foilsíodh cúig cinn
díobh in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach.
Is é polasaí Foras na Mara a chinntiú go n-íoctar gach
sonrasc go pras laistigh de théarmaí an Íocaíochta Pras An
tAcht um Chuntais, 1997 agus Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála)

2012. Tá córais agus nósanna imeachta i bhfeidhm lena
gcumasaítear sonraisc a rianú agus lena chinntiú go
ndéantar íocaíochtaí go tráthúil agus go héifeachtach. Tá
gnáthaimh i bhfeidhm, áfach, a chinntíonn go n-íoctar ús ar
riaráistí, más gá.

CUMARSÁID
Tá ár bhfoireann Cumarsáide freagrach as gach cumarsáid
oifigiúil de chuid Foras na Mara lena n-áirítear caidreamh
leis na meáin, cumarsáid ar líne, margaíocht, rannpháirtíocht
agus oideachas, imeachtaí, agus seirbhísí leabharlainne.
Bhí an t-oideachas agus an rannpháirtíocht lenár bpáirtithe
leasmhara uile mar fhócas dúinn in 2018 agus muid ag
cur ár straitéis nua i bhfeidhm leis an uaillmhian feasacht,
rannpháirtíocht agus neartú ár gcumarsáid ar fud gach
ardán.
Ar na cláir oideachais agus rannpháirtíochta a raibh
baint ag an bhfoireann Cumarsáide leo nó a raibh siad i
gceannas orthu i rith 2018 bhí Cruinniú Mullaigh Our Ocean
Wealth, SeaFest, Clár Oideachais Taiscéalaithe, laethanta
oscailte agus imeachtaí eolaíochta agus teicneolaíochta.
Tá tuilleadh sonraí faoi na gníomhaíochtaí seo, mar aon
leis na meáin, caidrimh phoiblí agus cumarsáid dhigiteach,
le fáil i gCumasóir Straitéiseach 4 - Rannpháirtíocht agus
Oideachas.
D’oibrigh an fhoireann Cumarsáide le comhghleacaithe
i bhForas na Mara chun nuacht, réimsí taighde agus
imeachtaí a aibhsiú go hinmheánach agus go seachtrach
le linn 2018. I measc na ngníomhaíochtaí seo bhí seoladh
do thaighde a uasmhéadú - Do chuid taighde a chur chun
cinn agus tionchar a imirt, foilseachán a cruthaíodh chun
tacú le foireann Foras na Mara a gcuid taighde a chur
chun cinn chun an tionchar is mó a fháil ar a gcuid oibre.
Ba chomhoibriú é seo idir an Oifig Chumarsáide agus an
Leabharlann.
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SEIRBHÍSÍ LEABHARLANN
Tacaíonn Leabharlann Oceanus leis an bhfoireann ina gcuid
taighde, trí rochtain ar fhoilseacháin a sholáthar agus a
dtionchar taighde a uasmhéadú trí Rochtain Oscailte agus
trí chur chun cinn.
Tacaíonn an leabharlann freisin le fiosruithe agus
cuairteanna ó bhaill seachtracha leasmhara chomh maith le
baill foirne a oiliúint ar fhéin-chartlannú inár Stór Rochtana
Oscailte (http://oar.marine.ie/). Soláthraíonn an Taisc
Rochtana Oscailte rochtain ar líne saor in aisce ar bhreis is
míle foilseachán de chuid Foras na Mara agus bhí 13,350
cuairteoir ó gach mór-roinn i 2018. Tá an leabharlann ina
comhalta de bhord an Fhóraim um Thaighde Oscailte
Náisiúnta a bhfuil sé de chúram air clár oibre Éireannach a
sheachadadh le haghaidh taighde oscailte.
Coimeádann an leabharlann dlúthchaidreamh i gcónaí le
heochair-eagraíochtaí agus comhoibríonn sí le leabharlanna
seachtracha nuair a thagann deis chun cinn. I rith 2018, thug
an leabharlann faoi roinnt freagrachtaí OTI, ag comhordú
agus ag tacú le comhlíonadh an Fhorais leis an rialachán
nua.
Féach Aguisíní 4 & 5 le haghaidh faisnéise ar Fhoilseacháin
Foras na Mara agus ar Pháipéar Eolaíochta agus ar
Fhoilseacháin in 2018.
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BONNEAGAR
Feidhmíonn Foras na Mara bonneagair náisiúnta a
sholáthraíonn ardáin riachtanacha dá sheirbhísí rialtais,
do thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta agus d’fhorbairt
luath-teicneolaíochta. Áirítear leis na sócmhainní náisiúnta
seo naoi n-áis de chuid Foras na Mara ar fud na tíre a
fhreastalaíonn ar áiseanna foirne agus saotharlainne,
lena n-áirítear ceanncheathrú an Fhorais in Órán Mór, Co.
na Gaillimhe, agus áis taighde i mBaile Uí Fhiacháin, Co.
Mhaigh Eo.
Áirítear ar bhonneagar eile: dhá árthach taighde
ilchuspóireacha (an RV Celtic Voyager agus an RV Celtic
Explorer), Feithicil Chianoibrithe in Uisce (ROV), bonneagar
agus sonraí TF, trealamh aigéaneolaíochta soghluaiste
agus seasta chomh maith le hardáin tástála agus
taispeántais amhail Réadlann Chuan na Gaillimhe.
Cuireann an Foras seirbhísí teicniúla agus trealamh ar fáil
d’oibreoirí bonneagair náisiúnta eile, lena n-áirítear tacú
le láithreáin tástála fuinnimh aigéin, an Líonra Baoithe
Aimsire Náisiúnta, chomh maith le cláir um chosaint cósta
agus bainistíocht riosca tuile.
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Déantar monatóireacht agus rianú ar gach comhlacht
poiblí chun laghdú 33 faoin gcéad ar úsáid fuinnimh a
bhaint amach faoi 2020 (ó 2009) ag teacht le tríú Plean
Gníomhaíochta um Éifeachtúlacht Fuinnimh na hÉireann
(NEEAP 3). Leantar ar aghaidh ag díriú 18 sprioc fuinnimh
trí Straitéis agus Beartas um Laghdú Fuinnimh 20162020 an Fhorais, ag díriú ar oibriú an fhlít RV Náisiúnta,
saotharlanna, trealamh agus áiseanna Oifige / TF. Féach an
rannóg Riaracháin Ghinearálta chun tuilleadh sonraí a fháil
faoi éifeachtúlacht fuinnimh.

ÁISEANNA
Tá an fhoireann Áiseanna bunaithe go príomha i nGaillimh
agus is í an phríomhfheidhm atá aici ná timpeallachtaí
oibre atá sábháilte, éifeachtúil agus dea-chothaithe a
sholáthar ar fud áiseanna uile Foras na Mara agus ardáin
riachtanacha dár seirbhísí taighde. Agus béim láidir curtha
ar an tacaíocht custaiméara, cuirimid réimse seirbhísí ar fáil
lena n-áirítear comhairle soláthair, oibríochtaí tógála agus
cothabháil agus bainistíocht fuinnimh.
Ceann de na príomhdhíritheanna in 2018 ab ea
barrfheabhsú spás oifige / saotharlainne agus leagtar
amach riachtanais mhéadaithe na heagraíochta. Tugadh
faoi athbhreithniú iomlán ar na trí phríomh-shaoráid agus
cruthaíodh clár chun freagra tapa a chumasú chun freastal
ar riachtanais shuíocháin atá ag teacht chun cinn.
Soláthraíonn an Córas Bainistíochta Foirgníochta (BMS)
rialú iomlán ar ghléasra agus ar threalamh a chuidíonn le
feidhmiú an Cheanncheathrú chomh héifeachtach agus is
féidir. Rinne saineolaí seachtrach iniúchtaí ar na nósanna
imeachta BMS agus cothabhála agus ar oibríochtaí
cothabhála, ag deimhniú go raibh cleachtais éifeachtacha i
bhfeidhm.
Mar thoradh ar thionchar na n-éileamh breise seirbhíse
laistigh den Foras tá méadú tagtha ar líon na seirbhísí
laethúla a sholáthraíonn an fhoireann Áiseanna. Freagracht
lárnach atá ar an bhfoireann ná athbhreithniú a dhéanamh
ar thairiscintí uile Foras na Mara roimh fhógraíocht a bheith
déanta ar www.etenders.ie.
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Leanaimid de bheith ag obair ar bhonn tras-seirbhíse agus
tá baint againn le Sláinte & Sábháilteacht, Bainistíocht
Saotharlainne agus Feasacht Fuinnimh. Cuirtear tacaíocht
riaracháin ar fáil d’aonaid éagsúla laistigh den eagraíocht
chomh maith le soláthar seirbhísí oibríochtúla laethúla
lena n-áirítear cothabháil, fáiltiú, siopaí, glanadh, slándáil
agus lónadóireacht. Teicneolaíochtaí nuachóirithe agus
éifeachtacha a úsáid mar bhonn taca ag ár soláthar agus
ár seirbhísí go léir chun a chinntiú go bhfuil an tseirbhís is
éifeachtaí, is éifeachtúla agus is freagraí is féidir á soláthar
againn.

OIBRÍOCHTAÍ MARA
(SOILSE TAIGHDE)
An RV Celtic Explorer
Thosaigh an RV Celtic Explorer ag feidhmiú in 2018 ag AP
Falmouth, an Ríocht Aontaithe, le haghaidh athfheistiú cúig
bliana. Áiríodh leis an athshuíomh cúig bliana athchóiriú
an bhraisle bogha agus uasghrádú ar chóras tiomána
DC. Baineadh deireadh le sonar iascaireachta bunaidh an
tsoithigh agus cuireadh sonar nua iascaigh ina áit. Tá raon
agus réiteach méadaithe ag an sonar nua, rud a dhéanfaidh
a bheith ina bhuntáiste mór do na suirbhéanna iascaigh
fuaimiúla tiomnaithe. Rinneadh uasghrádú ar chóiríocht
an tsoithigh freisin tar éis 15 bliana seirbhíse. I measc na
dtascanna eile a cuireadh i gcrích le linn an athchóirithe
bhí péintéireacht agus frithchaiteach an chabhail agus
péintéireacht iomlán den fhorstruchtúr. Ar deireadh,
rinneadh athchóiriú mór a thóg 60,000 uair an chloig ar
cheann de na príomhghineadóirí díosail.
Bhí 17 suirbhé sceidealaithe don RV Celtic Explorer in 2018.
Thosaigh an chéad suirbhé ag deireadh mhí Eanáir agus
ba é BSH (An Ghníomhaireacht Chónaidhme Mhuirí agus
Hidreagrafach) a bhí i gceannas air sa Ghearmáin. B’iad
na hoibríochtaí suirbhé eolaíochta aigéaneolaíochta agus
comhshaoil agus déanann oibríochtaí príomhúla a áirítear
CTD feadh rian réamhshocraithe. Ba é an dara suirbhé de
2018 an suirbhé bliantúil aigéaneolaíochta Rockall, faoi
stiúir Foras na Mara. Mar chuid den suirbhé bhí comhoibriú
idir Foras na Mara agus eolaithe OÉ Gaillimh don turas naoi
lá, a chuimsigh taighde ar an aigéan. Imscaradh trí shnámh
argo i domhainmhara le linn an tsuirbhé a sholáthróidh
próifílí doimhneachta teochta agus salandachta ar
ardchaighdeán do na 3-5 bliana amach romhainn.
Ina dhiaidh sin bhí an chéad suirbhé iascaigh de 2018, an
suirbhé bliantúil Trawl Anglerfish agus megrim ’a raibh
baint ag trálaeireacht íochtair le ICES leis chun meastacháin
bhithmhaise a fháil le haghaidh sonraí a bhaineann le
slatiascaireacht agus megrim le haghaidh suímh innéacs
raidhse. Ba é an chéad suirbhé eile ná an turas bliantúil
Fuaime Gorm a bhí faoi stiúir Foras na Mara a bhain úsáid
as an sonar nua. Buaicphointe lárnach den
ba é suirbhé fuaimiúil mapáil long raice SS Athenia as Banc

Rockall.
Ag druidim le deireadh mhí Aibreáin agus isteach sa chéad
choicís de Bhealtaine bhí suirbhé mapála ghrinneall na
farraige INFOMAR a rinne oibríochtaí sa Mhuir Cheilteach.
Gné de ba é an suirbhé an leithdháileadh beart do bheirt
mhac léinn ó na Stáit Aontaithe mar chuid den chlár
Mapála & Suirbhéireachta Fuaimiúla Aclaíochta (BEAMS) i
gColáiste Charleston, SAM. Múineann clár BEAMS do mhic
léinn conas sonraí bataiméadracha amh a phróiseáil ag
baint úsáide as bog-earraí speisialta. Chlúdaigh an suirbhé
2,400 km 2 de limistéar an tsuirbhé.
Buaicphointe eile de 2018 ab ea an ing Tectonic Ocean
Spreading ag suirbhé Charlie-Gibbs Zone North Atlantic
’(TOSCA), faoi stiúir Choláiste na hOllscoile, Baile Átha
Cliath (UCD). Ba é an chéad suirbhé a rinneadh ar an ROV
Holland 1 é in 2018 freisin. Tharla limistéar an tsuirbhé
laistigh de Chrios Briseadh Charlie-Gibbs (CGFZ), arb é
an crios briste is faide ó thuaidh de na hAsóir é. Déanann
an crios briste 2,000km an dá iomairí is tábhachtaí
san Atlantach Thuaidh a dheighilt agus a nascadh,
rud a chiallaíonn go bhfuil sé ina chrios tectonach anghníomhach. Suirbhé ildisciplíneach a bhí i TOSCA ina
raibh ROV dives (10 san iomlán), 3,600 ciliméadar líne
d’fháil sonraí ilghníomhaí agus gníomhaíochtaí maidir le
téamh talún.
Nuair a chríochnaigh an dí-ualú ROV chuir an soitheach
tús leis an gcéad chéim de Shuirbhé Fuaimiúil Peiligeach
Scairbh na hEorpa 2018 (WESPAS), faoi stiúir eolaithe
Foras na Mara, a mhair 20 lá agus a chuimsigh úsáid
teicnící fuaimiúla chun faisnéis faoi stoc sceathraí iasc
torcóga a bhailiú feadh rian réamhshocraithe sa Mhuir
Cheilteach. Bhí sos ag an suirbhé chun cuairt a thabhairt
ar SeaFest 2018 ar feadh trí lá i gcathair na Gaillimhe, le
breis agus 9,000 cuairteoir ar an soitheach le haghaidh
turais thar trí lá oscailte. Cuireadh tús leis an dara céim den
suirbhé WESPAS tar éis na hócáide for-rochtana poiblí;
leis an mbóthar suirbhéireachta ag síneadh ó Ghaillimh go
Ceann Mhálanna agus chomh fada ó thuaidh le hInse Gall
thar 22 lá.
Rinneadh an ROV Holland 1 a chur chun feidhme
arís eile thar thréimhse dhá lá déanach i mí Iúil. Bhí
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (COC), i gceannas ar
an suirbhé ‘Rialuithe ar Ghnáthóga Coral Fuar-Uisce i
suirbhé na gCeantar Fomhuirí II (CoCoHaCa2)’. Áiríodh
ar an bhfoireann eolaithe ó dhisciplíní éagsúla lena
n-áirítear an gheolaíocht mhuirí, an éiceolaíocht mhuirí,
an bhitheolaíocht mhuirí agus an aigéaneolaíocht. Ina
theannta sin, bhí an t-ealaíontóir Carol Anne Connolly ar
bord mar chuid de thionscadal ‘Aerial/Sparks’ na Gaillimhe
2020. D’fhan an ROV ar bord le haghaidh a turais dheiridh
faoi stiúir OÉ Gaillimh le cúnamh ó Ollscoil Florida Theas.
Lean an suirbhé bithfhionnachtana ar aghaidh Resources
as Acmhainní Géiniteacha Deep-Sea a Chaomhnú agus
a Chaomhnú in 2017 ’. Tharla tumthaí ROV feadh rian
ar an taobh thiar thuaidh de Bhanc an Torcáin. Chomh
maith le fístéipeanna a thaifeadadh ag gach aon suíomh,
aisghabhadh samplaí beo de roinnt grúpaí inveirteabrach
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lena n-áirítear speicis ón Porifera agus grúpaí Cnidaria.
Nuair a díscriosadh an ROV, sheol an t-árthach chuig
Hamburg chun suirbhé aigéaneolaíochta na Mara Thuaidh
17 lá a thosú, an suirbhé BSH deiridh de 2018.
Buaicphointe eile i séasúr suirbhé 2018 ab ea suirbhé
Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath (DIAS), dá ngairtear
‘SEA-SEIS-D’ a sheasann do ‘Ghuais Struchtúir, Éabhlóid
agus Seismeach na hÉireann amach ón gcósta: imscaradh
leathanbhanda , seisiméadair bun-aigéan ‘. D’éirigh leis
an gclár 18 seismiméadar a imscaradh ar bun an Aigéin
Atlantaigh Thuaidh ó thuaidh go huiscí na hÍoslainne.
Chreathanna bídeacha, ba chúis leis trí thonnta seismeacha
arna nginiúint ag creathanna talún agus ag tonnta farraige,
déanfar iad a thaifeadadh sna 18 mí amach romhainn
(aisghabháil, Bealtaine 2020). Cuirfidh na sonraí bailithe ar
chumas eolaithe DIAS scanadh 3D a chruthú ar an taobh
istigh den Domhan, ag cuidiú leo tuiscint a fháil ar nádúr
agus ar stair an domhain faoin Aigéan Atlantach Thuaidh.
Ceann de ghnéithe uathúla an tsuirbhé SEA-SEIS-D ab ea
an ghné oideachasúil atá thar a bheith tarraingteach don
suirbhé, lena n-áirítear comórtas ainmniú seismeataire a
fuair iontrálacha ó scoileanna ar fud na tíre agus ó chomh
fada leis an Iodáil. Ina theannta sin, cuireadh úsáid ar
chumas eolaithe ar bord an RV Celtic Explorer ceangal
díreach a dhéanamh le 12 sheomra ranga ar fud na tíre le
haghaidh seisiún ceisteanna agus freagraí beo le cuidiú
bogearraí físchomhdhála. D’oibrigh Clár Oideachais
Taiscéalaithe Foras na Mara i gcomhar leis na heolaithe
DIAS agus thug siad cuairt ar roinnt seomraí ranga chun
feasacht agus tuiscint ar sheismeolaíocht agus ar MhapLéarscáil na hÉireann a ardú. Bhí níos mó ná 200 bunscoil
in ann foghlaim faoin suirbhé SEA-SEIS-D agus faoin
eolaíocht atá taobh thiar di.
Chuaigh na hoibríochtaí i rith na míonna deiridh de 2018
ar ais go dtí an iascaireacht nuair a seachadadh an suirbhé
Fuaime Cranncheardaíochta Mara de chuid Foras na Mara
i mí Dheireadh Fómhair. Chlúdaigh an suirbhé 3,200
muirmhíle. Bhí CTDanna agus laethanta gabhála mar chuid
den chlár oibre freisin. Ba é an turas deiridh iascaigh an
suirbhé bliantúil ar Éisc Talún na hÉireann (IGFS) le ceithre
chos suirbhé ag rith i ndiaidh a chéile ó dheireadh mhí
Dheireadh Fómhair go lár mhí na Nollag. Chríochnaigh an
bhliain i gcalafort na Gaillimhe le hoibríochtaí a chuimsigh
an tosach feidhme ar shlógadh ROV Étaín Ollscoil Luimnigh
ar an deic agus comhtháthú le líonra an tsoithigh, mar aon
le tréimhse chothabhála agus trialacha DP sa chuan.
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An RV Celtic Voyager
Arís eile ba bhliain ghnóthach í don RV Celtic Voyager
agus críochnaíodh 33 suirbhé a bhí idir oibríochtaí
suirbhé in uiscí na hÉireann agus síneadh chomh fada
siar le hOileáin Shealtainn agus chomh fada ó dheas le
Bá na Bioscáine. Cuireadh tús le séasúr anCeltic Voyager
2018 leis an ‘Suirbhé Timpeallachta Geimhridh’, ina raibh
measúnú spásúil agus ama ar chothaithigh gheimhridh
in uiscí na hÉireann. Maireann an bealach rian gach bliain
idir ‘thuaidh faoi’ agus ‘ó dheas faoi’, ag dul ó soir go siar.
In 2018, thosaigh sé i nDún Laoghaire agus thrasnaigh
sé tríd an Mhuir Cheilteach tríd an mbealach ó dheas ar
ais go Cuan na Gaillimhe. Rinneadh sampláil bhinseach
feadh na mbánna móra ar an taobh ó dheas, siar ó dheas
agus isteach i gCuan na Gaillimhe chun sonraí a fháil a
theastaíonn faoi Chreat-Treoir Uisce an AE (WFD).
Bhí an chéad suirbhé eile ag triail córas ceamara nua
teilifíse faoi uisce (UWTV) i gCuan na Gaillimhe agus
amach chomh fada le hOileáin Árann. Tá suirbhéanna
UWTV bunúsach chun an cuóta stoic do Nephrops
norvegicus a chinneadh. Reáchtáladh trialacha ar dhá ócáid
bhreise i rith 2018 agus cuireadh an córas nua ceamara i
bhfeidhm go rathúil faoi dheireadh Lúnasa.
Bhain tromlach mór ama suirbhé Feabhra agus Márta
le hoiliúint mac léinn ó Chuan Chorcaí nó ó Chuan na
Gaillimhe, lena n-áirítear deic agus innealtóirí deic
Choláiste Náisiúnta Mara na hÉireann (NMCI). I measc
na suirbhéanna eile ar oiliúint mac léinn bhí trí shuirbhé
SMART (Comhghuaillíocht Straitéiseach Mara le haghaidh
Taighde agus Oiliúna) a raibh comhoibriú le SEMRU NUIG,
UCC MaREI agus clár Observer GMIT i gceist leo. Chuir
suirbhé geoifisiceach, faoi cheannas foireann eolaithe ó
Theicneolaíocht Faisnéise Shligigh, an mac léinn chun
tosaigh tréimhse oiliúna go déanach i mí Feabhra. Ar na
hoibríochtaí suirbhé bhí vibrocoring i gCuan Learpholl
agus i mBá Cardigan. Bailíodh samplaí dríodair de réir
mar a dhíríonn na geolaithe ar thimpeallachtaí palaeothimpeallachta na hÉireann a athchruthú agus a ionsamhlú.
Marcáilte in Aibreán na suirbhéanna bitheolaíochta muirí
a fuarthas ar ais le suirbhé larfaíochta ildisciplíneach 14 lá
a rinne 14 lá a bhain le hoibríochtaí iléada mar aon le bailiú
sonraí aigéaneolaíochta ar Thailte Árann ar an taobh thiar
d’Éirinn agus i Muir Thiar. Lean téama Nephrops ar aghaidh
go Bealtaine mar a sheol an soitheach ó Bhaile Átha Cliath
go Lorient i lár mhí Aibreáin chun tús a chur le cúigiú
suirbhé Langolf UWTV, faoi stiúir eolaithe ó Ifremer i mBá
na Bioscáine.
Lean Ollscoil na hÉireann (OÉ) Má Nuad lena taighde i mí
na Bealtaine 2018 ar an A MARA: Clár ReeArch dríodair
scairbh Mhálanna, a bhain le trealamh seismeach agus le
hoibríochtaí ilbhia a úsáid, chomh maith le bearta torainn
talún amach ó Cheann Mhálanna. I ndiaidh an tsuirbhé
geoifisiceach bhí an turgnamh BLUEfish 3 de chuid Foras
na Mara, a bhain úsáid as iléadán chun larbhaí muiríní
agus muiríní a bhailiú sa Mhuir Éireannach agus sa Mhuir
Cheilteach.
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Sheol an soitheach chuig Abhantrach an Torcáin i mí
na Bealtaine chun suirbhé taighde nua a dhéanamh ar
iomadú torainn fuaimiúil a bhí faoi stiúir OÉG. Tharla
giniúint torainn fhuaimiúil, agus taifeadadh ina dhiaidh
sin, in áiteanna codarsnacha ar fud imeall na mór-roinne.
Úsáidfear na sonraí fuaimiúla a thomhaistear chun
tionchar an topagrafaíochta corrlaigh ar chaolú torainn a
chainníochtú. Imscaradh agus aisghabháladh faoileoir och
Laochra na Mara ‘chomh maith le suas le 52 uair an chloig
curtha i gcrích ag doimhneachtaí difriúla.
Tharla trí shuirbhé INFOMAR ar an Celtic Voyager in 2018
ag síneadh ó dheireadh mhí na Bealtaine go deireadh mhí
Mheán Fómhair. Bhí sé ar cheann de na séasúir INFOMAR
is rathúla le clúdach suas le 5,500km2 idir na trí chos.
Bhí an aimsir mhaith in éineacht le húsáid an phróifíleora
soithigh ghluaiste (MVP) agus suirbhéireacht in uiscí níos
doimhne i measc na bhfachtóirí a chuidigh leis an séasúr
rathúil. Tugadh gach aon cheann de na trí shuirbhé MI
FEAS Nephrops chun críche, lena n-áirítear forais an
Torcáin. I suirbhé eile faoi stiúir OÉG, rinneadh imscrúdú
breise ar dháileadh Dinophysis spp. sa Mhuir Cheilteach
thoir.
Le linn shéasúr suirbhé an fhómhair bhí beirt phríomheolaithe den chéad uair ar an RV Celtic Voyager, ó COC.
Ba é an chéad cheann ná suirbhé geolaíochta, cúrsáil
taighde ‘AggreWind’ a rinneadh ar scairbh ilchríochach
thiar agus theas na hÉireann, Deireadh Fómhair 2018. Ba
iad príomhaidhmeanna an tsuirbhé ná sonraí ilchineálacha
a bhailiú agus gníomhaíochtaí a dhéanamh chun talamh a
thógáil i mbaol ó mhianadóireacht tógála comhchósta agus
forbairt feirmeacha amach ón gcósta.

Soithí Cairte & ROV Holland 1
Ghlac an ROV Holland 1 páirt i gceithre shuirbhé eolaíochta
tiomnaithe in 2018, trí cinn ar an RV Celtic Explorer agus
ceann eile ar an ILV Granuaile, gurb ionann agus 74 lá
suirbhé san iomlán. D’úsáid Ollscoil Luimnigh 6 lá breise
chun a gcuid ROV Étáin a thástáil agus a thriail ar bord an
Celtic Explorer ag tús mhí na Bealtaine.
Caitheadh formhór ama an ROV Holland 1 suirbhé ar
bord an RV Celtic Explorer in 2018, mar a luadh roimhe
seo. Chaith an ROV trí seachtaine ar bord freisin an ILV
Granuaile i mí Iúil le foireann eolaithe ó Foras na Mara agus
na Seirbhísí Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS).
Bhí suirbhé SeaRover3, faoi stiúir David O’Sullivan, eolaí de
chuid Foras na Mara, mar chuid de na trí thuras pleanáilte
a bhí cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus ag Ciste
Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) an AE.
Ghabh an ceamara ardmhínithe atá suite ar an ROV roinnt
ts réamhshocruithe ’in uiscí na hÉireann, lena n-áirítear
speiceas ochtalach den ghéineas Corallium, limistéir
ef sceireacha spúinse’ ar Rockall Bank, carnadh anneamhghnách de spúinsí beo agus marbh atá ina ngnáthóg
chasta do go leor créatúir eile. Tá formáidí den sórt sin
an-annamh agus níor taifeadadh iad ach in uiscí Cheanada
roimhe seo. D’aimsigh an suirbhé plandlann siorc annamh
agus rinne sí scannánú uirthi ar scála nár taifeadadh
roimhe seo in uiscí na hÉireann.
Le haghaidh tuilleadh eolais ar chlár an tsoithigh taighde
2018, féach Aguisín 6.

Is éard a bhí sa suirbhé roimhe sin ná turas mamach muirí
a raibh cur chuige ildisciplíneach i gceist leis chun staidéar
a dhéanamh ar dhaonraí muiceola a mhaireann le hiascach
ronnach an Atlantaigh Thoir Thuaidh. Reáchtáladh an
suirbhé amach in Oileáin Shealtainn agus rinneadh breis
agus 3,000 grianghraf de chránaha dubha a dhoiciméadú.
Bhí Samhain gnóthach ag Scoil Mhuir SMART le cúig
shuirbhé oiliúna SMART ar siúl. Áiríodh ar an oiliúint
comhoibriú le OÉ Má Nuad, OÉG agus COC. Rinne clár
Máistreachta Bitheolaíochta Mara COC an Celtic Voyager a
chairtfhostú dá gclár oiliúna dhá lá bliantúil. Chríochnaigh
an bhliain le tréimhse trialacha iascaigh Foras na Mara le
suirbhé idirchomparáide leis an Celtic Explorer.
Gnóthachtáil thábhachtach i rith 2018 ab ea cead an
Rialtais soitheach nua a thógáil don Celtic Voyager agus
dámhachtain an chonartha dearaidh i mí na Nollag 2018.
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LÍONRA BARÚLACHTA CEANNAIS
MARA NA HÉIREANN (IMDBON)
Ó 2001 i leith, tá Líonra Baoithe Aimsire na hÉireann ag
giniúint tuairiscí aimsire in aghaidh na huaire a chuimsíonn
tomhais sonraí lárnacha meitéareolaíochta muirí dromchla:
teocht an aeir, taise, brú atmaisféarach, luas agus treo
na gaoithe chomh maith le sonraí aigéaneolaíochta lena
n-áirítear teocht dhromchla na farraige, airde na dtonnta,
agus tonn tréimhse. Is suíomh monatóireachta Eorpach
sentinel é suíomh sionoptach an-mhór M6.
Aistríodh fotheideal an bhuiséid don chlár gníomhaíochta
seo (athainmníodh mar Ghréasán Breathnóireachta Baoithe
Sonraí Mara na hÉireann [IMDBON] chun uaillmhian
breathnóireachta mara níos leithne a léiriú) ón Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS) chuig an
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) in 2018 le
méadú gaolmhar ar bhuiséad an chláir oibríochtaí agus
cothabhála lárnacha in 2018.
Le blianta beaga anuas, chuir Foras na Mara sraith
modhnuithe i bhfeidhm ar na hardáin chaighdeánacha
baoithe a bhí in úsáid chun iontaofacht a fheabhsú
agus mar chuid de seo, mar thoradh ar chlár taighde
fadtréimhseach ina raibh Mobilis sa Ríocht Aontaithe
agus cuideachta Fraincise, is é ceann de na hardáin
bhreathnadóireachta aimsire is úire atá ar fáil ar fud an
domhain faoi láthair. Rinneadh an chéad cheann díobh
seo a thástáil ar shuíomh stairiúil M1 (50 muirmhíle siar ó
Ghaillimh) áit ar cinneadh an t-ardán a bheith oiriúnach don
fheidhm in 2018. Le linn 2018, d’fhorbair foireann theicniúil
Foras na Mara córas ardbhailiúcháin sonraí atá bunaithe ar
réitigh crua-earraí agus bogearraí foinse oscailte atá réidh
le cur i bhfeidhm anois ó 2019 ar aghaidh.
In 2018, cuireadh na baoithe sonraí de chuid an ODMS
(an t-ardán fála sonraí ar an bhfarraige) ar taispeáint go
buan ag Ionad Cuairteoirí Teach Solais Chromail ar Oileán
Dhairbhre, a bhí ina hómós feiliúnach do na gléasanna
láidre seo a thug seirbhís chomh láidir do mhuirí ar feadh
fiche bliain.
Chonacthas ról méadaithe ag Foras na Mara in 2018 freisin
chun déileáil le breathnuithe aimsire ina bhfuil bailiú agus
bainistiú sonraí ag teacht chun cinn le gnóthú Foras na
Mara ní hamháin maidir le sonraí a fháil ar an gcladach,
ach freisin a chartlann agus a scaipeadh, chomh maith lena
fhormáidiú isteach sa chaighdeán formáid le haghaidh
tarchur ar aghaidh in aghaidh na huaire chuig AE Met.
Seirbhísí agus níos faide anonn.
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Soláthróidh dámhachtain maoinithe bonneagair taighde
SFI (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) go déanach in 2018
na modhanna chun an t-aistriú chuig teicneolaíocht nua
a thabhairt chun críche, ag cur an líonra ar bhonn fónta le
blianta fada amach romhainn. Áireofar leis an obair seo
éadáil sonraí breise a ghiaráil na príomh-athróga aeráide,
go háirithe malartú dé-ocsaíde carbóin trasna na teorann
aer-farraige.

LÍONRA AN GÁIS NÁISIÚNTA NA
HÉIREANN
Arna feidhmiú ag Foras na Mara, soláthraíonn Líonra
Náisiúnta Tomhsaire Taoide na hÉireann (INTGN)
monatóireacht ar leibhéal na farraige timpeall chósta
na hÉireann. Ós rud é go bhfuil leibhéal na farraige i
gcoibhneas le hathrú ar leibhéal na talún ina ECV lárnach
(Riachtanach Aeráide Athraitheach) maidir le hoiriúnú
aeráide agus athléimneacht chósta, tháinig méadú ar spéis
in ollscoileanna atá ag iarraidh tuiscint níos fearr a fháil ar
bhreathnóireacht agus ar threochtaí stairiúla in 2018, tá
sé seo leathnaithe go grúpa saineolaithe dáilte a bhunú le
gníomhaíochtaí á stiúradh ag OÉ Má Nuad.
In 2018 críochnaíodh iarrachtaí chun babhta de
shuiteálacha a chur i gcrích, ag méadú an bhuana
monatóireacht a dhéanamh ar bhonneagar go 22 nóid
bhainistithe. Dírítear ar mhodheolaíochtaí suirbhéireachta
agus calabraithe chun gach stáisiún a thabhairt faoi
chinnteacht níos fearr ná 1cm. D’athraigh ollchóiriú
mór ar an mbonnstóras láimhseála sonraí i nGaillimh
gach faireachán iargúlta go fíor-fhíor-am, agus sonraí
á dtuairisciú isteach sa bhunstáisiún lárnach gach cúig
nóiméad le leibhéal iontaofachta i bhfad níos mó.
Tá na sonraí fadtéarmacha, cruinneas ardteochta atá á
mbailiú ag Baile Choitín (soir ó Chorcaigh) agus ag Cé na
Port Móire (Ceann Mhálanna) bunaithe go maith anois.
Leanann na sonraí seo ar aghaidh ag cur sonraí aeráide
cúlra ar fáil i gcartlanna lárnacha teochta, an táscaire
bunúsach um athrú aeráide. Is stáisiún sách nua é Baile
Choitín, ach i gcás Cheann Mhálanna tá an obair seo ag
tógáil ar shraith ama cuireadh tús leis ag deireadh na 1950í
nuair a aithníodh an tábhacht a bhaineann le monatóireacht
fhadtéarmach.
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TIONSCADAIL BONNEAGAR
FHUINNIMH AGUS AE
I mí na Nollag 2017, bronnadh léas urthrá 35 bliain ar Foras
na Mara do Láithreán Tástála Fhuinneamh na Mara agus
In-athnuaite Chuan na Gaillimhe, suite 1.5km amach ón
gcósta an Spidéil. Ceadaíonn an léas nua tástáil ar suas le
trí ghléas fuinnimh in-athnuaite muirí ar an suíomh ag aon
am amháin, agus leathnaigh sé an réimse teicneolaíochtaí
is féidir a thástáil ar an láithreán, lena n-áirítear tuirbíní
gaoithe ar snámh amach ón gcósta.
Tar éis don léas a bheith bronnta agus géilleadh do
choinníollacha a bhaineann go sonrach leis an láithreán,
coimisiúnaíodh an láithreán tástála i mí Iúil 2018 agus
úsáideadh ceithre mharc Cardinal nua chun méid an
láithreáin tástála a shainiú. Laistigh den láithreán tástála tá
trí bheart le haghaidh feistí fuinnimh aigéin, agus ceathrú
beart le haghaidh an réadlann cháblaithe faoi uisce faoi
uisce agus tástáil ghaolmhar ar thionscadail teicneolaíochta
mara.
Déanann an fhoireann fuinnimh aigéin bainistiú ar na
saoráidí tástála agus taispeána ag an láithreán tástála
fuinnimh aigéan ceathrú scála i gCuan na Gaillimhe mar
aon le seirbhísí oibríochtúla leanúnacha a sholáthar ag
láithreáin tástála fuinnimh aigéin Bhéal an Mhuirthead agus
Westwave faoi Chomhaontú Leasaithe Seirbhíse le hÚdarás
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann.

