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Forbhreathnú 

  

 
 

 

 

 Tugtar forbhreathnú sa 

doiciméad seo ar LIFE in Éirinn. 

Taispeántar príomhshonraí agus 

tugtar cuntas ar chuid de na 

tionscadail LIFE is déanaí.   

Lena chois seo gheobhaidh tú 

sonraí teagmhála agus 

acmhainní áisiúla eile chomh 

maith le liosta iomlán de 

thionscadail LIFE reatha agus de 

thionscadail LIFE a críochnaíodh 

le déanaí. 

Seoltar glaonna ar thograí 

tionscadail gach bliain a phléann 

le réimsí tosaíochta an chláir 

LIFE. 

 

  
EOLAS FAOI LIFE 
Is é an clár LIFE ionstraim chistiúcháin an AE le haghaidh bearta comhshaoil agus aeráide. Tá sé ar siúl ó 1992 agus tá cómhaoiniú 
déanta aige ar bhreis is 4500 tionscadal ar fud an AE agus i dtríú tíortha. Tá breis is €9 billiún úsáidte aige agus tá breis is € 4 billiún 
curtha aige le caomhnú an chomhshaoil agus na haeráide. Is é €3.4 billiún buiséad an chláir LIFE i gcomhair 2014-2020 de réir 
praghsanna reatha agus tá fo-chlár don gcomhshaol agus fo-chlár le haghaidh bearta aeráide aige.  

Cineálacha tionscadail LIFE: 
 Traidisiúnta (Éifeachtacht Chomhshaoil agus Acmhainní; 

Nádúr agus Bithéagsúlacht; Rialachas agus Faisnéis 
Chomhshaoil; Maolú ar Athrú Aeráide; Oiriúnú d’Athrú 
Aeráide; Rialachas agus Faisnéis Aeráide).  

 Comhtháite (Bearta Comhshaoil, Nádúir nó Aeráide) 
 Ullmhúchán 
 Tógáil Cumais 

 

Cineálacha cistiúcháin LIFE eile: 
 Deontais oibriúcháin ENR 
 Áis Airgeadaithe Chaipitil Nádúrtha (NCFF) 
 Airgeadas Príobháideach ar mhaithe le 

hÉifeachtacht Fuinnimh (PF4EE) 
 
Comhthionscnaimh le Banc Infheistíochta na hEorpa, an 
eagraíocht a dhéanann an dá chiste a bhainistiú, is ea iad 
NCFF agus PF4EE.  
Tá tuilleadh eolais ar fáil ag http://ec.europa.eu/life  

  

http://ec.europa.eu/life
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Éifeachtacht Chomhshaoil agus Acmhainní LIFE 
 

Tá an réimse tosaíochta seo de LIFE dírithe ar bharrchleachtais, réitigh agus cuir chuige chomhtháite i leith 
dúshláin chomhshaoil a fhorbairt, a thástáil agus a thaispeáint. Lena chois sin táthar ag iarraidh an bunachar 
eolais a ghabhann leo seo a fheabhsú. 

Tá cómhaoiniú déanta ag sraith Éifeachtacht Acmhainní agus Comhshaol LIFE (dar glaoití an comhbhall Beartas 
Comhshaoil agus Rialachais LIFE roimhe seo) ar 40 tionscadal in Éirinn go dtí seo. Is ionann sin agus infheistíocht 
iomlán €78. Chuir an tAontas Eorpach €26 mhilliún den méid seo ar fáil.  

Bhí na tograí atá críochnaithe go mór mór dírithe ar bhainistiú comhtháite an chomhshaoil, ar theicneolaíochtaí 
glana, ar bhainistiú limistéir íogair (limistéir chósta), ar dhramhaíl deireadh saolré feithiclí agus ar dhearadh 
uirbeach. Údaráis áitiúla agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide ab iad formhór de na tairbhithe. Lean na 
tograí ar aghaidh ar feadh tréimhsí 24 - 63 mhí. 

