
COST veiklos ES1105 CYANOCOST “Melsvabakterių žydėjimas ir toksinai vandens 

ekosistemose: paplitimas, poveikis ir valdymas“ (Cyanobacterial blooms and toxins in water 

resources: occurrence, impacts and management CYANOCOST) valdymo komiteto posėdyje, 

kuris įvyko 2014 m. balandžio 10-11d. Budapešte, Vengrija, pavaduojančios valdymo komiteto 

Lietuvos atstovės 

 

Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto m.d. dr. JUDITOS KOREIVIENĖS 

 

 

ATASKAITA 

 

Susitikime dalyvavo valdymo komiteto nariai ir kviestiniai svečiai iš 28 Europos šalių. 

COST veiklos ES1105 koordinatorius dr. T. Kaloudis (Graikija) ir susitikimo 

organizatorė dr. A. Törökne (Vengrija) atidarė susitikimą ir pristatė susitikimo darbotvarkę 

(darbotvarkė pateikta ataskaitos pabaigoje).  

Dr. G. Vasas (Vengrija), dr. T. Papadimitriou (Graikija), B. Ibelings (Šveicarija) bei 

kvietinis svečias iš farmacijos pramonės V. Costantino (Italija) pristatė pranešimus apie 

melsvabakterių žydėjimus, cianotoksinus ir jų praktinį panaudojimą. 

Esminiai klausimai svarstyti ir aptarti Valdymo komiteto posėdyje: 

1. M Mirachtsi pritatė WssTP (a common vison for European Water Innovation) projektą 

ir gaires kaip galėtų CYANOCOST prisijungti prie jų vykdomos veiklos, vyko diskusijos apie 

prisijungimo perspektyvą ir formą.  

2. Dr. T. Kaloudis pristatė HORIZONT 2020 kvietimus ir kitas galimybes (ITN Marie 

Curie, WssTP) kur galėtų CYANOCOST šalys narys jungtis pratęsdamos vykdomą veiklą. 

Atskirose darbo grupėse idėjų lygyje buvo pristatyti HORZONT 2020 galimi pateikti projektai, 

diskutuojama apie jų parengimą, turinį, įgyvendinimą. 

3. Darbo grupių veiklos aptarimas. Veiklos rezultatus, progresą ir planavimą darbinėse 

grupėse (WG), ruošiamų spaudai monografijų ir straipsnių rinkinių, skirtų melsvabakterių, jų 

sintetinamų toksinų tyrimo, kontrolės ir apsaugos priemonių metodologinių aspektų 

apibendrinimui, bendrame susitikime apibendrino šių veiklų moderatoriai: 
 WG1: J. Meriluoto pristatė rengiamos knygos ,,Cyanobacteria and cyanotoxin analysis" 

paruošimo lygį, aptarė jos rengimo pabaigos terminus ir publikavimo Willey leidykloje klausimus. K. 

Sivonen pristatė rengiamos knygos ,,Handbook of molecular methods" paruošimo lygį, jos rengimo 

pabaigos terminus ir publikavimo klausimus. 

 WG2: G. Codd pateikė bendrą darbo grupės ataskaitą. P. Visser aptarė straipsnių rinkinio 

,,Prevention, control and mitigation of cyanobacteria in freshwaters" specializuotame 

papildomame žurnalo ,,Aquatic ecology" tome  parengimo lygį, aptarė trūkstamas temas. 

 WG3: A. Hiskia pristatė ruošimos knygos ,,Drinking water treatment technologies" 

parengimo lygį, iškėlė problemines vietas, kvietė prisijungti kompetentingus mokslininkus prie 

atskirų dalių parengimo. Leidinys numatomas spausdinti Willey leidykloje. 

 WG4: A. Quesada pristatė grupės veiklos kritinę apžvalgą susijusią su informacijos apie 

CYANOCOST ir jo vykdomas veiklas sklaidą šalyse narėse ir Europos mastu. L. Blaha aptarė 

duomenų bazės pildymą, paskatino aktyviau įtraukti visą žinomą informaciją. 

Visų keturių veiklos darbo grupių lyderiai pažymėjo aktyvias dalyvių diskusijas siekiant 

užtikrinti konstruktyvų grupių darbą. 

