
COST Veiklos FP1203 „European non-wood forest products (NWFPs) network“ Valdymo komiteto 4-asis 

posėdis ir 3-asis veiklos seminaras  

Zagrebas, Kroatija, 2015 m. vasario 18-20 d.  

Ataskaita 

COST Veiklos FP1203 4-asis Valdymo komiteto posėdis ir 3-asis veiklos seminaras vyko 2015 

m. vasario 18-20 d. Kroatijoje Zagrebe, viešbutyje Hotel International. Veikloje šiuo metu dalyvauja 29 COST 

šalys, 4 kaimyninės  šalys: Ukraina, Marokas, Tunisas, Gruzija bei Tarptautiniai COST partneriai:  Australija, 

Čilė, Naujoji Zelandija, JAV. Veiklos pirmininkas dr. Luis Fontes (Portugalija), pirmininko  pavaduotoja – 

Jenny Wong (Didžioji Britanija).  

Susitikimą organizavo Kroatijos miškų institutas. Darbinio veiklos seminaro metu buvo 

pristatyti 5 pagrindiniai pranešimai: „Triufelių pramonė Kroatijoje: dabartinė padėtis ir ateities 

perspektyvos“ (Željko Zgrablić,   Kroatijos miškų institutas);  „Nemedieniniai miško produktai ekosistemos 

paslaugų srityje " (Marla Emery, JAV miškų tarnyba); „Konceptualaus Europos NWFP žemėlapio sudarymo 

perspektyvos" (Jenny Wong, Jungtinė Karalystė); „Kalėdinių eglučių pramonė Europoje – rinkos ir gamybos 

aspektai" (Jerram Christensen, Danijos kalėdinių eglučių asociacija); „Grybų ekologijos dendroklimatinės 

perspektyvos" (Ulf Büntgen, Šveicarijos federalinis tyrimų institutas). 

 Plenarinės susitikimo sesijos metu buvo apžvelgtas informacijos apie nemedieninius miško 

išteklius, kurią pateikė dalyvaujančių COST šalių atstovai iki praėjusių metų pabaigos, pirminis sąvadas. 

Informacija  apima mokslinius ir statistinius duomenis apie nemedieninių miško išteklių  buveinių ekologiją, 

jų modeliavimą, ekonominę svarbą, valdymo teisinius ir gamtosauginius aspektus bei panaudojimo  

perspektyvas. Numatyta paruošti ir išleisti knygą apie Europos svarbiausius nemedieninius miško išteklius ir 

jų produktus. Einamųjų metų COST veiklos užduotys susijusios su knygos ruošimu. 

Surinktos informacijos apie nemedieninius miško išteklius svarstymas vyko tiek darbo 

grupėse, tiek 4 persidengiančiose kompleksinių užduočių grupėse (Task Forces).  Aptarimas ir diskusijos 

vyko „Pasaulio kavinė“ („World Cafe“) forma. Buvo numatyta tolesnė informacijos apdorojimo ir valdymo 

eiga.  

Plenariniuose darbo grupių posėdžiuose buvo  pristatyti pasiekti rezultatai,  vykdant 

informacijos apie nemedieninius išteklius rinkimą ir jos apibendrinimą. Apsvarstyti 2015 m. planai, 

įgyvendinant pagrindinius veiklos  uždavinius.  

COST Veiklos FP1203 4-asis Valdymo komiteto posėdžio metu veiklos koordinatorius Luis 

Fontes pateikė ataskaitą apie 2014 m. veiklos užduočių įgyvendinimą, biudžeto panaudojimą. Buvo aptartas 

trumpalaikių stažuočių bei tikslinių mokymų planas, pretendentų atrankos kriterijai  ir vertinimas bei 

numatomas skirti biudžetas. Patvirtintos stažuočių ir mokymų tematikos, priimančios institucijos bei 

preliminarus jų laikas.   

Aptarta kito veiklos susitikimo vieta ir organizatoriai.  Nutarta, kad Valdymo komiteto 5-asis posėdis ir 4-asis 

veiklos seminaras susitikimas vyks Antalijoje Turkijoje, 2016 m. vasario mėn.  
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http://www.nwfps.eu/groups-task-forces/task-forces/