SEIRBHÍSÍ OCEANÁLAÍOCHA
Chuir an fhoireann leis an mbreathnú ar iarrachtaí trí
bhallraíocht ghníomhach i gColún Ildisciplíneach na
Mara agus i gColún Uisce (EMSO) agus Cuibhreannas
Bonneagair Taighde na hEorpa (ERICs). Tá an Foras ina
Leas-Chathaoirleach ar Bhord Bainistíochta Euro-Argo
agus d’éirigh leis an bhfoireann trí shnámhphointe a
úsáid agus tá cumas breise acu i gcroílár Argo lárnach na
hÉireann, trí chéad cheann de na tomhas Ocsaigine atá
ag Éirinn a thomhas, snámhann Argo, atá sa bhreis ar an
snámh bithgheoiceimiceach, deiseanna nua do phobal
taighde na hÉireann chun sonraí a bhailiú agus a anailísiú.
Léiriú a bhí ar taispeáint ag Argo, mar aon leis an Faireoir
a athchóiríodh le déanaí, le linn SeaFest 2018. Chuir EMSO
agus Euro-Argo ERICs araon ar chumas Foras na Mara
maoiniú a ghiaráil tríd an gclár H2020.
Mar thoradh ar an seachadadh ardchaighdeáin seo de
chláir arna maoiniú ag an AE, bhí bliain an-rathúil ag an
bhfoireann iomlán seirbhísí aigéaneolaíochta maidir le
maoiniú nua tionscadail AE a fháil. I ndeireadh na bliana
2018 d’éirigh go maith le tionscadail Eurofleets + agus
EuroArgo-RISE a bhronnadh ar an Foras. Lean an Foras ag
soláthar ionchuir i dtionscadail bhonneagair lena n-áirítear
an H2020 EMSO-LINK, Maritec-X agus tionscadal JPI
Climate ERA4CS CoCliME. I measc na dtionscadal eile tá
tionscadal INTERREG Atlantic PRIMROSE agus tionscadal
H2020 TAPAS.

Cuimsíonn an réadlann fomhuirí atá suite laistigh de
láithreán tástála Chuan na Gaillimhe, 1.5km amach ón
gcósta an Spidéal sonraí snáthoptaice agus nascacht
cumhachta lena gceadaítear tástáil a dhéanamh ar
thurgnaimh eolaíocha agus ar bhraiteoirí agus ar threalamh
nua mara. timpeallacht mhuirí fíor le monatóireacht fíorama ar fheidhmíocht. Rinneadh an réadlann a aisghabháil
ó ghrinneall na farraige lena cothabháil i mí an Mheithimh
2018 agus ath-imlonnaíodh í i mí Iúil chun an suíomh
tástála a choimisiúnú. Is nód réigiúnach é an réadlann de
chuid EMSO (Réadlann SeaFloor Ildisciplíneach na hEorpa).
Is Cuibhreannas um Bonneagar Taighde Eorpach (ERIC) é
EMSO, creat dlí a cruthaíodh do bhonneagair thaighde uileEorpacha ar mhórscála.
In 2018, fuair 13 tionscadal maoiniú trí chláir éagsúla
an AE chun láithreán tástála Chuan na Gaillimhe agus
réadlann fomhuirí a úsáid; ceithre cinn trí thionscadal
H2020 JERICO-NEXT chun teicneolaíochtaí muirí
núíosacha a thástáil, sé cinn trí thionscadal INTERREG
FORESEA chun feistí fuinnimh in-athnuaite mara agus
teicneolaíochtaí tacaíochta a thástáil, agus trí Chomhchiste
HER20ETERERANET le haghaidh taighde agus forbartha
i bhfuinneamh aigéin. Níor úsáideadh ach tionscadail a
úsáideann an réadlann in 2018.
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SONRAÍ AGUS TF
Léiríonn teicneolaíochtaí digiteacha agus comhtháthú
sonraí dúshláin agus deiseanna a mbíonn tionchar mór acu
ar nuálaíocht, iomaíochas agus taighde eolaíoch. Tá sé seo
thar a bheith ábhartha do Foras na Mara agus dá sheirbhísí
toisc go gcruthaíonn sé cuid mhór sonraí trí bhailiú sonraí,
trí chláir mhonatóireachta agus taighde. Tá sonraí mar
bhunús le punann chomhtháite chomhairle agus seirbhísí
an Fhorais agus an chaoi a dtacaíonn sé le beartas muirí
comhtháite ag leibhéil náisiúnta, AE agus idirnáisiúnta.
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Forbraíonn agus cuireann Foras na Mara rochtain oscailte
ar thacair sonraí náisiúnta, ar chomhtháthú sonraí, ar
shonraí ar líne agus ar sheirbhísí faisnéise. Is é an toradh
a bhíonn air seo ná athúsáid agus comhroinnt na sonraí is
fearr. Cuireann rochtain oscailte ar shonraí taighde agus
nuálaíocht chun cinn freisin agus spreagann sé táirgí agus
seirbhísí tráchtála nua.

SEIRBHÍSÍ MUIRTHIMPEALLACHTA
AGUS SÁBHÁILTEACHTA BIA
(MEFS)
Tá go leor gníomhaíochtaí ar siúl go leanúnach laistigh
de MEFS chun oibríochtaí bainistíochta sonraí agus
ardchaighdeáin a chur chun cinn, agus na córais TF chuí a
bhunú chun tacú le héifeachtúlachtaí. Ghlac maoir sonraí
ó gach aonad páirt ghníomhach i mapáil sruthanna an
phróisis sonraí de réir na straitéise agus an tionscnaimh ar
fud Foras na Mara chun creidiúnú a bhaint amach tríd an
Malartú Idirnáisiúnta Sonraí Aigéaneolaíochta. Rinneadh
dul chun cinn mór freisin ar ghníomhaíochtaí sonraí agus
TF eile a bhaineann go sonrach le hoibríochtaí aonaid in
2018 chun tacú le Córas Bainistíochta Cáilíochta MEFS agus
d’fhonn sástacht chustaiméirí níos fearr a sholáthar. Tugtar
achoimre thíos ar bhuaicphointí na ngníomhaíochtaí seo:

FÓCAS STRAITÉISEACHA LIMISTÉAR 3 - Sonraí agus TF

Iarrataí Sonraí
Cé go dtagann go leor custaiméirí go dtí MEFS go díreach
le haghaidh comhairle scríofa, mar a rinneadh achoimre
air níos luaithe, tá formhór ár seirbhísí ar fáil trí iarratais
sonraí agus trí rochtain a fháil ar shuíomhanna gréasáin.
Léiríonn na seirbhísí seo an chaoi nach mór na sonraí a
tháirgeann na saineolaithe teicniúla a chomhtháthú le
bainistíocht sonraí agus saineolas TF a sholáthraítear
trí chomhghleacaithe OSIS chun comhéadan poiblí a
sholáthar do na sonraí. Mar shampla, sonraí curtha le
chéile ag iarradh aonad Ceimice Muirí MEFS 24 uair in
2018. Go hiondúil is ar rochtain ar thacair mhóra sonraí
le húsáidí inláimhsithe a thacaíonn le forbairt (m.sh. EIS
- Ráitis Tionchair Timpeallachta), úsáid rialála nó acadúil
na hiarratais seo. Is custaiméirí nó stát eile iad custaiméirí
a úsáideann na sonraí den chuid is mó comhlachtaí (m.sh.
Uisce Éireann) ach is minic a dhéantar ionadaíocht ar
chomhairliúcháin agus ar lucht acadúil (féach an figiúr
thíos):

Léiriú custaiméirí ar na hiarratais ar shonraí
chuig an Aonad Ceimice Mara, 2018

a dhéanamh, agus is féidir iad seo a fhoilsiú ar líne ansin,
ar bhealach tapaidh éifeachtach. Tugtar HABs ar an gcóras
a úsáidtear i bhForas na Mara — gairid do Bhlocha Alga
Díobhálacha — agus tá sé seo i bhfeidhm ó 2002 i leith.
Le dhá bhliain anuas, athfhorbraíodh é seo i
gcomhchleachtadh a rinne foireann ina raibh forbróirí
OSID IS&D agus baill den Aonad Sábháilteachta
Sliogéisc ó MEFS. In 2018, seoladh an chéad uasghrádú
ar an láithreán gréasáin le faisnéis nua ghrafach agus
idirghníomhach don lucht féachana. Tugann an córas
cumarsáide gréasánbhunaithe feabhsaithe seo faisnéis
ábhartha do tháirgeoirí, d’oibreoirí gnó bia, agus do
chustaiméirí araon, agus tá feabhas curtha aige cheana féin
ar mhonatóireacht éifeachtúlachta na limistéar táirgthe
sliogéisc chun ligean d’Foras na Mara a ról a chomhlíonadh
maidir le sábháilteacht bia mara a chinntiú ar bhealach níos
éifeachtúla agus níos modh éifeachtach.
In 2018, thug 1,959 úsáideoir cuairt ar láithreán gréasáin
HAB chun faisnéis a fháil, agus bhí 71% díobh sin ag filleadh
ar chuairteoirí. Ghin na cuairteoirí seo 48,244 radharc
leathanaigh a chuir suíomh gréasáin HABs II ar cheann de
na réimsí is mó a raibh tóir air ar láithreáin ghréasáin Foras
na Mara. Forbairt eile a bhí ann ná aistriú na gcóras TF
Phytoplankton isteach ar ardán nua HABs II. Áiríodh leis
seo comhéadan nua ag na micreascóip a éascaíonn scáileán
tadhaill le haghaidh comhairimh dhíreach chuig bunachar
sonraí, doiciméadú grianghraf a athbhreithniú agus
torthaí a fhoilsiú. Is iad na chéad mhodúil eile a sheolfar
tríd an láithreán gréasáin ná Iarratas Tacaíochta Cinnidh,
agus Uaslódóir Sonraí Ionstraim Biotocsain. Ina dhiaidh
sin déanfar na próisis mhicribhitheolaíochta sliogéisc a
chomhtháthú sa chóras.

Feabhsuithe ar Chóras Bainistíochta
Cáilíochta Sonraí MEFS

Earnáil/tionscadal an bhia mhara
Gníomhaireacht Rialtais/Stáit
Sainchomhairleacht
Acadúil
Neamhshannta - Foireann DR

Láithreán Gréasáin agus Athfhorbairt
Bunachar Sonraí Díobhálach Algaí
Braitheann an clár sábháilteachta sliogéisc ar thorthaí gasta
a tháirgeadh chun ligean don tionscal a dtáirge a bhaint
agus é a chur ar an margadh laistigh de shrianta ama géara.
Braitheann foilsiú éifeachtach na dtorthaí ar bhunachar
sonraí a bheith ann ar a bhféadfar bunús na gcinntí gasta

Mar a achoimrítear go gairid ag tús na tuarascála seo, is
é an chuid is mó de bhailiúchán agus de bhainistiú sonraí
MEFS tá córais a ghintear ó chroísheirbhísí saotharlainne
MEFS ag teacht le dianchóras bainistíochta cáilíochta. Tá
mianta chóras bainistíochta cáilíochta MEFS ag teacht
le straitéis sonraí foriomlán Foras na Mara, ach éilíonn
siad cur i bhfeidhm córas níos déine chun a chinntiú go
gcothaítear creidiúnú modhanna saotharlainne. Dá bhrí sin,
tá iarracht leanúnach ann leanúint ar aghaidh le feabhas a
chur ar bhainistíocht cáilíochta sonraí sa réimse seirbhíse,
agus ní raibh aon difríocht idir 2018 agus na blianta a
chuaigh thart maidir le dul chun cinn a cuireadh i ngníomh.
Tá 34 Modhanna Tástála ag saotharlanna Foras na Mara
anois maidir le scóip an chreidiúnaithe ag INAB agus tá
siad creidiúnaithe freisin do shampláil iarmhar sa réimse
faoi ISO17025. Rinneadh breis deiseanna chun Nósanna
Imeachta Caighdeánacha Oibriúcháin a chomhtháthú
agus chun breis éifeachtúlachtaí a cheadú in 2018 agus tá
19 Nós Imeachta Caighdeánacha Oibriúcháin comhtháite
(SOPanna) anois ag MEFS i bhfeidhm. Tá na feabhsuithe
éifeachtúlachta seo nasctha go háirithe le Tionscnamh 2 de
Limistéar Fócais Straitéiseach 1 den Phlean Straitéiseach:
Seirbhísí Caighdeán Comhtháite a Sheachadadh.
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Rinneadh dul chun cinn mór ar chur i bhfeidhm chóras
Bainistíochta Doiciméad Leictreonach Paradigm 3 in
2018. Leis na bogearraí seo, ní éilíonn an fhoireann
ach ar chóras amháin féachaint ar dhoiciméid agus ar
thaifid chun neamh-chomhlíontacha anailíseacha, taifid
trealaimh, iniúchtaí, iarrataí oibre, doiciméid tagartha,
liostaí soláthraithe táirge / seirbhíse ceadaithe, agus
foirmeacha rialaithe athraithe a fheiceáil. In 2018, cuireadh
seiceálacha bailíochtaithe bogearraí agus excel leis agus tá
siad go hiomlán leictreonach anois, rud a léiríonn ár mbrú
leanúnach ar éifeachtúlachtaí agus comhtháthú ar fud
an réimse seirbhíse. Tugadh an liosta soláthraithe táirgí
/ seirbhísí faofa isteach freisin mar bhreisiú leictreonach
ar Paradigm 3. Ar deireadh, tá an nós imeachta maidir
le gearáin / aiseolas / fiosruithe ónár gcustaiméirí anois
leictreonach ar an gcóras agus mar thoradh air sin tá córas
gan pháipéar iomlán ann.
In 2018, tugadh isteach ceanglais nua ISO17025-2017 a
cheanglóidh ar gach saotharlann creidiúnaithe cloí leis na
riachtanais faoi na caighdeáin nua faoi 2020. Ar an gcaoi
seo, bunaíodh Foireann Idirthréimhseach ISO 17025 a
raibh foireann chomhtháite eolaithe aici ó gach ceann de
na haonaid seachadta cláir laistigh de MEFS agus cuireadh
nósanna imeachta chun cinn ionas go mbeidh MEFS in
ann aistriú go hiomlán go dtí an caighdeán nua faoin gcéad
iniúchadh INAB eile i mí Aibreáin 2019, i bhfad chun tosaigh
ar spriocdháta 2020. Mar ullmhúchán, athscríobhadh
an lámhleabhar cáilíochta, tugadh isteach nó leasaíodh
SOPanna, agus tugadh cláir riosca agus feabhsúcháin
isteach chun na riachtanais nua a chomhlíonadh.
De bhreis ar na gníomhartha seo, dréachtaíodh agus
tugadh isteach teimpléad agus treoirlínte Measúnaithe
Riosca Comhtháite do gach modh tástála agus nós
imeachta MEFS sa tsaotharlanni mí na Samhna 2018.
Ligeann sé seo do MEFS teimpléad amháin a oibriú amach,
beidh gach measúnú riosca comhlánaithe coinnithe ar
Paradigm 3, agus beidh rochtain ag gach ball foirne ar gach
measúnú riosca. Leanann an teimpléad agus na treoirlínte
Measúnaithe Riosca Comhtháite obair leantach ó chur i
bhfeidhm córas leictreonach gan pháipéar do gach Bileog
Sonraí Sábháilteachta a tugadh isteach ar fud Foras na
Mara in 2017. Ligeann an córas gan pháipéar don fhoireann
go léir logáil isteach anois in am ar bith nó áit agus amharc
ar bhileoga SDS. Tá na feabhsuithe thuas a rinne an
Córas Ardchaighdeáin in 2018, a leanfaidh ar aghaidh in
2019, ag teacht le cuspóir na straitéise chun ár seirbhísí a
chomhtháthú tuilleadh ar fud Foras na Mara.
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SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHTA AGUS
FAISNÉISE (OSIS)
Seirbhísí Faisnéise agus Forbartha
Forbraíonn agus bainistíonn an fhoireann seirbhísí
faisnéise agus forbartha an bonneagar TFC agus sonraí ar
fud Foras na Mara chun ardán oibríochtúil láidir a sholáthar
do sheirbhísí sonraí agus faisnéise. Leanann an fhoireann
ar aghaidh ag forbairt cumais theicniúla nua agus ag tacú le
feabhsuithe i seachadadh seirbhíse Foras na Mara.
In 2018, chuir an Foras roinnt tionscnamh straitéiseach
chun cinn tríd an Straitéis TF, an Straitéis Sonraí, agus an
CEMI
comhtháthú sonraí chun tacú le cláir MSP agus MSFD a
fhorbairt, leis na gníomhaíochtaí seo ailínithe go dlúth le
plean straitéiseach nua an Fhorais.
Áiríodh orthu sin obair ar ardán seirbhísí digiteacha an
Aigéin Dhigitigh in Éirinn a bhfuil sé mar aidhm aige
sócmhainní digiteacha muirí na hÉireann a chur ar fáil
níos éasca do sheirbhísí poiblí, taighde agus nuálaíocht. I
gcomhar le foirne eolaíochta oibríochtúla, tá cumais nua
forbartha ag an Foras do phróiseáil sonraí comhshaoil
muirí agus do Chreat Bainistíochta Cáilíochta Bainistíochta
Sonraí i limistéar tras-seirbhíse i gcomhréir le caighdeáin
idirnáisiúnta.
Rinne an fhoireann seirbhísí faisnéise agus forbartha
seirbhísiú ar níos mó ná 3,000 iarratas ar thacaíocht
inmheánach a chlúdaigh crua-earraí, bogearraí agus
bainistíocht sonraí, agus rinne sé réimse oiliúna inmheánaí.
In 2018, díríodh níos mó ar chomhsheasmhacht na gcóras,
ar chibearshlándáil agus ar chomhlíonadh an Rialacháin um
Chosaint Sonraí Ghinearálta (GDPR), agus cuireadh roinnt
feabhsuithe suntasacha i bhfeidhm ar chórais oibriúcháin.
Seachadadh tacaíocht cláir oibriúcháin do Bhailiú Sonraí
Iascaigh, do na cláir INFOMAR agus Fuinneamh An Aigéin,
agus do na gníomhaíochtaí próiseála sonraí maidir le
timpeallachtaí mhuirí agus an anailís spásúlachta.
Phróiseáil seirbhís iarraidh sonraí Foras na Mara 175
iarratas ar shonraí láimhe in 2018. Seoladh catalóg sonraí
nua an Fhorais in 2018 freisin, rud a chuir ar chumas
an phobail cuardach a dhéanamh ar thacair sonraí
ábhartha atá ar fáil ag http://data.marine.ie. Cinntíonn
feabhsuithe leanúnacha ar inrochtaineacht sonraí Foras
na Mara go bhfuil níos mó sonraí ar fáil ar líne lena
n-áirítear trí http://data.marine.ie, http://atlas.marine.ie,
www.oceanenergyireland.ie, agus www.digitalocean.ie.
Thug 54,000 cuairt ar shuímh in 2018. Is díol suntais ar
leith é an t-ardú suntasach i dtuairimí na sonraí maidir le
baoithe sonraí do mhí Dheireadh Fómhair-Nollaig.
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Áiríodh ar mhórthionscadail in 2018 athstruchtúrú
bhonneagar freastalaí an Fhorais chun athléimneacht agus
feidhmíocht na gcóras TFC a thacaíonn leis na Oibríochtaí
laethúla an Fhorais, chomh maith le hobair shuntasach
chun slándáil sonraí agus seirbhísí TF a fheabhsú.
Lean an Foras ar aghaidh ag forbairt cumais nua córais
TF agus sonraí do phróiseáil sonraí sláinte éisc agus
biotocsainí, chomh maith le cumais próiseála, anailís agus
foilsiú sonraí aigéaneolaíochta agus fuinnimh in-athnuaite
mara.
In 2018 forbraíodh Creat Cáilíochta Bainistíochta Sonraí
nua do phróisis sonraí eolaíochta freisin. Tá an creat nua
ailínithe le córas bainistíochta cáilíochta IODE an IOC agus
tacóidh sé le cáilíocht agus le hathúsáid sonraí feabhsaithe.
Tá an fhoireann tar éis forbairt bhreise a dhéanamh ar
ardán Aigéan Digiteach na hÉireann le bealaí nua chun
rochtain a fháil ar fhaisnéis lena n-áirítear léirshamhlú
ar shamhail réamh-mheasta aigéaneolaíochta agus
sonraí ón INFOMAR clár suirbhé ghrinneall na farraige, a
chumasaíonn athúsáid sonraí i gcláir nua agus i gcláir atá
ag forbairt.
Bhí an fhoireann gníomhach freisin i dtionscadail taighde
a bhaineann le sonraí an AE atá nasctha le líonraí sonraí
EMODnet agus SeaDataCloud AE, chomh maith le hobair
leanúnach ar thionscadal COMPASS INTERREG atá ag
obair chun bainistiú agus cumais sonraí a chomhordú agus
a fheabhsú le comhpháirtithe i dTuaisceart Éireann agus in
Albain.

Samhaltú
Leathnaíodh an réimse seirbhísí samhaltaithe a chuir Foras
na Mara ar fáil níos mó agus cuireadh trí shamhaltóir nua le
maoiniú trí ghníomhaíochtaí AE
in 2018. Tá an Foras gníomhach i seirbhís aigéaneolaíochta
oibríochtúil de chuid an AE, i Seirbhís Monatóireachta
Timpeallacht Mhuirí Copernicus (CMEMS), agus soláthróidh
sí bailíochtú agus saineolas eolaíoch chun samhlacha
uimhriúla bithgheoiceimiceacha a fhorbairt i réigiún IberiaBiscay-Ireland.
I measc na ngníomhaíochtaí eile tá soláthar réamhaisnéisí
rialta borrtha aigéin, tonnta agus stoirme ar an bhfarraige
agus ar na hindcasts
do raon úsáideoirí deiridh. Áirítear leis na tacair shonraí
seo sruthanna tríthoiseacha, teocht, salandacht agus airde
dromchla na farraige.
Forbraíodh táirgí saincheaptha in 2018 agus áirítear leis na
buaicphointí uirlis fhuinneog aimsire, uirlis roghnúcháin
dobharshaothraithe agus treoirlíne ar dhea-chleachtas
maidir le feasachán seachtainiúil HAB a foilsíodh sa BP stór
(https://www.oceanbestpractices.net/), arna chothabháil
ag an Malartú Idirnáisiúnta Sonraí agus Faisnéise
Aigéaneolaíochta (IODE) den UNESCO-IOC.

Fuair tionscadail taighde arna maoiniú ag an AE
móiminteam in 2018. Go háirithe, rinne an Foras forbairt
bhreise ar chumas samhaltaithe uimhriúil arna mhaoiniú
ag agus chun tacú le: dul i ngleic le bruscar muirí (Limistéar
Atlantach CleanAtlantach, Interreg), cur i bhfeidhm ChreatTreoir na Straitéise Mara (iFADO, Limistéar Atlantach
Interreg), athléimneacht cósta a thógáil (MyCOAST,
Interreg Atlantic Area), bainistiú Líonraí na Limistéar faoi
Chosaint Mhuirí (COMPASS, Interreg VA), Dobharshaothrú
Il-Thrófach (TAPAS, H2020) agus forbairt seirbhísí aeráide
don tionscal dobharshaothraithe (Co-Clime, JPI Climate
ERA4CS).
In 2018, lean an Foras ag obair le hoibríochtaí cuardaigh
agus tarrthála áitiúla agus náisiúnta. Áiríodh leis seo
ballraíocht agus tacaíocht leanúnach do thionscnamh
Cuardach agus Tarrtháil idirghníomhaireachta Chuan
na Gaillimhe agus comhairle agus saineolas leanúnach
a sholáthar don Gharda Síochána chun cabhrú le
himscrúduithe leanúnacha.

Tuairimí Aigéan
In 2018, bhí an Foras an-ghníomhach ag cur le forbairt
straitéise don deich mbliana amach romhainn Breathnú
ar aigéan ar scála imchuach an Atlantaigh; Fís BluePrint
do Chóras Breathnaithe Comhtháite Aigéan Atlantach in
2030. Chuir an Foras le páipéar bán pobail ar “GO-SHIP:
Ardán do eolaíocht aigéin ildisciplíneach chomhtháite
”agus lean sé de bheith rannpháirteach go gníomhach i
gCoiste Eolaíochta GO-SHIP. Cuireann an GO-SHIP SC
ceannaireacht agus maoirseacht eolaíochta ar fáil chun an
suirbhé domhanda deireanaí ar rannóga hidreagrafacha a
fheidhmíonn institiúidí taighde náisiúnta a fhorbairt agus
a chur i bhfeidhm. I mí Feabhra, thug foirne ón Institiúid
agus OÉ Gaillimh faoi chúrsáil bhliantúil Aeráide Aigéan na
Carraige Theas ar bord an RV Celtic Explorer.
Lean OSIS de bheith rannpháirteach i nGrúpa Oibre ICES
ar Hidreagrafaíocht Aigéanach. Is éard atá in aschur ó
WGOH ná tuarascáil bhliantúil ICES ar Aeráid Aigéin (IROC)
a dhéanann achoimre ar an stádas agus ar na treochtaí
is déanaí de theocht agus de shalandacht na n-aigéan, ó
rannóga caighdeánacha CTD, baoithe sonraí aigéin agus
stáisiúin mhonatóireachta fhadtéarmacha cois cladaigh san
Atlantach Thuaidh réigiún.
Bhí an Foras gníomhach i dtionscadal HOS20 AtlantOS
in 2018 agus foilsíodh roinnt tuarascálacha. Baineann
tábhacht ar leith le maoinitheoirí an tuarascáil costais agus
indéantachta líonraí reatha breathnóireachta aigéin san
Atlantach. Leanann tionscadal taighde JPI Climate ERA4CS
CoCliME, arna chomhordú ag Foras na Mara, ar aghaidh le
roinnt gníomhaíochtaí chun Seirbhísí Aeráide atá tiomáinte
ag úsáideoirí a fhorbairt d’earnáil bia mara na hÉireann.
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Seirbhísí Aigéaneolaíochta
Chuir an fhoireann leis an mbreathnú ar iarrachtaí trí
bhallraíocht ghníomhach i gColún Ildisciplíneach na
Mara agus i gColún Uisce (EMSO) agus Cuibhreannas
Bonneagair Taighde na hEorpa (ERICs). Tá an Foras ina
Leas-Chathaoirleach ar Bhord Bainistíochta Euro-Argo
agus d’éirigh leis an bhfoireann trí shnámhphointe a
úsáid agus tá cumas breise acu i gcroílár Argo lárnach na
hÉireann, trí chéad cheann de na tomhas Ocsaigine atá
ag Éirinn a thomhas, snámhann Argo, atá sa bhreis ar an
snámh bithgheoiceimiceach, deiseanna nua do phobal
taighde na hÉireann chun sonraí a bhailiú agus a anailísiú.
Léiriú a bhí ar taispeáint ag Argo, mar aon leis an Faireoir
a athchóiríodh le déanaí, le linn SeaFest 2018. Chuir EMSO
agus Euro-Argo ERICs araon ar chumas Foras na Mara
maoiniú a ghiaráil tríd an gclár H2020.
Mar thoradh ar an seachadadh ardchaighdeáin seo de
chláir arna maoiniú ag an AE, bhí bliain an-rathúil ag an
bhfoireann iomlán seirbhísí aigéaneolaíochta maidir le
maoiniú nua tionscadail AE a fháil. I ndeireadh na bliana
2018 d’éirigh go maith le tionscadail Eurofleets + agus
EuroArgo-RISE a bhronnadh ar an Foras. Lean an Foras ag
soláthar ionchuir i dtionscadail bhonneagair lena n-áirítear
an H2020 EMSO-LINK, Maritec-X agus tionscadal JPI
Climate ERA4CS CoCliME. I measc na dtionscadal eile tá
tionscadal INTERREG Atlantic PRIMROSE agus tionscadal
H2020 TAPAS.

Ardseirbhísí Mapála
Chuir Ardseirbhísí Léarscáilithe (AMS) comhordú
suirbhéanna, oibriúcháin, sonraí, taighde agus forbairt
ar fáil, chomh maith le tacaíocht chomhairleach, go
hinmheánach laistigh d’Foras na Mara, agus do lucht
leasa tionscail, rialtais agus poiblí, in Éirinn, agus go
hidirnáisiúnta.
Rinneadh an cur chuige straitéiseach a d’fhorbair AMS
don mhapáil amach ón gcósta atá maoinithe ag DCCAE a
scagadh tuilleadh, agus tá staitisticí suirbhé ilbhliantúla
mar bhonn taca do spriocanna suirbhé oibriúcháin bliantúil
i dtreo deireadh a chur le críochnú 2026. Foilsítear
tuairisciú ar dhul chun cinn comhchruinnithe Foras na
Mara agus Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann go
bliantúil anois, agus sonraí oibríochtúla á dtabhairt, agus
gníomhaíochtaí INFOMAR a bhfuil luach breise orthu.
Tá eagar eagarthóireachta deiridh ar thuarascáil AMS a
cuireadh le chéile in 2018 agus tá sé le foilsiú i R1 2019.
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Mar chuid de chlár Saothraithe Breisluacha INFOMAR,
rinne an fhoireann comhordú agus tacaíocht ar
ghníomhaíochtaí taighde, oiliúna, oideachais, for-rochtana
agus FBM. Bhí forbairt, seachadadh agus seoladh an
láithreáin ghréasáin INFOMAR nua mar phríomhthoradh
2018. Forbraíodh seirbhísí sonraí bunúsacha, mapála táirgí
agus gréasáin go comhthreomhar. Tá na haschuir scagtha,
oscailte agus shaor seo go suntasach feabhas a chur ar
rochtain geallsealbhóirí ar shonraí ghrinneall na farraige

agus ar fhaisnéis ghaolmhar, atá ríthábhachtach don
bhainistíocht, don chaomhnú nó don fhorbairt.
Mar chuid den chlár INFOMAR a rinneadh i gcomhar
le Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann, rinne foireann
Ardsheirbhísí Léarscáilithe Foras na Mara agus na soithí an
RV Celtic Explorer agus an RV Celtic Voyager níos mó ná
7,685 km 2 de ghrinneall na farraige sa Mhuir Cheilteach
le linn 98 lá árthach leithdháilte in 2018. Is éard a bhí i
gceist le hoibríochtaí suirbhé INFOMAR Foras na Mara
ná 20,729 ciliméadar líne ilsonraí a fháil, 18 longbhriste a
mhapáil, agus 359 sampla ghrinneall na farraige a fháil go
comhoibríoch.
Go hoibríochtúil, dhírigh an mhapáil ar ghníomhaíochtaí
suirbhé amach ón gcósta sa Mhuir Cheilteach, sa réimeas
casta aigéaneolaíochta dinimiciúil, rud a d’fhág go raibh
riachtanas méadaithe QC ar bord agus iarracht suirbhé
iarphróiseála. Rinneadh suirbhé ar 18 longbhriseadh agus
mapáladh coimpléasc mór cainéal fomhuirí i bpáirt, agus é
le feiceáil anois ag leathnú thar 80km ar fhad, agus suas le
3km ar leithead.
Chun tacú le riachtanais náisiúnta um monatóireacht
gnáthóg agus bainistíocht iascaigh, chomhordaigh an
fhoireann mhapála tionscadal mapála gnáthóg sceireacha
farraige na Fiadhúlra CEMI atá maoinithe ag CEMI, ag díriú
agus ag imscrúdú raon leathan de ghnéithe feadh an tsosa
agus na fána seilf. Thug an tionscadal foireann chomhtháite
le chéile chun an clár a sheachadadh lena n-áirítear Foras
na Mara, NPWS, Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann,
NUIM, Ollscoil Plymouth, AquaFact Ltd agus Coimisinéir
Soilse na hÉireann.
Rinneadh gnáthamh INFOMAR groundtruthing ar shoithí
Foras na Mara, agus fuarthas roinnt samplaí freisin ar an
RV Keary de chuid GSI. Éascaíodh go leor deiseanna trí
chomhoibriú le FEAS le linn suirbhéanna measúnaithe
stoic nuair a bhí am agus foireann ar fáil ar bord. Fuarthas
359 sampla dríodair, agus beidh na torthaí mar bhonn
agus mar thaca ag ilchláir agus riachtanais tuairiscithe,
lena n-áirítear tuairisc MSFD, Treoir maidir le Gnáthóga,
tuairisciú MSP agus OSPAR, bailíodh samplaí dríodair,
go príomha sa Mhuir Cheilteach, agus tá Anailís ar Mhéid
Cháithníní ar siúl i gcónaí.
Rinneadh dul chun cinn suntasach maidir le táirgeadh
cairteacha, agus rinneadh cairteacha a sheachadadh do
Loch Feabhail agus do Phort Láirge, agus cruthaíodh
sé shraith de chairteacha sraithe cósta agus 12 chairt
rangaithe ghrinneall na farraige curtha ar fáil. Tá siad
ar fad ar fáil ar líne trí áis cliceáil agus íoslódála https://www.infomar.ie/maps/downloadable-maps
/charts. Tá rochtain ag roinnt breathnóirí mapála gréasáin
nua anois ar leathanach tosaigh shuíomh gréasáin
INFOMAR.
Cuirtear sonraí aicmithe dríodair le ciseal nua tsubstráit
INFOMAR a chuirtear le chéile mar sheirbhís ArcGIS, trí
lucht féachana mapála gréasáin INFOMAR, agus trí Digital
Ocean agus an Atlas Mara. Seo iad tá sraitheanna sonraí
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riachtanach do bhainistíocht iascaigh, pleanáil spásúlachta
muirí, measúnú agus tuairisciú comhshaoil ar threoracha
AE.
Críochnaíodh próiseáil sonraí hidreagrafach do 14
logchomhad suirbhé, lena n-áirítear sonraí uile an Fhorais
do 2018, sonraí a bailíodh le linn tionscadal tacaithe agus
ceithre thacar sonraí stairiúla cladaigh a bhailigh GSI.
Leanadh le comhoibriú taighde idirnáisiúnta agus
Éireannach suntasach, agus oideachas, oiliúint á chur ar fáil
agus tacaíocht chun acmhainní a fhorbairt (féach Cumasóir
Straitéiseach 4 - Rannpháirtíocht agus Oideachas). Tá
obair thionscadail ar thionscadal Gnáthóg EMODnet ar siúl i
gcónaí, agus cinneadh á dhéanamh ar shíneadh dhá bhliain.
Le haghaidh coimre iomlán d’oibríochtaí na soithí taighde i
rith 2018, féach Cumasóir Straitéiseach 2 - Bonneagar.