Tá  ceithre thogra ar siúl in Éirinn faoi láthair. Tá ceann díobh, togra a leanann ar aghaidh ar feadh 63 mhí, 
dírithe ar comhtháthú na turasóireachta agus na hoidhreachta nádúrtha a threisiú agus ar theacht ar 
chomhréiteach idir forbairt na turasóireachta agus caomhnú na bithéagsúlachta i réigiún na Boirne.  Tá an 
tionscadal á chomhordú ag Comhairle Chontae an Chláir. Leanfaidh tionscadal eile ar aghaidh ar feadh tréimhse 
36 mhí agus tá sé dírithe ar dramhaíl a laghdú agus a athúsáid, imeacht ó líonadh talún, poist ghlasa a chruthú, 
ídiú acmhainní a laghdú agus feabhas a chur ar rochtain ar chórais oideachais nuálacha éiceolaíochta. Tá an 
tionscadal seo á chomhordú ag The Rediscovery Centre ar gnólacht bheag–mheánmhéide i mBaile Átha Cliath 
é. I measc na dtionscadal is déanaí a dhéantar a chistiú, tá d’aidhm ag ceann amháin díobh (tá sé á chomhordú 
ag Comhairle Chontae Bhaile Átha Cliath Theas thar tréimhse 48 mí) feabhas a chur ar cháilíocht an uisce i 
gContae Bhaile Átha Cliath agus níos faide anonn. Baineann sé úsáid as cur chuige nuálach GIS-bhunaithe chun 
scrúduithe ar naisc mhíchearta bhaile a luathú agus a gcostas a laghdú; tá d’aidhm ag an gceann eile (atá á 
chomhordú ag gnólacht bheag-mheánmhéide thar tréimhse 33 mhí) réiteach le haghaidh monatóireachta ar 
cháilíocht uisce a chur ar an margadh. 

Sa bhosca thíos taispeántar sampla de thogra Comhshaoil de chuid LIFE ar éirigh go maith leis in Éirinn. 

Adhmad Glan a aisghabháil ó Adhmad Salach (CleanWood)           
LIFE06 ENV/IRL/000532 
 

 

Tógadh an Mhonarcha Clean Wood le linn samhradh na bliana 2007 agus suiteáladh an trealamh 
caipitil go déanach i 2007/tosach 2008. Tá dhá phríomhchuid ag gabháil le próiseas an Adhmaid 
Ghlain. Is í an chéad chuid an‘deighilt mheicniúil. Deighiltear na ceallóga adhmaid ó thruailleáin ar nós 
miotail fheiriúla agus miotail neamhfheiriúla, ceirmigh, gloine agus plaistigh. De bhreis air seo déantar 
na ceallóga a ghrádú de réir méide agus bristear síos na ceallóga móra. Is í an dara cuid an ‘deighilt 

físe’. Chuige seo baintear úsáid as córas ceamara chun miondeighilt a dhéanamh d’fhonn adhmad atá truaillithe ag roisín, 
péint agus ag oibreáin eile nach iad a bhaint. Tá léiriú déanta ar an bpróiseas seo ar leibhéal fréamhshamhla.  
 
Rinneadh an t-adhmad glan a thriomú trí fhoirnéis dóite adhmaid ag a bhfuil gráta gluaisteach a úsáid (laghdaíodh taise an 
adhmaid ó oiread is 40% anuas go 5% nó níos lú). Úsáideadh coirt, ceallóga buin agus ábhair dramhaíola ón muileann 
sábhadóireachta Palfab atá in aice láimhe. Faoin am a bhí an tionscadal ag teacht chun deiridh bhí ag éirí leis an bpróiseas 
70% d’adhmad glan a aisghabháil as an soláthar truaillithe. De bhreis air seo bhí laghdú nach beag tagtha ar adhmad glan a 
bhí cuileáilte d’earráid ag an gcóras agus é gan a bheith níos mó ná 5.38%.  
 
Úsáidtear an t-adhmad glan sa chomhthionscadal LIFE ‘Tyre Wood Block’ (LIFE05 ENV/IRL/000501) mar bhunábhar chun bloic 
phailléid chumaisc a tháirgeadh. Tá margaíocht á déanamh go gníomhach ar an táirge ag foireann an tionscadail in áiteanna 
eile chomh maith, áfach. Is féidir an teicneolaíocht a mhacshamhlú agus tá sí oiriúnach le haghaidh suiteála i láithreacha in 
aice le háiteanna ina bhfaightear raidhse ábhar dramhaíola áitiúla. Tá an tairbhí ag súil le héileamh ar áiseanna dá leithéid a 
bheith ag dul i méid mar thoradh ar theacht i bhfeidhm na treorach maidir le Líonadh Talún.   
 
