
Ataskaita apie COST Veiklos FP1305: “Linking belowground biodiversity and ecosystem 

function in European forests (BioLink)”  Valdymo komiteto (MC) trečiąjį susitikimą, 

vykusį 2015 m. kovo 17 d. Krokuvoje (Lenkija). 

 
Susitikime dalyvavo 30-ies šalių (iš 31-os) (COST ir non-COST) Valdymo komiteto nariai.  

 

Veiklos Valdymo komiteto vadovas (MC Chair) Dr. Martin Lukac (JK) atidarė susitikimą ir pristatė 

susitikimo darbotvarkę. Susitikime buvo pristatytas praėjusio MC susitikimo darbinis protokolas bei 

reikalai, susiję su pastarojo susitikimo nutarimais. 

Buvo pristatytas veiklos dalyvių skaičius ir  jų statusas, dalyvių lyčių balansas ir jaunų tyrėjų 

dalyvavimo procentas, veiklos biudžeto būklė ir išlaidų planas. STSM status and new applications. 

Pastarojo granto periodui numatyta 14 trumpalaikių mokslinių stažuočių (Short-Term Scientific 

Missions, STSMs), iš jų 4 jau įvyko, penkios vyko, o likusios turėjo būti įvykdytos iki balandžio 

vidurio.  

Kadangi COST veiklos nuo 2015 m. įjungiamos į H2020 programą, buvo priminta apie anksčiau 

išsiųstas pakeistas COST veiklų taisykles. 

Informuota, Vengrija tapo pilnateise veiklos dalyve, pasirašiusi veiklos memorandumą ir kad norą 

dalyvauti veikole pareiškė non-cost šalis Marokas. Dalyvavimui pritarta. 

Valdymo komitetas trumpai aptarė veiklos organizavimo, rezultatų įgyvendinimo, viešinimo ir 

publikavimo planus. Buvo aptartas 2015-2016 m. biudžeto planas ir nutarta organizuoti du 

susitikimus, kurie apimtų valdymo komiteto posėdžius ir darbo grupių susitikimus, organizuoti 

mokymus drauge su Euforinno projektu (Slovėnijoje, 2015 m. liepos mėn.) ir organizuoti dešimt 

STSM. 
Aš dalyvavau 1 darbo grupės (DG) veikloje.  DG posėdžio metu buvo parengta forma, leisianti 

surinkti visą prieinamą informaciją apie dirvožemio biotos įvairovės ir ekosistemų paslaugų sąsajas. 

Surinkti duomenys bus panaudoti rašant plačios apimties apžvalginį straipsnį. 

COST Veiklos FP1305 susitikimo metu buvo organizuota konferencija “Belowground 

biodiversity in changing environment”. Joje pristatėme stendinį pranešimą. Pranešimo tezes 

galima rasti: Buožytė R., Adamonytė G., Iršėnaitė R., Kasparavičius J., Klyukina E., Kutorga E., 

Markovskaja S., Motiejūnaitė S., 2015: The experiment of nitrogen addition and artificial 

drought in Scots pine stand: an effect on soil/litter fungal communities. In:  Belowground 

biodiversity in changing environment. The meeting of COST Action FP1305 BioLink: Linking 

soil biodiversity and ecosystem function in European forests. Kraków, Poland, 17-19 March 

2015. Book of abstracts (P-04). http://www.bio-link.eu/wp-content/uploads/2015/03/COST-

Action_BioLink_Krakow_2015-book-1.pdf 
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