
Ataskaita apie Lietuvos atstovų įsitraukimą į COST veiklos FP1204 “Green Infrastructure 

approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests” 

susitikimus 2013 m. 

 
Pirmasis COST veiklos FP1204 valdymo komiteto posėdis įvyko COST ofise Briuselyje (Belgija) 

2013 m. vasario 14 d. Kadangi tuo metu Lietuvos atstovai buvo, ką tik įtraukti į šią COST veiklą nespėta 
sudalyvauti šiame posėdyje. Minimame posėdyje dalyvavo 84% valdymo komiteto narių. Buvo pristatytos 
COST taisyklės, veiklos tikslai, instrumentai, procedūros, stebėsena. COST veiklos vadovu išrinktas Carlo 
Calfapietra (IT), pavaduotoju  - Amy Stewart (UK). Sudaryta darbo programa, išrinkti darbo grupių 
lyderiai:  pirmojoje darbo grupėje “Žaliosios infrastruktūros ir miestų miškų  aplinkosauginis vaidmuo” 
išrinktas  Ülo Niinemets (EE); antrojoje darbo grupėje “Žaliosios infrastruktūros savybių atitikimas 
socialinius-kultūrinius poreikius” -  Cecil Cornelis Konijnendijk (DK); trečiojoje darbo grupėje “Miestų 
miškų ir želdynų infrastruktūros valdymas” - Amy Stewart (UK); ketvirtojoje darbo grupėje “Rezultatų 
integracia ir sklaida” - Giovanni Sanesi (IT). Iki 2013 m. kovo 15 d. Kiekviena šalis dalyvė priskyrė 1-2 
atstovus kiekvienoje darbo grupėje. Aptartas taip pat biudžetas, jaunųjų tyrėjų stažuočių konkursai ir 
preliminarios sekančių susitikimų datos. 

 
Antrasis COST veiklos FP1204 dalyvių susitikimas vyko 2013 m. gegužės 7-8 d. Milane (Italija) 

lygegrečiai su Europos forumu miestų miškininkystės klausimais EFUF 2013. Susitikimas buvo 
orientuotas į 3 darbo grupes. Pirmojoje darbo grupėje “Žaliosios infrastruktūros ir miestų miškų  
aplinkosauginis vaidmuo” Lietuvą atstovavo Aleksandro Stulginskio universiteto Miško biologijos ir 
miškininkystės instituto doc. dr. Lina Straigytė. Šios darbo grupės susitikimo metu buvo iškelti specialieji 
uždaviniai, siekiami veiklos rezultatai, temos, šias temas koordinuojantys, vykdantys asmenys. Lina 
Straigytė įtraukta į medžių rūšių kompozicijos miesto, priemiesčių želdynuose tematinį pogrupį, numatant 
rinkti duomenis pagal parengtus šablonus, apibendrinti rezultatus Lietuvos atveju.  

Antrojoje darbo grupėje “Žaliosios infrastruktūros ir miestų miškų socialinės paslaugos” dalyvavo 
Aleksandro Stulginskio universiteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto doc. dr. Remigijus 
Žalkauskas. Pagrindiniai šios darbo grupės susitikimo uždaviniai buvo: susipažinimas su dalyvių įdirbiu ir 
siekiais šiose srityje; darbo grupės siekiamų rezultatų apibrėžimas; darbo plano ir atsakomybės 
pasiskirstymas tarp darbo grupės dalyvių. Išskirti 4 tematiniai pogrupiai. Remigijus Žalkauskas įsitraukė į 
tematiką “Žaliosios infrastruktūros savybių atitikimas socialinius-kultūrinius poreikius” ieškant ryšio tarp 
miško inventorizacijos ir socialinių apklausų duomenų, kurios miško charakteristikos svarbios tenkinant 
visuomenės poreikius.  Planuota šalių duomenis surinkti ir testuoti iki sekančio susitikimo. Suderinta dėl 
aktyvaus visų darbo grupės narių įsitraukti renkant palyginimui šalies duomenis, vykdant anketines 
apklausas. Numatyta įtraukti ir jaunuosius tyrėjus, kurie stažuočių metu galėtų rinkti reikalingus 
duomenis.   

 
Trečiasis COST veiklos FP1204 dalyvių susitikimas vyko vyko Sofijoje (Bulgarija) 2013 m. spalio 2-3 

d. Šiame susitikime dalyvavo Lina Straigytė. Pirmosios COST veiklos FP1204 darbo grupės “Žaliosios 
infrastruktūros ir miestų miškų  aplinkosauginis vaidmuo” susitikime dalyvavo 20 delegatų iš 17 šalių. 
Susitikimo metu sutarta rinkti informacija apie šalies miestuose atliekamus tyrimus  šiomis temomis: oro 
tarša, vandens reguliavimas, klimato kaitos sušvelninimas, bioįvairovė, naudingieji želdiniai. Norima 
atrasti pagrindinius veiksnius, kurie kelia grėsmę miesto miškininkystei. Paruoštas publikacijas pasiūlyta 
viešinti tinklalapyje. Pareikštas pageidavimas, kad dalyviai  iš kiekvienos grupės aktyviai dalyvautų WG4 
veikloje, kur reiks apjungti visas grupes vienijančias veiklas. Sutarta, kad sekančiais metais susitikimai 
vyks Lozanoje (Šveicarija) birželio 2-3 d. ir Izraelyje spalio pabaigoje. 
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