4. Aptarti praėjusio susitikimo Sofijoje metu priimti nutarimai ir iškilę klausimai, T. 

Kaloudis  

5. Z. Svirceva pristatė ataskaitą apie įvykusias trumpalaikes mokslines stažuotes (STMS), 

aptarė organizavimo pakeitimus, jaunimo mobilumo skatinimo perspektyvas, finansavimo iš 

COST ES1105 lėšų galimybes, išdėstė vizitų finansavimui gauti atrankos kriterijus ir galimus 

pareiškėjus. Z. Svirceva pabrėžė, kad susidomėjimas stažuotėmis nėra pakankamas ir kvietė 

teikti daugiau paraiškų. 



6. Buvo pateikti dviejų darbo grupių vadovų pasikeitimai WG1 L. Lawton pakeis J. 
Meriluoto, o WG4 L. Brient pakeis A. Quesada. 

7. Aptarti 2014 ir 2015 metų projekto vykdymo planai, būsimo susitikimo preliminari 

data ir galimos vietos bei projekto biudžetas. Nuspręsta trečiais projekto vykdymo metais rengti 

vieną valdymo komiteto posėdį, o sutaupytus pinigus panaudoti specializuotiems seminarams. 

Gauti pasiūlymai ir surašyti galimi seminarai, kurių finansavimo klausimai bus toliau svarstomi. 

 

 

       Judita Koreivienė 

 

 

2014-04-29 

 

  



CYANOCOST - COST Action ES1105  
Cyanobacterial booms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management  

 

MEETING AGENDA 

 Budapest, Hungary (Novotel Budapest Danube Hotel) 

10-11 April 2014  
 

Thursday 10 April 2014 
 

WG MEETINGS, STAKEHOLDERS 
 

Morning session - chaired by A. Törökne 

8:15-9:00 Registration 

9:00  Kaloudis, Törökne, 

Bláha et al., 

Representatives of the 

Hungarian authorities 

Opening of Day 1, welcome and introduction  

 Welcome remarks  

9:30  - 10:00 G.Vasas (HU) Introductory talk on toxic cyanobacteria in Hungary  

10:00 - 10:30 Coffee / Tea 

10:30 - 11:00 Th. Papadimitriou 

(Greece) 
Presentation on views of the stakeholders 

+ discussion 

11:00 - 11:30  M. Mirachtsi (WssTP) WssTP, a common vision for European Water 

Innovation - Future involvement of CYANOCOST within 

WssTP initiatives + discussion 

11:30 - 12:00 Kaloudis, Bláha et al. H2020 and other opportunities 

ITN Marie Curie + discussions 

12:00 - 13:30 LUNCH 

(+ meeting of the Steering Committee, SC, during the lunch time) 

 

Afternoon session - chaired by L. Bláha 

13:30 - 14:30 Brient, Quesada et al. WG4 & dissemination issues 

(incl. report from the meeting in Rennes) 

14:30 - 16:00 Parallel sessions and 

discussion 

 

Hiskia - Editorial meeting of 

the HB#4 

Roundtable discussions 

in small working groups 

 (topics will be 

specified) 

 

 

 

Friday 11 April 2014 

 
MORNING SESSION - WG MEETINGS (continued), SCIENTIFIC DISCUSSIONS 

 
Morning session - chaired by P. Visser 

9:00  Kaloudis, Törökne, 

Bláha et al. 
Opening of Day 2 
 

9:00-10:30  

 
Handbooks - progress reports  

 

 Meriluoto, Codd, 

Spoof 

HB #1 Cyanobacteria and Cyanotoxins analysis  

 

 Sivonen, Kurmayer HB #2 Molecular methods  

 Visser, Ibelings, 

Bormans 

HB#3 In-lake prevention and control measures 

 

 Dionisiou, Hiskia HB#4 - Drinking water treatment techniques  



10:30 - 11:00 Coffee / Tea 

11:00 - 12:30 Bláha, Codd, Svircev CYANOCOST database - progress and outlook  

 Parallel seesions and 

discussions (part II) 

Roundtable discussions in small working groups 

(topics will be specified) 

12:30 - 13:30 LUNCH 

 
AFTERNOON SESSION - MANAGEMENT COMMITEE MEETING 

 
Afternoon session - chaired by T. Kaloudis 

Minutes taking - Bláha  

13:30 - 16:00 Kaloudis Welcome and adoption of the agenda 

Introduction of our COST officers and new members 

 

Report from the COST office 

STSMs: Progress and Plans 

WG1 summary progress report 

WG2 summary progress report 

WG3 summary progress report 

WG4 summary progress report 

Next MC meeting (where, when) 

AOB 

 

Voting, decisions 

16:00  Closing of the meeting 

 

 