Líonra Breathnóireachta Baoithe Sonraí Mara
na hÉireann (IMDBON)
Ó 2001 i leith, tá Líonra Baoithe Aimsire na hÉireann ag
cruthú tuairiscí aimsire in aghaidh na huaire ina bhfuil
tomhais eochair-shonraí meitéareolaíochta muirí dromchla:
teocht an aeir, taise, brú atmaisféarach, luas agus treo
na gaoithe chomh maith le sonraí aigéaneolaíochta lena
n-áirítear teocht dhromchla na farraige, airde na dtonnta,
agus tréimhse na dtonn. Is suíomh monatóireachta Eorpach
sentinel é suíomh sionoptach an-mhór M6.
Aistríodh fotheideal an bhuiséid don chlár gníomhaíochta
seo (athainmníodh mar Ghréasán Breathnóireachta Baoithe
Sonraí Mara na hÉireann [IMDBON] chun uaillmhian
breathnóireachta mara níos leithne a léiriú) ón Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS) chuig an
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) in 2018 le
méadú gaolmhar ar bhuiséad an chláir oibríochtaí agus
cothabhála lárnacha in 2018.
Le blianta beaga anuas, chuir Foras na Mara sraith
modhnuithe i bhfeidhm ar na hardáin chaighdeánacha
baoithe a bhí in úsáid chun iontaofacht a fheabhsú
agus mar chuid de seo, mar thoradh ar chlár taighde
fadtréimhseach ina raibh Mobilis sa Ríocht Aontaithe
agus cuideachta Fraincise, is é ceann de na hardáin
bhreathnadóireachta aimsire is úire atá ar fáil ar fud an
domhain faoi láthair. Rinneadh an chéad cheann díobh
seo a thástáil ar shuíomh stairiúil M1 (50 muirmhíle siar ó
Ghaillimh) áit ar cinneadh an t-ardán a bheith oiriúnach don
fheidhm in 2018. Le linn 2018, D’fhorbair foireann theicniúil
Foras na Mara córas ardbhailiúcháin sonraí atá bunaithe ar
réitigh crua-earraí agus bogearraí foinse oscailte atá réidh
le cur i bhfeidhm anois ó 2019 ar aghaidh.
In 2018, cuireadh na baoithe sonraí de chuid an ODMS
(an t-ardán fála sonraí ar an bhfarraige) ar taispeáint go
buan ag Ionad Cuairteoirí Teach Solais Chromail ar Oileán
Dhairbhre, hómós feiliúnach do na gléasanna láidre seo a
thug seirbhís chomh láidir sin do mhuiríne le fiche bliain.

Chonacthas ról méadaithe ag Foras na Mara in 2018 freisin
chun déileáil le breathnuithe aimsire ina bhfuil bailiú agus
bainistiú sonraí ag teacht chun cinn le gnóthú Foras na
Mara ní hamháin maidir le sonraí a fháil ar an gcladach,
ach freisin a chartlann agus a scaipeadh, chomh maith lena
fhormáidiú isteach sa chaighdeán formáid le haghaidh
tarchur ar aghaidh in aghaidh na huaire chuig AE Met.
Seirbhísí agus níos faide anonn.
Soláthróidh dámhachtain maoinithe bonneagair taighde
SFI (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) go déanach in 2018
na modhanna chun an t-aistriú chuig teicneolaíocht nua
a thabhairt chun críche, ag cur an líonra ar bhonn fónta le
blianta fada amach romhainn. Áireofar leis an obair seo
éadáil sonraí breise a ghiaráil na príomh-athróga aeráide,
go háirithe malartú dé-ocsaíde carbóin trasna na teorann
aer-farraige.

Líonra Náisiúnta Tomhsaire Taoide na
hÉireann
Déanann Líonra Náisiúnta Tomhsaire Taoide na hÉireann
(INTGN), arna feidhmiú ag Foras na Mara, monatóireacht
ar leibhéal na farraige timpeall chósta na hÉireann timpeall
chósta na hÉireann. Ós rud é go bhfuil an t-athrú ar leibhéal
na farraige i gcoibhneas le leibhéal na talún ina ECV lárnach
(Riachtanach Aeráide Athraitheach) maidir le hoiriúnú
aeráide agus athléimneacht chósta, tháinig méadú ar an
spéis a chuirtear ann in ollscoileanna atá ag iarraidh tuiscint
níos fearr a fháil ar bhreathnóireacht agus ar threochtaí
stairiúla in 2018, tá sé seo leathnaithe go grúpa saineolaithe
dáilte a bhunú le gníomhaíochtaí á stiúradh ag OÉ Má Nuad.
In 2018 críochnaíodh iarrachtaí chun babhta de
shuiteálacha a chur i gcrích, ag méadú an bhuana
monatóireacht a dhéanamh ar bhonneagar go 22 nóid
bhainistithe. Dírítear ar mhodheolaíochtaí suirbhéireachta
agus calabraithe chun gach stáisiún a thabhairt faoi
chinnteacht níos fearr ná 1cm. D’athraigh ollchóiriú
mór ar an mbonnstóras láimhseála sonraí i nGaillimh
gach faireachán iargúlta go fíor-fhíor-am, agus sonraí
á dtuairisciú isteach sa bhunstáisiún lárnach gach cúig
nóiméad le leibhéal iontaofachta i bhfad níos mó.
Tá na sonraí fadtéarmacha, cruinneas ardteochta atá á
mbailiú ag Baile Choitín (soir ó Chorcaigh) agus ag Cé na
Port Móire (Ceann Mhálanna) bunaithe go maith anois.
Leanann na sonraí seo ar aghaidh ag cur sonraí aeráide
cúlra ar fáil i gcartlanna lárnacha teochta, an táscaire
bunúsach um athrú aeráide. Is stáisiún sách nua é Baile
Choitín, ach i gcás Cheann Mhálanna tá an obair seo ag
tógáil ar shraith ama cuireadh tús leis ag deireadh na 1950í
nuair a aithníodh an tábhacht a bhaineann le monatóireacht
fhadtéarmach.
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SEIRBHÍSÍ COMHAIRLEACHA
UM ÉICEACHÓRAIS IASCAIGH
(FEAS)
D’oibrigh FEAS ar roinnt tionscadal Sonraí & TF le linn
2018 - anseo cuid de na tionscadail agus gníomhaíochtaí
suntasacha i rith na bliana:

• Rannpháirtíocht FEAS sa Chreat Bainistíochta

Cáilíochta um Bainistiú Sonraí - beidh Foras na
Mara creidiúnaithe go foirmiúil ag an IODE i mí
Feabhra.

• Tugadh tacaíocht agus forbairt do 20 iarratas

FEAS agus dá mbunachair sonraí faoi seach.
Rinneadh 51 scaoileadh bogearraí le linn na bliana
agus réitíodh 126 glaoch tacaíochta.

• Páirt mhór a ghlacadh i bhforbairt an Bhunachair

Sonraí Réigiúnaigh ICES trí thrí cheardlann, roinnt
cruinnithe Skype, agus an Coiste Stiúrtha - beidh
sé seo mar fhoinse sonraí iascaigh tráchtála do
ghrúpaí oibre measúnaithe ICES sna blianta amach
romhainn.

• Críochnaíodh Céim 1 de thionscadal Faisnéisíochta
CEMI trassheirbhísí (le comhghleacaithe ó FEAS
agus IS&D) le ceithre iarratas beo, mar aon le
hacmhainní aistrithe eolais a táirgeadh.
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• Comhlíonadh glaonna sonraí lena n-áirítear FDI,

RDB (Bunachar Sonraí Réigiúnach), WGCEPH
(Grúpa Oibre ar Iascaigh Cephalopod agus Stair
na Beatha), agus chuir sé le comhlíonadh WGBYC
(Grúpa Oibre ar Sheachghabháil Speiceas faoi
Chosaint), WGCSE (Grúpa Oibre ar Éiceolaíocht na
gCeilteach Ceilteach), Glaonna sonraí WGMIXFISH
(Grúpa Oibre um Chomhairle Iascach Measctha),
WGEF (Meitheal um Éisc Elasmobranch Fishes).

• D’éirigh leis an bhfoireann Suirbhéireachta

Teilifíse Faoi Uisce gach suirbhé pleanáilte a chur
i gcrích a thriail córas íomháithe ardtaifigh nua a
fheabhsaíonn go mór ár gcumas chun leas a bhaint
as teicneolaíochtaí nua agus teicneolaíochtaí atá ag
teacht chun cinn chun sainaithint thobar Nephrops
a uathoibriú.

• Chríochnaigh foireann an screamhuisce an suirbhé
bliantúil, sholáthair agus thástáil siad córas
nua bord tomhais leictreonaigh, agus bhí grúpa
ceannródaíoch acu i ngrúpa ICES WKSEATEC
(Ceardlann ar Fhorbairt Theicniúil chun Tacú
le Bailiú Sonraí Iascaigh) atá ag forbairt réitigh
theicniúla don bhailiú agus don dearbhú cáilíochta
sonraí iascaigh ar muir agus i gcalafoirt.
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RÉIMSE FÓCAIS STRAITÉISIGH 1 - Comhairle agus Seirbhísí Eolaíochta

CUMASÓIR
STRAITÉISEACH 4

TOSAÍOCHT AGUS
OIDEACHAS
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IOMPAR
AGUS
OIDEACHAS
Éilíonn Leas a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéin ár
bhféiniúlacht mhuirí a neartú, feasacht mhéadaithe ar
luach, deiseanna agus leas sochaíoch ár n-aigéan, chomh
maith le rannpháirtíocht a ardú leis an aigéan.
Tá tionscnaimh straitéiseacha rannpháirtíochta agus
oideachais an Fhorais dírithe go háirithe ar fheasacht
agus rannpháirtíocht a mhéadú, eolaíocht agus eolas ar an
aigéan a chur in iúl, agus glúin nua de ghairmithe aigéin a
spreagadh a bheidh ina gceannairí agus ina seaimpíní don
chomhshaol muirí.
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Trí thionscnaimh faoi stiúir an rialtais ar nós SeaFest,
féile mhuirí náisiúnta na hÉireann, agus gníomhaíochtaí
for-rochtana agus oideachais eile, oibríonn Foras na Mara i
gcomhpháirtíocht le ranna rialtais, le gníomhaireachtaí eile
agus le heagraíochtaí áitiúla chun saibhreas ár n-aigéan a
chur chun cinn agus chun litearthacht aigéin a mhéadú i
measc ár saoránach.

CUMARSÁID
Dhírigh an Fhoireann Chumarsáide ar oideachas agus ar
rannpháirtíocht lenár bpáirtithe leasmhara go léir in 2018
nuair a thosaigh sé ag cur na straitéise nua i bhfeidhm
leis an uaillmhian feasacht, rannpháirtíocht agus neartú
chumarsáid Foras na Mara ar fud gach ardán.
D’óstáil agus thacaigh Foras na Mara le roinnt imeachtaí
i rith na bliana lena n-áirítear Cruinniú Mullaigh Ár
nAigéin Aigéin agus SeaFest 2018 - Féile mhuirí náisiúnta
na hÉireann - a reáchtáladh an dá cheann i nGaillimh i
mbliana. Ar son chur i bhfeidhm Harnessing Our Ocean
Wealth Group ag an nGrúpa Comhordaithe Muirí ag an
Rialtas, rinne Foras na Mara comhordú ar fhéile SeaFest
agus bhí sí i gceannas ar an gcumarsáid.

CUMASÓIR STRAITÉISEACH 4 - An Rannpháirtíocht agus an Oideachas

Mheall SeaFest 2018 103,416 cuairteoir le linn an deireadh
seachtaine - an líon is mó cuairteoirí go dtí seo. Bhain
clúdach sna meáin áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta den
fhéile na leibhéil is airde riamh. Fuarthas os cionn € 1.6
milliún i gclúdach na meán - méadú 110% ar luach na meán
ar 2017. Ghin SeaFest 2018 408 fáisc sna meáin, le tuairim
lucht féachana de 16.5 milliún agus bhí clár iomlán de
RTÉ Nationwide san áireamh. Ina theannta sin, bronnadh
an gradam ‘Best Cultural Event’ ar SeaFest ag Gradaim
Thionscal Imeachta 2018 náisiúnta.
Mar chlár tábhachtach chun glúin nua de ghairmithe aigéin
a spreagadh, chuir Clár Oideachais Taiscéalaithe Foras na
Mara a modúil mhuirí ar fáil do bhunscoileanna i Sligeach,
i nDún na nGall, i Maigh Eo, i nGaillimh, sa Chlár, i gCiarraí,
i gCorcaigh, i bPort Láirge, i mBaile Átha Cliath agus i gCill
Mhantáin. leanaí.
Chlúdaigh na foirne for-rochtana, lena n-áirítear Leave No
Trace, Galway Atlantaquaria, Scoil Fál Samhraidh Summer
Loop, Sea Synergy, Lifetime Lab, Oceanic Surf School
agus an tIonad Oideachais Mara, agus Marine Dimensions
príomhthopaicí lena n-áirítear bithéagsúlacht mhuirí,
litearthacht aigéin, agus tionchar plaistigh ar ár n-aigéan.
In 2018, reáchtálamar clár píolótach ‘Eolaíocht na Mara
trí sheoltóireacht’ le clubanna seolta agus bunscoileanna
roghnaithe in Éirinn. D’oibrigh an fhoireann Taiscéalaithe
le 500 múinteoir i scoileanna chomh maith le ceardlanna
oiliúna múinteoirí a fuair tacaíocht ó ionaid oideachais
réigiúnacha ATECI i nGaillimh, i gCiarraí agus i mBaile Átha
Cliath, áit a bhfuair múinteoirí taithí phraiticiúil ar an dóigh

le muirí a chomhtháthú ina cleachtais teagaisc. D’oibrigh
foireann na dTaiscéalaithe freisin le 200 múinteoir
réamhsheirbhíse in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ag
aibhsiú conas is féidir téamaí muirí a ionchorprú go héasca
sa churaclam náisiúnta.
Ghlac Foras na Mara páirt i roinnt imeachtaí feasachta in
2018 lena n-áirítear Taispeántas Féile Eolaíochta agus
Teicneolaíochta na Gaillimhe, agus Féile Eolaíochta agus
Teicneolaíochta Mhaigh Eo i rith mhí na Samhna. Ar lá
oscailte a tionóladh i saoráid taighde Bhaile Uí Fhiacháin
bhí breis agus 400 ball den phobal agus daltaí bunscoile
a thug cuairt ar an ionad chun foghlaim faoin taighde ar
bhradáin fhiáine, ar an aeráid agus ar dhobharshaothrú.
Lean Foras na Mara ag tacú leis an taispeántas
idirghníomhach Sea Science - The Atlantic Atlantic a
dhíríonn ar iontais an domhain mhuirí ag Músaem Cathrach
na Gaillimhe. I measc na mbreiseán nua sa ghailearaí bhí
taithí phictiúrlainne a ligeann do chuairteoirí dul i ngleic le
ROV Holland 1 de chuid Foras na Mara 1.
Déanann an Fhoireann Chumarsáide bainistiú ar bhealaí
ar líne Foras na Mara chun teacht ár dteachtaireachtaí a
uasmhéadú agus díriú ar phríomhlucht éisteachta. Tá an
tsuíomh gréasáin againn, (www.marine.ie) fós mar fhoinse
faisnéise lárnach i gcónaí, ar a bhfuil 136 scéal nuachta
foilsithe againn i rith 2018. Fuaireamar breis agus 162,158
cuairt uathúil agus méadú 11% ar chuairteoirí nua thar 2017.
Leanamar orainn ag forbairt rannpháirtíochta sna meáin
shóisialta ar ardáin amhail Facebook, LinkedIn agus
Twitter agus shroich ár n-ábhar breis agus 50,000 duine
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in aghaidh na seachtaine. In 2018, aithníodh Foras na Mara
as Facebook is Fearr Rannpháirtíocht 173 próifíl earnála
poiblí in Éirinn. Is uirlis chumarsáide thábhachtach é blag
Scientists @ Sea do eolaithe chun a dtaithí a roinnt faoin
obair a dhéanann siad ar ár soithí taighde. In 2018, bhí 81
post ó 17 suirbhé sa bhlag.
In 2018, tá an físeán is mó faire ar Mhuir nIocht Foras na
Mara, a bhfuil níos mó ná 192,000 radharc. Chuir rochtain
ar an ábhar físe seo ar chumas an scéil nuachta clúdach
sna meáin a fháil ar fud na hÉireann, na Ríochta Aontaithe
agus na Stáit Aontaithe, agus lucht féachana idirnáisiúnta a
thiomáint chuig ár suíomh gréasáin agus ár gcainéil meán
sóisialta.
Chomhlíon Foras na Mara go hiomlán lenár mbeartas
maidir le freagairt go pras ar cheisteanna ó Chomhaltaí den
Oireachtas.

SEIRBHÍSÍ LEABHARLANN
Tacaíonn Leabharlann Oceanus leis an bhfoireann ina gcuid
taighde, trí rochtain ar fhoilseacháin a sholáthar agus a
dtionchar taighde a uasmhéadú trí Rochtain Oscailte agus
trí chur chun cinn.
Tacaíonn an leabharlann freisin le fiosruithe agus
cuairteanna ó bhaill seachtracha leasmhara chomh maith le
baill foirne a oiliúint ar fhéin-chartlannú inár Stór Rochtana
Oscailte (http://oar.marine.ie/). Soláthraíonn an Taisc
Rochtana Oscailte rochtain ar líne saor in aisce ar bhreis is
míle foilseachán de chuid Foras na Mara agus bhí 13,350
cuairteoir ó gach mór-roinn in 2018. Tá an leabharlann
ina comhalta de bhord an Fhóraim um Thaighde Oscailte
Náisiúnta a bhfuil sé de chúram air clár oibre Éireannach a
sheachadadh le haghaidh taighde oscailte.
Coimeádann an leabharlann dlúthchaidreamh i gcónaí
le heochair-eagraíochtaí agus comhoibríonn sí le
leabharlanna seachtracha nuair a thagann deis chun cinn. I
rith 2018, thug an leabharlann faoi roinnt freagrachtaí OTI,
ag comhordú agus ag tacú le comhlíonadh an Fhorais leis
an rialachán nua.
Féach Aguisíní 4 & 5 le haghaidh faisnéise ar Fhoilseacháin
Foras na Mara agus ar Pháipéar Eolaíochta agus ar
Fhoilseacháin in 2018.

TACAÍOCHT POLASAÍ,
NUÁLAÍOCHTA AGUS TAIGHDE
(PIRS)
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In 2018, lean PIRS ag soláthar seirbhísí do Bhiúró an
Ghrúpa Comhordaithe Mara. Áiríodh leis seo tacaíocht a
thabhairt don Chruinniú Mullaigh Saibhreas Ár nAigéin
a reáchtáladh i nGaillimh mar chuid de chlár imeachtaí
SeaFest 2018 agus foilsiú Athbhreithniú Dul Chun Cinn

Harnessing Our Ocean Wealth (HOOW) 2017. Tacaíodh
le cur i bhfeidhm HOOW agus beartas muirí comhtháite
in Éirinn freisin trí shuíomh gréasáin tiomnaithe
ouroceanwealth.ie agus ardán meán sóisialta a óstáil agus
a chothabháil.

OIFIG FORBARTHA MUIRÍ NA
HÉIREANN (IMDO)
Sainaithnítear i bPlean Straitéiseach Foras na Mara an
tábhacht a bhaineann le hOideachas agus Rannpháirtíocht
maidir le rath straitéiseach. Agus é seo á aithint, agus chun
a shainordú a bhaint amach, glacann an IMDO páirt i raon
tionscnamh oideachais agus for-rochtana.

Clár ISEAS
Oibríonn an IMDO le páirtithe leasmhara sa tionscal muirí
chun oiliúint agus oideachas a chur chun cinn do mharaithe.
Tríd an gClár ISEAS, maoiníonn an IMDO oiliúint dhaltaí i
gColáiste Náisiúnta Muirí na hÉireann (NMCI). Faoin gclár
seo, soláthraíonn cuid de na cuideachtaí loingseoireachta
is mó ar domhan oiliúint ar bord do dhaltaí Éireannacha.
Tháinig os cionn 80 dalta trí Chlár ISEAS in 2018 ar chostas
€ 186K agus bhain siad céim amach ó NMCI.

Oideachas Gairmiúil
Suíonn an IMDO ar Bhord Comhairleach Choláiste Náisiúnta
Muirí na hÉireann (NMCI) agus oibríonn sé le gairmithe
tionscail eile ar an mBord chun uaillmhianta an Choláiste a
chur chun cinn agus chun é a chur chun cinn go náisiúnta
agus go hidirnáisiúnta mar ionad barr feabhais san
oideachas muirí. Déanann an IMDO urraíocht ar an Institiúid
Chairte Bróicéirí Loinge, a chuireann oiliúint ghairmiúil ar
fáil do bhróicéirí loinge agus oibríonn sé le hinstitiúidí tríú
leibhéal chun cláir chéime a fhorbairt i ndlí agus i dtráchtáil
mhuirí.

Cláir For-rochtana
D’fhonn feasacht a chruthú faoi dheiseanna agus faoi
ghairmeacha san earnáil mhuirí, chuaigh an IMDO i
dteagmháil le mic léinn idirbhliana a ghlac páirt i gClár
Idirbhliana Foras na Mara. Chuir ár rannpháirtíocht na mic
léinn ar an eolas faoin réimse leathan deiseanna atá ann sa
tionscal loingseoireachta, i dtionscal na gcalafort agus in
earnálacha coimhdeacha éagsúla. Is tionscal domhanda é
loingseoireacht agus cuireann sé deiseanna idirnáisiúnta ar
fáil do ghairmithe muirí Éireannacha, a bhfuil meas mór ar
a gcuid scileanna agus cáilíochtaí.

CUMASÓIR STRAITÉISEACH 4 - An Rannpháirtíocht agus an Oideachas

SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHTA AGUS
FAISNÉISE (OSIS)
Oibríochtaí muirí (soithí taighde)
Arís eile, ba bhliain ghnóthach í ar bord árthaí taighde
Foras na Mara, Celtic Explorer, Celtic Voyager agus ROV
Holland I. Tá achoimre chuimsitheach ar ghníomhaíochtaí
na soithí taighde doiciméadaithe i gCumasóir Straitéiseach
2 - Bonneagar ach thíos tá na príomhghníomhaíochtaí
rannpháirtíochta agus oideachais ar tugadh fúthu i rith na
bliana:

• Tugadh faoi shuirbhéanna ar an Celtic Explorer i

gcomhar le hinstitiúidí tríú leibhéal lena n-áirítear
UCD, UCC agus OÉ Gaillimh

• Buaicphointe eile de shéasúr suirbhé 2018 ab

ea suirbhé Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha
Cliath (DIAS), dá ngairtear ‘SEA-SEIS-D’. Ceann
de ghnéithe uathúla an tsuirbhé ab ea an ghné
oideachais an-tarraingteach a bhí sa suirbhé,
lena n-áirítear comórtas ainmniú seismeataire a
fuair iontrálacha ó scoileanna ar fud na tíre agus ó
chomh fada le hIodáile.

• Ina theannta sin, chuir úsáid bogearraí

físchomhdhála ar chumas eolaithe ar bord an
RV Celtic Explorer ceangal díreach a dhéanamh
le 12 sheomra ranga ar fud na tíre le haghaidh
seisiún beo ceisteanna agus freagraí. D’oibrigh
clár Oideachas Taiscéalaithe Foras na Mara i
gcomhar le heolaithe DIAS agus thug siad cuairt ar
roinnt seomraí ranga chun feasacht agus tuiscint
ar sheismeolaíocht agus ar Mhap-Léarscáil na
hÉireann a ardú. Bhí níos mó ná 200 bunscoil in
ann foghlaim faoin suirbhé SEA-SEIS-D agus faoin
eolaíocht atá taobh thiar di.

faoi cheannas foireann eolaithe ó Theicneolaíocht
Faisnéise Shligigh, tréimhse oiliúna na mac
léinn chun cinn go déanach i mí Feabhra. Ar na
hoibríochtaí suirbhé bhí vibrocoring i gCuan
Learpholl agus i mBá Cardigan. Bailíodh samplaí
dríodair mar bhí sé d’aidhm ag na geolaithe
athchruthú agus ionsamhlú a dhéanamh ar
thimpeallachtaí palaeo-mhara na hÉireann.

• D’oibrigh an Celtic Voyager le hOllscoil na hÉireann

Má Nuad ar leanúint lena thaighde i mí na Bealtaine
2018 ar an ‘MARA: Clár ReseArch dríodair scairbh
Mhálanna. Bhí OÉG i gceannas ar shuirbhé taighde
nua ar iomadú fuaime torainn i mí na Bealtaine.
Rinne suirbhé eile faoi stiúir OÉ imscrúdú breise
ar dháileadh Dinophysis spp. sa Mhuir Cheilteach
thoir.

• Feidhmíodh roinnt suirbhéanna san fhómhar

i gcomhar le heolaithe ó COC - cur chuige
ildisciplíneach a bhí i gceann acu seo chun staidéar
a dhéanamh ar dhaonraí muiceola a mhaireann le
hiascach ronnach an Atlantaigh Thoir Thuaidh.

• Bhí Samhain gnóthach ag Scoil Mhuir SMART le

cúig shuirbhé oiliúna SMART ar siúl. Áiríodh ar an
oiliúint comhoibriú le OÉ Má Nuad, OÉG agus COC.
Rinne clár Máistreachta Bitheolaíochta Mara COC
an Celtic Voyager a chairtfhostú dá gclár oiliúna
dhá lá bliantúil.

Ardseirbhísí Mapála

• Chuaigh an Celtic Explorer i nGaillimh le haghaidh

Chuir AMS i láthair agus taispeáin sé ag imeachtaí
feasachta poiblí, aontaí eolaíochta, imeachtaí
rannpháirtíochta pobail (Cuan Beo) agus seónna agus
comhdhálacha trádála náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena
n-áirítear Príomhóráid ag comhdháil Chumann Oideachais
Mhuirí na hEorpa sa Chaisleán Nua.

• Bhain an ‘Rialuithe ar Ghnáthóga Coral Fuar-Uisce

Bhí na meáin chumarsáide 162 clúdaithe ag INFOMAR in
2018. Bhí an chuid is mó den chlúdach ar líne le 116 alt nó
scéalta nuachta ag iompar INFOMAR. Ina theannta sin, bhí
25 alt clóite, 11 mhír raidió agus 10 láithrithe teilifíse.

SeaFest 2018 agus bhí sé oscailte do chuairteoirí
thar an ócáid trí lá. Thug níos mó ná 9,000 duine
cuairt ar an soitheach agus fuair siad amach níos
mó faoina phríomhoibríochtaí.
i suirbhé Fomhuirí Canyons II (CoCoHaCa2)’ go
déanach i mí Iúil úsáid ROV Holland I. Áiríodh ar
an bhfoireann eolaithe ó dhisciplíní éagsúla mar
aon leis an ealaíontóir Carol Anne Connolly a bhí
ar bord mar chuid de thionscadal 2020 Aerial /
Sparks ’Galway 2020.

Cuireadh oiliúint ar bord ar fáil do mhic léinn fochéime,
seachadadh oiliúint na hIdirbhliana, agus forbraíodh ábhar
INFOMAR digiteach Scoilnet agus cuireadh san áireamh é
agus seimineár bliantúil INFOMAR 2018 á oscailt.

• Mar chuid den am suirbhéireachta ar an Celtic

Voyager le linn an chuid is mó de Feabhra agus
Márta bhí oiliúint mac léinn ó Chuan Chorcaí nó
ó Chuan na Gaillimhe, lena n-áirítear daltaí deic
agus innealtóireachta Choláiste Náisiúnta Mara na
hÉireann (NMCI). I measc na suirbhéanna oiliúna
mac léinn eile ar bord an Celtic Voyager bhí trí
shuirbhé SMART (Comhghuaillíocht Straitéiseach
Mara le haghaidh Taighde agus Oiliúna) a raibh
comhoibriú le NUIG SEMRU, UCC MaREI agus
clár Observer GMIT. Chuir suirbhé geoifisiceach,
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RIARACHÁN GINEARÁLTA
AN COISTE RIOSCA INIÚCHTA
Ballraíocht
I rith na bliana dar críoch an 31 Nollaig 2018, bhí na
comhaltaí neamhfheidhmiúcháin seo a leanas ar an gCoiste
Iniúchta agus Riosca (ARC): Patricia Barker (Cathaoirleach),
Dermot Clohessy, Donal Kelly agus David Owens.

Cruinnithe
Reáchtáladh ocht gcruinniú i rith 2018 agus ba iad seo a
leanas na baill a bhí i láthair:
Patricia
Barker

Dermot
Clohessy

Donal
Kelly

David
Owens

30 Eanáir

√

√

√

√

27 Feabhra

√

√

19 Feabhra

√

√

20 Aibreán

√

√

26 Meitheamh

√

√

25 Meán Fómhair

√

√

30 Deireadh Fómhair

√

4 Nollaig

√

√

Rinne an Coiste monatóireacht freisin ar shláine na ráiteas
airgeadais a d’ullmhaigh an Foras.

√

Réimsí a aithníodh le díriú orthu i rith 2018

√

√

Chomh maith leis an obair a bhaineann leis na róil
thuasluaite a chomhlánú, dhírigh an ARC ar na réimsí seo a
leanas:

√

√

√

√

√

√

* Ba chruinniú pleanála réamh-iniúchta leis na hiniúchóirí
seachtracha é cruinniú an 19 Feabhra agus níor theastaigh
córam uaidh.

Ról an Choiste Iniúchta agus Riosca (ARC)
Is é ról an ARC maoirseacht agus comhairle a chur ar an
mBord agus ar an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin maidir
le nithe a bhaineann le:

• Rioscaí airgeadais, oibriúcháin agus rialachais, lena
n-áirítear bainistíocht riosca foriomlán

• Éifeachtacht na rialuithe inmheánacha agus na
bainistíochta riosca

• É ifeachtacht na feidhme iniúchta inmheánaigh
• Cumarsáid leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste

 ithe a d’ardaigh an tIniúchóir Inmheánach
•N
• Leorgacht nósanna imeachta rialachais, agus
• Saincheisteanna luach ar airgead
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Cé go bhfuil dualgas ar choistí iniúchta agus riosca i
gcoitinne obair an Iniúchóra Sheachtraigh a cheapadh
agus monatóireacht a dhéanamh uirthi, déanann an
tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchadh ar Foras
na Mara (C&AG). Mar sin, níl ról ag an ARC maidir leis
an iniúchóir seachtrach a cheapadh. Mar sin féin, ceann
de phríomhdhualgais an ARC maidir le maoirseacht a
dhéanamh ar an gcaidreamh leis an taobh amuigh áirítear
leis an iniúchóir cruinniú leis an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste sula dtosaíonn an t-iniúchadh agus arís tar
éis an t-iniúchadh a bheith críochnaithe. Níorbh fhéidir
cruinniú iar-iniúchta a bheith ann mar gheall ar ghealltanais
sceidealaithe C & AG ach tuigeadh nach raibh aon ábhair
imní ábhartha ag eascairt as an iniúchadh. Ní bhfuair
an ARC an litir bhainistíochta faoi dheireadh 2018 ach
déileálfar léi i gclár oibre 2019.

• Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht

an Iniúchta Inmheánaigh in 2017 agus ar
chomhaontú an Bhoird chun na hacmhainní atá
ar fáil don Iniúchadh Inmheánach a mhéadú,
bhreithnigh an ARC na roghanna atá ar fáil in
2018 maidir le gairmí Iniúchta Inmheánaigh Foras
na Mara a fhostú, ag baint úsáide as saoráid
sheachfhoinsithe nó ag úsáid meascán den dá rud.

• Ba é tuairim an ARC, a d’fhaomh an Bord, gurb é an
úsáid is éifeachtaí a bhaint as seirbhís ghairmiúil
seachfhoinsithe a bhfuil an cumas aici gnó Foras
na Mara agus a punann rialuithe agus rioscaí a
thuiscint. Cheadódh sé seo solúbthacht agus
neamh-inmharthanacht sa timpeallacht rialachais
agus ghnó atá ag athrú. Cheadaigh an cur chuige
seo clár oibre leathnaithe i rith 2018.

• Tháinig athbhreithniú ar éifeachtacht an Iniúchta

Inmheánaigh i rith 2018 ar an gconclúid go raibh
aschur sásúil ann i rith na bliana le dea-dhearbhú
don Bhord maidir le córais rialú agus bainistiú
riosca agus rialachais. Ina theannta sin, bhí moltaí
úsáideacha ann a d’eascair as na hiniúchtaí a rinne
an bhainistíocht a chur i bhfeidhm.

Riarachán Ginearálta

• Bhí roinnt réimsí foghlama ann a bhain leis

an ngá le tuiscint níos fearr ar ról an Iniúchóra
Inmheánaigh i measc fhoireann Foras na Mara.
Thug an bhainistíocht aghaidh air seo i rith 2018.

• Rinneadh pleanáil agus forfheidhmiú cuí maidir

le OTI. I rith na bliana, lorg an ARC nuashonruithe
rialta ón Stiúrthóir Gnóthaí Corparáideacha maidir
leis na céimeanna atá á nglacadh chun polasaithe,
nósanna imeachta agus próisis chosanta sonraí a
phleanáil agus a chur i bhfeidhm chun riachtanais
GDPR a chomhlíonadh. Cuireadh seisiún faisnéise
ar na rialacháin ar fáil don Bhord. Rinne an ARC
rianú ar na hathruithe ar nósanna imeachta lena
n-áirítear oiliúint na foirne. Ba é tátal an Choiste gur
cuireadh an oibríocht i gcrích go cúramach agus le
cúram cuí de bharr gur ualach mór méadaithe é seo
sa réimse seo. Leanfaidh an ARC le hathbhreithniú
a dhéanamh ar chomhlíonadh agus le tuairiscí a
fháil faoi aon sárú.

• Rinne an ARC athbhreithniú ar na ráitis airgeadais
chun an Cód Cleachtais um Threoir ar Ráitis
Airgeadais Bhliantúla a chomhlíonadh.

• Le linn na bliana, bhuail an ARC le baill na foirne

bainistíochta chun faisnéisithe a fháil agus tá deis
acu gach ceist agus moladh a phlé maidir leis na
réimsí seo a leanas: Bainistíocht Riosca, Sláinte
agus Sábháilteacht, Soláthar, Cibearshlándáil agus
Cosaint Sonraí.

Caiteachas Caipitil, Comhlíonadh Nua Córas ÍMAT
agus Calaois, Éilliú agus Breabaireacht.

• Rinne an ARC breithniú ar mholtaí maidir leis

na polasaithe nua nó leasaithe seo a leanas
a dréachtaíodh, a pléadh agus a faomhadh le
linn 2018: Polasaí maidir le Fáilteachas agus
Siamsaíocht, Teorainneacha Faofa Airgeadais,
Polasaí Deontais Dílseachta Dlite Deonach agus
Beartas Eitice.

Téarmaí Tagartha
Tá téarmaí tagartha an Choiste Iniúchta agus Riosca faofa
ag an mBord agus déantar athbhreithniú orthu ar bhonn
bliantúil agus leasaítear iad mar is cuí.

Coinbhleachtaí Leasa
I ngach ceann dá chruinnithe, breithníonn an ARC go
bhféadfadh coinbhleachtaí leasa teacht chun cinn maidir
lena chlár oibre agus déileáiltear le coimhlintí den sórt sin
de réir bheartas an Bhoird.
Tar éis dóibh gach caidreamh idir Foras na Mara agus
an gnólacht iniúchóireachta inmheánaí a bhreithniú, ní
mheasann an ARC go gcuireann na caidrimh seo isteach ar
bhreithiúnas nó ar neamhspleáchas an iniúchóra.

• Ina theannta sin, lorg ARC tuarascálacha sonracha

chun a chinntiú don choiste na réimsí seo a leanas:
Íocaíochtaí Prasa, Córais Bhainistíochta Conartha
Leictreonaí, Éilimh Ghníomhaireachtaí Stáit,
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TUARASCÁIL BAINISTÍOCHTA
RIOSCA
Bhunaigh agus cothaíonn Bord Foras na Mara creat láidir
bainistíochta riosca a thacaíonn le bainistiú leanúnach
riosca i gcomhréir leis an bhfonn riosca agus an straitéis
chorparáideach bhunaithe. Tugann an creat riosca aghaidh
ar riachtanais uile an Chóid Chleachtais do Rialachas
Comhlachtaí Stáit (2016) agus is próiseas praiticiúil é chun
bainistiú foirmiúil a dhéanamh ar rioscaí eagraíochtúla.
Leagtar amach sa bheartas riosca, a ndéanann an Bord
athbhreithniú air go bliantúil, cuspóirí bainistíochta riosca
na heagraíochta; fonn riosca na heagraíochta; agus an creat
bainistíochta riosca a shonraíonn róil agus freagrachtaí na
mball foirne agus na mball Boird, agus an próiseas chun
riosca a shainaithint, a rangú agus a mhéadú.

