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2014 balandžio 29 - gegužės 1 dienomis, Antalijoje (Turkija) įvyko DIAROD COST veiklos FP 

1102 Valdymo komiteto posėdis ir darbinių grupių susitikimas. Dalyvavo 44 atstovai iš 22 šalių 

(Lietuva atstovavo Dr. S. Markovskaja, Gamtos tyrimų centras, Vilnius). Veikloje dabartinių metų 

dalyvauja 27 COST šalis ir 12 ne-COST šalių. Veiklos vadovė Ana Brown (Didžioji Britanija) 

pristatė 2013 m. metinę ataskaitą, darbinių grupių vadovai (prof. Jan Stenlid (Švedija), prof. Julio J 

Diez Casero (Ispanija), Dr. Steve Woodward (UK), Dr Mike Hale (UK)) pristatė keturių darbinių 

grupių rezultatus. Ataskaitoje buvo pažymėta, kad visi keturi užplanuoti 2013 metais atskirų 

darbinių grupių susitikimai įvyko: WG 1 (Patogenas: dabartinė ligos situacija) 2013-10-21 

Danijoje(Kopenhagoje), WG 2 (Aplinka: DNB rizikos nustatymas) 2013-10-30 Ispanijoje 

(Palencia), WG 3 (Augalas-šeimininkas: atsparumas ir jautrumas) 2013-09-13 Olandijoje 

(Wageningen) ir WG 4 (Įvertinimas spragų vykdomuose tyrimuose ir informacijos skleidimas) 

2013-11-20 Čekijoje (Praha). Buvo sukurtas DIAROD logotipas. Po darbinių grupių veiklos 

aptarimo ir STSMs ataskaitos, buvo išklausyta ir patvirtinta 2013 metų finansinę ataskaitą. 

Valdymo komitetas praėjusių metų veiklą įvertino kaip sėkminga, bet pabrėžė, kad 3 grupė kol-kas 

dar ne visus klausimus sugebėjo išspręsti. 

Taip pat buvo aptartas tolimesnis 2014-2015 metų darbo planas, rezultatų sklaida bei 

publikavimas, busimų susitikimų-konferencijų tematiką. Tolimesniam publikacijų aptarimui ir 

straipsnių parengimui buvo nutarta šiais metais organizuoti jungtinį darbinių grupių susitikimą 

Portugalijoje (Lisabonoje, 2014 rugsėjo 29-30 dd.) ir mokimus (Training School: 2014-05-24/30 

Hampshire, UK ir paskutinius 2015-03 Vengrijoje.), sekanti Valdymo komiteto posėdį ir darbinių 

grupių susitikimą preliminariai 2015-02 ?Švedijoje.  

Baigiamąjį DIAROD COST veiklos FP 1102 susitikimą nutarta organizuoti 2015 rudenį Ispanijoje. 

Šiais metais anglų kalbą paruošta leidinuką „Rekomendacijos miško augintojams“ nutarta 

atskiruose šalyse išversti į valstybinę kalbą ir paplatinti kartu su 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) ir 

toliau skatina mokslininkus (dabar amžius mažiau ribojamas) paduoti prašymus Grantams 

trumpiems išvykoms į mokslinės institucijas (COST šalių) pagal šios veiklos tematiką. 

 

Visus duomenys apie Grantus ir DIAROD COST veiklą bei 2011-2014 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. 

 


