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(Apimtis ne daugiau 3 (trijų) lapų) 
 
Eil. 
Nr. 

Ataskaitos dalys 

1. Vykdyta atstovavimo ir koordinavimo veikla, atsižvelgiant į veiklos vykdymo planą, 
bendradarbiavimas su veiklos partneriais, naudotos informacijos sklaidos priemonės apie 
veiklą, pasiekti rezultatai 

2. Vykdant COST atstovavimo (koordinavimo) veiklą gauti moksliniai rezultatai (įskaitant 
mokslinę ir (ar) technologinę produkciją) 

3. COST veiklai vykdyti skirtų lėšų panaudojimas 
 
1. Vykdyta atstovavimo ir koordinavimo veikla, atsižvelgiant į veiklos vykdymo planą, 
bendradarbiavimas su veiklos partneriais, naudotos informacijos sklaidos priemonės apie veiklą, 
pasiekti rezultatai 
 
Veiklos numeris: COST FP0703 Laukiama klimato kaita ir pasirinktys Europos miškų ūkyje 

Expected Climate Change and Options for European Silviculture ECHOES 
Mokslinių tyrimų sritis: Miškai, jų produktai ir paslaugos  

Vykdymo terminai: 2007/11/15- 2012/06/25, 4,5 m. Lietuvos dalyvavimas oficialiai patvirtintas 
2008.06.10 

2012 m. gegužės 21-24 d. vyko baigiamoji veiklos taptautinė konferencija "Tackling climate 

change: the contribution of forest scientific knowledge" [Sustabdyti klimato kaitą: miškų mokslo 

indėlis] 

Konferencijos tikslas: veiklos darbo grupių pranešimai apie darbo rezultatus, kertinių 

klausimų akcentavimas išskiriant skirtingų grupių spendžiamų klausimų sankirtas. Vyko atitinkami 

plenariniai posėdžiai ir lygegrečios sesijos bei sesijų rezultatų aptarimai (Poveikiai, Rizika ir 

neapibrėžtumai bei Produktyvumas ir pasiskirstymas, Ekosistemos teikiamos paslaugos, 

Sušvelininmas ir prisitaikymas; Trikdžiai ir prisitaikymas, Socialiniai ekonominiai aspektai ir žinių 

valdymas). 

Išryškinti klimato kaitos poveikių kulminaciniai taškai, aptarti tikimybiniės klimatos kaitos 

projekcijos, miško produktyvumo, augimo kaitos modeliai, rizikos faktoriai ir atitinkamos 

priemonės prisitaikymui ir klimatos kaitos padarinių sušvelninimui.  

Veikloje dalyvaujančios šalys: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, 

HU, IE, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, UK . 

Konstatuota, kad siekiant mobilizuoti bei integruoti esamas žinias dėl laukoamos klimato 

kaitos ir identifikuoti reikiamų tolesnių tyrimų poreikius, prisidedant prie IPCC įvertinimo 

penktosios ataskaitos bei prie Europos perspektyvos Kioto protokolo įgvendinimo. Informacijos 

sklaidai parengtos šalių ataskaitos, rekomendacijos (elektroninės versijos), išleisti informaciniai 

biuleteniai sprendimus priimantiesiems. Sukurta antrosios darbo grupės duomenų bazė 

prisitaikymo prie klimato kaitos klausimu. Poveikių monitoringas yra pagrindinė sąsaja tarp 
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esamos COST veiklos ir FP0903. ECHOES labiau orientuotas į ateitį, platesnio pobūdžio, 

daugiafunkcionališkesnis, jungiąs ekologiją, miškų ūkį ir miškininkavimą, siocialiniu ekonominius 

aspektus ir labiau susijęs su sprendimus priimančiaisiais. COST veiklos išvadas perteikė veiklos 

vadovas Jean-Luk Peron (Prancūzija).   

 
 
 
 
 
Atstovas COST veiklos valdymo komitete............................                 ....Olgirda Belova...... 
                            parašas   vardas, pavardė 

 
 
Priedai: 

1. ..COST veikla FP0703 ECHOES 
2. . COST veiklos ECHOES FP0703 brrosiura. 