Beidh poist lánaimseartha ag 50 duine éigin san áis nua. De bhreis air sin cuirfidh an áis seo, mar aon leis na seirbhísí áitiúla 
breise a ghabhfaidh léi, tuairim is €2milliún in aghaidh na bliana leis an geilleagar áitiúil. Tacaíodh le roinnt post breise leis, i 
ngnóthais athchúrsála agus stialladh adhmad dramhaíola. 

 
Tuilleadh eolais: 
http://www.clean-wood.eu 

http://www.clean-wood.eu/
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Nádúr agus Bithéagsúlacht LIFE 
 

 

Tá an réimse tosaíochta seo de LIFE dírithe ar bharrchleachtais, réitigh agus cuir chuige chomhtháite i leith dúshláin chomhshaoil 
a fhorbairt, a thástáil agus a thaispeáint chun cur le forbairt agus cur i bhfeidhm beartais agus reachtaíochta maidir leis an 
nádúr agus an mbithéagsúlacht. Lena chois sin táthar ag iarraidh an bunachar eolais a ghabhann leo seo a fheabhsú. 
 
Go dtí seo tá cómhaoiniú déanta ag an gcomhbhall Nádúr agus Bithéagsúlacht de chuid LIFE ar 20 tionscadal in Éirinn. 
Infheistíocht €56 milliún atá i gceist. Chuir an AE €33 milliún den méid seo ar fáil. 
 
Bhí formhór na dtionscadal atá críochnaithe dírithe ar gnáthóga a chaomhnú, a bhainistiú agus a athshlánú agus cuireadh béim 
ar leith ar bhratphortaigh ghníomhacha, ar phortaigh ardaithe, ar thalamh feirmeoireachta agus ar chineálacha éagsúla coille. 
Bhí ceann amháin de na tionscadail seo dírithe ar stádas caomhnaithe Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta na Sionainne Íochtair 
a fheabhsú agus go háirithe ar fheabhas a chur ar chúinsí don mbradán Atlantach, an loimpre mhara agus an mhadra uisce 
Eorpaigh. Chuir tionscadal eile go mór le cosc a chur ar chailliúint na bithéagsúlachta in Éirinn trí modhanna éifeachtacha chun 
speiceas planda fíor-ionrach a chur faoi smacht a fhorbairt agus a thaispeáint. Rinneadh é seo i gceangal le clár ceangaltas 
scairshealbhóra, rud as a lean forbairt agus scaipeadh beartais. Ba iad Eagraíochtaí Neamhrialtasacha, páirceanna agus údaráis 
náisiúnta tairbhithe na dtionscadal den chuid ba mhó, agus cabhraíodh le heagraíocht iascaigh leathstáit chomh maith. Lean 
na tionscadail ar aghaidh ar feadh tréimhsí idir 48 agus 66 mhí. 
 
Tá  ceithre thionscadal ar siúl in Éirinn faoi láthair. Is é is cuspóir don tionscadal LIFE Aran ná an bhainistíocht inbhuanaithe a 
bhunú ar ghnáthóga tosaíochta Iarscríbhinne 1 den Treoir um Ghnáthóga Talún in Oileáin Árann, thar tréimhse 52 mhí ó Mheán 
Fómhair 2013 ar aghaidh. Is í an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an tairbhí. Den trí thionscadal is déanaí a maoiníodh 
féachann ceann amháin le teicníochtaí bainistithe inbhuanaithe d’fheirmeoireacht agus foraoiseacht in abhantraí diúilicín 
phéarlaigh a thaispeáint. Le tionscadal eile táthar ag iarraidh gnáthóga cromán na gcearc, an mheirliúin, an bhradáin Atlantaigh, 
agus an loimpre shrutháin i nDúiche Ealla a nascadh agus a athchóiriú. Sa tríú ceann táthar ag iarraidh portaigh ardaithe i Lár-
Réigiún na hÉireann a athchóiriú. Leanfaidh na tionscadail ar aghaidh ar feadh tréimhsí idir 52 agus 66 mhí agus tá siad á 
gcomhordú ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ag IRD Dhúiche Ealla. 
 