Creat Bainistíochta Riosca Foras na Mara
Tá Clár Riosca i bhfeidhm a aithníonn na príomhrioscaí atá
os comhair Foras na Mara agus sonraítear ann na rialuithe
agus na gníomhartha is gá chun rioscaí a mhaolú agus
sannann sé freagrachtaí maidir le rialuithe a fheidhmiú
d’úinéirí riosca ar leith. Déanann na Comhoifigigh Riosca
athbhreithniú agus nuashonrú ar an gClár Riosca gach
ráithe, agus tuairiscítear é don Choiste Iniúchta agus Riosca
agus don Bhord araon.
Deimhníonn Foras na Mara go ndearna sé measúnú ar
rioscaí na heagraíochta agus aithníodh na príomhrioscaí seo
a leanas:

Creat Bainistíochta Riosca Foras na Mara
AN BORD
•
•
•

Freagracht a ghlacadh as rioscaí ar leibhéal an Bhoird agus athbhreithniú a dhéanamh ar próifíl
riosca na heagraíochta
An Polasaí Bainistíochta Riosca (lena n-áirítear riachtanais faoin gCód) a fhaomhadh
A chinntiú go bhfuil gníomhaíochtaí bainistíochta riosca éifeachtach - athbhreithniú inmheánach
agus seachtrach

FOIREANN BAINISTÍOCHTA (FAOI STIÚIR AN POF)
•
•
•
•
•
•

Glacadh leis an freagracht de facto as rioscaí eagraíochta
Príomhoifigeach Riosca a cheapadh
Forbairt an Pholasaí Bainistíochta Riosca a threorú agus a mhaoirsiú
Athbhreithniú a dhéanamh ar an gCllár Riosca agus ar phleananna gníomhaíochta
Monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht na Bainistíochta Riosca
Feabhsú leanúnach na bpróiseas bainistíochta riosca a chur chun cinn

PRÍOMH-OIFIGEACH RIOSCA
•
•
•
•
•
•

Tuairisc a thabhairt go díreach don Údarás (agus don Choiste Iniúchta)
Tuairisc a thabhairt don Bhainistíocht Feidhmiúcháin
Polasaí Bainistíochta Riosca a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
Aitheantas tosaíochta rioscaí agus an bhainistíocht rioscaí a chomhordú
Treoir a chur ar fáil dóibh atá freagrach as an riosca agus d'fhoireann na heagraíochta
Maoirseacht a dhéanamh ar an bpróiseas bainistíochta teagmhais (roghnach)

ÚINÉIRÍ RIOSCA AGUS GNÍOMHAÍOCHTA
•
•
•

Freagracht a glacadh as rioscaí de réir mar a tharmligtear sa Chlár Riosca iad bainistíocht
a dhéanamh orthu
Cloí le rialuithe mar atá luaite sa Chlár Riosca agus tuairisc a thabhairt ar aon bhearnaí/laigí
rialaithe
Rioscaí a aithint agus teagmhais agus imeachtaí riosca a thuairisciú don CRO

FOIREANN
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•
•

Cloí le rialuithe mar atá luaite sa Chlár Riosca agus tuairisc a thabhairt ar aon bhearnaí/laigí rialaithe
Rioscaí a aithint agus teagmhais agus imeachtaí riosca a thuairisciú don CRO

AN COISTE INIÚCHÓIREACHTA
AGUS RIOSCA
• Athbhreithniú a dhéanamh ar
thuairiscí riosca agus monatóireacht
a dhéanamh ar éifeachtacht na
bainistíochta riosca
• Plean Iniúchta Inmheánaigh atá
Bunaithe ar Riosca a fhaomhadh
• Treoir a sholáthar don Fheidhm
Iniúchta Inmheánaigh agus an
bhéim ann díithe ar na príomhréimsí
le hathbhreithniú

INIÚCHADH INMHEÁNACH
• Iniúchtaí inmheánacha a
dhéanamh ar bhonn riosca
• Dearbhú a sholáthar maidir le
leordhóthanacht rialuithe thar
réimsí riosca ar leith
(lena n-áirítear an bhainistíocht
riosca)

UIRLISÍ BAINISTÍOCHTA
RIOSCA
• Clár Riosca Fiontair
• Polasaí um Bainistíocht Riosca
(Dúil sa Riosca, Róil agus
Freagrachtaí, Scileanna, Inniúlachtaí,
Próisis, Teimpléid agus
Uirlisí Tuairiscithe)
• Tuarascálacha Bainistíochta Riosca

Riarachán Ginearálta

Riosca

Maoluithe

Muinín agus muinín na Roinne
Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM),
Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí
Stáit eile, cliaint, príomhpháirtithe
leasmhara, pobail áitiúla, agus an pobal i
gcoitinne a choinneáil.

Cur i bhfeidhm Straitéis Foras na Mara 2018-2022 Ag Cur Leis an Eolas
Aigéin. Seirbhísí Aigéan a Sheachadadh;

Riosca mainneachtana nó cailliúint
bonneagair shuntasaigh lena n-áirítear
soithí, saoráidí agus trealamh a úsáidtear
ar muir.

Polasaithe agus nósanna imeachta cothabhála agus sábháilteachta a chur i
bhfeidhm, ag cloí le cóid ISM do na soithí;

Cur i bhfeidhm agus tuairisciú ar Chomhaontú Maoirseachta agus Seachadta
Feidhmíochta le RTBM;
Comhaontuithe Leibhéal Seirbhíse le Gníomhaireachtaí Stáit

Tá plean Sláinte, Sábháilteachta, Comhshaoil agus Cáilíochta i bhfeidhm. I
gcás caillteanais iomláin clúdaítear na hítimí ardluacha faoi árachas;
Oiliúint do mharaithe lena n-áirítear oiliúint marthanais farraige;
Tá Pleananna Teagmhas Gnó i bhfeidhm chun teacht ar shoithí agus ar
shaotharlanna malartacha taighde

Rialuithe agus nósanna imeachta
slándála leordhóthanacha i bhfeidhm
chun cosaint i gcoinne cibearionsaithe
agus cailliúint feidhmiúlachta agus
cosaint sonraí.

Polasaithe agus nósanna imeachta sonraí agus slándála TFC a chur i
bhfeidhm;
Infheistíocht in oiliúint don fhoireann agus nuashonrú leanúnach ar chosaintí
slándála;
Cur i bhfeidhm pleananna athshlánaithe tubaiste TF d’Foras na Mara mar
chuid de phleanáil leanúnachais ghnó fhoriomlán

FO-GRÚPA STRAITÉISE AN
BHOIRD

AN TACHT UM EITIC IN OIFIGÍ
POIBLÍ

Bhí sé de dhualgas ar Fho-Ghrúpa Straitéise an Bhoird,
ina raibh Lorcán Ó Cinnéide, Alan Dobson agus Dermot
Clohessy, forbairt Phlean Straitéiseach Foras na Mara a
stiúradh, i gcomhar le bainistíocht shinsearach an Fhorais.

Chomhlíon gach duine a bhfuil post ainmnithe aige laistigh
d’Foras na Mara ceanglais an Choimisiúin um Oifigí Poiblí
de réir Ailt 18 agus 20 den Acht um Eitic in Oifigí Poiblí,
1995.

Mar thoradh ar chlár fairsing oibre ghlac an Bord leis
an bPlean Straitéiseach 2018-2022: Building Ocean
Knowledge, Seirbhísí Seachadta Aigéin.

COMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA

CAIDREAMH
Clúdaíonn clár Foras na Mara raon leathan gníomhaíochtaí
a dteastaíonn idirchaidreamh agus comhoibriú dlúth
uathu le go leor daoine aonair agus eagraíochtaí. Áirítear
orthu sin an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; an Roinn
Airgeadais; an Roinn Tithíochta, Pleanáil agus Rialtas
Áitiúil; an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus
eile ranna rialtais agus gníomhaireachtaí Stáit, fiontair
phríobháideacha agus an earnáil ardoideachais. Aithníonn
an Foras tacaíocht agus comhoibriú leanúnach gach duine
lena mbaineann.

SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT
De réir an Achta Sláinte agus Sábháilteachta agus Leasa
(2005), tá gach Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta
nuashonraithe ag Foras na Mara. Leanann an Foras de
bhearta cuí a chur i bhfeidhm chun sábháilteacht agus
sláinte na bhfostaithe agus na gcuairteoirí go léir a
chosaint.

Tá Foras na Mara tiomanta do pholasaí comhdheiseanna
agus glacann sé cur chuige réamhghníomhach i leith an
chomhionannais. Feidhmíonn an Foras roinnt scéimeanna a
chuireann roghanna ar fáil don fhoireann maidir le freastal
ar a gcuid riachtanas gairme agus pearsanta mar roinnt
post, saoire staidéir agus cláir oideachais.

CÓD CLEACHTAIS (TUAIRISCIÚ)
Cloíonn Foras na Mara leis na Cóid Chleachtais reachtúla
do Rialachas Comhlachtaí Stáit mar atá leagtha síos ag
an Roinn Airgeadais. Is féidir leis an Foras a dhearbhú gur
ghlac Stiúrthóirí agus fostaithe le:

• Cód iompair foirmiúil maidir le coinbhleacht leasa
agus cairt chustaiméirí

• C oistí iniúchta a bunaíodh go cuí
• Nósanna imeachta soláthair
• Saincheisteanna íogaire
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TUAIRISCIÚ AR ÉIFEACHTACHT
FUINNIMH AG COMHLACHTAÍ NA
SEIRBHÍSE POIBLÍ (S.I. 542 OF
2009)
Tá an fuinneamh a ídíonn an Foras roinnte ina dhá
phríomhúsáideoir: 70% ag na soithí taighde Celtic Explorer
agus Celtic Voyager agus 30% ag foirgnimh. Tá laghdú
foriomlán de 27.3% bainte amach ag an Foras, le sprioc de
laghdú 33% faoi 2020.
Dhírigh an Straitéis Fuinnimh roimhe seo ar an
gCeanncheathrú in Órán Mór. In 2018, áfach, díríodh go
láidir ar oibríochtaí Árthaí Taighde agus ar an gcaoi a
bhféadfadh fuinneamh a bheith ann laghdaithe sa réimse
seo. Tugadh faoi iniúchadh neamhspleách a d’aithin
athruithe iompraíochta agus nós imeachta mar aon le
deiseanna iarfheistithe chun éifeachtúlachtaí a fheabhsú
agus chun ídiú fuinnimh na RVanna a laghdú.
Bhí an fhoireann Get Greener Energy an-réamhghníomhach
arís in 2018. Bunaíodh foghrúpa Inbhuanaitheachta,
ag athbhreithniú agus ag cur moltaí i bhfeidhm a thug
an fhoireann. Tá an Foras tar éis glacadh leis an bPlean
Truaillithe, laghdaigh sé boscaí bruscair go suntasach ar fud
na Ceanncheathrún, chuir sruthanna dramhaíola múirínithe
i bhfeidhm agus leanann sé ar aghaidh chun athchúrsáil
éifeachtach a spreagadh trí oideachas agus aistriú eolais.

Tá an méid seo a leanas ag an bhfoireann freisin:

• Rinneadh trí iniúchadh oifige lasmuigh d’uaireanta in

Órán Mór, trí cinn i dTeach Pháirc Wilton agus ceann i
mBaile Uí Fhiacháin

• Rinneadh athbhreithniú bliantúil ar an Straitéis
Fuinnimh agus ar an bPlean Gníomhaíochta

• Ag obair le grúpa Straitéise Foras na Mara chun

éifeachtúlacht fuinnimh agus inbhuanaitheacht a chur
san áireamh sa phlean straitéiseach nua

• Leanadh ar aghaidh leis an bhfeachtas “Athraigh as”
• Seachtain Inbhuanaitheachta ar siúl i Meán Fómhair
2018 agus Lá Feasachta Fuinnimh i mí Eanáir

• Sholáthair rialuithe BCS do Chorn Múchta do
saotharlanna

• Suiteáladh aonaid scagacháin Chemtrap sa saotharlann
Tá laghdú 27.3% tagtha ar an méid a baineadh amach go dtí
seo san fhuinneamh foriomlán a chaith an Foras ó bhunlíne
2009 (Nollaig 2018). Léiríonn an cosán glide go bhfuilimid
ar an sprioc chun an laghdú 33% a theastaíonn faoi 2020 a
bhaint amach.
Taispeánann an bharrachairt thíos an coigilteas a rinneadh
i bhfoirgneamh Cheanncheathrú Órán Mór do 2018 amháin,
agus léiríonn sé an laghdú foriomlán a rinneamar idir 20172018.

Úsáid fuinnimh bhliantúil

Nollaig 2017
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Nollaig 2018

Cuir síos

Leictreachas

LPG

IOMLÁN

Nollaig 2017

193,947

262,419

456,365

Nollaig 2018

161,730

179,099

340,828

% Difríocht

-16.6%

-31.8%

-25.3%

Riarachán Ginearálta

In 2018, chaith Foras na Mara:

•
•
•
•
•

2,494,721kWh leictreachais
16,000 lítear ceirisín
300,369 lítear de GPL (ceannaithe de réir toirte)
10,528 lítear díosail bóthair
1 ,743,499 lítear de scragall mara do shuirbhéanna
taighde maoinithe ag Foras na Mara

Bronnadh deimhniú ar Foras na Mara ón Scéim Optimising
Power @Work chun an tagarmharc a bhaint amach 20%
Bronnadh deimhniú ar Foras na Mara ón Scéim Optimising
Power @Work chun laghdú 20% an tagarmhairc a
bhaint amach sa tomhaltas fuinnimh foriomlán don
Cheanncheathrú in Órán Mór.

NUASHONRÚ AR SCÉIM
GAEILGE 2018
Bunaíodh Grúpa Gaeilge chun Scéim Ghaeilge Foras na
Mara a ullmhú faoi Scéim 11 de chuid Acht na dTeangacha
Oifigiúla 2003. Rinne an Grúpa Gaeilge maoirseacht ar
an dara tréimhse den scéim ó 2015 go 2018 agus tá an
tríú céim le tosú. Tógann sé seo ar na hiarrachtaí fairsinge
a rinneadh chun na ceanglais faoin Acht a cuireadh i
bhfeidhm faoin gcéad tréimhse a chur i bhfeidhm tar éis
réimsí a bhfuil gá ag an Foras leo chun seirbhísí Gaeilge a
fheabhsú a aithint.
I ndiaidh an athbhreithnithe shásúil ar Choimisinéirí
na Gaeilge in 2017, lean an Grúpa Gaeilge ar aghaidh
le cur i bhfeidhm mholtaí na gCoimisinéirí le linn 2018
trí leathanaigh ghréasáin an Fhorais a nuashonrú
agus leanúint le socruithe chun Seachtain na Gaeilge a
cheiliúradh i bhForas na Mara.
I measc na n-imeachtaí bhí cúrsaí Gaeilge a eagrú, maidin
Éireannach i gceaintíní Foras na Mara áiteanna ar fud
na tíre, blag as Gaeilge ó shuirbhéanna Mhainistir Mara
Foras, sraith aistriúcháin ar inlíon an Fhorais de go leor
ainmneacha ainmhithe agus plandaí mara agus nuashonrú
ar lámhleabhar Gaeilge Foras na Mara don fhoireann
chomh maith le nuashonrú gréasáin eile gníomhaíochtaí.
Choinnigh an dara tréimhse den scéim Ghaeilge tiomantas
Foras na Mara measúnú leanúnach a dhéanamh air leibhéal
an éilimh ar sheirbhísí trí Ghaeilge, agus a chinntiú go
leanann an Foras ag freastal ar an éileamh seo ar bhealach
pleanáilte, comhleanúnach agus inrochtana. Faoin tríú
scéim atá le tosú go luath, leanfaidh Foras na Mara ag
meas leibhéal an éilimh ar a chuid seirbhísí trí Ghaeilge trí
iniúchtaí rialta a dhéanamh agus athbhreithniú a dhéanamh
ar leibhéal na bhfiosruithe agus na n-iarratas ar seirbhísí
trí Ghaeilge i dtréimhse ar leith, ag cur feasachta agus
cur chun cinn feasachta i measc na foirne agus na gcliant
maidir leis na seirbhísí ba chóir don Foras a sholáthar i
nGaeilge.
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AGUISÍN 1
CLÁR TAIGHDE MARA 2014 - 2020
DÁMHACHTAÍ CLÁIR AM-LOINGE 2018
Cineál
Tionscadail

Tagairt an
Ainm an Thionscadail
Tionscadail

Deontaí/
Ceannaire

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV18002/
CV18004

Coláiste
Náisiúnta Muirí
na hÉireann

€16,000

Coláiste Náisiúnta Oiliúna Muirí
na hÉireann
Oliúint

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV18005

Oiliúint iarchéime ar bord
loinge i modhanna taighde
aigéaneolaíochta, beothaíochta,
meigeafána agus iascaigh

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMhaigh Eo

€56,000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV18006

SMART Science at Sea 2018

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMhaigh Eo

€16,000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV18008

Clár SMART Observer 2018

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMhaigh Eo

€32,000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV18009

SMART SEMRU OÉG 2018

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMhaigh Eo

€8,000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV18010

SMART MaREI Ocean Energy
2018

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMhaigh Eo

€8,000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV18024

Oiliúint Iarchéime OÉG

OÉ Gaillimh

€32,000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV18025

SMART NUIG BSc EOS & MS
2018

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMhaigh Eo

€48,000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV18026

SMART UCC BSc Eischósta
Praiticiúil 2018

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMhaigh Eo

€32,000

Eolaíocht Mhuirí Eischósta 2018
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Dámhachtaí Cláir Am-Loinge 2018

CúnamhDheontais
Iomlán

Téama Taighde

Cineál
Tionscadail

Tagairt an
Ainm an Thionscadail
Tionscadail

Deontaí/
Ceannaire

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV18027
CV15028

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMhaigh Eo

€48,000

Geolaíocht Thurgnamhach
Thrialach MSc SMART COC
2018
Geolaíocht Thurgnamhach 2018

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV18028

Pleanáil Suirbhéireachta
Ildisciplíneach
- Cleachtadh Foghlama Cúnta
Piaraí faoi stiúir iarchéimithe

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMhaigh Eo

€64,000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV18029

MSc sa Bhitheolaíocht Mhuirí
COC 2018

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

€24,000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV18032

Oiliúint Iarchéime SMART OÉ
Má Nuad

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMhaigh Eo

€16,000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CE18014

URready4OS

Garda Cósta na
hÉireann

€54,000

Bith-acmhainní:
Acmhainní Fiáine

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CV18012

Dáileadh larbhaí nephrops
agus dálaí aigéaneolaíochta
gaolmhara

OÉ Gaillimh

€112,000

Breathnóireacht ar an
Aigéan agus Mapáil
Ghrinneall na Farraige

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CV18016

Taighde Dhríodair Scairbh
Mhálanna 2:
MMARA2
MARA2

OÉ Maigh Nuad

€80,000

Polasaí Comhtháite:
Pleanáil agus

Taighde
Comhtháite

CV18019

Torann fuaimiúil ar chiumhais M OÉ Gaillimh
na mór-roinne ciumhais

€64,000

An Bhithéagsúlacht,
Éiceachórais &
Gréasáin-bhia

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CV18020

DINO18 - Dinimic Bloom
de dhineasár dínitlagellate
díobhálach ar an scairbh
ilchríochach

OÉ Gaillimh

€56,000

Fuinneamh InAthnuaite

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CE18003

MRE-ROV Oibriúcháin Maiden
Chomhtháthuithe agus
Thrialacha

Ollscoil
Luimnigh

€108,000

Breathnóireacht ar an
Aigéan agus Mapáil
Ghrinneall na Farraige

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CE18008

Scaipeadh an Aigéin
Thectonaigh ag an gCrios briste
Charlie-Gibbs (TOSCA)

An Coláiste
Ollscoile, Baile
Átha Cliath

€639,000

Acmhainní Fomhuire

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CE18011

Rialuithe ar ghnáthóga coiréil
uisce fuar i bhfomhuirí Canyons
II (CoCoHaCa2)

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

€336,000
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Cineál
Tionscadail

Tagairt an
Ainm an Thionscadail
Tionscadail

Deontaí/
Ceannaire

CúnamhDheontais
Iomlán

An tAthrú Aeráide

Suirbhé
Tacaíochta
Polasaí

CV18001

Suirbhé Comhshaoil
Gheimhridh ar Uiscí Cósta na
hÉireann

Foras na Mara

€104,000

An tAthrú Aeráide

Suirbhé
Tacaíochta
Polasaí

CE18001

An Rannóg Aeráide Aigéin:
Rocal Theas

Foras na Mara

€234,000

Bith-acmhainní:
Acmhainní Fiáine

Suirbhé
Tacaíochta
Polasaí

CE18004/
CE18006

Suirbhé Anglerfish na hÉireann
agus Megrim

Foras na Mara

*€302,400

Bith-acmhainní:
Acmhainní Fiáine

Suirbhé
Tacaíochta
Polasaí

CE18010

Suirbhé WESPAS

Foras na Mara

*€151,200

Téama Taighde

IOMLÁN

€2,640,600

Nóta: * Is ionann seo agus ranníocaíocht Foras na Mara de 40% (i gcomhar leis an 60% arna maoiniú faoi CEMI - An Ciste
Eorpach Muirí agus Iascaigh).
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AGUISÍN 2
TIONSCADAIL TAIGHDE 2018 ARNA MAOINIÚ AG
CLÁR TAIGHDE MARA 2014 - 2020 2018
Téama Taighde

Cineál
Tionscadail

Tagairt an
Tionscadail

Ainm an Thionscadail

Deontaí/
Ceannaire

CúnamhDheontais
Iomlán

Fuinneamh InAthnuaite

Gradam faoi
IND/18/01
cheannaireacht an
tionscadail

OWSC - Dearadh le haghaidh
Déantúsaíochta, Imlonnú, Oibriú,
Cothabháil agus Díchoimisiúnú

Mara
Diongbháilte

€199,955

Fuinneamh InAthnuaite

Gradam faoi
IND/18/02
cheannaireacht an
tionscadail

Tionscadal Fuinneamh Hibrid
Gréine Snámh

SolarMarine
Energy Ltd

€195,465

Fuinneamh InAthnuaite

Gradam faoi
IND/18/03
cheannaireacht an
tionscadail

Eureka-SeaWind: Réiteach
níos éadroime agus níos
costéifeachtúla don
teicneolaíocht gaoithe eischósta
ar bord an uisce

Marine
Materials
Ireland Ltd

€199,816

Ardteicneolaíochtaí

Gradam faoi
IND/18/10
cheannaireacht an
tionscadail

Tionscadal Baoithe Cliste IDS

IDS
Monatóireacht
Teo

€196,275

Ardteicneolaíochtaí

Gradam faoi
IND/18/12
cheannaireacht an
tionscadail

Na suirbhéanna iascaigh den
chéad ghlúin eile a fhorbairt ag
baint úsáide as “Swarm” d’Árthaí
Dromchla gan Foireann

Xocean Limited

€199,739

Fuinneamh InAthnuaite

Gradam faoi
IND/18/13
cheannaireacht an
tionscadail

1kW Inlíne Gator - Feidhm
dobharshaothraithe

Exceedence Ltd

€199,532

Aquamoor - ag laghdú ualaí
múrála ar fheirmeacha éisc

Teicneolaíocht ó €199,960
Ideas Ltd

Bith-acmhainní:
Dobharshaothrú

IND/18/16

Fuinneamh InAthnuaite

Gradam faoi
IND/18/17
cheannaireacht an
tionscadail

Forbairt ar Theicneolaíocht
Mhicropileála don Chomhshaol
Fomhuirí

Subsea
Micropiles Ltd

€199,902

Fuinneamh InAthnuaite

Gradam faoi
IND/18/18
cheannaireacht an
tionscadail

Staidéar Morphodynamic ar
Mhuir Éireann

Gavin &
Doherty
Geosolutions
Ltd

€199,957

Bith-acmhainní:
Próiseáil le haghaidh
bia agus úsáide eile

Gradam faoi
IND/18/20
cheannaireacht an
tionscadail

Bia feidhmiúil muirí a fhorbairt
chun tacú le sláinte na bpáistí
agus aosú sláintiúil i ndaoine
fásta níos sine

Comhábhair
bhith-mhuirí na
hÉireann Teo

€200,000

Innealtóireacht

Gradam faoi
IND/18/21
cheannaireacht an
tionscadail

Ard-Ábhair Innealtóireachta
d’Iarratais ar Fhuinneamh Mara
agus Dobharshaothraithe

Ocean Energy
Ltd

€195,565
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Téama Taighde

Tagairt an
Tionscadail

Ainm an Thionscadail

Deontaí/
Ceannaire

CúnamhDheontais
Iomlán

Fuinneamh InAthnuaite

Gradam faoi
IND/18/22
cheannaireacht an
tionscadail

Tionscadal Mara EcoPowa

w1Da
Experience Ltd

€198,763

Bith-acmhainní:
Próiseáil le haghaidh
bia agus úsáide eile

Comhaltacht
Iarchéime

CF/18/01/01

Institiúid
Comhaltacht Cullen (PhD):
Teicneolaíochta
Seicheamhú na chéad ghlúine
eile chun a chinntiú go dtarlaíonn Chorcaí
Géinitíopaí Norovirus

€92,000

Bith-acmhainní:
Dobharshaothrú

Comhaltacht
Iarchéime

CF/18/02/01

Comhaltacht Cullen (PhD):
Leochaileacht na gcéimeanna
beatha de chalcóirí mara le
hathruithe ar cheimic aigéin

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

€96,000

Bithéagsúlacht,
Éiceachórais & Biafhíocháin

Comhaltacht
Iarchéime

CF/18/03/01

Comhaltacht Cullen (PhD): Leas
iomlán a bhaint as an gcultúr,
agus bithghníomhaíocht de
mhicrea-algaí tocsaineacha
Éireannach ar roghnaíodh iad

OÉ Gaillimh

€92,000

Bithéagsúlacht,
Éiceachórais & Biafhíocháin

Comhaltacht
Iarchéime

CF/18/04/01

Comhaltacht Cullen (PhD): Déan
measúnú ar stádas galar portán
veilbhit, portán donn, gliomach
agus ribí róibéis

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMhaigh Eo

€96,000

Polasaí Comhtháite:
Eacnamaíocht
Socheacnamaíoch

Comhaltacht
Iarchéime

CF/18/05/01

Comhaltacht Cullen (MSc):
Anailís réigiúnach agus tuaithe
ar Eacnamaíochtaí Aigéin agus
Cósta na hÉireann

OÉ Gaillimh

€46,000

An tAthrú Aeráide

Gradam Bunaithe
ar Thionscadal

PBA/
CC/18/01

Aigéin in Aeráid Athraitheach
A4: Aigéin, Aeráid, agus Athrú
Atlantaigh

OÉ
Maigh Nuad

€1,991,556

Ardteicneolaíochtaí

Tionscadal
Trasnáisiúnta

PBA/BIO/
18/01

FLEXAQUA: Oibríochtaí
dobharshaothraithe le
Teicneolaíochtaí iontaofa sciath
solúbtha

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

€185,000

Tionscadal
Trasnáisiúnta

PBA/BIO/
18/02

FLEXAQUA: Oibríochtaí
dobharshaothraithe le
Teicneolaíochtaí iontaofa sciath
solúbtha

An Coláiste
Ollscoile, Baile
Átha Cliath

€156,000

Tionscadal
Trasnáisiúnta

PBA/AT/
18/01

RoboVaaS: Soithí Róbatacha mar
Sheirbhís

Ollscoil
Luimnigh

€170,000

Ardteicneolaíochtaí

Tionscadal
Trasnáisiúnta

PBA/AT/
18/02

RoboVaaS: Soithí Róbatacha mar SonarSim Ltd
Sheirbhís

Breathnóireacht
ar an Aigéan agus
Mapáil Ghrinneall na
Farraige

SFI Clár na
nImscrúdaitheoirí
(arna bhainistiú
ag SFI)

16/IA/4520
MI (N)

Sonraí geolaíocha
ildisciplíneacha a chomhtháthú
i múnlaí réamhaisnéise chun
monatóireacht agus réamhmheas a dhéanamh ar an athrú
cósta: Cruthúnas ar choincheap i
mBá Bhaile Átha Cliath

Ardteicneolaíochtaí

Ardteicneolaíochtaí
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Cineál
Tionscadail

Nóta A

Nóta A

Nóta A
€180,000
Nóta A

Ollscoil Chathair €380,343
Bhaile Átha
Nóta B
Cliath

AGUISÍN 2 - Clár Taighde Mara 2014 - 2020
Tionscadail taighde maoinithe

Deontaí/
Ceannaire

CúnamhDheontais
Iomlán

Cineál
Tionscadail

Tagairt an
Tionscadail

An tAthrú Aeráide

Clár
Imscrúdaitheoirí
Taighde an EPA
(arna bhainistiú
ag an EPA)

2018-CCRP
MS.56

Ranníocaíocht na hÉireann
le CMIP6 agus Réamhmheastacháin ardghléine
Aeráide Réigiúnaí d’Éirinn

OÉ Gaillimh

€116,396
Nóta C

An tAthrú Aeráide

Clár
Imscrúdaitheoirí
Taighde an EPA
(arna bhainistiú
ag an EPA)

2018-CCRPMS.59

Athléimneacht a bhaint amach i
dTimpeallacht Mara agus Chósta
na hÉireann

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

€119,811
Nóta D

An tAthrú Aeráide

Clár
Imscrúdaitheoirí
Taighde an EPA
(arna bhainistiú
ag an EPA)

2018-WLS-19

Timthriall Fisiceimiceach
Cothaitheach agus Carbóin i
gCriosanna Idirthréimhseacha
Mara

OÉ Gaillimh

€250,000
Nóta D

An tAthrú Aeráide

Tionscadal
Trasnáisiúnta (á
bhainistiú ag an
EPA)

2018-NCLS-3

Land2Sea: Samhaltú Comhtháite An Coláiste
Ollscoile, Baile
ar Thionchair a Tháinig ón
Átha Cliath
Talamh agus Tionchar Aeráide
ar Éiceachórais Fionnuisce agus
Mara

€116,176
Nóta E

An tAthrú Aeráide

SEAI RD&D
Clár na
nImscrúdaitheoirí
(arna bhainistiú
ag an SEAI)

RDD 268

CAO IRL Réamhaisnéisí Tonn
Aigéin Cúpláilte d’Éirinn ar an
Aitmisféir

OÉ Gaillimh

€80,598
Nóta F

Ilchineálach

Deontais
Líonraithe agus
Taistil

NT/18/01 to
NT/18/141

Comhdháil, Ceardlanna agus
Imeachtaí Mara a Óstáil/le
Freastal Orthu

Éagsúil
(deonaíodh 111
dámhachtain in
2018)

€97,823

Téama Taighde

Ainm an Thionscadail

TOTAL

€6,650,632

Nótaí:
A. M
 aoinithe faoi Ghlao 2017 do Thionscadail Taighde Trasnáisiúnta laistigh den AE ERA-NET MarTERA (Teicneolaíochtaí
Muirí agus Mara le haghaidh Ré nua). Is é Foras na Mara an maoinitheoir náisiúnta d’Éirinn faoin nglao seo, a
gcómhaoiníonn an Coimisiún Eorpach é.
B. L
 éirítear leis seo ranníocaíocht Foras na Mara leis an tionscadal (aon trian), atá maoinithe ag Fondúireacht Eolaíochta
Éireann agus ag Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann.
C. L
 éirítear leis seo ranníocaíocht Foras na Mara leis an tionscadal (aon trian amháin), atá maoinithe ag an nGníomhaireacht
um Chaomhnú Comhshaoil agus ag Met Éireann
D. L
 éirítear leis seo ranníocaíocht Foras na Mara leis an tionscadal atá cómhaoinithe ag an nGníomhaireachta um
Chaomhnú Comhshaoil.
E. L
 éirítear leis seo ranníocaíocht de chuid Foras na Mara leis an tionscadal. Tionscadal bronnta faoi Ghlao Fóraim
BiodivERsA-Belmont 2017-18 ar “Chásanna Bithéagsúlachta agus Seirbhísí Éiceachórais”, agus tá sé cómhaoinithe ag an
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus ag an gCoimisiún Eorpach.
F. Is ionann é seo agus ranníocaíocht Foras na Mara leis an tionscadal, atá cómhaoinithe ag Údarás Fuinnimh Inmharthana
na hÉireann.
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AGUISÍN 3
TIONSCADAIL H2020
TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
Ciorcail - Ciorcláin Mhiocróba a Rialú do
Chórais Bhia Níos Fearr
Bearta Nuálaíochta

Mar fhocal scoir, cuirfear painéal mór SM-modhnaitheoirí
atá sainiúil don chóras bia ar fáil mar fheidhmeanna
nua agra-bhiteicneolaíochta atá le comhtháthú i
ngníomhaíochtaí ciorclacha chun stádas an chórais SM-bia
a bhaint amach. Mar fhocal scoir, tá le hiarratais thráchtála
nua, éifeachtach ó thaobh costais de chun táirgiúlacht,
cáilíocht, sábháilteacht agus inbhuanaitheacht a fheabhsú.