 
 

___________ 
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COST veikla FP0703 ECHOES 

Laukiama klimato kaita ir pasirinktys Europos miškų ūkyje 
Expected Climate Change and Options for European Silviculture” 

 

Veiklos trukmė: 2007.11.15- 2012.06.30. Lietuvos dalyvavimas oficialiai patvirtintas 2008.06.10 

Preambulė. Klimato kaita tapo viena iš svarbiausių grėsmių Žemėje. Miškai glaudžiai susiję 
su socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, kurie taipogi veikiami to paties klimato kaitos reiškinio. 
Pagal ES Miškų veiklos planą, siekiama palengvinti ES suderinamumą su įsipareigojimais dėl 
klimato kaitos sušvelninimo, paskatinti prisitaikymą šios kaitos padariniams, veikti sutinkamai su 
Europos miškų monitoringo sistema, stiprinti Europos miškų apsaugą, palaikyti ir stiprinti miškų 
apsaugines funkcijas. Yra akivaizdžiai augantis - bet nepakankamai, informacijos, rekomendacijų, 
veiksmų poreikis daugialypės, dalinės ir neorganizuotos žinių pasiūlos akivaizdoje. Todėl aktualu 
visą informaciją nukreipti į rekomendacijų miškininkams ir sprendimus priimantiems politikams 
parengimą ir tolesnių tyrimų poreikio identifikavimą. Tai įmanoma, suvienijant įvairių šalių patirtį. 
Skirtingai nuo įvairovę niveliuojančio vienodumo, būtent įvairių Europos šalių tyrimų, regioninių 
analizių parengimas ir alternatyvų palyginimas leistų suderinti didžiulius užmojus su konkrečiais  
ir naudingais atvejais. 

Veiklos tikslas ir uždaviniai.  
Pagrindinis veiklos tikslas yra mobilizuoti ir integruoti esamas mokslines žinias Europos 

miškininkams ir sprendimus priimantiems miškų politikams dėl prisitaikymo prie klimato kaitos ir 
jos įtakos sumažinimo.  

Specifiniai tikslai: siekiama – padėti sprendimus priimantiems Europos politikams bei miškų 
ūkio specialistams, apibrėžiant miško nuostolių mažinimo, gaunamos iš miško naudos didinimo 
strategijas bei įgyvendinant įtakos mažinimo ir prisitaikymo priemones; - pasiūlyti monitoringo 
sistemos patobulinimą ir apibrėžti tyrimų prioritetus.  

Įgyvendinant šiuos tikslus, kertiniai taškai yra klimato kaita bei miškai Europoje ir skirtingų, 
tačiau glaudžiai tarpusavyje susijusių klausimų integravimas, būtent:  

- įtakos miškams ir prisitaikymo klimato kaitai bei tos įtakos mažinimo;  
- klimato kaitos tendencijų ir ekstremalių įvykių; gamtos ir socialinių mokslų;  
- tyrimų ir dabartinės politikos bei ūkininkavimo; ekosistemų ir produkcijos bei tarnybų;  
- pagrindinių miško funkcionalumo komponentų. 

Viena iš veiklos ECHOES užduočių susijusi su svarbiausių nacionalinių ar vietinių programų 
bei projektų rezultatų analize bei sprendimų priėmimu Europiniame lygmenyje.  

