COST Veiklos FP1401
Tarptautinis medelynų tinklas, skirtas išankstiniam įspėjimui apie svetimkraščius
medžių kenkėjus ir ligos sukėlėjus
(A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests)
(akronimas: Global Warning)
Valdymo komiteto (MC) narės dr. Daivos Burokienės ataskaita apie MC ir darbo
grupių (WG) susitikimą, vykusį 2017 m. rugsėjo 15 d. Ofenburge, Vokietijoje.
Veiklos vadovas dr. Rene Eschen (Šveicarija) pradėjo susitikimą aptardamas ir
suderindamas dienos darbotvarkę. Susirinkimo dalyviams buvo trumpai pristatyti 2016 m.
spalio 18 dieną vykusio susitikimo Novi Sad, Serbijoje metu svarstyti klausimai. MC nariai
pasiūlymams pritarė.
Veiklos koordinatorius paskelbė, kad buvo vertinamas Veiklos vykdymo progresas ir
ekspertai jį įvertino teigiamai. Ekspertams atkreipus dėmėsį į lyčių balansą Veiklos valdymo
grupėje, buvo pasiūlyta, kad dr. Michelle Cleary pakeistų WG2 lyderį dr. Alain Roques, o jis
taptų visų WG vadovu, o prof. Andrea Vannini nusprendė pasitraukti iš Veiklos
koordinatoriaus pavaduotojo pareigų ir kaip naują vadovę šioms pareigoms pasiūlė prof.
Ireną Papazovą-Anakievą iš Makedonijos Respublikos. MC nariai pasiūlymams pritarė.
Dr. R. Eschen priminė, kad Veiklos uždavinių įgyvendinimui lieka metai, todėl darbo
grupių (WG) atstovai buvo kviečiami aktyviai koordinuoti likusius darbus, kad būtų spėta
įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Veiklos vadovas pasidžiaugė, kad šiuo metu Veikloje
dalyvauja beveik visos Europos šalys – net 33.
Veiklos koordinatorius supažindino MC narius su jau atliktais trumpalaikiais
moksliniais vizitais (STSM). Jų metu pasiekti rezultatai leido įgyvendinti kai kuriuos Veiklos
uždavinius, todėl šių 9-ių STSM trumposios ataskaitos buvo patvirtintos. Jas bus galima rasti
Veiklos tinklapyje (https://www.ibles.pl/en/web/cost/globalwarning).
Susitikime buvo aptartas Veiklos metinis (2017 m. gegužės mėn. – 2018 m. balandžio
mėn.) biudžetas. Pasidžiaugta, kad gautas papildomas finansavimas iš COST biuro. 2018-ais
metais buvo pasiūlyta organizuoti praktinius mokymus (Training School) „Kenkėjų
molekulinis identifikavimas“, kurie turėtų vykti Orléans, Prancūzijoje. Numatoma, kad yra
galimybė finansuoti dalyvavimą mokymuose 15-ai dalyvių, tačiau tiksli data dar bus
derinama artimiausiu metu.
Taip pat buvo svarstoma galutinės Veiklos konferencijos vieta ir laikas. Po diskusijų
MC nariai pritarė, kad ji vyks 2018-ųjų metų rudenį Šveicarijoje, kartu su EPPO ir IPSN. Po
diskusijų apie galimas alternatyvas, nuspręsta, kad dr. Simone Prospero bus konferencijos
organizatoriumi.
Susirinkimo metu buvo pristatytas leidinys (vadovas), kuris turėtų būti ypatingai
įdomus arboretumų, botanikos sodų bei introdukuojamų augalų augintojams. Veiklos
“Jungtinio medelynų tinklo, kaip ankstyvosios įspėjamosios sistemos prieš invazinius medžių
kenkėjus ir ligų sukėlėjus, sukūrimas“ (COST Veikla FP1401 “Global Warning“) pagalba
vykdomas novatoriškas potencialiai žalingų (kontroliuotinų) organizmų plitimo stebėsenos
būdas – ne vietinių (introdukuotų, invazinių) medžių rūšių būklės (apsikrėtimo) stebėjimas

Europoje. Didžiausias dėmesys yra skiriamas įvairiai sodinamajai medžiagai, eksportuojamai
ne iš Europos Sąjungos šalių. Jame trumpai aprašomi galimi patogeniniai mikroorganizmai ir
kenkėjai, jų sukeliami ligos požymiai, o įdėtas raktas pagal pažeistas augalų dalis padės
numanyti, kokie patogenai ir (ar) kenkėjai galėtų sukelti pažeisti medžius/sumedėjusius
augalus. Leidinys yra nemokamas, laisvai prieinamas:
ROQUES A., CLEARY M., MATSIAKH I., ESCHEN R. (eds). 2017. Field guide for the
identification of damage on woody sentinel plants. CAB International. ISBN
9781786394415. https://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2017/20173265430.pdf. doi
10.1079/9781786394415.0001.
Veiklos vadovas priminė, kad visą naujausią su šia Veikla susijusią informaciją visi
dalyvaujantys nepamirštų perduoti WG4 nariams, atsakingiems už informacijos sklaidą.
Veiklos vadovas padėkojo už aktyvų dalyvavimą ir baigė susitikimą.
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1. Welcome to participants
2. Verification of the presence of two-thirds of the Participating COST Countries or, if applicable, a
quorum
3. Adoption of agenda
4. Approval of minutes and matters arising of last meeting
5. Update from the Action Chair
a) Status of Action: start and end dates of Action, participating COST countries, participating NNC/
IPC institutions and Specific Organisations.
b) Short Term Scientific Missions (STSM): review of completed reports and new applications
6. Update from the Grant Holder: Action budget status
7. Update from the COST Association, if a representative is present
8. Monitoring of the Action
9. Implementation of COST policies on:
a) Promotion of gender balance and Early Career Investigators (ECI)
b) Inclusiveness and Excellence (see below list of Inclusiveness Target Countries)
10. Follow-up of MoU objectives: progress report of working groups
11. Scientific planning
a) Scientific strategy (MoU objectives, GP Goals, WG tasks and deliverables)
b) Action Budget Planning
c) Long-term planning (including anticipated locations and dates of future activities)
d) Dissemination planning (Publications and outreach activities)
12. Requests to join the Action from:
a) COST countries
b) Institutions in Near Neighbouring Countries, International Partner Countries, and/or Specific
Organisations: EU agencies, European RTD Organisation, International Organisations
13. AOB
14. Location and date of next meeting
15. Summary of MC decisions
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