STUDIORUM UISCE ALMA - UNIVERSITA DI BOLOGNA
(Comhordaitheoir)
Luach Foras NA MARA (Comhpháirtí Éireannach)
le Foras na Mara: €81,875

Achoimre ar an Tionscadal:
Tá sé mar aidhm ag CIRCLES gníomhaíochtaí ciorclacha
nuálacha atá saincheaptha le microbiomes a fháil amach
agus a aistriú go coincréit iarratais a fheabhsóidh córas
bia an AE ar deireadh léirithe agus a n-inbhuanaitheacht
fhoriomlán. Cuirfidh bunú saotharlanna réadúla i réimse
6 chóras bia a bhaineann le margadh an AE - trátaí,
spionáiste, éanlaith chlóis, muca, bradáin an Atlantaigh
agus dobharshaothrú sruthanna na farraige - ar chumas
CIRCLES, ar dtús, eolas a mhéadú faoi thábhacht mhiocróib
chóras bia mar dheitéarmanaint táirgiúlachta,caighdeán,
sábháilteacht agus inbhuanaitheacht.
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Cothóidh an chéim fionnachtana seo an dearadh agus
gníomhartha ciorclacha atá sainoiriúnaithe do chóras
bia a chur i bhfeidhm. Ag brath ar úsáid chomhtháite na
n-athmhúnlaithe Micribhíomaí Cliste (SM) éagsúla, tá sé
mar aidhm ag gníomhaíochtaí ciorclacha micribhiomaí
na gcóras bia, ón bhfeirm go dtí an forc, a bharrfheabhsú
chun feabhsuithe foriomlána ar chórais bhia a fheabhsú.
Déanfar éifeachtúlacht na ngníomhaíochtaí a thástáil ansin
sna saotharlanna sa réimse. Leis an gcéim bailíochtaithe
fíor-shaoil seo, ligfear do CIRCLES torthaí an tionscadail
seo a aistriú ina táirgí, iarratais, nósanna imeachta agus
uirlisí coincréiteacha, atá réidh le saothrú agus le cur in iúl
chun dul isteach i margadh an AE. Go háirithe, déanfaidh
CIRCLES córais SM-bia a choincheapú agus a chruthú do
shlabhraí bia 6 CIRCLES, arna sainiú mar chórais bia a
bhfuil cumraíochtaí micribhitheola barrfheabhsaithe acu.
Cuirfidh CIRCLES táirgí SM-bia nuálacha sainmhínithe ar
fáil freisin, mar bhianna a dhíorthaítear ó na córais SM-bia
agus a dheimhneoidh Microbiome Transparent (MT)-lipels.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
SEABOAT - Báid Ard-Chomhábhair Íseal-astaíochta Inbhuanaithe atá go maith don Chomhshaol
SME-Céim 2
TEORANTA ATHBHREITHNITHE (Comhordaitheoir)
W1DAEXPERIENCE LIMITED (Comhpháirtí Éireannach)
Luach ar Eirecomposites: €1,321,250
Luach go W1DA: €323,750

Achoimre ar an Tionscadal:
Rachaidh an coincheap SEABOAT i ngleic le
saincheisteanna bunúsacha i dtionscal déantúsaíochta
na mbád áineasa, agus díreofar go háirithe ar phróisis
déantúsaíochta chabhail atá as dáta, neamhéifeachtúil,
costasach agus neamhdhíobhálach don chomhshaol nach
gcomhlíonfaidh reachtaíocht nua. Tabharfaidh sé aghaidh
freisin ar an éileamh atá ag úsáideoirí bád áineasa ar
fheabhas a chur ar fheidhmíocht agus ar inbhuanaitheacht,
atá inchomparáide leis na cinn a sheachadann carranna
leictreacha. Mar fhreagra air sin, cuirfidh SEABOAT
tionchair shuntasacha dhearfacha ar fáil ó thaobh
iomaíochas tionscail / AE de, agus cuirfidh sé leis an
fás inscálaithe faoin gcuideachta maidir leis an ioncam
reatha & poist, agus ó thaobh raon leathan de thairbhí
feidhmíochta agus comhshaoil de.
Bainfear é seo amach trí phróiseas monaraithe na
Teicneolaíochta Eocsaíde Púdair Ilchodach (C-PET)
laistigh den deighleog déantúsaíochta bád áineasa agus
trí réabhlóideach a thabhairt isteach. Dearadh E-Bhád
a chuimsíonn cabhlach monaraithe C-PET isteach sa
mhargadh, ag cur ar chumas na bpáirtithe ÉireComposites

AGUISÍN 3 - Tionscadail H2020

(saineolaí teicneolaíochta déantúsaíochta comhcheangailte)
agus W1Da (bád áineasa OEM agus nuálaí bád leictreach)
breis agus € 45m ioncam carnach comhcheangailte agus
260 post a bhaint amach ó 2021-2023.
Ceapadh C-PET ar dtús le haghaidh feidhmeanna aeraspáis
/ fuinnimh in-athnuaite, teicneolaíocht déantúsaíochta
cost-éifeachtúil ardfheidhmíochta a laghdóidh costas
hullóga bád faoi 30%, a chuirfidh deireadh le Comhdhúile
Orgánacha Soghalaithe tocsaineacha agus a laghdóidh
meáchan chabhail de 45%. Ceadóidh meáchan laghdaithe
cabhail cadhnraí breise agus feabhsóidh sé raon /
feidhmíocht na mbád, ionas go mbeidh báid atá á
gcumhachtú le ceallraí in ann dul san iomaíocht le malairtí
faoi thiomáint breosla den chéad uair riamh. Déanfar C-PET
a léiriú agus a thástáil i mbád leictreach ard W1Da, ag
laghdú na gcostas oibriúcháin faoi 60% & ag seachadadh 0
astuithe, le tairbhí inláimhsithe feadh na saolré ar fad.
Éascóidh SEABOAT oiriúnú níos leithne a dhéanamh ar
bháid leictreacha (in áit innill faoi thiomáint breosla), ag
cuidiú le fás sa mhargadh a thiomáint do bháid leictreacha
a mheastar a bhfuil luach domhanda $ 20bn bainte amach
acu faoin mbliain 2027 agus ag athbheochan geilleagair
chósta imeallacha.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
e- ARISE - Inbhuanaitheacht agus Feabhsú
Bonneagar Taighde Euro-Argo
Bonneagair - Bearta Taighde agus Nuálaíochta
EURO-ARGO ERIC (comhordaitheoir)

Tá gá níos mó ná riamh le breathnú níos fearr ar na
haigéin. Aithnítear é seo ag na leibhéil pholaitiúla is airde
(G7, IPCC agus a Thuarascáil Speisialta ar an aigéan agus
an cryosphere). Tá forbairt Argo agus a shíneadh, go
háirithe, ar cheann de na príomhthosaíochtaí i dTodhchaí
na n-Aigéan G7. Is é cuspóir uileghabhálach Euro-Argo
RISE (Inbhuanaitheacht agus Feabhsú Bonneagar
Taighde Euro-Argo) cumais an líonra Argo a fheabhsú
agus a leathnú chun breathnuithe riachtanacha aigéin a
sholáthar chun dúshláin nua sochaíocha agus eolaíocha a
fhreagairt. Tá gá le tionscadal Euro-Argo RISE anois chun
go mbeidh an Eoraip in ann an ranníocaíocht Eorpach a
fhorbairt go tráthúil sa chéim nua seo de Argo agus dul i
dteagmháil le foirne nua. Tá sé mar aidhm ag Euro-Argo
RISE an líonra reatha a dhaingniú agus a fheabhsú chomh
maith le comhpháirteanna nua an líonra a bhunú agus a
eagrú ar bhonn fadtéarmach, ag leathnú tuairimí Argo i
dtreo biogeochemistry, réigiúin níos doimhne, réigiúin atá
clúdaithe go páirteach oighir agus níos éadroime laistigh
de plean inbhuanaitheachta fadtéarmach a dtacaíonn na
Ballstáit agus gníomhaireachtaí maoinithe leis.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
Eurofleets + - Comhghuaillíocht de bhonneagar taighde muirí na hEorpa chun freastal ar
riachtanais athraitheacha na bpobal taighde
agus tionscail.
Bonneagair Taighde - INSTITIÚID
MARA AN RIA (comhordaitheoir)

Luach Foras na Mara (Comhpháirtí Éireannach)

VOYAGERIP INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
(Comhpháirtí Éireannach)

le Foras na Mara: €134,720

Luach ar Foras na Mara: €1,045,375
Luach le Voyagerip: €28,500

Achoimre ar an Tionscadal:
Tá an croíchóras Argo bunaithe ar réimse snámh próifíliú a
thomhaiseann gach 10 lá teocht agus salandacht ar fud na
n-aigéan domhanda, go dtí 2000 méadar, agus seachadann
siad sonraí i bhfíor-am d’úsáideoirí oibríochtúla agus, tar
éis rialú cáilíochta eolaíoch cúramach, le haghaidh taighde
agus monatóireacht ar athrú aeráide. Tá beartas sonraí
Argo ar oscailt go hiomlán agus ráthaíonn sé go mbeidh
rochtain saor in aisce ag na húsáideoirí leasmhara ar na
sonraí. Tá céim nua de chlár Argo á cur i bhfeidhm anois
ar leibhéal idirnáisiúnta. Tá dhá phríomhchuspóir ag an
gcéim nua seo: 1 / an t-eagar domhanda atá ann cheana
féin a chothú / 2 / a chumais a shíneadh go doimhneachtaí
níos mó agus go bithgheoiceimic. Is é an sprioc atá ann faoi
láthair ná líonra de 4000 snámhán ar a laghad a choinneáil,
le ¼ iompar paraiméadair bhithgheoiceimiceacha agus to
ag dul chuig aigéin abssal.

Achoimre ar an Tionscadal:
Éascóidh EurofleetsPlus rochtain oscailte ar fhlít soithí
taighde comhtháite agus ardleibhéil, atá deartha chun
freastal ar riachtanais athraitheacha agus dúshlánacha
an phobail úsáideoirí. Beidh taighdeoirí Eorpacha agus
idirnáisiúnta ón saol acadúil agus ón tionscal in ann iarratas
a dhéanamh ar roinnt clár rochtana, trí chóras iontrála
aonair. Tabharfaidh EurofleetsPlus tús áite do thacaíocht
do thaighde ar aigéin inbhuanaithe, ghlana agus shláintiúla,
ag nascadh le bonneagair bhreathnadóireachta farraige atá
ann cheana, agus ag tacú le nuálaíocht trí oibriú go dlúth
leis an tionscal.
Cumasóidh an tionscadal rochtain ar chabhlach uathúil
de 27 soitheach taighde den scoth ó chomhpháirtithe
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Eorpacha agus idirnáisiúnta. Trí ghlaonna iomaíocha,
beidh taighdeoirí in ann rochtain a fháil ar an Atlantach
Thuaidh, an Mheánmhuir, an Mhuir Dhubh, an Mhuir
Thuaidh, an Mhuir Bhailt, an tAigéan Theas agus an
Mhuir Theas san Aigéan Ciúin. Chomh maith le ham
loinge, beidh rochtain ag taighdeoirí ar Fheithiclí Faoi
Uisce Uathrialach agus Feithiclí Cianoibrithe. Cumasóidh
córas uathúil teileachumarsáide iniompartha cianrochtain
ag taighdeoirí agus ag úsáideoirí deiridh éagsúla lena
n-áirítear an pobal; gurb é sin an chéad uair a tharla
a leithéid san Eoraip. Chomh maith le gníomhaíochtaí
trasnáisiúnta cuimsitheacha, tabharfaidh an tionscadal faoi
ghníomhaíochtaí taighde comhpháirteacha chun freastal
ar dhúshláin taighde mara atá ag teacht chun cinn, go
háirithe an taighde agus an iniúchadh domhainmhara, an
bhainistíocht sonraí, agus an rochtain fhíorúil.
Le hilghníomhaíochtaí líonraithe, cinnteofar próisis
ghlaonna láidre; rannpháirtíocht leathan páirtithe
leasmhara; plean oibre straitéiseach a fhorbairt agus plean
inbhuanaitheachta fadtéarmach; gníomhaíochtaí éagsúla
oiliúna agus oideachais; bainistíocht na nuálaíochta;
agus scaipeadh agus cumarsáid forleathan. Éascóidh
EurofleetsPlus rochtain ar infreastruchtúr muirí uathúil, rud
a chuirfidh ar chumas taighde den scoth, litearthacht aigéin
a mhéadú, agus léarscáil shoiléir a sholáthar chun an flít
taighde Eorpach a chomhtháthú agus a chur chun cinn.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
CO-SUSTAIN - Nuálaíocht Inbhuanaithe
Chomhoibritheach: cuir chuige rialachais a
chomh-dhearadh do thionscal iascaireachta ar
scála beag inbhuanaithe ar oileáin na hÉireann
Beara Marie Sklodowska-Curie - Comhaltacht Aonair Coláiste
na Tríonóide Baile Átha Cliath (Comhordaitheoir
Luach do TCD: €175,866

féidir le tionscal iascaireachta ar scála beag na hÉireann
samhlacha iascaireachta nuálacha a fhorbairt lena
gcuirfear an dea-rialachas chun cinn, a chothaíonn leis
an maoirseacht mhuirí agus a chuireann le spriocanna
um an athrú aeráide agus a fhreastalaíonn ar riachtanais
na bpobal cósta atá ag brath ar iascaigh. Is é aidhm
shonrach an tionscadail ná cur chuige nuálaíoch
rialachais a dhearadh agus a thástáil a thugann aghaidh
ar riachtanais na n-iascach-pobail na n-oileán spleách
agus cuspóirí pleanála agus caomhnaithe muirí náisiúnta
agus Eorpacha a chomhlíonadh. Tá an taighdeoir oilte in
eolaíocht shóisialta mhuirí, rialachas comhshaoil agus dlí.
Tá saineolas CEH dírithe ar na Daonnachtaí Comhshaoil
(lena n-áirítear an eolaíocht shóisialta) a shuíomh mar ról
ríthábhachtach atá acu maidir le spreagadh agus iompar an
duine a thuiscint i bhfianaise na ndúshlán a bhaineann le
hathrú comhshaoil domhanda.
Cuirfidh neamhchosaint leanúnach an taighdeora ar an
CEH oiliúint idirdhisciplíneach ardleibhéil ar fáil di a bheidh
riachtanach chun a rath gairme agus tionscadal a chur chun
cinn. Éascóidh acmhainní na hinstitiúide óstach forbairt
líonra acadúil Éireannach agus idirnáisiúnta, chomh maith
le meantóireacht ghairme, agus bunóidh sé go daingean an
taighdeoir mar shaineolaí polasaí eolaíochta chun aghaidh
a thabhairt ar dhúshlán na sochaí maidir le bainistíocht
acmhainní mara inbhuanaithe agus cuimsithe go sóisialta
agus caomhnú na timpeallachta muirí.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
GAIN - Diansaothrú Dobharshaothrú Glas san
Eoraip
FOSCARI VENEZIA UNIVERSITA CA ’(comhordaitheoir)
IBM IRELAND LIMITED (Comhpháirtí Éireannach)
COMHSHAOL LONGLINE TEORANTA (Comhpháirtí
Éireannach)
Luach go IBM: €599,000

Achoimre ar an Tionscadal:
Is í aidhm na Comhaltachta seo oiliúint idirdhisciplíneach,
scileanna agus taithí nua a chur ar fáil don Dr Ruth Brennan
chun a cumas nuálaíoch agus cruthaitheach a fheabhsú, a
bonn eolais a mhéadú, a féidearthachtaí gairme a leathnú
agus chun cur ar a cumas aibíocht ghairmiúil a bhaint
amach atá ar aon dul le taighdeoir ceannródaíochta, bíodh
sé sin in Éirinn nó go hidirnáisiúnta. Beidh an taighdeoir
lonnaithe in Ionad na nDaonnachtaí Comhshaoil (CEH),
Scoil na Staire agus na nDaonnachtaí, Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath, ag obair faoi mhaoirseacht an Ollaimh
Poul Holm.
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Cuirfear oiliúint taighde i bhfeidhm trí thionscadal
idirdhisciplíneach chun imscrúdú a dhéanamh ar cibé an

Luach le Voyagerip: €580,000

Achoimre ar an Tionscadal:
Ceapadh GAIN chun tacú le diansaothrú
dobharshaothraithe san Aontas Eorpach (AE) agus sa
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), leis na déchuspóirí
a bhaineann le táirgeadh agus iomaíochas an tionscail
a mhéadú, agus inbhuanaitheacht agus comhlíonadh
rialacháin an AE maidir le sábháilteacht bia a chinntiú
ag an am céanna. agus an comhshaol. Is dúshlán
trasdhisciplíneach é diansaothrú dobharshaothrú na
hEorpa a éilíonn comhtháthú nuálaíochtaí eolaíocha agus
teicniúla, beartais nua agus ionstraimí eacnamaíocha,

AGUISÍN 3 - Tionscadail H2020

chomh maith le srianta sóisialta a mhaolú. Cuirfidh éiceadhiansaothrú rathúil dobharshaothraithe níos mó agus
níos fearr ar fáil do tháirgí uisceacha, níos mó post agus
cothromaíocht trádála a fheabhsú trí allmhairí a laghdú.
Lorgóidh GAIN, seachas féachaint ar bhealaí nuálacha
chun speicis shaothraithe a chomhtháthú, comhtháthú
le hearnálacha eile, chun cur i bhfeidhm phrionsabail an
gheilleagair ciorclaigh sa dobharshaothrú a chur chun cinn.
Cuimsíonn Cuibhreannas GAIN raon leathan saineolais
chomhlántaigh agus meascán maith institiúidí taighde agus
comhpháirtithe tionsclaíocha, a chinnteoidh go mbainfear
amach na cuspóirí sonracha seo a leanas:

i. Fothaí inbhuanaithe a fhorbairt agus a

bharrfheabhsú, gan an brú ar stoic talún agus
éisc a mhéadú;

ii. Luach a chur le saothrú, trí phróisis nuálacha, a
iompraíonn seachtháirgí agus sruthanna taobh
ina n-ábhair thánaisteacha luachmhara, rud a
mhéadaíonn brabúis agus a íoslaghdaíonn an
lorg comhshaoil;

iii. Feabhas a chur ar bhainistíocht feirmeacha

éisc eite agus sliogéisc, i dtéarmaí FCR, leas
éisc agus laghdú dramhaíola, trí bhraiteoirí,
bithchomharthaí, Sonraí Mór, IoT (Internet of
Things) agus samhlacha matamaiticiúla réamhmheasta a úsáid;

iv. Tacú le beartais chomhtháite agus aghaidh a

thabhairt ar bhacainní reatha ar chur i bhfeidhm
phrionsabail an gheilleagair ciorclaigh i
dtáirgeadh uisce.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
IMPAQT - Córas bainistíochta cliste le
haghaidh dobharshaothraithe il-trófach comhtháite
Bearta Taighde agus Nuálaíochta
FORAS NA MARA (Comhordaitheoir)

Is é an uaillmhian ardleibhéil atá ag tionscadal IMPAQT ná
athrú paraidíme a chur chun cinn i dTionscal an AE agus
an t-uaillmhian a chur ar fáil do Thionscal Eorpach atá níos
neamhdhíobhálaí don chomhshaol agus atá níos éifeachtaí
/ níos táirgiúla. Chuige sin, IMPAQT molann sé ardán
bainistíochta cliste don IMTA. Déanfaidh IMPAQT braiteoirí
agus foinsí sonraí núíosacha a fhorbairt agus a imscaradh,
mar aon le córais chliste a bheidh ag teastáil le haghaidh
monatóireachta uathrialaigh fadtéarmach sa réimse.
Cuirfear ardmhodúil IMTA ar fáil a thabharfaidh faisnéis
atá sainráite go spásúil ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn
comhpháirteanna feirme éagsúla leis an gcomhshaol ar
scála éiceachórais agus ar féidir le feirmeoirí agus rialtóirí
araon cinntí pleanála a úsáid. Ar deireadh, ach go háirithe,
forbrófar córas bainistíochta comhtháite, a fheidhmíonn
ar scála feirme IMTA agus a chuimsíonn feidhmiúlachtaí
anailíse agus tacaíochta cinntí go dtí cinntí oibriúcháin níos
fearr a chumasú maidir le leas ainmhithe, barrfheabhsú
táirgthe, measúnú comhshaoil agus measúnú ar
chaighdeán bia.
Déanfar córais agus samhlacha IMPAQT a bhailíochtú i
6 phíolóta (Albain, an Ísiltír, Éire, an Tuirc agus an tSín),
ag tabhairt aghaidh ar dhobharshaothrú intíre, cósta
agus amach ón gcósta. Léireoidh IMPAQT diansaothrú
dobharshaothrú an AE, trí léiriú a thabhairt ar an
éicea-éifeachtúlacht agus na tionchair chomhshaoil a
íoslaghdaítear, na tairbhí socheacnamaíocha agus na
seirbhísí éiceachórais a chumasaítear, chomh maith
leis an aistriú i dtreo samhail ghnó ciorclán geilleagair.
Tugann IMPAQT raon mór comhpháirtithe le chéile lena
n-áirítear 14 eagraíocht acadúil / taighde, 4 FBM agus
3 thionscal mhóra, gach ceannaire ina réimsí / gnó faoi
seach, agus é mar aidhm aige torthaí an tionscadail a
aistriú go héifeachtach do pháirtithe leasmhara ábhartha trí
ghníomhaíochtaí oiliúna.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
Hexafly Black Soldier Cuil Próitéin agus Olaí
do Fishfeed

COLÁISTE OLLSCOIL CORK (comhpháirtí Éireannach)

Ionstraim SME - Céim 1

Luach d’Foras na Mara: €557,907

TOGGAM ENTERPRISES LIMITED (Comhordaitheoir)

Luach do COC: €412,925

Luach ar Chomhpháirtí Éireannach: €50,000

Achoimre ar an Tionscadal:

Achoimre ar an Tionscadal:

Aithnítear gur réiteach geallannach é an Dobharshaothrú
Comhtháite Il-Troph (IMTA) maidir le forbairt inbhuanaithe
an dobharshaothraithe. Mar sin féin, níor tástáladh IMTA
ach ar scála an-bheag san Eoraip, agus tá sé deacair fós
bainistiú a dhéanamh ar limistéir IMTA ar scála mór.

Soláthraíonn réiteach nuálaíoch Hexafly na próitéiní
agus na holaí a theastaíonn le haghaidh próifílí beatha
cothaithe trí bhith-chomhshó dramhaíl talmhaíochta
nach bhfuil ach luach cothaithe beag nó nach bhfuil
ann i mbunábhar inmharthana trí phórú Larbhaí
shaighdiúir cuile dhuibh. Déantar iad seo a phróiseáil
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ansin i mbéile próitéine atá saibhir i aimínaigéid, agus ola
chothaitheach luchtaithe le óimige 3, 6 agus 9, tá an ola
seo le déanaí fíoraithe mar phróifíl atá beagnach mar an
gcéanna le hola cnó cócó. Laistigh den phróiseas céanna,
scaiptear sliogáin na bhfeithidí ó na próitéiní feithidí
chun méadú a dhéanamh orthu a n-díleáite, a thiontú ina
thráchtearra chitin luachmhar. Baineann Hexafly úsáid as a
dteicneolaíocht Bith-Chomhshó nuálaíoch chun dramhaíl
plandúil ar luach íseal a uasghrádú ó thionscail éagsúla a
athraíonn go hard í luach a chur ar thráchtearraí nádúrtha
inbhuanaithe a sholáthraíonn réiteach glanteicneolaíochta
atá neamhdhíobhálach don chomhshaol do go leor de
na fadhbanna agus na saincheisteanna tromchúiseacha
atá os comhair na Margaí Ainmhithe agus Leasacháin.
Soláthraíonn olaí agus próitéin atá bunaithe ar fheithidí
Hexafly foinse beatha atá i bhfad níos cairdiúla ó thaobh na
héiceolaíochta de ná min éisc nó béile sónach, ag soláthar
níos mó cothaithe agus gan aon talamh arúil a bheith ag
teastáil. Is nós imeachta an-inbhuanaithe é a úsáideann
bith-chomhshó dramhaíola talmhaíochta chun foinse
ardcháilíochta a tháirgeadhcothaithe le lorg carbóin íosta.
Cuireann réiteach nuálach Hexafly leis an ngeilleagar
ciorclach glas trí spleáchas ar stoic éisc fhiáine a laghdú,
agus fás inbhuanaithe an dobharshaothraithe atá ann
cheana a chur chun cinn chun éilimh mhéadaitheacha
ar thomhaltas daonna a chomhlíonadh. Ina theannta sin,
laghdóidh a ghlacadh an spleáchas ar shó a thógann
méideanna iomarcacha talún arúil, agus is féidir barraí
malartacha a dhíriú ina ionad sin ar bharraí malartacha nó
iad a chaitheamh mar bhia don duine. Nuair a chuirtear
é i gcomparáid le réitigh reatha an mhargaidh is féidir le
Hexafly laghdú 90% a sheachadadh ar astuithe ceaptha
teasa.
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TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
COMHIONANNAS - Líonra Nuálaíoch le
haghaidh Oiliúna i monatóireacht WAter agus
i gCáilíocht Bhia ag baint úsáide as SENSA
Uathrialach agus Bailiú agus Anailís Sonraí
IntelligEnt
Gníomhartha Marie Sklodowska-Curie - Líonra Oiliúna
Nuálaíoch
OLLSCOIL GHLASCHÚ (Comhordaitheoir)
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (Comhpháirtí Éireannach)
Luach ar Chomhpháirtí Éireannach: €549,368

Tionscadal Abstract
Is cúis mhór imní domhanda é meath cháilíocht an uisce,
de bharr athruithe aeráide / séasúracha, nó dramhaíl
thionsclaíoch etc. Le deich mbliana anuas, tá dúshlán ag
eolaithe le teicneolaíocht breathnóireachta ar chaighdeán
an uisce chun droch-chaighdeán uisce a aithint agus a
mhaolú trí uirlisí cost-éifeachtúla a sholáthar dóibh ar féidir
leo athróga bithgheimiceacha riachtanacha a thomhas go
neamhspleách. Ach, d’ainneoin na roghanna seo a bheith
ar fáil níos éasca, tá bearna idir an teicneolaíocht agus an
t-úsáideoir deiridh (lena n-áirítear na himscrúdaitheoirí
agus na teicneoirí a úsáideann na teicneolaíochtaí seo)
mar gheall ar easpa oiliúna, eolais dhomhain agus oibrithe
oilte a is féidir le dúshláin nua atá ag teacht chun cinn a
chomhlíonadh.
Tá dícheangal ann freisin idir cáilíocht sonraí, bailiú sonraí
trí bhraiteoirí uathrialacha agus anailís sonraí, atá ina bhac
mór, mar go bhfuil na braiteoirí á n-úsáid cheana féin (m.sh.
trí bháid, báid etc.). Tabharfaidh AQUASENSE aghaidh ar
na dúshláin seo trí 15 taighdeoir luathchéime (ESRanna),
a gheobhaidh 540 duine de mhí-oiliúint thar a bheith
ildisciplíneach i réimse na monatóireachta ar cháilíocht an
uisce. Déanfaidh saineolaithe ón réimse acadúil agus ón
tionscal a roghnófar go cúramach meantóireacht ar gach
ESR i 9 dtír Eorpacha (an Ríocht Aontaithe, an Ghearmáin,
Éire, an tSeirbia, an tSualainn, an Iodáil, an Pholainn, an
Ostair, an Eastóin) agus beidh rochtain acu ar threalamh
úrscothach go braiteoirí uathrialacha a fhorbairt chun
cáilíocht sonraí a fheabhsú. Bainfear úsáid as na róbait
agus na dróiní uathrialacha faoi uisce chun an bailiú sonraí
a fheabhsú agus bainfear úsáid as modhanna AI chun
anailís sonraí a fheabhsú. Cuirfear le hoiliúint thionscadail
phraiticiúil le cúrsaí oiliúna foirmiúla i réimsí ábhartha
amhail ábhair nua, monarú braiteoirí, cumarsáid gan sreang,
comhtháthú córais, agus róbataic, agus éagsúlacht cúrsaí
comhlántacha amhail IPR, scríobh deontais agus leas a
bhaint as na torthaí eolaíocha. Cinnteoidh soghluaisteacht
laistigh den líonra go léireofar timpeallachtaí taighde
acadúla agus tionsclaíocha comhlántacha.
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AGUISÍN 4
FOILSEACHÁIN FHORAIS MARA

(Taispeánann údair atá aibhsithe i gcló trom ranníocóirí Foras na Mara)

TUAIRISCÍ SPEISIALTA
Foras na Mara (2018). Plean Straitéiseach Foras
na Mara 2018-2022; Ag Cur Leis An Eolas; Ag
Réadú Seirbhísí Aigéin. Foras na Mara, Éire.
http://hdl.handle.net/10793/1382
Foras na Mara (2018). Tuarascáil Achomair ar
Monatóireacht Iarmhair 2016 ar Éisc Fhionnuithe
Fheirmeacha na hÉireann agus 201 Tástáil Tháirge
Iar-Iascaigh Iar-Iascaireachta ar siúl ag Foras na Mara.
CHEMREP 2018-001. http://hdl.handle.net/10793/1351
Foras na Mara (2018). Tuarascáil Achomair ar 2017
Monatóireacht Iarmhair ar Éisc Iascaigh Fheirme na
hÉireann agus Tástáil Tháirge Iar-Iascaigh Iar-Iniúchta
Teorann 2017 a rinneadh ag Foras na Mara. CHEMREP
2018-002. http://hdl.handle.net/10793/1381
Foras na Mara & Bord Iascaigh Mhara (2018).
Athbhreithniú Stoic agus Iascaigh Sliogéisc 20162017: Measúnú ar stoic roghnaithe. Foras na Mara.
http://hdl.handle.net/10793/1343
Foras na Mara (2018). An Leabhar Stoc 2018:
Athbhreithniú Bliantúil ar Stoic Éisc in 2018 le
Comhairle Bainistíochta do 2019. Foras na Mara.
http://hdl.handle.net/10793/1383
Foras na Mara (2018). Torthaí monatóireachta le haghaidh
rian-mhiotail agus orgánahalaiginí i sliogéisc (2015) agus
i bparaiméadair fhisiceimiceacha agus rianú miotail i
sáile (2016) de réir na Treorach maidir le hUiscí Sliogéisc.
CHEMREP 2018-003. http://hdl.handle.net/10793/1384
FISHERIES BULLETIN – ISSN 1649-5055
O’Donohoe, P., Kane, F., Kelly, S., McDermott,
T., D’Arcy, J., Casserly, J., Downes, J., & Jackson,
D. (2018). Suirbhé Náisiúnta ar Cheadúnais Mhuir
(Lepeophtheirus salmonis Krøyer agus Caligus elongatus
Nordmann) ar Fheirmeacha Éisc in Éirinn – 2017.
Uimh. 48 de chuid Iascaigh na hÉireann. Foras na Mara.
http://hdl.handle.net/10793/1352
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OIFIG FORBARTHA MUIRÍ NA HÉIREANN - ISSN 16495225
Oifig Forbartha Muirí na hÉireann (2018). The Irish
Maritime Transport Economist Imleabhar 15. Oifig
Forbartha Muirí na hÉireann, Baile Átha Cliath, Éire.
http://hdl.handle.net/10793/1386
AN CLÁR TAIGHDE MARA (PFN 2007-2013) - ISSN
2009-3195
Regan, F. (2018). Gradam Muirí Beaufort: Braiteoirí agus
Córas Cumarsáide do Thimpeallachtaí Mara (BEAU SENS
2007). Sraith an Fho-Chláir Taighde Mara (PFN 2007-’13).
Foras na Mara.
Hynes, S., Corless, R. & Vega, A. (2018). Gradam Muirí
Beaufort: Eacnamaíoch agus Sóisialta
Taighde a bhaineann le Forbairt Dinimic na hEarnála Mara
in Éirinn (BEAU/ECON/04). Sraith an Fhochláir Taighde
Mara (PFN 2007-’13). Foras na Mara.

TUAIRISCÁLACHA SUIRBHÉ
Aristegui, M., O’Brien, S., Blaszkowski, M., O’Connor, S.,
Fitzgerald, R., & Doyle, J. (2018). Tailte Nephrops (FU19)
FU19 2018 Tuarascálacha Shuirbhé UWTV agus cásanna
gabhálacha le haghaidh 2019. Tuarascáil Shuirbhé UWTV
Foras na Mara. http://hdl.handle.net/10793/1375
Aristegui, M., O’Brien, S., Blaszkowski, M., O’Connor, S.,
Fitzgerald, R., & Doyle, J. (2018). Tuarascálacha Shuirbhé
UWTV na nOibreacha Nephrops “Smalls” (FU22) 2018
agus cásanna a gabhadh do 2019. Tuarascáil Shuirbhé
UWTV Foras na Mara. http://hdl.handle.net/10793/1376
http://hdl.handle.net/10793/1376
Clements A., Butler, R., Doyle J., Ourens, R., Lordan
C., McCorriston P., Burns, G., McCausland, I., Erskine,
K., Lilley, K., Heaney, G., Lundy, M. & Schön P.-J. (2018).
Tailte Nephrops Mara Iarthar na hÉireann (FU15) 2018
Tuarascáil Suirbhé UWTV agus roghanna gabhála do
2019. AFBI agus tuarascáil Shuirbhé UWTV Foras na Mara.
http://hdl.handle.net/10793/1378
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Doyle, J., Aristegui, M., Hanniffy, O., White, J., Fee,
D., & McCorriston, P. (2018). Tuarascálacha Shuirbhé
UWTV na Saotharlainne Labadie, Jones agus Cockburn
Banks (FU20-21) 2018 agus na cásanna a gabhadh
do 2019. Tuarascáil Shuirbhé UWTV Foras na Mara.
http://hdl.handle.net/10793/1377

O’Donnell, C., O’Malley, M., Lynch, D., Mullins, E.,
Keogh, N., Power, J., Long, A., & Croot, P. (2018). Suirbhé
Fuaimiúil Peiligeach Scairbh na hEorpa Thiar (WESPAS)
10 Meitheamh - 24 Iúil, 2018. Sraith Suirbhéanna FEAS:
2018/03. Foras na Mara.
http://hdl.handle.net/10793/1380

Doyle, J., O’Brien, S., Ryan, G., Galligan, S., Hernon,
P., Aristegui, M., Vacherot, J.P & Lordan, C. (2018).
Tailte Nephrops Banc na Torcáin (FU16) 2018 Tuarascáil
Shuirbhé UWTV agus cnámha scéil le haghaidh
2018. Tuarascáil Shuirbhé UWTV Foras na Mara.
http://hdl.handle.net/10793/1379

O’Malley, M., Clarke, M., Smith, T., & Mullins, E. (2018).
Scadán an Atlantaigh agus Ronnach Capall i 6aS / 7b;
Tuarascáil Cruise Suirbhéireachta Fuaime Tionscail. Foras
na Mara. http://hdl.handle.net/10793/1341

Doyle, J., O’Brien, S., Ryan, G., Galligan, S., Hernon,
P., Aristegui, M. & Vacherot, J.P. (2018). Tailte Neoprops
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AGUISÍN 5
PÁIPÉIR EOLAÍOCHTA AGUS FOILSEACHÁIN

(Taispeánann údair atá aibhsithe i gcló trom ranníocóirí Foras na Mara)

PÁIPÉIR EOLAÍOCHTA
Abernethy, R., Ackerman, S. A., Adler, R., Albanil Encarnación, A., Aldeco, L. S., Alfaro, E. J., …deEyto, E.,... McVicar,
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AGUISÍN 6
CLÁR NA nÁRTHACH
TAIGHDE 2018
Árthach Taighde: Celtic Explorer

Dáta tosaigh: 01/01/2018 Dáta Críochnaithe: 31/12/2018
Líon na Suirbhéanna: 17
Dáta
tosaigh

Dáta deiridh

Laethanta
Suirbhéireachta

Laethanta
Líon na
na
nEolaithe
nEolaithe

CE18002 Monatóireacht BSH

29/01/2018

06/02/2018

9

10

90

CE18001

10/02/2018

18/02/2018

9

10

90

CE18004 Suirbhé ar thrál grinnill agus meiscim

19/02/2018

19/03/2018

29

11

319

CE18005 Suirbhé fuaimiúil faoitíní gorma

20/03/2018

09/04/2018

21

11

231

CE18006 Suirbhé ar thrál grinnill agus meiscim

10/04/2018

21/04/2018

12

12

144

CE18007 Mapáil Ghrinneall na Farraige
INFOMAR

22/04/2018

13/05/2018

22

4

88

CE18008 An tAigéan Tectonach ag Scaipeadh
ag Crios briste Charlie Gibbs (TOSCA)

14/05/2018

08/06/2018

26

8

208

CE18009 WESPAS Cos 1

09/06/2018

28/06/2018

20

8

160

CE18010

WESPAS Cos 2

03/07/2018

24/07/2018

22

9

198

CE18011

Rialuithe ar Ghnáthóga Coral
Fuar-Uisce i nGannaí Fomhuirí II
(CoCoHaCa2)

28/07/2018

10/08/2018

14

7

98

CE18012

Acmhainní géiniteacha
domhainfharraige a shaothrú agus a
chaomhnú: Cúrsáil SFI II

11/08/2018

23/08/2018

13

6

78

CE18019

Samhraidh BSH

28/08/2018

13/09/2018

17

12

204

CE18015

SEA-SEIS-D (Struchtúr, Éabhlóid
agus Guais Seismeach na hÉireann
amach ón gcósta: imscaradh
leathanbhanda, seisiméadair bunaigéan)

17/09/2018

07/10/2018

21

9

189

CE18016

Suirbhé Fuaimiúil Scadán an Mhuir
Cheiltigh

08/10/2018

28/10/2018

21

15

315

CE18017

IGFS 2018

29/10/2018

08/11/2018

11

14

154

CE18018

IGFS 2018 Cos II_IV

09/11/2018

14/12/2018

36

15

540

15/12/2018

19/12/2018

5

5

25

Cód an
tSuirbhé

Ainm an tSuirbhé

Rannán Aeráide Aigéin - cuid sínte
um Bhacaill na Róimhe

CE18003 MRE-ROV Oibriúcháin Maiden
Chomhtháthuithe agus Thrialacha
Iomláin

125
308

3131
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Árthach Taighde: Celtic Voyager

Dáta tosaigh: 01/01/2018 Dáta Críochnaithe: 31/12/2018
Líon na Suirbhéanna: 33
Cód an
tSuirbhé

Ainm an tSuirbhé

CV18001

Suirbhé Comhshaoil an Gheimhridh

CV18030

Trialacha CV

CV18002

NMCI - Eolas agus oiliúint do bháid lasta

CV18003

Imscrúdú Palaeola-Mhara na hÉireann

CV18004 NMCI - Eolas agus oiliúint do bháid lasta
CV18005

Oiliúint iarchéime ar bord loinge i modhanna taighde aigéaneolaíochta, beothaíochta, meigeafána agus iascaigh

CV18009 2018 SMART NUIG SEMRU
CV18010

2018 Fuinneamh Aigéin SMART UCC MaREI

CV18008 Clár Breathnadóra SMART GMIT: Bailiú Samplach Bitheolaíochta Mara agus Bailiú Sonraí 2017
CV18031

Trialacha UWTV - Márta 2018

CV18012

Dáileadh larbhaí nephrops agus dálaí aigéaneolaíochta gaolmhara

CV18013

Langolf TV 2018

CV18016

Taighde Dhríodair Scairbh Mhálanna 2: MARA 2

CV18014

BLUEfish 3

CV18015

INFOMAR

CV18019

Torann fuaimiúil ar imeall na mór-roinne

CV18017

Aran-Porcupine Nephrops UWTV

CV18018

Suirbhé na Muire Ceiltí UWTV 2016 Céim 1

CV18020

DINO18

CV18021

INFOMAR

CV18022

Suirbhé ar an Mhuir Cheilteach UWTV 2018 Cos 2

CV18023

INFOMAR

CV18024

Oiliúint Iarchéime OÉG 2018

CV18028

Pleanáil Suirbhéireachta Ildisciplíneach - Cleachtadh Foghlama Cúnta Piaraí faoi stiúir iarchéimithe

CV18034

AggreWind

CV18033

Suirbhé ildisciplíneach chun staidéar a dhéanamh ar mhíolta móra killer amach ón gcósta a bhaineann le hiascach
ronnach an Atlantaigh Thoir Thuaidh

CV18032

SMART agus Suirbhé ar Oiliúint Aigéaneolaíochta agus Athrú Aeráide OÉ Má Nuad.