Iškeltos ir įvykdytos užduotys:   
- surinkti ir struktūrizuoti medžiagą integruotai, tarpdalykinei ir pritaikomai strategijai 

sprendimų priėmėjams, nurodančiai, kaip atsižvelgti į klimato kaitą miškų ūkyje;  
- panaudoti visą informaciją apie klimato kaitą ir juolab apie Europos integruotų projektų, 

Era-Net, Life+ projektų, COST veiklų bei nacionalinių tyrimo projektų ir programų rezultatus;  
- pasiūlyti būdus, kaip patobulinti prognozavimo galimybes dėl miškų ateities, ir, tuo pačiu, 

įvertinti neišvengiamų neapibrėžtumų svarbą ir pasiūlyti prisitaikymo jiems būdus;  
- interpretuoti klimato kaitą platesniame kontekste atitinkamai daugiafunkcionalumui ir 

tikslams, atsižvelgiant į besivystančius poreikius;  
- plėtoti IPCC užduotis Europos miškų kontekste ir pateikti medžiagą apie Europos miškus 

tikėtinai sekančiai IPCC ataskaitai;  
- pateikti tuo pačiu medžiagą apie Europos miškus Kyoto Protokolo sekančiam susitarimo 

laikotarpiui; nustatyti spragas, kurios galėtų inicijuotų tyrimo ir vystymo projektus.  
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Atitinkamai, pagal iškeltas užduotis buvo sudarytos darbo grupės: WG1 (Poveikiai), WG2 
(Prisitaikymas) ir WG3 (Sušvelninimas). 

Veiklos valdymas. 
Veiklos koordinatorius: 
ECOFOR, dr. Jean-Luc Peyron, 75116 Paryžius, Prancūzija 
Veiklos valdymo komitete dalyvauja 23 šalių atstovai.  
Valdymo komiteto narių sąrašą galima rasti COST veiklos FP0703 interneto svetainėje: 
http://www.gip-ecofor.org/publi/page.php?id=2&rang=0&domain=37&lang=en_GB 
 
Veikloje dalyvaujančios šalys: 
Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Italija, Ispanija, Kipras, 
Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Serbija, Slovakija, 
Slovenija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vokietija 

Lietuvos miškų instituto vykdomo darbo vadovas ir pagrindiniai vykdytojai: 
Atsovai veklos valdymo komitete:  
dr. Olgirda Belova (Valdymo komitetas, Darbo grupė WG1) 
vyresnioji mokslo darbuotoja 
Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyrius 
LAMMC Miškų institutas 
Liepų g. 1 Girionys LT-53101, Kauno r., Lietuva 
Telefonas: (8-37) 547 221, Faksas: (8-37) 547 446 
El. paštas: Baltic.Forestry@mi.lt 
 
Rasa Buožytė (Valdymo komitetas, Darbo grupė WG3) 
jaunesnioji mokslo darbuotoja 
Ekologijos skyrius 
LAMMC Miškų institutas 
Liepų g. 1, Girionys LT-53101, Kauno r., Lietuva 
Telefonas: (8 37) 547 247,, Faksas: (8-37) 547 446 
El. paštas: r.buozyte@mi.lt 
 
Pagrindiniai vykdytojai:  

Darbo grupė WG2: 
dr. Vidas Stakėnas  
vyresnysis mokslo darbuotojas 
Ekologijos skyrius 
LAMMC Miškų institutas 
Liepų g. 1, Girionys LT-53101, Kauno r., Lietuva 
Telefonas: (8 37) 547 247,, Faksas: (8-37) 547 446 
El. paštas: v.stakenas@mi.lt 

Veiklos struktūra ir svarbiausi rezultatai. 
Veiklos mokslinės programos užduotys buvo sprendžiamos, integruojant trijų darbo grupių 

veiklos rezultatus. Buvo iškeltos ir įvykytos tokios darbo grupių užduotys: 
Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms įvertinimas (WG1):  

- Ankstesnio poveikio medžiams, dirvožemiui, biologinei įvairovei ir miško sektoriui 
įvertinimas, atsižvelgiant į ekosistemos funkcionavimą (vandens, anglies, maisto medžiagų 
apykaita, produktyvumas, atsparumas sausroms vandens apykaitoje); - ekosistemos dinamika 

mailto:r.buozyte@mi.lt
mailto:v.stakenas
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(fenologija, augimo tarpsnio trukmė, rūšių pasiskirstymas, kt.); - gamtiniai trikdžiai ir grėsmės 
(vabzdžių židiniai, kenkėjai, sausros, potvyniai, gaisrai, grybinės ligos, audros, kt.).  

