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2013 gegužės 23-24 dienomis, Cerna Hora/Brno (Čekija) įvyko COST veiklos FP 1102 Valdymo 

komiteto posėdis ir darbinių grupių susitikimas. Šitas susitikimas buvo prijungtas prie JUFRO2013 

7.02.02 konferencijos, skirtos miškų patogenams (Cerna Hora, Čekija). 2013-05-23 DIAROD 

veiklos dalyviai skaitė pranešimus JUFRO konferencijoje (programa galima rasti DIAROD 

interneto puslapyje). 2013-05-24 susitiko Brno, Mendelio universitete kur išklausė Veiklos vadovės 

Anos Brown (Didžioji Britanija) ataskaitą ir aptarė darbinių grupių veiklą. Susitikime dalyvavo 

mokslininkai iš 22 šalių. Iš Lietuvos renginyje dalyvavo Dr. S. Markovskaja (Gamtos tyrimų 

centras, Vilnius). Valdymo komiteto posėdyje praėjusių metų veiklą buvo įvertinta kaip labai 

sėkminga, buvo išklausyti keturių darbinių grupių vadovų pranešimai (WG 1 - Prof. JanStenlid 

(Švedija), WG 2 - Prof. Julio Javier DiezCasero (Ispanija), WG 3 - Dr. Stephen Woodward 

(Didžioji Britanija) ir WG 4- Dr. Anna Brown) apie pirmųjų metų rezultatus, buvo patvirtinta 

finansinę ataskaitą, taip pat buvo aptartas tolimesnis 2013 metų darbo planas, rezultatų sklaida bei 

publikavimas, busimų susitikimų-konferencijų tematiką. Busimų straipsnių ir rekomendacijų miško 

augintojams, augalų apsaugos tarnyboms aptarimui bei efektyvesniam darbui atskiruose darbinėse 

grupėse (WG) buvo pasiūlyta ir nutarta 2013 metais organizuoti atkirus darbinių grupių susitikimus: 

WG 1(The pathogen - defining the current disease situation) 2013-10-21 Danijoje;  

WG 2 (The environment: determining the risk of DNB) 2013-10-29 Ispanijoje;  

WG 3 (The host: resistance and susceptibility) 2013-09-12/13 Olandijoje;  

WG 4 (Identifying research gaps and dissemination) 2013-11-5 Londone. 

Kitą DIAROD Valdymo komiteto susitikimą nutarta organizuoti 2014-04-20/25 Turkijoje. 

Nutarta DIAROD interneto puslapyje sukurti fotogalerija (Dothistroma septosporum ir Dothistroma 

pini pažeistų spygliuočių iš įvairių šalių: tipiniai ir netipiniai simptomai). 

 

DIAROD COST veiklos jaunųjų mokslininkų fondas (Short Term Scientific Missions (STSMs)) 

skatina jaunimą ruošti ir paduoti prašymus Grantams trumpiems išvykoms į mokslinės institucijas 

pagal šios veiklos tematiką (liko neišnaudota pinigu dar iš 2012 metų). 

Duomenys apie Grantus ir 2012-2013 metų renginius galima rasti DIAROD interneto puslapyje - 

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

Šiame puslapyje taip pat galima rasti pilna sąrašą literatūros skirtos Dothistromos tyrimams visame 

pasaulyje. 
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