CV18006 2018 SMART Science@Sea
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CV18025

2018 MS OÉG MS & EOS

CV18029

UCC MSc Bitheolaíocht Mhuirí 2018 (Iarratas Bliantúil)

CV18026

2018 BSc SMART UCC Eischósta Eolaíocht Mhuirí

CV18027

2018 Geolaíocht Chomhshaoil Eischósta SMART UCC

CV18036

Trialacha GOV

Iomláin
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Dáta tosaigh

Laethanta
Dáta deiridh
Suirbhéireachta

Líon na
nEolaithe

Laethanta
na
nEolaithe

Líon na
nDaltaí

Laethanta
na Mac
Léinn

Laethanta
Mac Léinn &
Laethanta
Eolaithe

27/01/2018

08/02/2018

13

6

78

0

0

78

09/02/2018

11/02/2018

3

6

18

0

0

18

19/02/2018

19/02/2018

1

2

2

12

12

14

20/02/2018

25/02/2018

6

5

30

0

0

30

26/02/2018

26/02/2018

1

2

2

12

12

14

03/03/2018

09/03/2018

4

6

24

14

56

80

12/03/2018

12/03/2018

1

4

4

12

12

16

13/03/2018

13/03/2018

1

3

3

12

12

15

20/03/2018

23/03/2018

4

5

20

12

48

68

26/03/2018

30/03/2018

5

9

45

0

0

45

03/04/2018

16/04/2018

14

2

28

0

0

28

19/04/2018

02/05/2018

14

10

140

0

0

140

06/05/2018

15/05/2018

10

6

60

0

0

60

17/05/2018

26/05/2018

10

6

60

0

0

60

27/05/2018

08/06/2018

13

4

52

0

0

52

09/06/2018

16/06/2018

8

6

48

0

0

48

18/06/2018

29/06/2018

12

6

72

0

0

72

02/07/2018

12/07/2018

11

6

66

0

0

66

13/07/2018

19/07/2018

7

6

42

0

0

42

20/07/2018

17/08/2018

29

4

116

0

0

116

18/08/2018

26/08/2018

9

6

54

0

0

54

27/08/2018

29/09/2018

34

4

136

0

0

136

04/10/2018

07/10/2018

4

4

16

8

32

48

09/10/2018

16/10/2018

8

2

16

11

88

104

17/10/2018

24/10/2018

8

2

16

4

32

48

25/10/2018

04/11/2018

11

4

44

3

33

77

05/11/2018

06/11/2018

2

4

8

12

24

32

07/11/2018

08/11/2018

2

3

6

12

24

30

09/11/2018

14/11/2018

6

4

24

12

72

96

15/11/2018

16/11/2018

2

2

4

10

20

24

18/11/2018

21/11/2018

4

4

16

12

48

64

22/11/2018

27/11/2018

6

3

18

12

72

90

11/12/2018

14/12/2018

4

5

20

0

0

20

597

1885

267

1288
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Árthach Taighde: ROV Holland 1

Dáta tosaigh: 01/01/2018 Dáta Críochnaithe: 31/12/2018
Líon na Suirbhéanna: 5
Dáta tosaigh

Dáta deiridh

Laethanta
Suirbhéireachta

Líon na
nEolaithe

Laethanta
na
nEolaithe

RH18002 Trialacha MRE

07/05/2018

12/05/2018

6

8

48

CE18008

An tAigéan Tectonach ag Scaipeadh
ag Crios briste Charlie Gibbs (TOSCA)

14/05/2018

08/06/2018

26

13

338

RH18001

SeaRover 2

02/07/2018

22/07/2018

21

6

126

CE18011

Rialuithe ar Ghnáthóga Coral
Fuar-Uisce i nGannaí Fomhuirí II
(CoCoHaCa2)

28/07/2018

10/08/2018

14

13

182

CE18012

Acmhainní géiniteacha
domhainfharraige a shaothrú agus a
chaomhnú: Cúrsáil SFI II

11/08/2018

23/08/2018

13

13

169

80

53

863

Cód an
tSuirbhé

Iomláin
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Ainm an tSuirbhé

AGUISÍN 7 - Gníomhaíochtaí taighde eolaíche muirí eachtraigh
in uiscí na hÉireann in 2018

AGUISÍN 7
GNÍOMHAÍOCHTAÍ EACHTRACHA MARA
TAIGHDE EOLAÍOCHTA IN UISCÍ ÉIREANN IN 2018
SCÉIM UM BREATHNADÓIR
EACHTRACH 2018
Rinne 29 soitheach eachtracha suirbhéanna taighde
mara in uiscí na hÉireann in 2018. Bhí an RV Corystes i
dTuaisceart Éireann a bhfuil cead faofa aici feidhmiú in
uiscí na hÉireann a rinne 5 cinn de na suirbhéanna seo. As
na 24 suirbhé eile, ba shoithí de chuid an RA 13 díobh, agus
i measc na gcinn eile, bhí cinn Francacha (1), Ioruacha

Tír

Ainm an
Árthaigh

(2), Spáinneacha (2), Ollainneacha (2), Gearmánacha (3)
agus Beilgeacha (1) ann. Chuir Foras na Mara 12 breathnóir
Éireannacha, céimithe eolaíochta muirí le gairid, san iomlán
ar shuirbhéanna ar shoithí eachtracha in 2018 le 175 lá san
iomlán eatarthu.
Laethanta Eolaí Éireann

Laethanta Eolaí
Eachtracha

5016

2900

Ainm / Cód an tSuirbhé

Araíonacht

Líon
Laethanta
in uiscí na
hÉireann

Líon na
nEolaithe

Laethanta
na
nEolaithe

An RA

Cefas
Endeavour

Suirbhé ar screamhuisce ag baint
úsáide as tráil dobharchúnna
caighdeánaithe atá bunaithe ar
thráchtáil.

Iascaigh

8

15

120

An RA

Scotia *

Suirbhé ar Thrál Bun ag Díriú ar
Speicis Gadoid Ógánaigh

Iascaigh

6

10

60

An Ísiltír

Tridens *

Suirbhé Idirnáisiúnta ar Fhaoitíní
Gorm

Iascaigh

8

6

48

An RA

Cefas
Endeavour *

Suirbhé ar screamhuisce ag baint
úsáide as tráil bhíoma 4m - cuid de
shuirbhé WGBEAM atá comhordaithe
go hidirnáisiúnta

Iascaigh

10

15

150

An Spáinn

Miguel Oliver
*

Suirbhé Fuaime Gorm

Iascaigh

7

19

133

An RA

Sparkling Sea

Déan meastachán ar dháileadh, ar
raidhse agus ar struchtúr an daonra
i gCód, i gCadóg & i nGaillimh i Muir
Éireann

Iascaigh

3

3

9

An Iorua

Kings Bay *

Suirbhé Fuaime Gorm

Iascaigh

6

7

42

An RA

Scotia

Suirbhé ar thrál chun meastachán a
dhéanamh ar an raidhse agus ar an
dáileadh d’iascaire

Iascaigh

10

10

100

An
Ghearmáin

Maria S
Merian

Sraith ama leanúnach a fháil maidir
le héagsúlacht Reatha an Atlantaigh
Thuaidh

Aigéaneolaíocht
Fhisiciúil

5

23

115

An Ísiltír

Pelagia *

Ról anaithnid na gCeantar Fomhuirí
- cosáin nó slogaidí don Charbón
Orgánach

Aigéaneolaíocht, 7
Bitheolaíocht
Mhuirí

14

98

129
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Líon na
nEolaithe

Laethanta
na
nEolaithe

Tír
An Iorua

Fiskebas *

Clibeáil agus sampláil bhitheolaíoch ar Iascaigh
ronnach

10

6

60

An RA

Prince Madog

Suirbhé na n-iasc gorm - measúnú
agus bainistíocht ar stoic muiríní agus
ar iascaigh

Iascaigh,
Bitheolaíocht
Mhuirí

3

8

24

An RA

James Cook *

Taighde Biogeochemistry agus
Éiceachórais ag an Réadlann
Chothaithe PAP

Aigéaneolaíocht

5

23

115

An Bheilg

Belgica

GOLLUM - Imscrúduithe tsunami
seismeacha.

Geolaíocht /
Geoifisic

10

10

100

An RA

James Cook *

Mapáil Gnáthóg timpeall Haig Fras
agus Whittard Canyon

Geolaíocht /
Bitheolaíocht
Mhuirí

15

20

300

An
Ghearmáin

Heincke

AZAHAB

Aigéaneolaíocht

12

12

144

An RA

Prince Madog

Suirbhé na n-iasc gorm - measúnú
agus bainistíocht ar stoic muiríní agus
ar iascaigh

Iascaigh

7

8

56

An RA

MSR
Endeavour *

4m Suirbhé ar screamhuisce bhíoma

Iascaigh

10

7

70

An Spáinn

Vizconde de
Eza * *

Meastacháin Iomadóra & Patrúin
Dáileacháin na Speiceas DeiscneachBenthic

Iascaigh

13

15

195

An RA

Scotia

Suirbhé ar Thrál Bun ag Díriú ar
Speicis Gadoid Ógánaigh

Iascaigh

11

12

132

An Fhrainc

Thalassa *

Evhoe 18 - Suirbhéanna Fraincise
Bottom Trawl

Iascaigh

10

25

250

An RA

Scotia

Suirbhé ar Dhrugaí na nGréasán
chun láidreachtaí réamh-earcaíochta
sa rang bliana a mheas i gcás trosc,
faoitíní cadóige, pout na hIorua,
ronnach agus scadán.

Iascaigh

6

8

48

An
Ghearmáin

Walther
Herwig III *

Imscrúduithe ar ghalair éisc agus ar
Iascaigh,
éifeachtaí bitheolaíocha ábhar salaithe Truailliú

6

12

72

An RA

Corystes

Ilchineálach

27

17

459

215

305

2900

Ainm / Cód an tSuirbhé

Iomláin

*Ghlac breathnóirí Éireannacha páirt sna suirbhéanna seo.
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Líon
Laethanta
in uiscí na
hÉireann

Ainm an
Árthaigh

Araíonacht

Ilchineálach

Gluais

GLOSSARY OF ABBREVIATIONS
AMS

Seirbhísí Mapaithe Casta

AORA

Comhaontas Taighde Aigéin an Atlantaigh

ARC

Coiste Taighde Dobharshaothraithe AGUS Coiste Riosca Iniúchta

ARGO

Próifíliú salainn / salandachta ar snámh

ASP

Nimhiú Aimnéiseach ó Shliogiasc

BA

Baitsiléir Ealaíon

BIM

Bord Iascaigh Mhara

BSC

Baitsiléir Eolaíochta

CEFAS

Ionad Comhshaoil, Iascaigh agus Dobharshaothraithe (RA)

POF

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

CTD

Seoltacht, Teocht agus Bás

DAFM

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

DCCAE

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil

DCMAP

Clár Ilbhliantúil um Bailiú Sonraí

DCU

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

DHPLG

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

DIT

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

DSP

Nimhiú Sliogéisc Buinní

DTTAS

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

EEZ

Crios Eacnamaíoch na hEorpa

FÉ

Fiontraíocht Éireann

CEMI

An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh

EPA

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

AE

An tAontas Eorpach

EurOcean

Ionad Eorpach um Fhaisnéis faoin Eolaíocht agus faoin Teicneolaíocht Mhuirí

FEAS

Éiceachórais Iascaigh agus Seirbhísí Comhairleacha

FIRM

Beart um Thaighde Tionscail Bhia

FP7

An Seachtú Creatchlár

FSAI

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann

FSS

Seirbhísí Eolaíochta Iascaigh

GIS

Córas Faisnéise Geografaí

OTI

Olltáirgeacht Intíre

RGCS

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

GMIT

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo

GSI

Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann

HABS

Seirbhís um an Blás Algach Díobhálach

HEI

Institiúidí Ardoideachais

HR

Acmhainní Daonna

IBM

International Business Machines Corporation

ICES

An Chomhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara

TFC

An Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide

IDA

An tÚdarás Forbartha Tionscail

IFREMER

Institut français de recherché pour l’exploration de la mer
(Institiúid Taighde na Fraince um Thaiscéalaíocht na Mara)

IFSRP

Comhpháirtíocht Eolaíochta Taighde Iascaigh na hÉireann

IHO

Eagraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta
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IMDBON

Líonra Breathnóireachta Baoithe Sonraí Mara na hÉireann

IMDO

Oifig Forbartha Muirí na hÉireann

INFOMAR

An Mapáil Chomhtháite d’Fhorbairt Inbhuanaithe Acmhainn Mara na hÉireann

INTERREG

Clár an AE um Chomhar Idir-Réigiúnach

INTGN

Líonra Tomhsaire Náisiúnta Taoide na hÉireann

IOC

Coimisiún Aigéaneolaíochta Idir-Rialtasach

IODE

Malartú Idirnáisiúnta Sonraí agus Faisnéise Aigéaneolaíochta

MaREI

Ionad Taighde um Fhuinneamh Mara agus In-athnuaite na hÉireann

MEFS

Seirbhísí Comhshaoil Mara agus Sábháilteachta Bia

MSc

Máistir Eolaíochta

MSFD

Creat-Treoir Straitéise Mara

MSP

Pleanáil Spásúlachta Mara

MSY

Toradh Uasta Inbhuanaithe

NASCO

An Eagraíocht Náisiúnta um Chaomhnú Bradán an Atlantaigh Thuaidh

NDP

Clár Forbartha Náisiúnta

NMCI

Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann, Corcaigh

NMPF

An Creat Pleanála Mara Náisiúnta

NOAA

Riarachán Náisiúnta Atmaisféarach agus Atmaisféarach

NPWS

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra

OÉ

Gaillimh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

OÉ OAR

Taisclann Rochtana Oscailte

OIE

Office International des Epizooties (An Eagraíocht Dhomhanda um Shláinte Ainmhithe)

OSPAR

Coinbhinsiún Osló agus Páras (1992)

OSIS

Seirbhísí Eolaíochta agus Eolais Aigéin

PIRS

Seirbhísí Polasaí, Nuálaíochta agus Tacaíochta Taighde

PhD

Dochtúir Fealsúnachta

DSP

Nimhiú Pairiliseach ó Shliogéisc

QUB

Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

T&F

Taighde agus Forbairt

T&N

Taighde agus Nuálaíocht

ROV

Feithicil a oibrítear go cianda

RV

Árthach Taighde

SEAI

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann SEMR Aonad Taighde Mara Socheacnamaíoch

SFIRU

Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann

SFPA

Údarás Cosanta Iascairí Mara

SME

Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide COC Coláiste na hOllscoile Corcaigh

COBÁC

Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

RA

An Ríocht Aontaithe

SAM

Stáit Aontaithe Mheiriceá

UU

Ollscoil Uladh

VIVALDI

Cosc agus maolú a dhéanamh ar ghalair dhébhlaoscacha feirme

RÉIMSE FÓCAIS STRAITÉISIGH 1 - Comhairle agus Seirbhísí Eolaíochta

RÁITIS
AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH
AN 31 NOLLAIG 2018
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AN TARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE
Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais
Foras na Mara
Tuairim faoi na ráitis airgeadais
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais Foras na Mara don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018 faoi mar a
cheanglaítear faoi fhorálacha Alt 12 den Acht um Foras na Mara, 1991. Cuimsítear sna ráitis airgeadais:

•
•
•
•
•

an ráiteas ar ioncam agus caiteachas agus cúlchistí coinnithe ioncaim
an ráiteas ar ioncam cuimsitheach
an ráiteas ar an staid airgeadais
an ráiteas ar shreafaí airgid, agus
na nótaí gaolmhara, achoimre ar bheartais shuntasacha chuntasaíochta ina measc.

I mo thuairim, tugtar sna ráitis airgeadais léiriú fíor agus cothrom ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais Foras
na Mara an 31 Nollaig 2018 agus ar a ioncam agus caiteachas don bhliain 2018 i gcomhréir le Caighdeán um Thuairisciú
Airgeadais (FRS) 102 – an Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais atá infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na
hÉireann.

Bunús na tuairime
Thug mé faoi m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta um Iniúchóireacht (CIIanna) faoi
mar a d’fhógair an Eagraíocht Idirnáisiúnta UasForas Iniúchóireachta. Déantar cur síos ar m’fhreagrachtaí faoi na caighdeáin
siúd san aguisín leis an tuarascáil seo. Tá mé neamhspleách ó Foras na Mara agus chomhlíon mé mo chuid freagrachtaí
eiticiúla eile i gcomhréir leis na caighdeáin.
Creidim gur leor agus gur cuí an fhianaise iniúchóireachta a fuair mé chun bunús a sholáthar do mo thuairim.

Tuairisciú ar fhaisnéis eile seachas na ráitis airgeadais, agus ar cheisteanna eile Chuir
Foras na Mara faisnéis áirithe eile i láthair, sa mhullach ar na ráitis airgeadais. Cuimsítear ann seo an tuarascáil bhliantúil,
an ráiteas rialachais agus tuarascáil chomhaltaí an Bhoird agus an ráiteas ar rialú inmheánach. Déantar cur síos ar
m’fhreagrachtaí chun tuairisciú a dhéanamh maidir leis an bhfaisnéis siúd, agus ar cheisteanna áirithe eile ar a dtuairiscím
mar eisceacht, san aguisín leis an tuarascáil seo.
Níl aon rud le tabhairt le fios agam ina leith sin.
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Andrew Harkness
Le haghaidh agus thar ceann
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
An 9 Nollaig 2019

Aguisín leis an tuarascáil

•

Freagrachtaí Comhaltaí Boird
Mar atá sonraithe sa ráiteas rialachais agus i dtuarascáil na
gcomhaltaí boird, tá comhaltaí an bhoird freagrach as:

•
•
•
•
•

 llmhú na ráiteas airgeadais san fhoirm a fhorordaítear
u
faoi Alt 12 den Acht um Foras na Mara, 1991
 chinntiú go dtugtar sna ráitis airgeadais léiriú fíor
a
agus cóir i gcomhréir le FRS 102
rialtacht na n-idirbheart a chinntiú
 easúnú a dhéanamh ar cé acu an bhfuil nó nach
m
bhfuil úsáid an ghnóthais leantaigh chuntasaíochta cuí,
agus
 n rialú inmheánach sin a dheimhníonn siad is gá
a
lena chumasú ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó
mhíshonrú ábhartha, cé acu más calaois nó earráid is
cúis leis.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste
Ceanglaítear orm faoi Alt 12 den Acht um Foras na Mara, 1991
chun iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais an Fhorais agus
chun tuairisciú a dhéanamh orthu le Tithe an Oireachtais.
Is é mo chuspóir agus mé ag tabhairt faoin iniúchadh dearbhú
réasúnta a fháil faoi cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na ráitis
airgeadais, ina n-iomláine, saor ó mhíshonrú ábhartha, cé acu
más calaois nó earráid is cúis leis. Is ionann dearbhú réasúnta
agus ardleibhéal de dhearbhú, ach ní hionann é agus ráthaíocht
go mbraithfidh iniúchadh faoina dtugtar i gcomhréir leis na
CIIanna i gcónaí míshonrú ábhartha nuair is ann dó. Féadfaidh
míshonruithe eascairt ó chalaois nó earráid agus meastar go
bhfuil siad ábhartha más féidir súil réasúnta a bheith leis go
n-imreoidh siad tionchar ar chinntí geilleagracha úsáideoirí a
rinneadh ar bhunús na ráiteas airgeadais seo.
Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na CIIanna, déanaim
breithiúnas gairmiúil agus leanann amhras gairmiúil a bheith
orm i gcaitheamh an iniúchta. Agus amhlaidh á dhéanamh
agam.

•

•

•

 ainaithním agus measúnaím na rioscaí i leith
S
mhíshonrú ábhartha na ráiteas airgeadais, cé acu más
calaois nó earráid is cúis leis, dearaim agus tugaim
faoi nósanna imeachta iniúchta a fhreagraíonn ar na
rioscaí siúd, agus faighim fianaise iniúchta ar leor agus
ar cuí í le bunús a sholáthar do mo thuairim. Tá an
riosca a chruthaítear nuair nach mbraitear míshonrú
ábhartha a eascraíonn as calaois níos airde ná riosca
a eascraíonn as earráid, mar gheall go bhféadfadh
claonpháirteachas, brionnú, easnaimh d’aon turas,
míléiriú, nó gabháil i dtreis ar rialú inmheánach.
 aighim tuiscint ar rialú inmheánach a bhaineann leis
F
an iniúchadh d’fhonn nósanna imeachta iniúchta a
dhearadh atá cuí faoi na cúinsí, ach nach bhfuil cuí ar
mhaithe le tuairim a léiriú faoi éifeachtacht na rialuithe
inmheánacha.
 éanaim meastóireacht ar oiriúnacht na mbeartas
D
cuntasaíochta a úsáidtear agus réasúntacht na
meastachán cuntasaíochta agus an nochta ghaolmhair.

•

 ainim tátal a bhaint as oiriúnacht na húsáide a
B
bhaintear an bonn gnóthais leantaigh na cuntasaíochta
agus, bunaithe ar an bhfianaise iniúchta a fuarthas,
cé acu arb ann nó nach ann d’éiginnteacht ábhartha
a bhaineann le himeachtaí nó coinníollacha a
d’fhéadfadh cumas Foras na Mara a chur faoi amhras
suntasach chun leanúint mar ghnóthas leantach. Má
bhainim an tátal as gurb ann d’éiginnteacht ábhartha,
ceanglaítear orm aird a thabhairt i mo thuarascáil ar
an nochtadh gaolmhar sna ráitis airgeadais nó, mura
cuí an nochtadh sin, ceanglaítear orm mo thuairim a
bhunathrú. Tá mo chonclúidí bunaithe ar an bhfianaise
iniúchta a fuarthas a fhad le dáta mo thuarascála.
D’fhéadfadh go mbeadh imeachtaí nó coinníollacha
amach anseo mar chúis leis, áfach, go gcuirfidh Foras
na Mara deireadh le leanúint mar ghnóthas leantach.
 éanaim meastóireacht ar chur i láthair, struchtúr agus
D
ábhar foriomlán na ráiteas airgeadais, an nochtadh san
áireamh, agus cé acu an léirítear nó nach léirítear sna
ráitis airgeadais na bun-idirbhearta agus imeachtaí ar
bhealach a bhaineann cur i láthair cothrom amach.

Déanaim cumarsáid leo siúd atá freagrach as rialachas i ndáil
le, i measc ceisteanna eile, scóip agus uainiú pleanáilte an
iniúchta agus torthaí suntasacha iniúchta, aon easnaimh i rialú
inmheánach ina measc a shainaithnímid i rith m’iniúchta.

Faisnéis eile seachas na ráitis airgeadais
Ní chumhdaíonn mo thuairim faoi na ráitis airgeadais an
fhaisnéis eile a chuirtear i láthair sna ráitis siúd agus ní léirím
aon fhoirm de chonclúid dearbhaithe faoi.
I dtaobh m’iniúchta ar na ráitis airgeadais, ceanglaítear orm faoi
na CIIanna chun an fhaisnéis eile a chuirtear i láthair a léamh
agus, nuair atá amhlaidh á dhéanamh, breithniú a dhéanamh
ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an fhaisnéis eile neamhchomhsheasmhach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó
an t-eolas a fuair mé san iniúchadh, nó más dealraitheach,
ar bhealach eile, go ndearnadh an fhaisnéis eile a mhíshonrú
go hábhartha. Má bhainim an tátal as, bunaithe ar an obair a
rinne mé, go ndearnadh an fhaisnéis eile seo a mhíshonrú go
hábhartha, tá orm sin a thabhairt le fios.

Tuairisciú ar cheisteanna eile
Tugaim faoi m’iniúchadh trí thagairt a dhéanamh do
bhreithniúcháin speisialta a bhaineann le comhlachtaí Stáit
maidir lena mbainistiú agus lena n-oibriú. Tuairiscím más ann
do cheisteanna ábhartha lena mbaineann an bealach a tugadh
faoi ghnó poiblí.
Lorgaím fianaise a fháil faoi rialtacht na n-idirbheart airgeadais
i gcúrsa an iniúchta. Tuairiscím más ann d’aon chás ábhartha
nár caitheadh airgead poiblí chun a gcríoch beartaithe nó sa
chás nach raibh na hidirbhearta i gcomhréir leis na húdaráis a
bhí á rialú.

Tuairiscím, trí eisceacht, chomh maith, sna cásanna seo a
leanas,
•

Ní bhfuair mé, i mo thuairim, an fhaisnéis agus na
mínithe go léir a theastaigh uaim chun m’iniúchadh a
dhéanamh, nó

•

I mo thuairim, níor leor na taifid chuntasaíochta lena
ligean dom na ráitis airgeadais a léamh gan stró agus a
iniúchadh i gceart, nó

•

Níl na ráitis airgeadais, i mo thuairim, i gcomhréir leis na
taifid chuntasaíochta.
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL
CHOMHALTAÍ AN BHOIRD
Rialachas
Bunaíodh Bord Foras na Mara faoi Acht um Foras na Mara, 1991. Tá feidhmeanna an Bhoird leagtha amach in alt 3 den Acht
seo. Tá an Bord cuntasach don Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus tá sé freagrach as dea-rialachas a chinntiú agus
cuireann sé an tasc seo i gcrích trí chuspóirí agus spriocanna straitéiseacha a shonrú agus cinntí straitéiseacha a dhéanamh
maidir le gach mórcheist gnó. Is é an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) agus an fhoireann bainistíochta sinsearach
atá freagrach as bainistíocht laethúil, rialú agus treo Foras na Mara. Ní mór don POF agus don fhoireann bainistíochta
sinearach an treo straitéiseach ginearálta atá sonraithe ag an mBord a leanúint, agus a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag
gach comhalta Boird ar na príomhghníomhaíochtaí agus cinntí atá le cur i gcrích ag an eintiteas, lena n-áirítear aon rioscaí
suntasacha a d’fhéadfadh a bheith i gceist. Feidhmíonn an POF mar phointe teagmhála díreach idir an Bord agus foireann
bainistíochta Foras na Mara. De réir an Achta um Foras na Mara, comhlíonann an Bord a dhualgais mar atá sonraithe thíos.

Freagrachtaí an Bhoird
Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach i Buan-Orduithe an Bhoird, An Sceideal Nithe atá le Cinneadh ag an
mBord agus Róil an Bhoird, an Chathaoirligh, an Phríomhfheidhmeannaigh agus Rúnaí an Bhoird, a áirítear iontu freisin na
nithe atá forchoimeádta go sonrach le cinneadh ag an mBord. I measc na nithe buana a bhreithníonn an Bord tá:

•
•
•
•
•

Dearbhú leasa
Tuarascálacha ó choistí
Ráiteas airgeadais agus míreanna caiteachais sa bhreis ar €50,000
Cur chun feidhme na straitéise agus
Nithe forchoimeádta.

Soláthraíonn Bord Foras na Mara ceannaireacht agus treo straitéiseach don eagraíocht, sainmhíníonn sé misean na
hInstitiúide, agus forbraíonn sé na beartais a theastaíonn chun a spriocanna a chomhlíonadh. Sonraíonn an Bord
spriocanna feidhmíochta agus déanann sé dul chun cinn a thomhas dá réir seo, trí mhonatóireacht ghéar a dhéanamh ar
bhuiséid agus ar fheidhmíocht airgeadais. Treoraíonn an Bord an eagraíocht chomh fada is a bhaineann le hiompar eiticiúil
agus ar shlí a thagann le bunluachanna na heagraíochta.
Ceanglaíonn Alt 12 d’Acht um Foras na Mara, 1991 ar Bhord Foras na Mara na cuntais go léir is cuí agus is gnách ar an
airgead go léir atá faighte agus caite aige a choimeád, i cibé foirm a cheadóidh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, le toiliú
an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Nuair a bhíonn na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, ceanglaítear ar Foras na Mara:

• polasaithe cuntasaíochta cuí a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach,
• breithiúnais agus meastacháin atá réasúnta agus stuama a dhéanamh,
• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé oiriúnach glacadh leis go leanfaidh sé
ag feidhmiú, agus

• a shonrú cibé acu ar leanadh nó nár leanadh le caighdeáin chuntasaíochta cuí, faoi réir aon imeachtaí ábhartha arna
nochtadh agus arna míniú sna ráitis airgeadais.
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Tá an Bord freagrach as taifid chuntasaíochta oiriúnacha a choimeád a nochtann, go réasúnta cruinn ag tráth ar bith, a staid
airgeadais agus a chuireann ar a chumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 12 d’Acht um Foras na Mara,
1991. Tá an Bord freagrach as cothabháil agus sláine na faisnéise corparáidí agus airgeadais ar shuíomh Gréasáin Foras na
Mara.
Tá an Bord freagrach as an bplean agus buiséad bliantúil a fhaomhadh. Chomh maith leis sin, tá an Bord freagrach as a
shócmhainní a chosaint agus, dá réir sin, bearta réasúnacha a dhéanamh chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a
bhrath.
Measann an Bord go dtugann ráitis airgeadais an Bhoird léargas fíorcheart ar fheidhmíocht airgeadais agus ar staid
airgeadais Foras na Mara don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018 agus amhail ar an 31 Nollaig 2018, faoi seach.

Struchtúr an Bhoird
Páirteach sa Bhord tá Cathaoirleach agus ochtar gnáthchomhaltaí, agus tá siad ar fad ceaptha ag an Aire Talmhaíochta,
Bia agus Mara. Ceapadh comhaltaí an Bhoird ar feadh tréimhse 5 bliana agus bhuail siad le chéile 12 uair ar fad in 2018.
Sonraítear sa tábla thíos an tréimhse cheapacháin do na comhaltaí reatha:

Comhalta Boird

Ról

Dáta an Cheapacháin

John Killeen

Cathaoirleach

An 8ú Eanáir 2014

Lorcán O’Cinneide

Gnáthchomhalta

An 2ú Nollaig 2015

Dermot Clohessy

Gnáthchomhalta

An 2ú Nollaig 2015

Alan Dobson

Gnáthchomhalta

An 2ú Nollaig 2015

Owen Lewis

Gnáthchomhalta

An 2ú Nollaig 2015

David Owens

Gnáthchomhalta

An 6ú Feabhra 2018

Berna Grist

Gnáthchomhalta

An 6ú Feabhra 2018

Patricia Barker

Gnáthchomhalta

An 19ú Feabhra 2018

Donal Kelly

Gnáthchomhalta

An 15ú Aibreán 2018

Tháinig deireadh le chéad téarma John Killeen ar an 8ú Eanáir 2019 agus d’athcheap an tAire é le haghaidh téarma breise
cúig bliana ar an 8ú Eanáir 2019. I rith 2018, athcheapadh David Owens, Berna Grist, Patricia Barker agus Donal Kelly ar an
mBord ar na dátaí sonraithe thuas.
Tá dhá choiste bunaithe ag an mBord, mar seo a leanas:
Coiste Iniúchta agus Riosca: ar a bhfuil ceathrar comhaltaí Boird, agus is comhaltaí neamhfheidhmiúcháin iad ar fad. Is é
an ról atá ag an gCoiste Iniúchta agus Riosca (CIR) tacú leis an mBord lena fhreagrachtaí as nithe a bhaineann le riosca, rialú
agus rialachas, agus dearbhú gaolmhar. Tá an CIR neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais na heagraíochta. Cinntíon an
Coiste, go háirithe, go ndéantar monatóireacht ghníomhach agus neamhspleách ar na córais rialaithe inmheánacha, lena
n-áirítear na gníomhaíochtaí iniúchta. Tuairiscíonn an CIR don Bhord i ndiaidh gach cruinnithe, agus go foirmiúil i scríbhinn
gach bliain.
Seo a leanas comhaltaí an Choiste Iniúchta agus Riosca: Patricia Barker (Cathaoirleach), David Owens, Dermot Clohessy
agus Donal Kelly. Bhí 8 gcruinniú ag an CIR in 2018.
In 2018, reáchtáil an Bord agus Coiste Iniúchta agus Riosca féinmheastóireacht ar a bhfeidhmíocht faoi seach.
An Foghrúpa Straitéise Boird: tá triúr comhaltaí Boird páirteach san fhoghrúpa, agus is comhaltaí neamhfheidhmiúcháin
iad ar fad. Is é an ról atá ag an bhFoghrúpa Straitéise Boird (FGSB) forbairt Straitéis Foras na Mara 2018-2022 a threorú.
Seo a leanas comhaltaí an choiste: Lorcán O’Cinnéide (Cathaoirleach), Dermot Clohessy agus Alan Dobson. Reáchtáladh 2
chruinniú den Fhoghrúpa Straitéise Boird in 2018.
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Sceideal Tinrimh, Táillí agus Costais
Tá sceideal tinrimh maidir le cruinnithe Boird agus Coiste le haghaidh 2018 leagtha amach thíos, lena n-áirítear na táillí agus
na costais a fuair gach comhalta:
Bord

An Coiste Iniúchta
agus Riosca

Foghrúpa
Straitéise Boird

Líon na gCruinnithe

12

8

2

John Killeen

12

Patricia Barker

11

8

7,695

2,143

David Owens*

10

6

6,957

911

Berna Grist*

10

6,957

2,313

5,911

5,035

7,695

3,824

2

7,695

4,318

2

7,695

3,304

7,695

3,552

70,270

25,400

Ainm

Costais 2018
€

11,970

Lorcán O’Cinneide

11

Donal Kelly

8

4

Dermot Clohessy

12

8

Alan Dobson**

6

Owen Lewis

12

Iomlán

Táillí 2018
€

2

*Athcheapadh David Owens agus Berna Grist i mí Feabhra 2018 agus d’fhéadfaidís freastal ar uasmhéid 11 chruinniú Boird in 2018.
** Íocadh táille Alan Dobson le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC). Tá Alan Dobson fostaithe go lánaimseartha ag UCC agus níor íocadh an táille go díreach leis de réir
phrionsabal Aon-Tuarastal an Duine (ATD).

Nochtaí arna gCeangal de réir an Chóid Cleachtais chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016)
Tá an Bord freagrach as a chinntiú go bhfuil ceanglais an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (“an Cód”), mar a
d’fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016, á gcomhlíonadh ag Foras na Mara. Ceanglaítear
an nochtadh seo a leanas de réir an Chóid:

Costais Chomhairleachta
Áirítear i gcostais chomhairleachta an costas a bhaineann le comhairle sheachtrach a chur ar fáil don fhoireann bainistíochta
agus ní áirítear iontu feidhmeanna seachfhoinsithe ‘gnó mar is gnách’.
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Dlí
Airgeadas agus Rialachas

2018
€
64,938
179,487

2017
€
44,226
119,345

Caidreamh Poiblí/Margaíocht

25,656

74,426

AD agus Pinsean
Pleanáil Gnó
Meastóirí
Forbairt Gnó
TF
Forbairt Loingeas
Bithfhionnachtain
Eile

14,329
15,785
64,187
69,495
28,597
277,561
0
55,965

8,377
115,050
75,364
213,097
41,357
161,355
19,987
39,207

796,000

911,791

Iomlán

Costais agus Socruithe Dlí
Ní raibh aon chostais nó socruithe dlí ag Foras na Mara a bhain le haon déileáil le tríú páirtithe. Ní áirítear anseo caiteachas
tabhaithe i ndáil le comhairle ghinearálta dlí a fuair Foras na Mara atá nochta sna costais Chomhairleachta thuas.

