
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 2013 m. lapkričio 13-15 d. Sofijoje (Bulgarija) valdymo komiteto Lietuvos atstovių 
 
Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto vyresn.m.d. 
dr. Renatos Pilkaitytės;  
Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto vyresn.m.d. dr. Jūratės Kasperovičienės. 
 
ATASKAITA 
 

Pirma (lapkr. 13 d.) susitikimo diena buvo skirta ruošiamų metodinių knygų redakcinių 
kolegijų posėdžiui. Metodinės knygos „Cyanobacteria and cyanotoxins analysis (J. Meriluoto et 
al.)“ redakcinės kolegijos posėdyje dalyvavo R. Pilkaitytė. Posėdžio metu skyrių vadovai 
trumpai pristatė savo paruoštus skyrius, skyrių recenzentai pateikė pastabas ir pasiūlymus. 
Posėdžio metu nutarta skyrius pagal pateiktas pastabas pataisyti iki kito posėdžio (2014 
balandis). Tuo pačiu metu vyko kitų ruošiamų metodinių knygų (Molecular methods. (K. 
Sivonen et al.,); Drinking water treatment and cyanotoxins (A. Hiskia et al.); Prevention, control 
and mitigation of cyanobacteria in freshwaters. (P. Visser et al.)) komitetų posėdžiai. 

CYANOCOST (ES1105) veiklos posėdis vyko lapkričio 14-15 d.d. Susitikime dalyvavo 
valdymo komiteto nariai ir kviestiniai svečiai iš 31 Europos šalies (jų tarpe ir viena ne COST 
šalis – JAV) ir šios veiklos administratorius Dick Blaauboer.  

COST veiklos ES1105 koordinatorius dr. Triantafyllos Kaloudis (Graikija) atidarė 
susitikimą, pasveikindamas veiklos valdymo komitetą atstovaujančius dalyvius ir pristatė 
susitikimo darbotvarkę (darbotvarkė pateikta ataskaitos pabaigoje).  

Posėdyje dalyvaujantys darbinių grupių koordinatoriai ir ruošiamų metodinių knygų 
redaktoriai pristatė esamą ruošiamų knygų situaciją ir preliminarius knygų užbaigimo žingsnius 
ir terminus. Visos ruošiamos knygos planuojamos išleisti iki 2015 metų pabaigos.  

A. Quesada pasidalino įspūdžiais iš susitikimo Barselonoje ir Iberian Cyanotox kongreso, 
L. Blaha (Čekija) pasidalino ICTC9 konferencijos įspūdžiais. 

Posėdžio metu buvo pristatyti CYANOCOST veiklos logotipai, kuriuos galėjo siūlyti visi 
dalyviai ir jų grupių nariai, studentai; ir balsavimo būdu buvo išrinktas ir patvirtintas vienas 
logotipas, kurio autoriui buvo skirta 1000 eur premija (moksliniam vizitui į kitą instituciją). 

L. Blaha (Čekija) priminė cianobakterijų-cianotoksinų sukurtą duomenų bazę ir paragino 
visus dalyvius iki 2014 m. sausio 31 d. užpildyti skiltis „Directory“ ir „Repository“. 

Buvo suorganizuotos trumpos mokslinės diskusijos temomis: cianotoksinų vieta: 
analitinė, biologinė, sveikatos ir vandens valymo prasmėmis; „kitos“ bioaktyvios medžiagos; 
biotinės sąveikos (įskaitant bakterijų vaidmenį, jų dinamiką žydėjimo metu); Toksinės 
melsvabakterės ir klimato kaita, invazinės rūšys, geografiniai aspektai; toksinių žydėjimų 
valdymas.  

Posėdyje Z. Svirceva pristatė trumpalaikių mokslinių stažuočių (STMS) planus, dalyvius 
ir jų paruoštus stendinius pranešimus; priminė apie dokumentų pateikimo terminus, paragino 
paskatinti jaunus mokslininkus pasinaudoti STMS. 

A. Quesada pristatė JPI „Water“ dalyvavimo galimybes ir planus.  
Kitas COST veiklos ES1105 valdymo komiteto ir keturių darbo grupių posėdis įvyks 

2014 m. balandžio mėn. Budapešte, Vengrijoje. 
 
