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COST Veikloje FP1203 dalyvauja 28 COST šalys bei 9 kitos šalys: Ukraina, Čilė, 

Marokas, Tunisas, Naujoji Zelandija, Australija, Gruzija, JAV. Veiklos pirmininkas dr. Luis Fontes 

(Portugalija), pirmininko  pavaduotoja – prof. Margarida Tome (Portugalija). Veiklos pagrindinis 

tikslas sutelkti mokslininkus ir vadybininkus bei sukurti jų bendradarbiavimo tinklą 

įvairiatematinėje nemedieninių miško išteklių tyrimų, jų tvaraus naudojimo ir išsaugojimo srityse; 

surinkti ir apibendrinti informaciją apie nemedieninius išteklius ir jų vartojimą bei ją panaudoti 

tolesniems šių išteklių tyrimams, modeliavimui, valdymui ir jų ekonominio-socialinio potencialo 

didinimui. 

Valdymo komiteto dviejų posėdžių metu buvo aptartos darbo gupių  veiklos ir jų 

įgyvendinimo strategijos, numatyti atsakingi atstovai už užduočių vykdymo ir finansinių lėšų 

kontrolę.  

Susitikimo plenarinės sesijos metu buvo pristatyti 4 kviestiniai pranešimai: „NMP 

statistinių duomenų rinkimo galimybės ir apribojimai“  – Paul Vantomme (FAO); „Nemedieninių 

miško produktų panaudojimo galimybės ir iššūkiai“ – Robert Mavsar (EFI); „Micosylva + 

projektas“ – Fernando Martinez (CESEFOR); „Universalus medžių naudojimas Zigori, Graikijoje“ 

– Kalliopi Stara (Ioannina universitetas). 

Darbo grupių ir vykdymo užduočių vadovai pristatė Veiklos įgyvendinimo planus ir 

numatomus galutinius darbo rezultatus.  

Veiklos susitikimo darbas buvo organizuojamas 4 darbo grupėse, kurios sudarytos 

pagal nemedieninių miško išteklių pobūdį: 1– Grybai ir triufeliai (WG1); 2 – Medžių produktai 

(WG2); 3– Mažai naudojami augalai (WG3); 4 – Gyvuliniai produktai (WG4). Drabas grupėse bus 

vykdomas, įgyvendinant  4 užduotis (Task Forces): 1 – Nemedieninių miško produktų (NMP) 

identifikavimas ir ekologija;  2 – NMP duomenų bazė ir modeliavimas; 3 – Produkcijos 

optimizavimas; 4 – NMP naudojimo ekonominiai, marketinginiai ir politiniai aspektai. Darbo 

grupių seminaruose buvo aptarta ir detaliai numatytos kalendorinių metų užduotys, kurias turės 

įgyvendinti Veiklos dalyviai. Šiame darbo etape didžiausias dėmesys bus skiriamas turimos 

informacijos rinkimui, kuri padės sukurti bendrą duomenų bazę, identifikuojant pagrindinius 

nemedieninius miško išteklius, nustatyti tyrimų prioritetus, kurių tolesnis vystymas užtikrins tvarų 

išteklių naudojimą ir valdymą Europoje. Buvo pasiūlytos  preliminarios trumpalaikių stažuočių 

temos. 

Susitikimo metu buvo organizuota lauko išvyka, kurios metu susipažinta su 

kompanijos  das Lezirias (Companhia das Lezirias) vykdoma veikla, kuri apima kamštinio ąžuolo 

(Quercus suber) ir  akmeninės pušies (Pinus pinea) plantacijų eksploatavimą bei medžioklės veiklą. 

Šios kompanijos valdomoje teritorijoje sukurta specifinė miško agrosistema, kurioje tarpsta pušų, 

ąžuolų, eukaliptų plantacijos, jose ganomi naminiai galvijai bei avys, gyvena laukiniai gyvūnai. Ši 

ekosistema vadinama montado yra svarbi ne tik NMP gavybai, bet ir bioįvairovės išsaugojimui, 

„žaliosios“ ekonomikos kūrimui ir vystymui. 
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