Caiteachas Taistil agus Cothaithe
Tá an caiteachas taistil agus cothaithe á chatagóiriú mar seo a leanas:
2018
€

2017
€

25,400

30,996

680,861

756,934

0

0

551,817

577,789

1,258,078

1,365,719

2018
€

2017
€

Fáilteachas Foirne

6,148

6,747

Fáilteachas Cliant

755

1,362

6,903

8,109

Intíre
Idirnáisiúnta

Bord
Fostaithe
Bord
Fostaithe

Iomlán

Caiteachas Fáilteachais
Áirítear sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais an caiteachas fáilteachais seo a leanas:

Iomlán

Ráiteas Comhlíontachta
Ghlac an Bord leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) agus tá nósanna imeachta bunaithe chun
comhlíontacht leis an gCód a chinntiú. Bhí an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú á chomhlíonadh ina iomláine ag
Foras na Mara ar an 31 Nollaig 2018.

Thar ceann an Bhoird

An John Killeen
Cathaoirleach
Dáta: an 3 Nollaig 2019
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FORAS NA MARA
RÁITEAS AR RIALÚ INMHEÁNACH
Raon Feidhme Freagrachta
Thar ceann Foras na Mara, admhaím an fhreagracht atá ar an mBord a chinntiú go bhfuil córas éifeachtach de rialú
inmheánach á chothabháil agus á fheidhmiú. Áirítear sa fhreagracht seo ceanglais an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí
Stáit a Rialú 2016.

Aidhm an Chórais Rialaithe Inmheánach
Is é an aidhm atá leis an gcóras rialaithe inmheánach riosca a bhainistiú ag leibhéal measartha seachas deireadh a chur le
riosca ar fad. Dá réir sin, ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnta seachas dearbhú absalóideach a sholáthar go bhfuil
sócmhainní á gcosaint, go bhfuil idirbhearta á n-údarú agus á dtaifeadadh i gceart, agus go bhfuil earráidí nó mírialtachtaí
ábhartha á gcosc nó á mbrath ar bhealach tráthúil.
Tá an córas rialaithe inmheánach, a sholáthraíonn treoir arna heisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
curtha i bhfeidhm ag Foras na Mara don bhliain dar críoch an 31 Nollaig agus suas go dtí dáta faofa na ráiteas airgeadais.

Príomhnósanna Imeachta Rialaithe
Tá timpeallacht láidir rialaithe bunaithe ag Bord Foras na Mara i bhForas na Mara tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

• Cruinnithe Boird rialta a reáchtáil agus áirítear ar an gclár oibre ceisteanna straitéiseacha cosúil le rialachas 		
corparáideach, bainistíocht airgeadais agus straitéis chorparáideach

• Cur chun feidhme Straitéis Foras na Mara
• Freagrachtaí, údarás agus cuntasacht atá sainmhínithe go soiléir, tarmligean feidhmeanna oiriúnacha agus beartais
uile Foras na Mara a athbhreithniú agus a fhaomhadh

•

Buiséid bhliantúla, réamhaisnéisiú sreabhaidh airgid agus caiteachas cláir chaipitil a fhaomhadh, agus 		
athbhreithniú foirmiúil a dhéanamh orthu ag gach cruinniú Boird

• Obair an Choiste Iniúchta agus Riosca, a raibh 8 gcruinniú aige in 2018
• Reáchtaladh ceithre iniúchadh inmheánacha in 2018, agus reáchtáladh cruinnithe rialta idir an Coiste Iniúchta agus
Riosca agus na hIniúchóirí Inmheánacha chun a gclár oibre, torthaí a n-iniúchtaí, a moltaí a phlé agus reáchtáladh
cruinniú príobháideach nach raibh comhaltaí an fheidhmeannais i láthair aige

• Oibriú an chórais bainistíochta riosca agus athbhreithniú bliantúil ar an bpolasaí riosca agus athbhreithniú ráithiúil
ar an gclár riocsaí agus tuarascáil ó na comh-oifigigh riosca

• Córais láidre sláinte agus sábháilteachta, agus tuarascálacha míosúla a chur ar fáil don Bhord 
• Monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíontacht le reachtaíocht lena n-áirítear Saoráil Faisnéise agus Rochtain ar
Fhaisnéis Chomhshaoil

• Na córais rialaithe inmheánacha mar atá mionsonraithe i gCreat Rialaithe Oibriúcháin Foras na Mara ina leagtar

amach na príomhrialuithe atá i bhfeidhm laistigh den Institiúid, mar aon le húinéir gach rialaithe. Chun caighdeán na
tuarascála a fheabhsú tuilleadh, tá Ráiteas Dearbhaithe curtha ar fáil ag gach úinéir rialaithe le haghaidh gach tacar
rialuithe i ndáil le 2018.
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach
Rinne an Coiste Iniúchta agus Riosca athbhreithniú ar an Ráiteas ar Rialú Inmheánach ar an 26ú Feabhra 2019.

Córais Bainistíochta Airgeadais agus Buiséid
Tá córas buiséadaithe cuimsitheach bliantúil ann ina n-áirítear ioncam bliantúil, próiseas leithdháilte buiséid,
réamhaisnéisiú sreabhaidh airgid agus buiséadú cláir chaipitil atá athbhreithnithe agus faofa ag an mBord ag tús gach
bliana, agus déantar athbhreithniú foirmiúil ag gach cruinniú Boird ina dhiaidh sin. Tá polasaithe agus nósanna imeachta
bunaithe i ndáil le nithe buiséid agus airgeadais, agus bíonn ar an mBord gach conradh a bhfuil luach níos mó ná €50,000
luaite leis a bhreithniú agus a fhaomhadh. Déanann an Feidhmeannas athbhreithniú rialta ar na tuarascálacha bainistíochta
airgeadais agus tá Plean Corparáideach Soláthair i bhfeidhm.

Nósanna imeachta chun monatóireacht a dhéanamh ar
éifeachtacht an Chórais Rialaithe Inmheánach
Cuireadh Plean Iniúchta Inmheánaigh 2018 chun feidhme ina iomláine agus cuireadh na hiniúchtaí seo a leanas i gcrích:

•
•
•
•

Athbhreithniú ar Rialuithe Inmheánacha Airgeadais 2018
Comhlíontacht leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú
Rialuithe Ginearálta TF
AD agus Párolla

Tá pleananna cur chun feidhme chun dul i ngleic le moltaí iniúchta inmheánaigh á bhfaomhadh ag an gCoiste Iniúchta
& Riosca. Déantar athbhreithniú bliantúil ar dhul chun cinn ar chur chun feidhme gníomhartha i ngach Plean Cur Chun
Feidhme Iniúchta Inmheánaigh agus cuirtear tuarascáil ar fáil don Choiste Iniúchta & Riosca agus don Bhord.
Tugann léargas sa Phlean Iniúchta Inmheánaigh le haghaidh 2018 ar na rioscaí aitheanta i gClár Rioscaí Foras na Mara, an
litir bhainistíochta ó Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, agus forbairtí agus ceisteanna ginearálta a bhaineann le
Rialachas Corparáideach. D’fhaomh an Coiste Iniúchta & Riosca an Plean Iniúchta Inmheánaigh le haghaidh 2019-2021 i mí
na Nollag 2018 agus d’fhaomh Bord Foras na Mara an plean i mí Feabhra 2019.

Acmhainn Déileáil le Riosca
Tá Coiste Iniúchta agus Riosca (CIR) ag Foras na Mara a áirítear ann ceathrar comhaltaí Boird ag a bhfuil raon leathan taithí
lena n-áirítear saineolas airgeadais agus iniúchta, agus is duine de na comhaltaí an Cathaoirleach.
Chomh maith leis sin, tá feidhm iniúchta inmheánaigh bunaithe ag Foras na Mara a bhfuil dóthain acmhainní ar fáil lena
haghaidh agus a reáchtálann clár oibre atá comhaontaithe le CIR agus faofa ag an mBord. Tá an fheidhm seachfhoinsithe
chuig comhlacht tráchtála. D’fhonn leanúnachas cuí gnó a chinntiú tá beirt Chomh-Oifigeach Riosca ceaptha.
Déanann an CIR maoirseacht ar an bpolasaí bainistíochta riosca ina sonraítear na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann d’Foras
na Mara, na próisis ghinearálta bainistíochta atá i bhfeidhm, agus mionsonraí maidir le róil agus freagrachtaí na gcomhaltaí
foirne i ndái le riosca. Tá an polasaí eisithe do na comhaltaí foirne ar fad a bhfuiltear ag súil a bheidh ag obair laistigh de
pholasaithe bainistíochta riosca Foras na Mara, chun aird an lucht bainistíochta a tharraingt ar rioscaí agus ar laigí rialaithe
agus chun freagracht a ghlacadh as rioscaí agus as rialuithe laistigh dá réimse oibre féin.
Tá breithniú déanta ar impleachtaí airgeadais rioscaí gnó tríd an bpróiseas foirmiúil gnó measúnaithe riosca agus nuair
a bhí Pleananna Iniúchta Inmheánaigh Foras na Mara á n-ullmhú. Tá tacar cuimsitheach de Nósanna Imeachta bunaithe
chun gnéithe suntasacha airgeadais ghnó Foras na Mara a rialú lena n-áirítear teorainneacha údaraithe do cheannachán/do
chaiteachas.
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Creat Riosca agus Rialaithe
Tá córas bainistíochta riosca curtha chun feidhme ag Foras na Mara a shainaithníonn agus a thuairiscíonn príomhrioscaí
agus na gníomhartha bainistíochta atá á ndéanamh chun déileáil leis na rioscaí sin, agus chomh fada agus is féidir, chun na
rioscaí sin a mhaolú.
Tá an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016 á chomhlíonadh ag Polasaí Bainistíochta Riosca agus Polasaí
Leanúnachais Gnó Foras na Mara. Tá beirt Oifigeach Riosca ceaptha ag Foras na Mara. Tá clár rioscaí i bhfeidhm ina
sainaithnítear na príomhrioscaí atá os comhair Foras na Mara agus tá na rioscaí seo sainaitheanta, measúnaithe agus
rangaithe de réir a suntasaí is atá siad. Déanann an CIR an clár a athbhreithniú agus a nuashonrú gach ráithe. Úsáidtear
toradh na measúnuithe seo chun acmhainní a phleanáil agus a leithdháileadh lena chinntiú go bhfuil rioscaí á mbainistiú ag
leibhéal cuí.
Tá mionsonraí le fáil sa chlár rioscaí faoi na rialuithe agus na gníomhartha a theasaíonn chun rioscaí a mhaolú agus tá
freagracht i ndáil le feidhmiú rialuithe sannta do chomhaltaí foirne ar leith. Deimhním go bhfuil timpeallacht rialaithe i
bhfeidhm a áirítear ann na gnéithe seo a leanas:

• Tá nósanna imeachta le haghaidh gach príomhphróiseas gnó doiciméadaithe
• Tá freagrachtaí airgeadais sannta ag leibhéal bainistíochta mar aon le cuntasacht chomhfhreagrach
• Tá córas buiséadaithe cuí i bhfeidhm le buiséad bliantúil a bhfuil an lucht bainistíochta sinsearach i mbun 		
athbhreithniú a dhéanamh air

• Tá córais bunaithe a bhfuil sé mar aidhm leo sláine na gcóras teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide a chinntiú
• Tá córais bunaithe chun na sócmhainní a chosaint, agus
• Tá nósanna imeachta rialaithe i bhfeidhm i ndáil le maoiniú deontais do ghníomhaireachtaí seachtracha chun rialú

cuí a chinntiú chomh fada is a bhaineann le faomhadh deontas agus monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh
ar dheontaithe lena chinntiú nach bhfuil maoiniú deontais curtha i bhfeidhm ach don chuspóir beartaithe.

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach
Tá nósanna imeachta foirmiúla bunaithe chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus cuirtear easnaimh
rialaithe in iúl dóibh siúd atá freagrach as gníomh ceartaitheach a dhéanamh agus don lucht bainistíochta agus don Bhord,
áit ar cuí, ar bhealach tráthúil. Deimhním go bhfuil na córais mhonatóireachta leanúnacha seo a leanas bunaithe:

• Tá príomhrioscaí agus rialuithe gaolmhara aitheanta agus tá próisis curtha i bhfeidhm chun monatóireacht a 		
dhéanamh ar oibriú na bpríomhrialuithe seo agus aon easnaimh aitheanta a thuairisciú

• Tá socruithe tuairiscithe bunaithe ag gach leibhéal ina bhfuil freagracht as bainistíocht airgeadais sannta, agus
• Tá athbhreithnithe rialta á ndéanamh ag an bhfoireann bainistíochta sinsearach ar thuarascálacha tréimhsiúla agus
bliantúla feidhmíochta agus airgeadais a thugann léargas ar fheidhmíocht i gcomparáid le buiséid/réamhaisnéisí

Soláthar
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta bunaithe ag Foras na Mara lena chinntiú go bhfuil na rialacha agus treoirlínte
soláthair reatha á gcomhlíonadh. Seachas na ceisteanna ar tarraingíodh aird orthu san alt ar Rialú Inmheánach thíos, bhí na
nósanna imeachta seo á gcomhlíonadh ag an Institiúid.

Athbhreithniú ar Éifeachtacht
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Deimhním go bhfuil nósanna imeachta bunaithe ag Foras na Mara chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht a
nósanna imeachta bainistíochta agus rialaithe riosca. Tugadh faoi athbhreithniú ar fheidhmíocht an Bhoird agus an Choiste
Iniúchta agus Riosca trí fhéinmheasúnú a rinneadh in 2018. Tá an mhonatóireacht agus an t-athbhreithniú atá á ndéanamh
ag Foras na Mara ar an gcóras maidir le rialú inmheánach airgeadais bunaithe ar an obair atá á déanamh ag na hiniúchóirí
inmheánacha agus seachtracha, an Coiste Iniúchta agus Riosca a dhéanann maoirseacht ar a gcuid oibre, agus an fhoireann
bainistíochta sinsearach laistigh d’Foras na Mara atá freagrach as forbairt agus cothabháil an chreata rialaithe inmheánaigh.

Athbhreithniú Bliantúil ar Éifeachtacht an Rialaithe
Inmheánaigh
Deimhním go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha in 2018 agus gur fhaomh an
Bord é ar an 25 Márta 2019. Nuair a bhí an t-athbhreithniú seo á dhéanamh, chuir comhaltaí an Bhoird an méid seo a leanas
san áireamh:

• Beartais, córais agus nósanna imeachta bainistíochta riosca
• Rinneadh ceithre iniúchadh inmheánacha in 2018. Sholáthair gach iniúchadh dearbhú substaintiúil agus tá gach
moladh á chur chun feidhme

• Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchadh seachtrach
• Obair an Choiste Iniúchta agus Riosca

Ceisteanna a bhaineann le Rialú Inmheánach
Ní raibh aon chaillteanas ábhartha, calaois nó sárú ar rialú le tuairisciú in 2018.
Tharraing an t-iniúchadh a rinneadh ar ráitis airgeadais 2017 aird ar laigí sa rialú a bhí á dhéanamh ar shócmhainní
seasta. In 2018, chuir an Institiúid réiteach an chláir sócmhainní seasta i dteannta le ráitis airgeadais i gcrích agus tá na
coigeartuithe anuas ón réiteach san áireamh i ráitis airgeadais 2018. Bhí an tionchar a bhí aige seo cothrom le €55k ar an
nglanluach de réir na leabhar ar shócmhainní seasta in 2018. Déanfaidh an Institiúid stocáireamh iomlán i rith 2019 agus
déanfar an clár sócmhainní seasta agus na ráitis airgeadais a nuashonrú i ndiaidh an stocáirimh. Níl an Institiúid ag súil go
mbeidh aon éifeacht ábhartha ag an stocáireamh ar an nglanluach de réir na leabhar sna ráitis airgeadais.
Íocann Foras na Mara deontais le tríú páirtithe éagsúla (i.e. institiúidí tríú leibhéal, cuideachtaí a bhfuil baint acu le taighde
mara) faoin gclár Taighde Mara. De réir fhorálacha Chiorclán 13/2014 (Bainistíocht ar agus Cuntasacht as Deontais ó
Státchistí) na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA), i mí Feabhra 2018 agus i mí Feabhra 2019, rinne an
Institiúid, tríd an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, iarratas ar cheadú ó RCPA leanúint le réamh-mhaoiniú le haghaidh na
ndeontas seo. Ag dáta faofa na ráiteas airgeadais, ní raibh ceadú foirmiúil faighte ag an Institiúid ó RCPA.
Tharraing iniúchadh 2018 aird ar dhá chás de sholáthar neamhchomhlíontach. Íocadh beagnach €100,000 le soláthraí
amháin a sholáthar tomhaltáin éagsúla. Níor foilsíodh tairiscint i ndáil leis an gcomhsholáthar seo. Bhí gach ordú aonair
a rinneadh faoi €5,000 agus bhí na nósanna imeachta soláthair a leanadh bunaithe ar an teorainn sin. Ar leithligh leis sin,
íocadh suim €59,000 le soláthraí sa dá mhí i ndiaidh don chonradh dul in éag. Bhí sé seo i gceist mar thoradh ar chonradh a
bronnadh faoi mhionchomórtas ar cuireadh síneadh leis i ndiaidh dháta deiridh an chonartha. Tá athbhreithniú á dhéanamh
ag an Institiúid ar a nósanna imeachta lena chinntiú nach mbíonn a leithéid d’eisceachtaí ann arís amach anseo. Meabhrófar
an tábhacht a bhaineann le comhlíontacht iomlán le treoirlínte soláthair phoiblí a chinntiú d’fhoireann uile na hInstitiúide.

Níor tarraingíodh aird ar aon laigí eile sa rialú inmheánach in 2018 a éilíonn go nochfar iad sna ráitis airgeadais.

Thar ceann an Bhoird

An Dr John Killeen
Cathaoirleach
Dáta: an 3 Nollaig 2019
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FORAS NA MARA
RÁITEAS AN CHUNTAIS IONCAIM AGUS
CAITEACHAIS AGUS CÚLCHISTÍ IONCAIM
COINNITHE
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018
Tabhair faoi
deara

2018
€’000

2017
€’000

Deontais Oireachtais

2

32,430

31,363

Deontais Stáit Eile

3

7,703

6,557

4

9,781

5,564

18

4,296

3,836

54,210

47,320

5

13,671

12,682

18

4,159

3,702

Ioncam

Ioncam AE agus Ioncam Eile
Glanmhaoiniú Iarchurtha le haghaidh Sochair Scoir
Caiteachas
Luach Saothair agus Costais Phinsin
Costais Sochair Scoir
Costais Oibriúcháin Árthaí

6

8,136

7,709

Costais Taistil

7

1,258

1,365

Deontais agus Soláthraithe Seirbhíse Seachtracha

8

15,503

9,130

Costais Saoráidí

9

1,872

1,958

TF, Teileafón & Cumarsáid
Costais Saotharlainne & Allamuigh

1,412
1,153

Costais Riaracháin Eile agus Fruilithe Trealaimh

10

3,679

3,617

Dímheas

14

4,857

5,244

56,148

47,972

1,942

602

Farasbarr \ (Easnamh) don bhliain

4

(50)

Iarmhéid tugtha anonn an 1 Eanáir

1,993

2,043

Iarmhéid tugtha anonn an 31 Nollaig

1,997

1,993

Caiteachas Iomlán
Aistriú (go dtí)/ó Chuntas Caipitil

13

Is cuid de na ráitis airgeadais seo an Ráiteas ar Shreafaí Airgid agus Nótaí 1 – 23.

Thar Ceann an Bhoird				

Thar Ceann an Bhoird

____________________________________		

_____________________________________

An Dr John Killeen				
An tOllamh Patricia Barker
Cathaoirleach					Comhalta Boird
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1,717
1,296

FORAS NA MARA
RÁITEAS AR IONCAM CUIMSITHEACH
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018
Tabhair faoi
deara
Farasbarr/(Easnamh) don bhliain i ndiaidh Leithreasuithe

2018
€’000

2017
€’000

4

(50)

Athluacháil Sócmhainní

15

5,460

-

(Caillteanais) Gnóthachain ar Oibleagáid Scéim na Sochar Scoir

18

(1)

(3,754)

Athruithe ar fhoshuíomhanna atá mar bhonn le luach láithreach
Oibleagáid an tSochair Scoir

18

767

(139)

(766)

3,893

5,464

(50)

Coigeartú ar Mhaoiniú Scéim na Sochar Scoir
Ioncam Cuimsitheach Iomlán don bhliain
Is cuid de na ráitis airgeadais seo an Ráiteas ar Shreafaí Airgid agus Nótaí 1 – 23.

Thar Ceann an Bhoird				
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_____________________________________

An Dr John Killeen				
An tOllamh Patricia Barker
Cathaoirleach					Comhalta Boird
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FORAS NA MARA
RÁITEAS AR STAID AIRGEADAIS
AR AN 31 NOLLAIG 2018
Tabhair
faoi deara
Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh

2018
€’000

14

2018
€’000

2017
€’000

21,801

2017
€’000
18,228

Sócmhainní Reatha
Infháltais

16

Airgead tirim agus coibhéisí airgid

7,406

6,981

3,300

137

10,706

7,118

8,709

5,125

Dliteanais Reatha (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)
Míreanna Iníoctha

17

Glansócmhainní Reatha
Sócmhainní Iomlána Lúide Dliteanais Reatha roimh
Oibleagáidí Scoir
Oibleagáidí Sochair Scoir Iarchurtha

18 (63,129)

Maoiniú Sochair Scoir Iarchurtha

18

1,997

1,993

23,798

20,221

(59,599)

63,129

Glansócmhainní Iomlána

59,599
23,798

20,221

Ag déanamh ionadaíochta ar:
Cuntas Caipitil

13

16,341

18,228

Cúlchiste Athluachála

15

5,460

0

1,997

1,993

Cúlchistí Ioncaim Coinnithe

23,798

Is cuid de na ráitis airgeadais seo an Ráiteas ar Shreafaí Airgid agus Nótaí 1 – 23.

Thar Ceann an Bhoird				
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An Dr John Killeen				
An tOllamh Patricia Barker
Cathaoirleach					Comhalta Boird

148

20,221

FORAS NA MARA
RÁITEAS AR SHREAFAÍ AIRGID
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018
2018
€’000

2017
€’000

4

(50)

Glansreafaí Airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Farasbarr\(Easnamh) don bhliain airgeadais
Coigeartuithe le haghaidh:
Dímheas Réadmhaoine, Gléasra agus Trealamh inláimhsithe
Aistriú chuig an gCuntas Caipitil
(Méadú) Laghdú ar Infháltais

4,857

5,244

(1,942)

(602)

(425)

(1,852)

Méadú (Laghdú)/ ar Mhíreanna Iníoctha

3,584

1,147

Glansreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

6,078

3,887

Íocaíochtaí le haghaidh Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh inláimhsithe

(2,915)

(4,642)

Glansreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta

(2,915)

(4,642)

Glanmhéadú (laghdú)/ in airgid tirim agus coibhéisí airgid thirim

3,163

(755)

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim ag tús na bliana airgeadais

137

892

3,300

137

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim ag deireadh na bliana airgeadais
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

1. Polasaithe Cuntasaíochta
Tá an bonn cuntasaíochta agus polasaithe chuntasaíochta
suntasacha arna nglacadh ag Foras na Mara leagtha amach
thíos. Tá siad curtha i bhfeidhm go comhsheasmhach i rith
na bliana, ach tá eisceacht amháin i gceist. Cuireadh athrú
i bhfeidhm sa pholasaí cuntasaíochta a bhain le luacháil
Talamh agus Foirgneamh (féach nóta f) - athrú ó chostas
go dtí athluacháil. Tá anailís déanta ag an Institiúid ar a
caiteachas bunaithe ar nádúr an chostais seachas ar bhonn
an chláir.

(a) Eolas Ginearálta
Bunaíodh Foras na Mara ar an 30 Deireadh Fómhair 1992
faoi fhorálacha Acht um Foras na Mara, 1991. Is in Rinn Mhíl,
Órán Mór, Co. na Gaillimhe, H91 R673, atá ceanncheathrú na
hInstitiúide.
Is iad príomhchuspóirí Foras na Mara mar atá leagtha amach
in alt 4 den Acht “taighde agus forbairt mara a dhéanamh, a
chomhordú, a chur chun cinn agus cabhrú leis agus seirbhísí
dá leithéid a sholáthar a bhaineann le taighde agus forbairt
mhara, a chuirfidh forbairt gheilleagrach chun cinn agus
a chruthóidh fostaíocht agus a chosnóidh an timpeallacht
mhara dar leis an Institiúid”.
Is Eintiteas Leasa Phoiblí (ELP) é Foras na Mara.

(d) An Bonn Ullmhúcháin
Ullmhaítear na ráitis airgeadais de réir mhodh fabhraithe
na cuntasaíochta agus de réir choinbhinsiún an chostais
stairiúil faofa ag an Aire Bia, Talmhaíochta agus Mara le
comhthoiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
de réir Alt 12(1) den Acht um Foras na Mara, 1991.
Tá na polasaithe cuntasaíochta seo a leanas curtha i
bhfeidhm go comhsheasmhach nuair a bhítear ag déileáil le
míreanna a mheastar atá ábhartha i ndáil le ráitis airgeadais
Foras na Mara.

(e) Ioncam
Aithnítear ioncam ag eascairt ó Dheontais Oireachtais ar
bhonn fáltas airgid, ach amháin i gcás ioncam Oireachtais
a bhaineann le caiteachas an Chiste Eorpaigh Muirí agus
Iascaigh (CEMI). Aithnítear é seo ar bhonn fabhraithe mar
ioncam Oireachtais don chaiteachas gaolmhar díreach atá
maoinithe sa bhliain i ndiaidh tharlú an chaiteachais.
Aithnítear ioncam a fhaightear i ndáil le tionscadail taighde
AE agus conartha eile ar bhonn fabhraithe a chiallaíonn go
n-aithnítear an t-ioncam sa tréimhse chuntasaíochta ina
muirearaítear an caiteachas gaolmhar. Caitear le hioncam
réamhíoctha mar ioncam iarchurtha agus áirítear é laistigh
de Mhíreanna Iníoctha sa Ráiteas ar Staid Airgeadais.
Caitear le caiteachas tabhaithe sa chás nach bhfuil an
t-ioncam gaolmhar faighte mar ioncam fabhraithe agus
taispeántar é mar Infháltas sa Ráiteas ar Staid Airgeadais.

(b) Ráiteas Comhlíontachta
Tá ráitis airgeadais Foras na Mara don bhliain dar críoch
an 31 Nollaig ullmhaithe de réir FRS 102, an caighdeán
tuairiscithe airgeadais atá infheidhme sa Ríocht Aontaithe
agus in Éirinn eisithe ag an gComhairle Tuairiscithe
Airgeadais (CTA), mar atá fógartha ag Cuntasóirí Cairte na
hÉireann.

(c) Airgeadra
Tá na ráitis airgeadais curtha i láthair in Euro (€) arb ionann
é agus airgeadra feidhmiúil na hInstitiúide chomh maith. I
gcásanna ina bhfuil méideanna slánaithe go dtí an míle Euro
is cóngaraí, cuirtear é seo in iúl leis an tsiombail €’000.
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(f) Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh agus
Dímheas
Sonraítear Gléasra agus Trealamh ar a chostas lúide
dímheas carntha. Athraíodh bonn luachála talaimh agus
réadmhaoine i rith na bliana faoi athbhreithniú ó chostas
go dtí athluacháil. Rinneadh an t-athrú ó thalamh agus
réadmhaoin go dtí luacháil ionas go bhféadfaí luach
cothrom le dáta de na sócmhainní a fháil don Ráiteas ar
staid airgeadais agus ba iad luachálaithe cáilithe gairmiúla a
rinne é seo.
Tá impleacht na hathluachála leagtha amach i nóta
14. Déanfaidh luachálaí cáilithe gairmiúil Talamh agus
Foirgnimh a athluacháil gach cúig bliana.
Déantar dímheas de réir méid cothrom ag rátaí atá measta

chun na sócmhainní a laghdú go dtí a luach inréadaithe faoi
dheireadh a saolré ionchais. Seo a leanas na rátaí atá in
úsáid:
Foirgnimh
Daingneáin agus Feistis
Ríomhairí
Árthach Taighde
Trealamh don Árthach Taighde
Mórtarfheithiclí

2%
25%
33%
4%
20 - 25%
20%

Déantar athbhreithniú ar luachanna tugtha anonn na
sócmhainní inláimhsithe le haghaidh bearnúcháin nuair
a thugann imeachtaí nó athruithe ar imthosca le fios
go mb’fhéidir nach mbeadh an luach tugtha anonn inaisghabhála. Má tá fianaise oibiachtúil ann maidir le
bearnúchán luach sócmhainne, aithnítear caillteanas
bearnúcháin sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus i
gCúlchistí Ioncaim Coinnithe don bhliain.

(g ) Sócmhainní Doláimhsithe
Áirítear i measc na sócmhainní doláimhsithe cearta iascaigh
atá ag Foras na Mara i ndáil le Loch Fíoch, Loch na Foirnéise
agus Inbhir i mBaile Uí Fhiacháin, Co. Mhaigh Eo. Tugtar
na sócmhainní doláimhsithe seo anonn sa Ráiteas ar Staid
Airgeadais ar a gcostas de €náid mar nach féidir a luach
cóir a chinneadh go hiontaofa trí thagairt a dhéanamh do
mhargadh gníomhach.

airgeadra eachtrach chuig an Euro tríd an ráta reatha a
úsáid. Aistrítear míreanna neamh-airgeadaíochta arna
dtomhas ag costas stairiúil trí úsáid a bhaint as an ráta
malairte ar dháta an idirbhirt agus déantar míreanna
neamh-airgeadaíochta arna dtomhas ag luach cóir a
thomhas trí úsáid a bhaint as an ráta malairte a bhí ann
nuair a cinneadh an luach cóir.

(k) An Clár Taighde Mara
Glacann Foras na Mara páirt i ngealltanais a bhaineann le
conarthaí a bronnadh do thionscadail a bhaineann leis an
gClár Taighde Mara. Déantar caiteachas a mhuirearú sna
ráitis airgeadais ar bhonn na n-íocaíochtaí tosaigh déanta
nuair a shínítear conradh an tionscadail, agus d’fhéadfaí
íocaíocht eatramhach a dhéanamh faoi réir feidhmíocht
shásúil, agus déantar tuilleadh íocaíochtaí a mhuirearú nuair
a dhéantar éilimh a bhaineann le hobair atá curtha i gcrích a
admháil agus a fhíorú. Tá costais tabhaithe ag an Institiúid a
bhaineann le riaradh thionscadail Foras na Mara á maoinithe
ag vóta caipitil Foras na Mara agus á muirearú chuig na
ráitis airgeadais de réir mar a thabhaítear iad.

(l) Sochair Fostaithe
SAithnítear sochair ghearrthéarmacha cosúil le pá saoire
mar chostas sa bhliain, agus áirítear sochair atá fabhraithe
ag deireadh na bliana i bhfigiúirí na míreanna iníoctha sa
Ráiteas ar Staid Airgeadais.

(h) Sócmhainní Léasaithe
Aithnítear caiteachas cíosa faoi léasanna oibriúcháin sa
Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim
Coinnithe thar shaolré an léasa. Aithnítear caiteachas de
réir méid cothrom thar thréimhse an léasa, seachas sa chás
gur ann d’arduithe cíosa atá nasctha leis an ráta boilsithe
ionchais, agus sa chás sin aithnítear na harduithe seo nuair
a thabhaítear iad. Aithnítear aon dreasachtaí léasa thar
shaolré an léasa.

(i) Cuntas Caipitil
Aithníonn an Institiúid maoiniú a fhaightear chun críocha
caipitil faoin tSamhail Fabhraithe atá sonraithe in FRS102.
Aithnítear an méid a fhaightear faoi ioncam ar bhonn
córasach thar shaolré úsáideach ionchais na sócmhainne.

(j) Airgeadra Eachtrach
Aistrítear idirbhearta atá ainmnithe in airgeadra eachtrach
chuig an airgeadra feidhmiúil trí úsáid a bhaint as na
spotrátaí malairte ar dháta na n-idirbheart. Ag deireadh
gach bliain airgeadais, aistrítear míreanna airgeadaíochta

(m) Sochair Scoir
Roimhe seo bhunaigh Foras na Mara a scéim pinsin féin
le sochar sainithe, a bhí á maoiniú go bliantúil ar bhonn
íoctar mar a úsáidtear ó airgead curtha ar fáil ag an Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara agus ó ranníocaíochtaí
asbhainte ó thuarastail foirne agus comhaltaí. Chomh maith
leis sin, tá Scéim Pinsin Aonair Seirbhíse Poiblí (“Scéim
Aonair”) á reáchtáil ag Foras na Mara, ar scéim le sochar
sainithe í do státseirbhísigh inphinsin ceaptha ar nó i
ndiaidh an 1 Eanáir 2013. Íoctar ranníocaíochtaí chomhaltaí
na Scéime Aonair leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe (RCPA).
Tá na costais phinsin ag teacht leis na sochair phinsin a
thuill fostaithe, agus taispeántar iad gan ranníocaíochtaí
pinsin foirne a chur san áireamh a íoctar leis an Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara. Aithnítear méid atá ag
comhfhreagairt leis an muirear pinsin mar ioncam a
mhéid is atá sé in-aisghabhála, agus fritháirithe ag
deontais a fhaightear sa bhliain chun íocaíochtaí pinsin a
chomhlíonadh.
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Léirítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha ar
dhliteanais na scéime sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach,
agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa mhéid inaisghabhála ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.
Léirítear sna ráitis airgeadais, ag luach cóir, na sócmhainní
agus dliteanais a eascraíonn ó oibleagáidí pinsin agus
aon mhaoiniú gaolmhar Foras na Mara, agus aithnítear
ann na costais a bhaineann le sochair phinsin a sholáthar
sna tréimhsí cuntasaíochta ina dtuilleann fostaithe iad.
Déantar dliteanais scéim sochair scoir a thomhas ar bhonn
achtúireach trí úsáid a bhaint as modh na n-aonad réamhmheasta creidmheasa.

(n) Infháltais
Aithnítear infháltais ag luach cóir, lúide foráil le haghaidh
fiacha amhrasacha. Is foráil shonrach í an fhoráil le
haghaidh fiacha amhrasacha, agus bunaítear í nuair atá
fianaise oibiachtúil ann nach mbeidh Foras na Mara in
ann na méideanna ar fad atá dlite dó a bhailiú. Aithnítear
gach gluaiseacht san fhoráil le haghaidh fiacha amhrasach
sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus sna Cúlchistí
Ioncaim Coinnithe.

(o) Teagmhais
Ní aithnítear dliteanais theagmhasacha, ag eascairt as
teagmhais a tharla roimhe seo, nuair (i) nach bhfuil sé
dóchúil go mbeidh eis-sreabhadh acmhainní ann nó
nach féidir an méid a thomhas go hiontaofa ag an dáta
tuairiscithe nó (ii) nuair a dheimhneofar gur ann dóibh trí
tharlú nó neamhtharlú teagmhais éiginnte amach anseo
nach bhfuil á rialú ina n-iomláine laistigh den Institiúid.
Nochtar dliteanais theagmhasacha sna ráitis airgeadais
mura bhfuil an dóchúlacht a bhaineann le heis-sreabhadh
acmhainní neamhdhóchúil.
Ní aithnítear sócmhainní teagmhasacha. Déantar
sócmhainní teagmhasacha a nochtadh sna ráitis airgeadais
nuair atá insreabhadh leas eacnamaíoch dóchúil.

