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ATASKAITA už 2014 m.  

2014 m. gruodžio 17 d. 

Mokslinių tyrimų sritis pagal COST klasifikaciją - Miškai, jų produktai ir paslaugos 

Vadovas (koordinatorius): Dr Luis FONTES (Instituto Superior de Agronomia, Lisboa Lisbon, Portugal).   

2014 m. liepos 1 d. COST komisijos, sudarytos 2011-10-17 Tarybos valdybos nutarimu Nr. 7V-190, 

sprendimu (posėdžio protokolo Nr. COST-KO-13-3) Olgirda Belova (LAMMC filialas Miškų institutas) 

paskirta Lietuvos atstove į COST FP1203 veiklos valdymo komitetą; Dr. Gintautas Urbaitis paskirtas 

pavaduojančiu atstovu. COST veikloje FP1203 dalyvauja 29 COST šalių, 5 COST kaimyninių šalių ir 5 

COST tarptautinių partnerių atstovai.  

2014 m. vasario 19 – 22 d. Krokuvoje Lenkijoje dalyvauta COST veiklos FP1203 "Europos 

nemedieninių miško išteklių tinklas" (European non-wood forest products (NWFPs) network) 

jungtinis veiklos valdymo komiteto ir darbo grupių pasitarime-seminare. COST veiklos FP1203 4 –se 

darbo grupėse (WG1 - Grybai ir Triufeliai; WG2- Medžių produktai, WG3 - Polajiniai augalai; WG4 -

Gyvūninės kilmės proguktai) aptarti grupių dalyvių atlikti darbai bei darbo planai, sutinkamai su 

iškeltomis užduotimis ir galimi jų sprendimo būdai, tuo pačiu konkretizuoti tolesnio darbo 

preliminarūs modeliai pagal pagrindines keturias darbines užduotis (Task Forces), būsimos jungtinės 

publikacijos shema bei kiti darbai pagal dienotvarkę. Dalyvauta diskusijose ir pateikti siūlymai WG4 

(Gyvūninės kilmės nemedieniniai miško produktai) spręstinų klausimų paketui sudaryti bei veiklos 

užduočių (TF1 – nemedieninių miško produktų [NMMP] identifikavimas ir ekologija; bei TF3 –  

NMMP ko-produkcijos optimizavimas) sprendimui. Sudarytas sąrašas gyvūninės kilmės NMMP 

priskirtinų objektų bei aptartas priskyrimo pagrindimas. Darbo grupėse ir užduočių sprendimo 

jungtiniuose pasitarimuose aptartos gairės duomenų bazėms kurti. 

Per laikotarpį nuo pasitarimo iki kalendorinių metų pabaigos parengti pagrindai darbo grupės WG4 

(Gyvūninės kilmės nemedieniniai miško produktai) duomenų bazei, išanalizavus visų gyvūninės 

kilmės nemedieninių miško produktų rūšių sąvadą, esamą būklę, naudojimo intensyvumą bei 

perspektyvas ir kitus rodiklius pagal nustatytą schemą, pateikti siūlymai duomenų bazei tobulinti. 

Sudaryta visų darbinių užduočių (TF) analizės schema, pateikiant duomenis ir pasiūlymus veiklos 

koordinatoriui. Aptarti sekančiame valdymo komiteto ir darbo grupių pasitarimo svarstytini 

klausimai ir pateikti siūlymai pasitarimo, kuris vyks 2015 m. vasario 18-20 d. Zagrebe Kroatijoje, 

dienotvarkei.  
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