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

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

susitikimus 2014 m. 

 

 
 Trečiasis  COST veiklos FP1204 “GreenInUrbs”  vyko Lozanoje (Šveicarija) 2014 m. birželio 2-3 dienomis, 

Lozanos universitete.  

 Pirmoje darbo grupėje dalyvavo Lina Straigytė. Pagrindinis akcentas diskusijose buvo išsiaiškinti, kokius 

kokybinius ir kiekybinius duomenis galima surinkti iš aplinkosaugos agentūrų ir apibrėžti grėsmes, kurias kelia 

miestų miškininkystei, žaliajai infrastruktūrai klimato kaita. Buvo sutarta apjungti kai kurias temas darbo grupėje. 

Lina Straigytė įsipareigojo rinkti informaciją apie grybų rinkimą, užterštumą miesto miškuose. 

Antrojoje darbo grupėje dalyvavo Remigijus Žalkauskas. Diskutuota, tikslinta anketa, siekiant 

išsisaiškinti atrskirose šalyse vykdytus tyrimus ir rezultatus apie miestų miškų, želdynų fizinių savybių 

atitikimą visuomenės poreikiams.  

Ketvirtasis  COST veiklos FP1204 “GreenInUrbs”  vyko Romoje (Italija) 2014 m. lapkričio 18-19 dienomis, 

Italijoje. Anksčiau planuotas susitikimas Izraelyje dėl toje šalyje vykstančių neramumų buvo atšauktas.  

COST veiklos valdymo komiteto posėdžio metu išryškinti pasiekimai 2014 metais, aptartas veiklos 

interneto puslapio lankymas, pakeistas pirmos darbo grupės vadovas, aptartas 2015 metų biudžetas, 

doktorantų stažuotės 2015 m. vieta ir laikas, poreikis intensyvinti trumpalaikius tyrėjų mainus (ang. Short 

Term Scientific Missions). Posėdžio metu aptartas darbų planas 2015 metams, taip pat laukiami rezultatai. 

Diskutuota baigiamosios knygos rengimo klausimais. 

COST veiklos darbo grupių susitikime dalyvavo Lina Straigytė. Pirmosios COST veiklos FP1204 

darbo grupės “Žaliosios infrastruktūros ir miestų miškų  aplinkosauginis vaidmuo” susitikime buvo 

pasidalinta rezultatais, kuriuos pavyko gauti po praėjusio susirinkimo diskusijose iškilusių pamastymų. 

Buvo išgrynintos potemės, aptarta, kokius duomenis teks rinkti, kad susiderintų visi pogrupiai. Aptarta 

galimybė sudaryti Europos miestų želdinių atlasą. 

COST veiklos antroji darbo grupėje vyko diskusija, kurie baigiamosios knygos skyriai gali būti 

paremti darbo grupės rezultatais ir kas atsakingas už šiuos skyrius. Aptarti turimi straipsnių apie miestų 

miškų, želdynų, želdinių atitikimą visuomenės poreikiams apžvalgos rezultatai. Aptarti apklausos apie 

blogąją patirtį, tvarkant urbanizuotų teritorijų žaliąją infrastruktūrą, vykdymo rezultatai. Parengtas 

klausimynas, siekiant atskleisti užsienio turistų požiūrį į miesto miškus, želdynus. 

COST veiklos trečiosios darbo grupės iniciatytva pradėta platinti anketa apie nacionalinių miškų 

inventorizacijų metu surenkamą informaciją apie miestų, priemiesčių miškus, siekiant teikti siūlymus 

papildyti nacionalinę miškų inventorizaciją, kuri būtų tinkamas įrankis sprendimų priėmėjams. 
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