(p) Páirtithe Gaolmhara
Tá idirbhearta páirtithe gaolmhara nochta sna nótaí leis na
ráitis airgeadais de réir FRS 102. Féach ar nóta 21 áit a bhfuil
eolas maidir le nochtadh idirbheart páirtí gaolmhar i rith
2018.

(q) Meastacháin agus Breithiúnais
Chuntasaíochta Chriticiúla
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Ceanglaíonn ullmhú na ráiteas airgeadais ar an
bhfoireann bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus
foshuíomhanna a dhéanamh a bhfuil tionchar acu ar na
méideanna tuairiscithe le haghaidh sócmhainní agus
dliteanas amhail ar an dáta tuairiscithe agus na méideanna

tuairiscithe le haghaidh ioncam agus costas i rith na bliana.
Ciallaíonn nádúr an mheastacháin, áfach, nach mbeadh
na torthaí iarbhíre cosúil leis na meastacháin sin. Ba ag na
breithiúnais seo a leanas a bhí an éifeacht is suntasaí ar na
méideanna aitheanta sna ráitis airgeadais.

(r) Bearnú Réadmhaoine, Gléasra agus
Trealaimh
Déantar athbhreithniú ar shócmhainní atá faoi réir amúchta
le haghaidh bearnúcháin bunaithe ar cibé imeachtaí nó
athruithe ar imthosca a thugann le fios go mb’fhéidir nach
mbeadh an luach tugtha anonn in-aisghabhála. Aithnítear
caillteanas bearnúcháin do mhéid a bhfuil méid tugtha
anonn na sócmhainne ag sárú a mhéid in-aisghabhála. Is
é an méid in-aisghabhála an méid is airde de luach cóir
sócmhainne lúide an costas díolacháin agus an luach úsáide.
Chun críche bearnúcháin a mheas, grúpáiltear sócmhainní
ag na leibhéil is ísle ag a bhfuil sreafaí airgid atá inaitheanta
leo féin (aonaid ginte airgid). Déanfar athbhreithniú ar
shócmhainní neamh-airgeadais ag féachaint d’aisiompú
féideartha an bhearnúcháin ag gach dáta tuairiscithe.

(s) Dímheas agus Luachanna Iarmharacha
Tá athbhreithniú déanta ag an mBord ar shaolré sócmhainní
agus luachanna iarmharacha gaolmhara gach aicme sócmhainní seasta agus go háirithe, saolré geilleagrach úsáideach
agus luachanna iarmharacha daingneán agus feisteas agus
cinneadh go bhfuil saolré sócmhainní agus luachanna iarmharacha oiriúnach.

(t) Oibleagáid Sochair Scoir
Déantar na foshuíomhanna atá mar bhonn leis na
luachálacha achtúireacha lena n-aithnítear na méideanna
sna ráitis airgeadais a chinneadh (lena n-áirítear rátaí
lascaine, rátaí méadaithe ar leibhéil chúitimh amach
anseo, rátaí báis agus rátaí treochta costas cúraim sláinte)
a nuashonrú gach bliain bunaithe ar choinníollacha
geilleagracha raetha agus ar aon athrú ábhartha ar théarmaí
agus ar choinníollacha na bpleananna pinsin agus iar-scoir.
D’fhéadfadh go mbeadh tionchar ag na nithe seo a leanas ar
na foshuíomhanna:

• an ráta lascaine, athruithe sa ráta sochair ar bhannaí
corparáideacha ar ardchaighdeán

• leibhéil chúitimh amach anseo, coinníollacha
mhargadh an tsaothair amach anseo

• Rátaí treochta costas cúraim sláinte, ráta boilscithe
an chostais leighis sna réigiúin ábhartha.

2. Deontais Oireachtais ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
2018
€’000

2018
€’000

2017
€’000

2017
€’000

Críocha Reatha
Foras na Mara - Vóta 30,Fo-cheannteideal A.7

18,057

17,047

Ioncam CEMI (Nóta 17)

4,894

4,808

(521)

(492)

Lúide ranníocaíochtaí iníoctha Aoisliúntais

22,430

21,363

Críocha caipitil
Clár Taighde Mara Vóta 30, Fo-cheannteideal A.7 (Nóta 12)

10,000

10,000
10,000

10,000

32,430

31,363

Ó 2014, rinneadh cuntas ar an Ioncam CEMI ar bhonn fabhraithe mar go bhfuil an caiteachas gaolmhar díreach á mhaoiniú sa bhliain i ndiaidh an tarlaithe. Is é CEMI ciste
beartas muirí agus iascaigh an AE atá á chómhaoiniú ag an AE agus ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus a thacaíonn le cláir oibríochtúil na hÉireann.
Trí chomhaontú leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, déantar ranníocaíochtaí pinsin fostaithe a aisíoc go díreach chuig an Roinn agus taispeántar iad mar laghdú ar
leibhéil deontais. Aisíoctar ranníocaíochtaí pinsin na scéime aonair leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

3. Deontais Stáit Eile
2018
€’000
An Suirbhé Náisiúnta ar Ghrinneall na Farraige – An Roinn
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha Vóta 29,
Fo-cheannteideal D.7

2018
€’000

2017
€’000

2,000

2,000

0

413

BIM – Á mhaoiniú ag CEMI

486

0

An Chreat-treoir Uisce maoinithe ag an nGníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil

1,168

1,224

181

342

988

1,010

2,880

1,568

Baoi Sonraí – An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt Vóta 31,
Fo-cheannteideal C.3

Tionscadail FIRM á maoiniú ag Vóta na Roinne Talmhaíochta, Bia
agus Mara
Suíomhanna Tástála Fuinneamh Tonnta Maoinithe ag SEAI
Tionscadail CEMI á maoiniú ag Vóta na Roinne Talmhaíochta, Bia agus
Mara
IOMLÁN

7,703

2017
€’000

6,557
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4. Ioncam AE agus Ioncam Eile
2018
€’000
Taighde Conartha AE

2018
€’000

2017
€’000

2017
€’000

6,663

2,545

Ioncam Eile
Cairtfhostú Árthach Taighde
Ioncam Ilearraí agus Ioncam Conartha Eile

1,719

1,652

1,399

1,367

IOMLÁN

3,118

3,019

9,781

5,564

5. Luach Saothair agus Costais Phinsin
2018
€’000

2017
€’000

11,930

11,118

0

0

492

387

Táillí Boird

70

61

Costas Fabhraithe Saoire

26

58

1,153

1,058

13,671

12,682

Sochair Chomhshuimithe Fostaithe
Sochair ghearrthéarmacha foirne
Sochair Foirceannta
*Ranníocaíocht Phinsin

Ranníocaíocht Fostóra do Leas Sóisialta

Áirítear sna costais tuarastail iomlána fabhrú carntha de €0.350m (2017: €0.324m) i ndáil le teidlíochtaí carntha saoire
bhliantúil foirne.
Rinneadh asbhaintí a bhaineann le pinsin de €0.400m (2017 €0.390m) ó thuarastail agus rinneadh iad a aisíoc leis an
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Rinneadh asbhaintí a bhain le pinsean aonair de €0.121m (2017 €0.090m) ó thuarastail
agus rinneadh iad a aisíoc leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
*Is ann don ranníocaíocht phinsin (20% de Phá Comhlán) chun an costas iarchurtha don Státchiste a chlúdach nó
teidlíochtaí pinsin amach anseo d’fhostaithe a bhfuil poist taighde ar conradh acu nó poist atá á maoiniú go seachtrach.
Aisíocadh an méid seo leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.
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Tuarastal agus Costais an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin
Bunphá

2018
€’000

2017
€’000

144

138

144

138

Bhí na costais iomlána a bhain le críocha gnó an POG in 2018 cothrom le €33,178 (2017: €27,677) a áirítear ann costais de
€13,006 a bhain le taisteal coigríoch. Bhí na méideanna a íocadh leis an POF le haghaidh costas in 2018 cothrom le €19,568
(2017 €17,449).

Sochair Ghearrthéarmacha Foirne

2018
€’000

2017
€’000

Bunphá

11,380

10,559

Ragobai

0

0

Liúntais

550

559

11,930

11,118

2018
No.

2017
No.

Rinn Mhíl Gaillimh

193

177

Baile Uí Fhiacháin

17

16

Ardán Wilton, Baile Átha Cliath

8

11

16

10

3

2

237

216

Coibhéisí lánaimseartha ag deireadh na bliana

227.10

207.5

Príomhfhoireann Bainistíochta agus Príomhphearsanta:

2018
€’000

2017
€’000

792

750

792

750

Seo a leanas mionsonraí faoin meánlíon fostaithe de réir an tsuímh ag deireadh na bliana:
Fostaithe

Calafoirt
Lonnaithe san AE

Tuarastal

Áirítear sa phríomhphearsanra bainistíochta i bhForas na Mara comhaltaí an Bhoird, an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
agus stiúrthóirí Feidhmiúcháin Foras na Mara. Tá eolas maidir le luach iomlán na sochar fostaí do phríomhphearsanra
sonraithe thuas. Ní dhearnadh aon íocaíochtaí i ndáil le híocaíochtaí foirceannta, liúntais agus árachas sláinte. Ní áirítear
anseo luach na sochar scoir tuillte i rith na tréimhse. Is baill iad na stiúrthóirí Feidhmiúcháin agus POF de Scéim Aoisliúntais
Foirne Foras na Mara 1998 nó de Scéim Pinsin Aonair na Seirbhíse Poiblí agus ní bhaineann a dteidlíochtaí sa chomhthéacs
sin ach le téarmaí shamhail scéim pinsin aonair na seirbhíse poiblí.
Bhí na costais iomlána a íocadh leis an bpríomhfhoireann bainistíochta in 2018 cothrom le €72,871 (2017: €67,192).
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Miondealú ar Shochair Ghearrthéarmacha Fostaí
Tá sochair ghearrthéarmacha fostaí sa bhreis ar €60,000 á gcatagóiriú sna bandaí seo a leanas:
2018
Líon

2017
Líon

€60,000   - €69,999

36

42

€70,000   - €79,999

25

26

€80,000   - €89,999

12

5

€90,000   - €99,999

4

4

€100,000 - €109,999

2

1

€110,000 - €119,999

1

0

€120,000 - €129,999

0

0

€130,000 - €139,999

0

1

€140,000- €149,999

1

0

Wages and Salaries breakdown of Employees

 abhair faoi deara: Chun críocha an nochta seo, áirítear i sochair ghearrthéarmacha fostaí a bhaineann le seirbhísí curtha
T
ar fáil i rith na tréimhse tuairiscithe íocaíochtaí tuarastail, liúntas ragoibre agus íocaíochtaí eile déanta thar ceann an
fhostaí, ach ní áirítear ÁSPC fostóra iontu.

6. Costais Oibriúcháin Árthaí
Costais Phárolla agus Costais Ghaolmhara
Breosla
Árachas
Bia agus Deoch
Táille Bainistíochta
Táillí agus Sábháilteacht Calafoirt
Léasanna
Costais Innealtóireachta agus Chothabhála
Costais Oibriúcháin agus Riaracháin

2018
€’000
4,261
1,111
237
187
265
80
140
1,071
784
8,136

2017
€’000
4,321
976
230
167
216
92
133
835
739
7,709

Ní áirítear sna costais oibriúcháin árthaí an costas a bhaineann le trealamh agus athoiriúnú árthaí atá á gcaipitliú de réir
nóta 14. Is faoi úinéir Foras na Mara atá na hárthaí agus tá oibríochtaí na n-árthaí ligthe ar fochonradh do chuideachta
bainistíochta árthaí.

7. Costais Taistil
2018
€’000

2017
€’000

Intíre

706

788

Coigríoch

552

577

1,258

1,365

Taisteal & Cothabháil
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8. Deontais agus Soláthraithe Seirbhíse Seachtracha
Deontais agus costais thacaíochta an Chláir Taighde Mara (Nóta 12)

2018
€’000

2017
€’000

4,417

3,216

170

185

10,474

5,233

Oiliúint & Oideachas do Mhairnéalaigh
Conraitheoirí, Soláthraithe Seirbhíse Seachtracha, Táillí Gairmiúla agus Maoiniú Taighde Eile*
Anailís ar Shamplaí

442

496

15,503

9,130

Áirítear anseo íocaíochtaí tionscadail le comhpháirtithe sa chás gurb é Foras na Mara an comhpháirtí treorach i dtionscadail
atá á maoiniú ag an AE

9. Costais Saoráidí
Cothabháil

2018
€’000

2017
€’000

1,075

1,074

401

437

171

162

Solas & Teas
Athsholáthairtí
Eile

225

285

1,872

1,958

10. Costais Riaracháin Eile agus Fruilithe Trealaimh
2018
€’000

2017
€’000

Costais Chíosa, Rátaí & Réadmhaoine Eile

237

237

Síntiúis Irisí, Ballraíochtaí agus Costais Leabharlainne

203

218

Oiliúint

190

183

Stáiseanóireacht & Tomhaltáin

124

115

Foilseacháin, Ábhair Phoiblíochta agus Dearadh

401

503

Árachas

134

134

Táille iniúchta

20

18

1,085

1,299

Trealamh Éagsúil

134

26

Costais Riaracháin Eile

1,151

884

3,679

3,617

Fruilí Trealaimh & Árthaí

Tá feidhm le Forálacha na gComhphobal Eorpach (Íoc Deireanach in Idirbhearta Tráchtála) 2012 (I.R. Uimh. 580 de 2012 ) i
ndáil le Foras na Mara. Bhí an t-ús agus an cúiteamh a íocadh i rith 2018 cothrom le €139 (2017: €11,809).

157

FORAS NA MARA RÁITIS AIRGEADAIS

11. Cánachas
Tá Foras na Mara díolmhaithe go sonrach ó fhorálacha Alt 32 agus Sceideal 2 d’Acht Airgeadais 1994. Dá réir sin, níl aon
mhuirear cánach san áireamh sna ráitis airgeadais.

12. Beaufort agus Clár Taighde Mara 2014 - 2020 (Plean 		
Forbartha Náisiúnta 2007-2013)
2018
€’000

2017
€’000

10,000

10,000

563

322

10,563

10,322

Íocaíochtaí Gradam Shiptime

2.641

2,685

Deontais an Chláir Taighde Mara (Nóta 8)

4,417

3,216

Íocaíochtaí Tacaíochta an Bheartais Taighde Mara

1,947

1,645

Caipiteal, Trealamh TF agus Aigéaneolaíochta Foras na Mara

1,362

1,676

196

1,100

10,563

10,322

Ioncam Oireachtais (Nóta 2)
Ioncam eile
Ioncam Iomlán ar Thaighde Mara
Caiteachas ar thionscadail an Chláir Taighde Mara

Trealamh agus Athoiriúniú Árthach Foras na Mara
Caiteachas Iomlán ar Thaighde Mara

Clár Taighde Mara 2014-2020
In 2014, sheol Foras na Mara Clár Comhaltachta Cullen, clár bliantúil a bhfuil sé mar aidhm leis deiseanna oiliúna taighde
iarchéime a chur ar fáil do mhic léinn eolaíocht mhuirí agus disciplíní gaolmhara. Leanadh le hinfheistíocht a dhéanamh sa
chlár seo gach bliain ó shin, agus tá 27 Comhaltacht Cullen bronnta go dtí seo. Tá 25 Comhalta i mbun oibre faoi láthair, mar
gur cuireadh dhá Chéim Mháistreachta i gcrích in 2018.
Foilsíodh Straitéis Náisiúnta Taighde & Nuálaíocht Mara 2017-2021 i Meitheamh 2017, agus sainaithníodh ann 15 téama
taighde faoin trí sprioc atá luaite in Feidhm a bhaint as Saibhreas ár nAigéin, agus sonrófar na tosaíochtaí taighde atá ann
do na blianta amach romhainn sa straitéis seo. Sheol Foras na Mara dhá ghlao ar thaighde in 2018 agus tá infheistíocht de
bheagnach €4.4m déanta in 12 ghradam tionscaltreoraithe bronnta ar fhiontair mhuirí mar aon le tionscadal taighde faoi
Aigéin i Aeráid Athraitheach, a dhíreoidh ar aeráid an aigéin i gceantar an Atlantaigh agus na hiarmhairtí is dócha a bheidh
aige seo ar fad ar Éirinn, agus tacófar le hocht bpost taighdeora nua thar thréimhse cúig bliana. Lena chois sin, infheistíodh
€1.75m breise i gcúig thionscadal cómhaoinithe le gníomhaireachtaí maoinithe náisiúnta agus idirnáisiúnta (SFI, GSI,
EPA, Met Éireann, SEAI agus an AE) a dhéanfaidh taighde ar theicneolaíochtaí muirí, breathnóireacht aigéin agus mapáil
ghrinneall na farraige agus athrú aeráide.
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Tá na Tionscadail Taighde a bhronntar faoi réir conartha ina sonraítear go ndéanfar íocaíocht thosaigh nuair a shínítear
an conradh; agus d’fhéadfaí íocaíocht(aí) eatramhacha a dhéanamh faoi réir feidhmíocht shásúil agus íocaíocht deiridh a
dhéanamh nuair a fhaightear agus nuair a fhíoraítear éilimh. Déantar caiteachas a mhuirearú sna ráitis airgeadais de réir
pholasaí cuntasaíochta an Chláir Taighde Mara. Ag an 31 Nollaig 2018, bhí íocaíochtaí de €199,975 (2017: €446,767) gan íoc
ar mhéideanna muirearaithe sna ráitis airgeadais agus tá siad curtha san áireamh laistigh de na míreanna iníoctha.

Tugadh tacaíocht do 239 tionscadal ar fad faoi Chlár Taighde Mara 2014-2020, agus bhí 99 de na tionscadail seo ar siúl ag
deireadh 2018.
Bhí gealltanais chonarthacha ag an 31 Nollaig 2018, nach bhfuil muirearaithe sna ráitis airgeadais fós, cothrom le €16.4m,
agus seo a leanas an anailís a rinneadh orthu:
		
Total
€’000
Gealltanais amhail ar an 1 Eanáir 2018

13,149

Geallta in 2018

10,651

Íoctha in 2018

(7,392)

Gealltanais amhail ar an 31 Nollaig 2018

16,408

13. Cuntas Caipitil
2018
€’000
Iarmhéid ar an 1 Eanáir

2018
€’000

2017
€’000

18,228

2017
€’000
18,830

Aistriú (ó) /go dtí Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais
Ioncam leithdháileadh le haghaidh maoiniú Caipitil
Muirear dímheasa don bhliain

Glan-Aistriú (go dtí)/ó Ráiteas an Chuntais Ioncaim & Caiteachais
Ceartú stairiúil dímheasa
Iarmhéid ar an 31 Nollaig

2,915

4,642

(4,857)

(5,244)

(1,942)

(602)

55
16,341

18,228

Tá iarmhéid an Chuntais Chaiptil (€16.341m) agus an Chúlchiste Athluachála (€5.46m) ag teacht le Glanluach de réir na
Leabhar de Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh (€21.801m)
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14. Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Talamh &
Foirgnimh
€’000

Árthaí
Taighde
€’000

Trealamh
Árthaigh
€’000

Daingneáin
& Feistis
€’000

Ríomhairí
€’000

Mótarfheithiclí
€’000

IOMLÁN
€’000

3,743

34,781

7,384

29,516

10,928

439

86,791

Breiseanna

-

196

68

1,670

969

12

2,915

Athluacháil

5,440

Costas nó Luacháil
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2018

20

5,460

Coigeartú

75

1

(850)

(5,876)

(4,051)

(3)

(10,704)

Diúscairtí

-

-

-

(34)

-

0

(34)

9,258

34,978

6,602

25,296

7,846

448

84,428

1,301

23,465

6,730

26,781

10,040

246

68,563

Muirear don bhliain airgeadais

75

1,652

482

1,681

903

64

4,857

Coigeartú

76

(1)

(1,063)

(5,691)

(4,083)

3

(10,759)

-

-

-

(34)

-

1,452

25,116

6,149

22,737

6,860

313

62,627

Ar an 31 Nollaig 2018

7,806

9,862

453

2,559

986

135

21,801

Ar an 31 Nollaig 2017

2,442

11,316

654

2,735

889

193

18,228

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2018
Dímheas
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2018

Diúscairt
Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2018

(34)

Glanluach de réir na Leabhar

Is in Rinn Mhíl, Órán Mór, Co. na Gaillimhe, atá ceanncheathrú Foras na Mara. Tá an foirgneamh seo, atá faoi úinéireacht Oifig
na nOibreacha Poiblí, á chur ar fáil saor ó chíos. Tá talamh agus foirgnimh i mBaile Uí Fhiacháin, Co. Mhaigh Eo agus sa
Pháirc Mhór, Gaillimh, faoi úinéireacht na hInstitiúide. Rinneadh athluacháil ar an talamh, agus na foirgnimh ar fad atá faoi
úinéireacht Foras na Mara agus sonraíodh go raibh a luach cothrom le €5.46m, i ndiaidh do luachálaithe cáilithe gairmiúla
luacháil a dhéanamh i rith 2018. Áirítear i gcostas na sócmhainní seasta sna ráitis airgeadais ag an 31 Nollaig 2018 coigeartú
anuas de €10.70m i ndiaidh réiteach sócmhainní seasta a chuir i gcrích i rith na bliana. Rinneadh an dímheas carntha
coimhdeach a choigeartú anuas freisin trí €10.75m. Ba é an tionchar a bhí aige seo ar an nGlanluach de réir na Leabhar ar
an 31 Nollaig 2018 coigeartú de €0.05m. Tá an t-áitreabh eile atá in úsáid ag an Institiúid i mBaile Átha Cliath agus ag na
calafoirt mórthimpeall na hÉireann faoina seilbh faoi léasanna oibriúcháin nó comhaontuithe cíosa mar atá sonraithe i Nóta
20.

15. Cúlchiste Athluachála

Athluacháil ar Thalamh agus Réadmhaoin 2018 Nóta 14
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2018
€’000

2017
€’000

5,460

0

5,460

0

Athraíodh bonn luachála talaimh, réadmhaoine in 2018 ó chostas go dtí athluacháil agus is ionann an méid de €5.460m
agus an t-ardú ar an luach atá curtha san áireamh sa chúlchiste athluachála.

16. Infháltais
2018
€’000

2017
€’000

Infháltais Trádála

191

305

Ioncam Conartha

1,621

1,081

4,894

4,808

700

787

7,406

6,981

Ioncam Fabhraithe CEMI (Nóta 2)
Réamhíocaíochtaí

Tá gach infháltas dlite laistigh de bhliain amháin. Tá infháltais trádála arna dtaispeáint gan bearnúchán i ndáil le fiacha
amhrasacha.

17. Míreanna Iníoctha
2018
€’000

2017
€’000

Míreanna Iníoctha Trádála

3,596

2,679

Ioncam Iarchurtha

4,033

1,176

Fabhrú Chlár Taighde Mara (Nóta 12)

199

447

Fabhruithe

138

167

Fabhruithe Párolla agus Ioncaim

393

332

Fabhrú Saoire Phá (Nóta 5)

350

324

8,709

5,125

Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin

San áireamh sna míreanna iníoctha trádála thuas tá na méideanna seo a leanas atá dlite do na Coimisinéirí Ioncaim:
2018
€’000

2017
€’000

Cáin Shiarchoinneálach Seirbhís Ghairmiúil

229

161

ÍMAT/ÁSPC/MSU

393

332

CBL

185

135

5

1

812

629

Cáin Chonarthaí Iomchuí
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18. S
 céim Aoisliúntais agus & Scéim Pinsin Ranníocach Scoir
do Chéilí agus Leanaí
(a) Cur Síos Ginearálta ar an Scéim
Is gníomhaireacht reachtúil Stáit é an Institiúid, a bunaíodh faoi alt 3(1) d’Acht Foras na Mara, 1991 (Uimh. 2 de 1991).
Foráiltear in Alt 9(1) den Acht go ndéanfaidh an Institiúid scéimeanna chun sochair aoisliúntais a cheadú do agus i ndáil
le comhaltaí foirne, faoi réir cheadú ón Aire. Tá dhá scéim cheadaithe dá leithéid – Scéim Aoisliúntais Foirne Foras na
Mara 1998 agus Scéim Pinsin Ranníocach Scoir do Chéilí agus Leanaí Foras na Mara 1998, á reáchtáil ag an Institiúid.
Soláthraíonn an chéad scéim sochair scoir (cnapshuim agus pinsean) do chomhaltaí foirne agus sochair aiscí báis i ndáil le
bás i mbun seirbhíse. Soláthraíonn an dara scéim sochair phinsin do chéilí agus leanaí spleácha marthanacha comhaltaí atá
básaithe. Is í an ghnáthaois scoir an lá a cheiliúrann comhalta a 65ú breithlá. Is scéimeanna aoisliúntais sochair shainithe iad
an dá scéim. Íoctar ranníocaíochtaí Aoisliúntais Foirne leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.
Is é Scéim Pinsin Aonair na Seirbhíse Poiblí (An Scéim Aonair) an scéim pinsin sochair shainithe do sheirbhísigh phoiblí
ceaptha den chéad uair ar nó i ndiaidh an 1 Eanáir 2013 de réir Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus
Forálacha Eile) 2012. Forálann an scéim le haghaidh pinsin agus cnapshuim scoir bunaithe ar luach saothair inphinsin
meánghairme, agus pinsin do chéilí agus do leanaí. Is é an aois pinsin íosta 66 bliain (ag ardú de réir athruithe ar aois
pinsin an Stáit). Áirítear ann áis luathscoir achtúireach-laghdaithe ó aois 55. Ardaíonn pinsin atá á n-íoc de réir an
phraghasinnéacs tomhaltóirí.
Chun críocha tuairiscithe de réir FRS102, chomhairligh achtúire cáilithe a d’ullmhaigh luacháil iomlán measúnú a dhéanamh
ar dhliteanais na scéimeanna aoisliúntais ar an 31 Nollaig 2018.
Seo a leanas na príomh-fhoshuíomhanna achtúireacha, de réir na bliana:
2018

2017

2016

Méadú ar an ráta boilscithe

1.95%

1.95%

1.90%

Méadú ar an ráta tuarastail

2.95%

2.95%

2.90%

Méadú ar an ráta pinsin

2.45%

2.45%

2.40%

Ráta lascaine dliteanais scéime

1.90%

2.00%

1.96%

De bhrí go bhfuil arduithe pinsin faoi scéimeanna Foras na Mara bunaithe ar arduithe tuarastail seachas ar arduithe
praghsanna, níl gá le foshuíomh boilscithe praghais chun críocha na luachála seo. Ó tharla, áfach, go n-éilíonn FRS 102
tagairt do ráta gafa boilscithe, bheadh an ráta thuasluaite oiriúnach don chuspóir seo.
Tá an t-ionchas saoil todhchaíoch fanta, de réir na dtáblaí básmhaireachta a úsáideadh chun dliteanais phinsin a chinneadh,
mar seo a leanas:
2018

2017

Fear aois 65

21.4

21.2

Bean aois 65

23.9

23.7

Bunaithe orthu seo agus ar fhoshuíomhanna eile agus an modh aonid réamh-mheasta in FRS 102, seo a leanas mar atá an
tsócmhainn mhaoinithe iarchurtha agus dliteanas na sochar scoir:

Dliteanas sochar scoir fabhraithe iomlán
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2018

2017

€63.1m

€59.6m

(b) Anailís ar na Costais Phinsin Iomlána muirearaithe chuig an gcuntas Caiteachais
2018
€’000

2017
€’000

3,493

3,181

1,188

1,013

(522)

(492)

4,159

3,702

2018
€’000

2017
€’000

(1)

(3,754)

Athruithe ar fhoshuíomhanna atá mar bhonn le luach láithreach na scéime

767

(139)

Gnóthachan agus (caillteanas) aitheanta sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach

766

(3,893)

2018
€’000

2017
€’000

Costas Reatha Seirbhíse agus Úis

4,681

4,194

Lúide sochair íoctha sa bhliain

(385)

(358)

4,296

3,836

Costas Seirbhíse Reatha
Ús ar dhliteanais scéim pinsin
Ranníocaíochtaí Fostaí

(c) Anailís ar an méid aitheanta sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach

Gnóthachain/(Caillteanais) ó thaithí

(d) Glanmhaoiniú Iarchurtha do Phinsin Aitheanta sa bhliain

Aithníonn Foras na Mara méideanna atá dlite ón Stát mar shócmhainn atá ag comhfhreagairt leis an dliteanas iarchurtha
neamhchistithe le haghaidh pinsean bunaithe ar an tacar foshuíomhanna ar a ndéantar cur síos thuas agus roinnt imeachtaí
a tharla roimhe seo. Áirítear i measc na n-imeachtaí seo an bonn reachtúil do bhunú na scéime aoisliúntais agus an pholasaí
agus an chleachtais i ndáil le pinsin seirbhíse poiblí a mhaoiniú, lena n-áirítear ranníocaíochtaí ó fhostaithe agus an próiseas
measachtán bliantúil. Ag teacht le coitiantacht na scéimeanna aoisliúntais seirbhíse poiblí, níl aon chiste ar leithligh á
gcoimeád, nó sócmhainní á sealbhú, chun íocaíocht pinsean agus aiscí a mhaoiniú.
De réir an nóis agus an chleachtais ar ghlac an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara leis go dtí seo, níl aon fhianaise ag Foras
na Mara nach leanfaidh an polasaí maoinithe seo lena leithéid sin de mhéideanna a chomhlíonadh de réir an chleachtais
reatha. Bhí an tsócmhainn mhaoinithe iarchurtha le haghaidh pinsean ar an 31 Nollaig 2018 cothrom le €63.1milliún (2017:
€59.6milliún). Tá cainníochtú an dliteanais bunaithe ar na foshuíomhanna airgeadais atá leagtha amach sa nóta seo.
Cuirtear na foshuíomhanna úsáidte, atá bunaithe ar chomhairle achtúireach ghairmiúil, in iúl don Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Mara, ach ní chomhaontaítear iad go foirmiúil leis an Roinn.
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(e) Anailís ar ghluaiseacht glandliteanais phinsin i rith na bliana
2018
€’000

2017
€’000

2016
€’000

2015
€’000

2014
€’000

2013
€’000

59,599

51,870

40,050

30,200

28,200

27,501

Costas Seirbhíse Reatha

3,493

3,181

2,299

1,772

1,800

1,900

Ús ar Dhliteanais Scéime

1,188

1,013

1,017

1,652

1,500

1,500

(Gnóthachan)Caillteanas Achtúireach
aitheanta sa

(766)

3,893

8,850

6,772

(816)

(2,339)

Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach Sochair
íoctha sa bhliain

(385)

(358)

(346)

(346)

(484)

(362)

63,129

59,599

51,870

40,050

30,200

28,200

Dliteanas ag tús na bliana

Dliteanas ag deireadh na bliana

(f) Stair na nOibleagáidí Sochair Shainithe

Oibleagáidí sochair easnaimh
Gnóthachain/(Caillteanais) ó Thaithí ar Dhliteanais Scéime
Céatadán na nDliteanas Scéime
Gnóthachain/(Caillteanais) Foshuímh ar Dhliteanais
Scéime
Céatadán na nDliteanas Scéime

2018
€’000
63,129
(1)
0%

2017
€’000
59,599
(3,754)
6.3%

2016
€’000
51,870
1,251
2.4%

2015
€’000
40,050
1,694
4.2%

2014
€’000
30,200
816
2.7%

767

(139)

(10,101)

(8,466)

-

1.21%

0.2%

19.4%

21.1%

0%

Tá an caillteanas achtúireach carnach aitheanta sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach cothrom le €11,496,000.

19. Gealltanais maidir le Léasanna Oibriúcháin
Tá úsáid á baint ag Foras na Mara as áitreabh léasaithe agus ar cíos ag na suíomhanna seo a leanas:

• Léas 1: Teach Pháirc Wilton, Baile Átha Cliath 2, léas a bunaíodh in 2015 le haghaidh tréimhse 4 bliana agus 3 mhí atá
dlite le foirceannadh ar an 31ú Deireadh Fómhair 2019. Cuirfear tús le léas nua le haghaidh cóiríocht oifige ag 3 Phlás
na Páirce, Baile Átha Cliath 2 in 2019.

• Léas 2: Cuireadh tús le léas Oifig na Páirce Móire, Gaillimh, in 1999 le haghaidh tréimhse 25 bliain agus déantar
athbhreithniú ar an gcíos gach cúig bliana.

• Léas 3: Cuireadh tús le léas Trádstóras Red Sail, Calafort na Gaillimhe, in 2013 le haghaidh tréimhse 11 bhliain agus bhí
athbhreithniú le déanamh in 2018.

• Léas 4: Cuireadh tús le léas an Talaimh Thionsclaíoch, Calafort na Gaillimhe, in 2014 le haghaidh tréimhse 5 bliana
agus an rogha síneadh a chur leis go dtí Lúnasa 2024.

• Léas 5: Cuir tús le léas an Talaimh Thionsclaíoch, Páirc Teicneolaíochta na Gaillimh, in 1988 le haghaidh tréimhse 999
bliain, agus déantar athbhreithniú ar an gcíos gach cúig bliana.

• L éas 6: Léas urthrá sa Spidéal, ceadaithe le haghaidh 35 bliain le héifeacht ón 15ú Nollaig 2017.
 omhaontuithe Cíosa: Tá roinnt comhaontuithe cíosa ag an Institiúid a bhaineann le céanna, saotharlanna agus
•C
seideanna, atá in-athnuaite go bliantúil.
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Seo a leanas na híocaíochtaí léasa íosta todhchaíocha iomlána faoi léasanna oibriúcháin nach féidir iad a chealú, agus
baineann siad ar fad le Talamh & Foirgnimh:
2018
€’000

2017
€’000

Iníoctha laistigh de 1 bhliain

270

308

Iníoctha idir 2 agus 5 bliana

612

849

Iníoctha ina dhiaidh sin

117

227

999

1,384

Bainteach le léasanna:

Bhí íocaíochtaí léasanna oibriúcháin aitheanta mar chostas in 2018 cothrom le €308,750 (2017: €308,737).

20. Idirbhearta Páirtithe Gaolmhara
Bunaíodh Smartbay (Ireland) Ltd, chun tionscadal Smartbay an Chláir Taighde in Institiúidí Tríú Leibhéal (PRTLI) a chur i
bhfeidhm chun Ardán Taighde Mara, Tástála agus Taispeána a fhorbairt a áirítear ann bonneagar cumarsáide agus braite
atá in úsáid i gCuan na Gaillimhe. Bhunaigh comhpháirtithe thionscadal PRTLI, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU)
agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh an chuideachta i mí Feabhra 2012.
Comhalta Boird ba ea POF na hInstitiúide go dtí Bealtaine 2016 agus ba é Ceannasaí na Seirbhísí Corparáideacha an Rúnaí
ag an 31 Nollaig 2018. I rith 2018, thug an Institiúid réamhíocaíocht de €322,467 do Smartbay Ltd (2017: €365,550).
Áirítear an caiteachas seo laistigh den chaiteachas taighde i Nóta 8 leis na ráitis airgeadais seo. Baineann an íocaíocht le
conradh chun tacaíocht oibríochtúil a chur ar fáil i ndáil le forbairt an tSuímh Tástála ar Fhuinneamh an Aigéin i nGaillimh
agus Suíomh Tástála an Atlantaigh i mBéal an Mhuirthead agus bhí an t-iarmhéid a bhí gan íoc le Smartbay Ltd ar an 31ú
Nollaig 2018 cothrom le €0 (2017: €0).

21. Clár leasanna
Ghlac an Institiúid le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte atá eisithe ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
i ndáil le leasanna a bheith á nochtadh ag an mBord agus chloígh an Institiúid leis na nósanna imeachta seo. Ní dhearnadh
aon idirbhearta i rith na bliana a bhain le gníomhaíochtaí na hInstitiúide a raibh leas tairbhiúil ag comhaltaí an Bhoird iontu.

22. Imeachtaí i ndiaidh dheireadh na bliana airgeadais
Níl comhaltaí an Bhoird ar an eolas faoi aon imeachtaí a tharla i ndiaidh an 31 Nollaig 2018 a bhfuil tionchar acu ar na ráitis
airgeadais seo.

23. Faomhadh an Bhoird
D’fhaomh an Bord na ráitis airgeadais ar an 3 Nollaig 2019.
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