Sa bhosca thíos taispeántar sampla den tionscadal Nádúir de chuid LIFE ar éirigh go maith leis in Éirinn. 

Ag taispeáint Barrchleachtais in Athchóiriú Portaigh Ardaithe in 
Éirinn         
LIFE09 NAT/IE/000222 
 

Sa tionscadal DBPRBRI baineadh plandálacha foraoiseachta de ghnáthóga portaigh ardaithe dar mhéid 685 heicteáir, i 
17 suíomh i 7 gcontae de Lár-Réigiún na hÉireann: 5 shuíomh de chuid Natura 2000 (LCSnna) agus 12 Limistéar 
Oidhreachta Nádúrtha. Tar éis plandálacha buaircíneach a bhaint trí bhaint thráchtála agus obair fhoraoiseachta 
thionscadail ardaíodh na leibhéil uisce mar thoradh ar damba a dheisiú agus a fhoirgniú agus trí bealaí draenála a bhlocáil 
chun tús a chur le próiseas an athchóiriú phortaigh.  

I measc bearta ullmhúcháin bhí mínithe breise ar Phleananna an Limistéar Athchóirithe, suirbhéanna ar thailte agus measúnú ar phátrúin dhraenála. 
Rinneadh léarscáiliú cineálacha gnáthóige na hIarscríbhinne I den Treoir Gnáthóga in Éirinn a thabhairt cothrom le dáta le linn an tionscadail agus thug 
sé seo bonnlíne níos cruinne chun feidhmiú mar shlat tomhais do thionchar an tionscadail. Sa léirmhíniú seo bhí sainmhíniú i bhfad níos doichte ar an 
gcineál gnáthóige ‘portach ardaithe díghrádaithe’ sa mhéid nach bhfuil inti ach gnáthóg is féidir a athchóiriú ina ‘portach ardaithe gníomhach’ laistigh 
de 10 mbliana. Tá an chuid eile aicmithe mar ‘ghnáthóg thacaíochta’ faoin am seo. Beidh na limistéir athchóirithe fliuch i gcónaí agus trí bheith ag 
feidhmiú mar ghnáthóga tacaíochta cuirfidh siad cosc ar níos mó meatha ar limistéir bheaga de phortach ardaithe gníomhach. Lasmuigh de thionchar 
díreach a bheith ag limistéar ‘portaigh ardaithe díghrádaithe’ a bheith aige bhí an tionscadal ina thacaíocht le forbairt agus le bainistiú a tharlóidh san 
am atá romhainn ar chineálacha gnáthóga éagsúla ar imeall an phortaigh mar thoradh ar na leibhéil uisce a ardú. Ar ghnáthóga a bhfuiltear ag súil 
leo áirítear tailte coille fliucha agus tirime agus portach oscailte. Beidh gá le síor-bhainistíocht chun cosc a chur ar leathadh an róslabhrais agus an 
labhrais, plandaí ionracha, agus chun crainn phéine agus beitheanna a chuir iad féin a bhaint den bportach oscailte. Próiseas mall is ea athshaothrú 
fásra portaigh ardaithe. Leanfar é trí scéimeanna monatóireachta fásra náisiúnta. 

Lean an tionscadal leis an gclár athchóirithe a tosaíodh le tionscadal LIFE 2004 agus chuir sé le heispéireas na mbainisteoirí agus na gconraitheoirí 
láithreach a bhí i mbun obair athchóirithe a chur i gcrích. Rinneadh roinnt athruithe ar na teicníochtaí athchóirithe ar nós tosaíocht a thabhairt do 
dhambaí portaigh a foirgníodh le cabhair mheicníochta seachas dambaí plaisteacha píleála atá níos costasaí (cé gur foirgníodh iad siúd ar an bportach 
ard ina ndéanfadh úsáid innealra damáiste). Cuireadh clár monatóireachta hidreolaíochta agus fásra i bhfeidhm i gcomhair tréimhsí roimh leagadh 
crann agus ina dhiaidh. Lena chois sin rinneadh Aonad na Seirbhísí Uisce i gColáiste Ollscoile Chorcaí monatóireacht uisce fhisiceach-cheimiceach i ndá 
láthair. 

