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Komandiruotės tikslas: dalyvauti naujos COST veiklos FP 1102 “Determining Invasiveness And 

Risk of Dothistroma” (DIAROD) Valdymo komiteto steigiamajame posėdyje (2011 m. gruodžio 5 

d. Briuselije, COST Office, Avenuje Luize 149).  

 

Pirmajame vienos dienos posėdyje vykusiame pagrindinėje COST būstinėje Briuselyje 2011 

gruodžio 5 d. dalyvavo 26 atstovai iš 22 Europos šalių. Buvo išklausyti COST Office atstovės Dr. 

Xin-Ying REN pranešimas apie COST veiklos mechanizmus, Grantų sistemą, finansavimą ir 

busimos FP 1102 (DIAROD) veiklos vadovės Dr. Anna Brown (Didžioji Britanija) pranešimas apie 

naujos veiklos tikslą bei uždavinius. Kaip pabrėžė Anna Brown, Europoje per paskutinį dešimtmetį 

pradėjo smarkiai plisti nauja ekonomiškai svarbi spygliuočių medžių ligą, kuria sukelia du labai 

artimi patogeniniai  grybai vienos Dothistroma genties – D. septosporum ir D. pini. Nauja veikla bus 

skirta šių grybų tyrimų aptarimui, jų tikslios diagnostikos problemoms, introdukcijos kelių ir atskirų 

populiacijų agresyvumo bei plitimo rizikos įvertinimui. Susumavus visas turimas žinias bus 

numatyta racionaliausia šios pavojingos pušų spyglių raudonžiedės degligės bei kitų panašių grybų 

sukeliamų ligų prevencijos strategija. Po trumpo prisistatymo visų 22 šalių atstovų, nominuotų į 

valdymo komitetą,  buvo išrinkti naujos veiklos „Determining Invasiveness And Risk of 

Dothistroma” FP 1102 vadovė – Dr. Anna Brown (Forest Research Alice Holt Lodge GU10 4LH 

Farnham United Kingdom) ir pavaduotojas Dr. Libor Jankovsky  (Mendel University in Brno, 

Faculty of Forestry and Wood Technology Dpt. of Forest Protection and Wildlife Management, 

Zemedelska 3 61300 Brno Czech Republic). Posėdžio eigoje buvo patvirtintas bendras veiklos 

planas (iki 2015), buvo sudarytos keturios darbo grupes bei išrinkti šių darbo grupių vadovai. Taip 

pat buvo numatyta  kitų metų 2012 Valdymo komiteto susitikimo vieta ir data (preliminariai 

Didžioji Britanija, Škotija, 2012 m. birželis). Posėdžio pabaigoje buvo nutarta, kad kartų Škotijoje 

bus organizuotas mokomasis seminaras 3-5 dienų, skirtas Dothistroma grybų diagnostikai ir 

naujausių molekulinių metodų taikymui, kuriame dalyvauti bus kviečiami visi suinteresuoti 

specialistai iš įvairių šalių (fitopatologai, miškininkai, ekologai bei kt.).  

2011-12-06 išvykimas į Vilnių. 
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