 
 

Renata Pilkaitytė 
 
Jūratė Kasperovičienė 

2013-11-27 



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

 

Draft agenda for meetings: 12 - 15 November 2013 - Sofia, Bulgaria (Grand Hotel Sofia) 
 

Tuesday 12/11/2013 - Editorial meeting - Handbook (#4) on drinking water treatment techniques 
 

Participants: invitation by the handbook editor 
Coffee breaks - after each 1.5h (announced by the editorial meeting coordinator) 

     
14:00‐18:00  Hiskia, 

Dionisiou, 
Antoniou, 
Kaloudis 

Editorial meeting ‐ Handbook (#4) on drinking water treatment techniques  
 

Dionisiou, 
Hiskia, Song 

Training session on “Treatment of water for purification from cyanotoxins” (by Dionysiou, Hiskia and Song) 
 

19:00    Dinner  [contributors to HB#4 + those arriving before the dinner] 
 

Wednesday 13/11/2013 Editorial meetings  - Handbooks #1, #2 and #3 (in parallel) 
 

Participants - invitation by the handbook editor(s) 
Coffee breaks - after each 1.5h (announced by the editorial meeting coordinator) 
 

    Parallel session ‐ Handbook #1 
 

  Parallel session ‐ Handbook #2 
 

  Parallel session ‐ Handbook #3 
 

9:00 
‐12:30 

  Meriluoto, 
Spoof, 
Codd  

Editorial meeting ‐ (#1) of 
Cyanobacteria and Cyanotoxins 
analysis  

        Visser, 
Ibelings, 
Bormans

Editorial meeting ‐ (#3) In‐lake 
prevention and control 
measures 

12:30‐14:00   Lunch 
14:00 
‐18:00 

  Meriluoto, 
Spoof, 
Codd  

Editorial meeting ‐ (#1) of 
Cyanobacteria and Cyanotoxins 
analysis (contd)  

  Sivonen, 
Kurmayer, 
Wilmotte 

Editorial meeting ‐ (#2) 
Molecular methods  
 

  Visser, 
Ibelings, 
Bormans

Editorial meeting ‐ (#3) In‐lake 
prevention and control 
measures (contd.) 
  

19:00    Dinner 
Evening    Meeting of the Steering Group (SG, coordination Kaloudis + Blaha) 



Thursday 14/11/2013 - Management Committee meeting 
 

9:00 ‐ 9:30  Kaloudis, Stoyneva, 
Blaha et al. 

Welcome and introduction  
+ cyanocost logo contest  
+ introduction to the afternoon scientific round table discussions 
 

9:30 ‐ 10:00  Kaloudis, Quesada, 
Blaha et al. 

CYANOCOST progress updates 
* Review and info on the status from the last meeting (+ news, e.g. twitter, etc.) ‐ Kaloudis 
* Report from Barcelona meeting  ‐ Quesada (+ Kaloudis et al) 
* Report from Iberian Cyanotox congres ‐ Quesada 
* Report from ICTC9 conference ‐ Blaha (+ Codd, Visser et al) 
 

10:00 ‐ 10:30  Blaha et al.  CYANOCOST database ‐ part 1: Review and the current status 
 

10:30‐11:00  Coffee/tea 
11:00‐12:00  Blaha et al.  CYANOCOST database ‐ part 2: * Discussion, further steps, planning + commitments of all the MC members 

 
12:00‐12:30  Kaloudis, Quesada, 

Codd 
 

Important future issues  
* Notes on Horizon 2020 ‐ Kaloudis 
* Linking CYANOCOST with European bodies ‐ Codd 
 

12:30‐13:30  Lunch  
13:30‐16:00    Scientific round table discussions  

Discussion in groups followed by wrap‐up session where the outcomes will be 
presented to all MC members (details will be announced during morning session) 
 

Parallel ‐ special presentation 
15:00‐15:30 D. Dionysiou "Advanced 
Oxidation Processes to purify water 
from cyanotoxins" (parallel to round 
table discussions) 
 

15:00 ‐ 16:00 Coffee and tea will be served during the discussions ‐ self service 
16:00‐16:30  Kaloudis et al.  CYANOCOST LOGO contest 

* voting, selecting and awarding the best proposal of CYANOCOST LOGO  
16:30 ‐ 19/19:30

 

Social programme (local organizers ‐ Stoyneva and team) 
19/19:30  Dinner 



 
Friday 15/11/2013 - Management Committee meeting 

 
    Estimated 
9:00  Kaloudis  Welcome and adoption of the agenda 

Introduction of our COST officers and new members 
10 min 

  Dick Blaauboer et 
al. 

Report from the COST office  15 min 

  Svircev  STSMs: Progress and Plans  20 min 
  Lawton + 

Meriluoto  
WG1 progress report + report from editorial meeting ‐ Handbook #1  20 min 

  Sivonen   WG1 progress report + report from editorial meeting ‐ Handbook #2  20 min 
10:30‐11:00  Coffee/tea    
11:00  Codd et al.   WG2 progress report   10 min 
  Visser et al.  WG3 progress report + report from editorial meeting ‐ Handbook #3  20 min 
  Hiskia et al.  WG3 progress report + report from editorial meeting ‐ Handbook #4  20 min 
  Brient, Quesada, 

Blaha 
WG4 progress report ‐ web news, list of publications/presentations, database summary  10 min 

  Kaloudis + MC  Next MC meeting ‐ where, when ...  15 min 
    AOB  10 min 
  Kaloudis + MC  Voting, decisions  10 min 
13:00    CLOSING OF THE MEETING    
  Lunch    

 
 
 
 