Measadh gur éirigh go maith leis an obair athchóirithe agus dhearbhaigh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra go raibh an 12 Limistéar 
Oidhreachta Náisiúnta incháilithe le haghaidh uasghrádaithe go stádas láithreach líonraithe Natura 2000 (LCSanna). Ag deireadh an tionscadail 
d’ullmhaigh an tairbhí comhlachaithe, an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, Foirmeacha Sonraí Caighdeánacha don 12 LSC nua agus iad 
bunaithe ar ghabháltais talún Choillte ar na Limistéir Oidhreachta Náisiúnta. Is ionann sin agus méadú suntasach ar líon na LSCanna in Éirinn ar portaigh 
ardaithe iad. 

Tulleadh eolais: 
http://www.raisedbogrestoration.ie 

http://www.raisedbogrestoration.ie/
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Tuilleadh eolais faoi LIFE agus thionscadail  LIFE 
 

Scimeáil ar shuíomh gréasáin LIFE 

 

Tá raidhse eolais ar fail ar an gclár LIFE ar shuíomh idirlín LIFE: 
http://ec.europa.eu/life/ 

Cuardach a dhéanamh ar thograí LIFE  

 

Chun tuilleadh eolais a fháil ar thionscadail LIFE in Éirinn nó ar thograí LIFE go 
ginearálta féach ar bhunachar sonraí na dtionscadal LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 

 
Is é an bunachar sonraí seo atá éasca le húsáid an fhoinse eolais údarásach le 
haghaidh tionscadal LIFE atá críochnaithe agus atá ar siúl faoi láthair. Tá eolas ar 
fail ann leis, ar na tairbhithe, a gcuid sonraí teagmhála agus ar shuímh ghréasáin 
na dtionscadal. 

Cuardach trí mheáin shóisialta 
 

  
twitter.com/LIFE_Pr
ogramme  

 

http://www.facebook. 
com/LIFE.programme  

www.flickr.com/ 
photos/life_ 
programme 

Teagmháil   

An Pointe Teagmhála Náisiúnta in Éirinn 

 
 An Roinn Cumarsáide, Gníomh Aeráide agus Comhshaoil  
 

Ainm:  An tUas. Pat Martin, Beartas AE agus Comhshaoil Idirnáisiúnta 

Seoladh: Teach an Chustaim 
  Éire - Baile Átha Cliath 1 
Teil.: +353 1 678 2316 
R-phost: LIFE@dccae.gov.ie 

 Suíomh Idirlín: http://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/pages/default.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 An Fhoireann Mhonatóireachta in Éirinn 
 

 NEEMO EEIG – DAI 
 Thamesfield House, Boundary Way 

UK - Hemel Hempstead HP2 7SR 
 Teil.: +44 1442 202400 

R-phost: dai@neemo.eu 

 

http://ec.europa.eu/life/
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:LIFE@dccae.gov.ie
http://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/pages/default.aspx
mailto:dai@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://twitter.com/LIFEprogramme/
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Tionscadail Chomhshaoil agus Éifeachtacht Acmhainní LIFE a dhúnadh le déanaí agus atá 
ar siúl i gcónaí 

Teideal an Tionscadail Uimhir an 
Tionscadail 

Suíomh gréasáin Cliceáil ar an deilbhín 
chun achoimre ar an 
tionscadal a léamh 

Tréimhse an 
Tionscadail 

 

Adhmad Glan a aisghabháil as 
Adhmad Salach (CleanWood) 

LIFE06 
ENV/IRL/000532 

http://www.clean-wood.eu/ 

 
10/2006–> 07/2010 

Teicneolaíocht Dípholaiméirithe 
do Rubar mar aon le hOptamú 
Fuinnimh chun Táirigí Carbóin 
a tháirgeadh (DEPOTEC) 

LIFE10 
ENV/IE/000695 

http://www.depotec.eu 

  09/2011–> 09/2014 

Turasóireacht na Boirne um 
Chaomhnú (Burren Tourism) 

