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Tema: Pirmas COST akcijos FP1305 veiklos komiteto posėdis 
 
“Požeminių organizmų įvairovės ir ekosistemų funkcijų sąsaja Europos miškuose” 

(“Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests 

(BioLink)”) 

Europos miškai yra nepaprastai svarbūs visuomenei ir aplinkai, aprūpina ją 
įvairiausiais produktais ir vykdo svarbias ekosistemos funkcijas, kurioms gresia klimato 
pokyčiai. Mūsų supratimas apie miškų įvairovę, ypač požeminių organizmų įvairovę, 
šiuo metu ribotas, o atlikti tyrimai – fragmentiški, apimantys atskirus mitybos grandinės 
lygmenis. Mažai žinoma apie mikorizės grybų rūšių perteklių (angl. redundancy) ir 
funkcinę šių bendrijų įvairovę miško dirvožemiuose. Tarp daugelio veiksnių, keliančių 
grėsmę egzistuojančiai požeminių organizmų įvairovei ir susiaurinančių miško 
ekosistemos sąvoką, pažymėtinas didelis miško produktyvumo (medienos) siekimas. 
Todėl būtina susieti skirtingu lygiu atliktus mokslinius tyrimus, siekiant pilnai išaiškinti 
ryšius tarp miško įvairovės, jo stabilumo ir funkcijų. Miškų modeliavime trūksta 
koordinuotų ir užpildančių šią spragą veiklų, apibūdinančių požeminių organizmų  
įvairovės svarbą. Mitybos ir ekosistemos tinklų modeliai yra gerai išplėtoti, tačiau jų 
taikymas miškams ribotas. Ši COST akcijos veikla pasitarnaus mokslininkų forumui, 
kuriame esamas požeminių organizmų funkcijų įvairovės supratimas Europos miškuose 
bus apibendrintas ir jo reikšmė tinkama forma perduota miškų politikos formuotojams bei 
galutiniams vartotojams. 
 

Pirmas COST administratoriaus suplanuotas minėtos akcijos veiklos komiteto 

posėdis įvyko 2014 m. gegužės 14 d. Briuselyje, adresu Rue Paul Spaak 15 (Four Points 

by Sheraton Brussels) esančioje Auditorijoje. Komiteto posėdžio atidaryme ir darbe 

dalyvavo COST administracijos atstovės Dr. Fatima Bouchama ir Cassia Azevedo 

(Belgija), o FP1305 veiklos įgyvendinimo planą pristatė Dr. Martin Lukac (JK). Posėdis 

prasidėjo 10 val. ryte ir baigėsi 17 val. po pietų. 

Dienotvarkėje numatytas: 

1. Dalyvių sutikimas. 

2. COST akcijos FP1305 veiklos dienotvarkės priėmimas. 

3. Minėtos COST akcijos veiklos statuso pristatymas. 

4. Veikloje dalyvaujančių valstybių dalyvių prisistatymas. (Šiai veiklai vykdyti 

užregistruoti 44 valstybių dalyviai). 
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5. Bendra informacija apie COST mechanizmą (finansinius išteklius, veiklas). 

6. Dalyvių supažindinimas su veiklos vidaus taisyklėmis ir procedūromis. 

7. COST akcijos FP1305 veiklos koordinatoriaus ir jį pavaduojančio asmens 

rinkimai. 

8. Iždininko ir 2 finansų įgaliotinių paskyrimas. 

9.  Pristatytos COST akcijos FP1305 veiklos įgyvendinimo plano svarstymas. 

10. Minėtos veiklos I periodo (2014-06-01–2015-05-31) biudžeto patvirtinimas. 

(Bendras šios veiklos biudžetas sudaro 189 tūkst. €). 

11. Sekančio veiklos komiteto posėdžio vietos ir datos nustatymas. (Preliminariai 

sekantį veiklos komiteto posėdį nutarta surengti spalio mėnesį Readinge (JK)).  

12. Kitų finansinių klausimų svarstymas. 

13. Uždarymas. 

 
2014 m. gegužė 20 d.                                                       Dr. Algis Aučina 
 