- Modeliai, analizės ir veiklos planai, leidžiantys atskleisti, įvertinti ir suprasti poveikį 
skirtinguose erdviniuose ir laiko lygmenyse. Galimų egzistuojančių klimatinių slenksčių rūšiniame 
ar miško ekosistemos lygmenyje apibrėžimas. 

- Įnašas į būsimo monitoringo planavimą, atsižvelgiant į klimato kaitą, aplinkos trikdžių 
poveikio įvertinimas. 

- Klimato kaitos poveikio įvertinimo kriterijai ir indikatoriai. 
- Krizių /galimybių išskyrimo/valdymo gairių parengimas; rizikos identifikavimas  pagal kilmę, 

reiškimosi vietą. 
- Esamų/būsimų nuostolių/ naudos įvertinimo metodai, atsižvelgiant į miško produkciją, 

tarnybas,  susiję ir nesusiję su rinką, derinant socialinius- ūkinius aspektus su ekologiniais. 

Miško ekosistemų prisitaikymo įvertinimas (WG2): 
- Pastabos Tarpvyriausybinės klimato kaitos specialistų grupės (IPCC) ketvirtos įvertinimo 

ataskaitai. 
- Esamų veiklos valdymo priemonių įvertinimas, siekiant prisitaikymo klimato kaitai 

(apžvalgų tarptautiniame lygmenyje pagrindu). 
- Pagrindinių klausimų identifikavimas, aptarimas ir įvertinimas medynų 

atsparumo/atsikūrimo ir natūralių gebėjimų didinimo atžvilgiu (dirvožemio struktūros; vandens ir 
maisto medžiagų apykaitos; klimato kaitos pažeistų rūšių ir rūšių/sklypų derinimo; gamtinės ir 
ūkinės rizikos įvertinimo ir valdymo;  medynų įvairovės ir medynų savybių, atsižvelgiant į jų 
rūšinę sudėtį, struktūrą ir raidos pakopą; produkcijos laiką (brandą) ir erdvinį režimą (kirtimų 
grafiką); biologinę įvairovę; genetinę įvairovę; sąveiką tarp prisitaikymo ir išsaugojimo klausimų). 

- Pagrindinių klausimų identifikavimas, aptarimas ir įvertinimas naujų ir atkurtų medynų 
didinimo atžvilgiu (sklypų analizė ir kartografavimas klimato kaitos atžvilgiu; natūralus atžėlimas 
palyginti su želdiniais, įveistais sodinant ar sėjant; genetinių išteklių in/ex situ identifikavimas ir 
išsaugojimas; nauji bandiniai – rūšių, provenencijų, mišrūnų, ir esamų bandinių tinklas) 

- Pagrindinių klausimų identifikavimas, aptarimas ir įvertinimas politinių priemonių, 
instrumentų ir valdymo atžvilgiu (neaiškūs sprendimo būdai, sprendimų atotrūkis tarp nuomonių; 
žemės ūkio alternatyvų identifikavimas; valdymo planavimas kraštovaizdžio lygmenyje; švietimo, 
mokymo ir pajėgumų didinimas; ryšiai ir informacija). 

- Prisitaikymo veiklos gairės politikams ir miškininkams. 
- Mokslino tyrimo poreikių identifikavimas. 

Klimato kaitos poveikio sušvelninimo įvertinimas (WG 3): 
- Pastabos Tarpvyriausybinės klimato kaitos specialistų grupės (IPCC) ketvirtos įvertinimo 

ataskaitai. 
- Pagrindinių klausimų identifikavimas, aptarimas ir įvertinimas dėl žemės paskirties 

pasikeitimų ir valdymo, medienos kaip anglies sankaupų, pakaitalų (energijos, produktų) svarbos, 
biomasės produkcijos bioenergijai išgauti (didinant produkciją, trumpos apyvartos miškininkystę, 
ekosistemų talpą, miškų ūkį biomasės produkcijai palyginti su žemės ūkiu). 

