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2012 rugpjūčio 06-09 dienomis Aberdyne (Škotijoje, Didžioji Britanija) įvyko COST veiklos FP 

1102 Valdymo komiteto posėdis ir darbinių grupių susitikimas. Kartų vyko ir seminaras, kuris buvo 

pratesimas pirmojo mokomojo seminaro-mokyklos (Training School on Detection and Diagnosis of 

Dothistroma Needle Blight), organizuoto šiais metais gegužės 21-25 dienomis Čekijoje, Brno, 

Mendelio universitete ir skirto raudonžiedės degligės sukėlėjams, Dothistroma spp. patogeninių 

grybų pažeidžiančių įvairius spygliuočius simptomatikos pažinimui, jų išskyrimui ir identifikavimui. 

Susitikimas vyko Aberdyno universitete, dalyvavo 46 mokslininkai ir Ph.D. doktorantai 

(fitopatologai, mikologai, miškininkai bei ekologai) iš 24 šalių. Iš Lietuvos renginyje dalyvavo Dr. 

S. Markovskaja ir Dr. A. Kačergius (Gamtos tyrimų centras, Vilnius), Valdymo komiteto posėdyje 

buvo aptarta ir įvertinta pirmųjų metų veiklą ir darbas pirmojo seminaro-mokyklos Brno, išklausyti 

pranešimai veiklos vadoves Dr. Anos Brown, ir taip pat keturių darbinių grupių vadovų (Prof. 

JanStenlid (Švedija), Prof. Julio Javier DiezCasero (Ispanija), Dr. Stephen Woodward (Didžioji 

Britanija) ir Dr. Anna Brown (Didžioji Britanija) apie pirmųjų metų rezultatus, pristatyta finansinę 

ataskaitą, taip pat buvo aptartas kitų 2013 metų darbo planas bei biudžetas, rezultatų sklaida bei 

publikavimas, busimų susitikimų-konferencijų tematiką. Buvo pristatyti nauji ne COST veiklos šalių 

dalyviai iš Baltarusijos, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Afrikos, Rusijos, Ukrainos ir 

pasiūlyta jos priimti. Buvo pasiūlyta 2013 metais Valdymo komiteto susitikimą organizuoti 

Švedijoje. 

Darbinių grupių susitikime buvo padarytas pranešimas apie Dothistromą spp. grybų paplitimą 

Lietuvoje, buvo paruošti ir parodyti paplitimo žemėlapiai. Dauguma pranešimų buvo apie dabartine 

situaciją ir šio grybo paplitimo mastą įvairiuose šalyse. Diskusijų metų buvo aptartas ištirtumo lygis 

įvairiuose šalyse ir įvertintas kaip labai nevienodas. Apibendrinus duomenys išaiškėjo, kad 

Dothistroma daugelyje Europos šalių jau plačiai išplito ir pažeidžia ne tik pušys bet ir kitus 

spygliuočius, kurių atsparumas šiam grybui mažėja. 

Pagrindinis abiejų 2012 m. seminarų (Brno ir Aberdyne) tikslas – pasidalinti patirtimi ir pasimokyti 

klasikinės ir molekulines diagnostikos metodų, kad ateityje galima butu įvertinti Dothistromos 

paplitimą ir riziką įvairiuose šalyse remiantys vienodais tyrimų metodais. Brno ir Aberdyno 

seminaruose mokslininkai darė pranešimus ir diskutavo su kitais dalyviais apie Dothistroma spp., ir 

kitų dažnai kartu plintančiu pušų patogenų (Lecanosticta acicola, Cyclaneusma minus, 

Lophodermium spp. ir kt.) atsiradimo ir plitimo kelius, jų biologiją ir ekologiją, genetinį 

variabilumą. Miškuose ir įvairiuose medelynuose seminaro dalyviai susipažino ir išmoko atskirti 

pagal pažeidimų simptomus Dothistroma spp. bei kitais grybais pažeistus įvairių spygliuočių 

medžių spyglius. Praktinių užsiėmimų metu laboratorijoje seminaro dalyviai buvo mokomi dirbti 

įvairiais išskyrimo ir identifikavimo metodais (klasikiniais, molekuliniais (DNR ekstragavimo 

tiesiogiai iš spyglių ir iš kultūrų, PCR, panaudojimas Mating Types PCR genetiniuose populiacijų 

tyrimuose)). Seminaro metu vyko diskusijos ir pasikeitimas patirtimi (pradedant nuo lauko tyrimų, 

spyglių ligų simptomų pažinimo, patogenų išskyrimo į grynas kultūras bei jų išsaugojimo, iki 

tikslaus ir korektiško atskirų rūšių identifikavimo molekulinių metodų pagalba ir populiacijų 

genetinio variabilumo nustatymo). Visus duomenys ir naudinga medžiagą apie 2012 metų renginius 

galima rasti DIAROD interneto puslapyje - 

http://www.forestry.gov.uk/website/forestresearch.nsf/ByUnique/INFD-8RVFDB. 
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