
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 2015 m. vasario 19-21 d. Sevilijoje (Ispanija) valdymo komiteto Lietuvos atstovės 

Gamtos tyrimo centro mokslo darbuotojos dr. Jūratės Kasperovičienės 

 

ATASKAITA  

Vilnius 

 

Susitikime dalyvavo valdymo komiteto nariai ir kviestiniai svečiai iš 32 šalių. 

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

organizatorė prof. Angeles Jos Gallego (Ispanija) atidarė susitikimą ir pristatė susitikimo 

darbotvarkę (darbotvarkė pateikta ataskaitos pabaigoje). Pirmąją posėdžio dieną kviestiniai 

svečiai ir kai kurie valdymo komiteto nariai pristatė su veiklos tematika susijusius jų vykdomų 

tyrimų rezultatus ir vykdomus projektus. Pranešimai yra CYANOCOST internetinėje svetainėje, 

http://cyanocost.com/events. H. Matthijs apibendrino 2014 m. rugsėjo 3-7 d. Amsterdamo 

universitete įvykusio CYANOCOST organizuoto mokymo, vandenilio peroksido panaudojimas 

kovai su melsvabakterių sukeliamu vandens "žydėjimu", rezultatus. Kursuose dalyvavo Lietuvos 

atstovė iš Gamtos tyrimų centro (GTC) dr. I. Vitonytė. Jos tyrimų duomenų analizė buvo 

pateikta pranešime. 

Z. Svircev (Serbija) išdėstė trumpalaikių mokslinių stažuočių (STSM) reikalavimų pasikeitimus. 

Ji pasiūlė STSM stažuotėms palikti anksčiau nustatytus reikalavimus, kadangi liko vieni 

CYANOCOST veiklos metai. Z. Svircev pristatė STSM dalyvių tyrimo rezultatus ir veiklos 

stažuočių metu video filmus. GTC doktorantei K. Savadovai CYANOCOST skyrė lėšas 2014 m. 

mokslinei stažuotei Helsinkio universitete (Suomija). Jos rezultatai taip pat buvo paviešinti 

valdymo komiteto posėdyje. 

CYANOCOST veiklos darbinių grupių koordinatoriai ir ruošiamų metodinių knygų redaktoriai 

aptarė tolimesnes veiklas ruošiant metodines knygas ir bendradarbiavimą su leidėjais. Vyko 

ruošiamų knygų ir straipsnių rinkinių rankraščių bendraautorių aptarimai. Internetinio 

CYANOCOST puslapio kuratoriai pristatė naują puslapio versiją http://www.cyanocost.com/, 

priminė valdymo komiteto nariams atsiųsti informaciją apie jų grupių veiklas, publikacijas ir kt. 

Buvo pristatytas CYANOCOST puslapis Facebook paskyroje ir buvome pakviečiami prisijungti 

prie Twitter socialinio tinklo CYANOCOST puslapio paskyros. Valdymo komiteto posėdžio 

pabaigoje koordinatorius dr. T. Kaloudis pristatė numatomą biudžetą veiklos paskutiniams 2015-

2016 metams. Jis pažymėjo, kad biudžetas sumažintas, todėl posėdžio metu nebuvo galutinai 

nuspręsta kada ir kur vyks kitas valdymo komiteto posėdis. 

 

          Jūratė Kasperovičienė 