- Pagrindinių klausimų identifikavimas, aptarimas ir įvertinimas išteklių ir srautų atžvilgiu 
(UNFCCC anglies atsargų apskaitos ir nacionalinio lygmens sintezė; anglies atsargų ir srautų 
modeliavimas; metodai ir parametrai, laikini/nuolatiniai anglies kreditai; nutekėjimai ir 
papildymai) 

- Sušvelninimo veiklos gairės politikams ir miškininkams. 
- Mokslino tyrimo poreikių identifikavimas. 
- Sąveika tarp poveikio, prisitaikymo ir sušvelninimo ir jų suderinimas. 

 
Pagrindinis veiklos tinklalapis:  
http://www.gip-ecofor.org/publi/page.php?id=2&rang=0&domain=37&lang=en_GB 



COST is supported by  

the EU RTD Framework Programme 

ESF provides the COST Office 

through an EC contract 

FPS 

www.cost.esf.org 

European Cooperation in Science and Technology 

Main objectives:  

Mobilising and integrating the 

existing scientific knowledge for 

policymakers and managers 

 

Identifying future research & 

development needs (monitoring 

and research) 

 

Secondary objectives:  

Suggesting ways to improve 

prediction capacities of the forest 

future 

Measuring the importance of 

uncertainties, adapting to them 

Supplying European forest 

contributions for the next IPCC 

report 

Supplying a European forest 

contribution  for  the 2nd 

commitment period of Kyoto 

Protocol 
 

Working Group 1 Impacts. Key issues 
• Monitoring Climate Change Effects 

• Hotspots of climate change  

• Gradient studies  

• Latitudinal gradients 

• Altitudinal gradients 

• Manipulation experiments 

• Socio-economic consequences of climate change 

Working Group 2 Adaptation. Key issues 
• Collection and analysis of country-specific adaptive measures (web tool) 

• Close to Nature Silviculture as adaptation strategy ? 

• Framing adaptation strategies 

• Review of national adaptation strategies 

• Assessing Regional Adaptive capacity  

• Comparative analysis of niche-models  

• Adaptive Fire management  

• Natura 2000 and conflicts between conservation and adaptation 

Working Group 3 Mitigation. Key issues 
• Comparison of national submissions and European models 

• Bioenergypotential and policy 

• Silviculturaloptions for mitigation and sustainable forest management  

• Climate change mitigation opportunities in forestry: social, economics and institutional 

analyses 

Main Achievements: 

www.gip-ecofor.org/echoes/ 

 

Objectives: 

Participating countries: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, 

 IE, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, UK (+ institutions from RU, UA and EU) 

Chair of the Action: J-L Peyron, FR, peyron@gip-ecofor.org 

COST Science Officer: Melae Langbein, mlangbein@cost.esf.org 

Echoes: Expected CC, Options for European Silviculture 

Action FP 0703  2008 - 2012 

Restoration after forest fire  (Greece,  2009) 

Synthesis of IPCC report: forestry themes 2008 

Country reports:  

• impacts, adaptation, mitigation 

• update 

 

2009 

2011 - 2012 

WG2 Database of specific adaptation measures 2009 - 2011 

Key issues:  

• impacts, adaptation, mitigation 

• cross-cutting issues 

 

2009- 2010 

2010 – 2011 

Recommendations for policy , management  

monitoring  and research 

2010 – 2012  

Information : website and newsletters 2008- 2012 

And the cross-cutting issues 
• Silvicultural strategies and their evaluation from adaptation, mitigation and SFM 

• The use of non native species for the purpose of adaptation and mitigation 

• Risks, disturbances, uncertainties: how to quantify them, manage them and take them 

into account when adapting to and mitigating climate change? 

• Soils and their carbon content 

• Productivity: a variable impact influencing mitigation, to be dealt through adaptation 

• Costs of impacts, costs and benefits of adaptation, of mitigation when it can be 

considered as an additional impact 

• Monitoring of impacts, carbon pools and flows for policy evaluation 

General Workshop: field trip in a oak forest close to 

Sopron (Hungary, 2010) 
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