LIFE11 
ENV/IE/000922 

http://www.burrengeopark.ie/what-
we-do/geopark-life-project/ 

 
10/2012–> 12/2017 

Ag obair le Spásanna 
Tionsclaíocha chun 
macasamhail a dhéanamh 
d’athúsáid (WISER LIFE) 

LIFE13 
ENV/IE/000763 

http://www.rediscoverycentre.ie/WIS
ER_Life.aspx 

 
 06/2014–> 04/2018 

LIFE EcoSens Aquamonitrix 
(LIFE EcoSens Aquamonitrix) 

LIFE17 
ENV/IE/000237 

N/B 

 
07/2018–> 03/2021 

Aibhneacha Uirbeacha Bhaile 
Átha Cliath LIFE (Dublin Urban 
Rivers LIFE) 

LIFE17 
ENV/IE/000281 

N/B 

 
06/2018–> 06/2022 

 

Tionscadail Nádúir agus Bithéagsúlachta LIFE a dúnadh le déanaí agus atá ara siúl i 
gcónaí 

Teideal an Tionscadail Uimhir an 
Tionscadail 

Suíomh gréasáin Cliceáil ar an deilbhín 
chun achoimre ar an 
tionscadal a léamh 

Tréimhse an 
Tionscadail 

Athshlánú LCS na hAbhann 
Móire Uachtair don Diúilicín 
Péarla Fionnuisce, don 
Bhradán Atlantach, don Madra 
Uisce Eorpach agus don 
gCruidín (BLACKWATER 
SAMOK) 

LIFE09 
NAT/IRL/000220 

 

http://www.duhallowlife.com/ 
 

09/2010 –> 06/2015 

Deachleachas a thaispeáint 
maidir le hathshlánú Portaigh 
Ardaithe in Éirinn (DBPRBRI) 

LIFE09 
NAT/IRL/000222 

 

http://www.raisedbogrestoration.ie 

 
 

01/2011 –> 12/2015 

Bainistiú inbhuanaithe ar 
ghnáthóga tosaíochta 
Iarscríbhinne 1 den Treoir um 
Ghnáthóga Talún in Oileáin 
Árann (LIFE Aran) 

LIFE12 
NAT/IE/000995 

http://www.aranlife.ie 

  
 09/2013 –> 12/2017 

Bainistiú ar úsáid talún 
inbhuanaithe ar mhaithe le 
caomhnú duilicín fionnuisce 
(LIFE Kerry) 

LIFE13 
NAT/IE/000144 

 

 http://www.npws.ie/research-
projects/kerrylife 

 07/2014 –> 12/2019 

Gnáthóga Cromán na gCearc, 
Meirliún, Bradán Atlantach 
agus Loimpre Shrutháin a 
nascadh agus a athchur i 
nDúiche Ealla, Deisceart na 
hÉireann (RAPTOR LIFE) 

LIFE13 
NAT/IE/000769 

 

 http://duhallowlife.com/raptor-life 

 
 

01/2015 –> 05/2019 

Portach ardaithe gníomhach a 
athchur i Líonra LCS na 
hÉireann 2016 – 2020  (LIFE 
Irish Raised Bogs) 

LIFE14 
NAT/IE/000032 

 

http://www.raisedbogslife.ie/ 

 
 01/2016 –> 12/2020 

 

http://www.clean-wood.eu/
http://www.depotec.eu/
http://www.burrengeopark.ie/what-we-do/geopark-life-project/
http://www.burrengeopark.ie/what-we-do/geopark-life-project/
http://www.rediscoverycentre.ie/WISER_Life.aspx
http://www.rediscoverycentre.ie/WISER_Life.aspx
http://www.duhallowlife.com/
http://www.raisedbogrestoration.ie/
http://www.aranlife.ie/
http://www.npws.ie/research-projects/kerrylife
http://www.npws.ie/research-projects/kerrylife
http://duhallowlife.com/raptor-life
http://www.raisedbogslife.ie/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE06 ENV/IRL/000532&area=2&yr=2006&n_proj_id=3062&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3979
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4379
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4953
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6789
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6838
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3799
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3838
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4728
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5050
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4914
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5321

