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Co se skrývá za zkratkou COLOSS? 

COLOSS z anglického Prevention of honey bee COlony LOSSes je 
mezinárodní nezisková asociace se sídlem ve švýcarském Bernu se 
zaměřením na zlepšení životní pohody včel.  

 apidologové 
 vědci 
 veterináři 
 studenti 

 
 96 zemí 

www.coloss.org  

Finance: 
EU program COST 
(2008) a poté 
soukromá nadace 
Ricola Foundation 

http://coloss.org/member_map
http://www.coloss.org/


Ztráty včelstev v Evropě  - zima 2013/14 

Spolupracující organizace v roce 2014 

 zaplnili jsme „bílé 
místo“ na mapě 
Evropy 

 začlenili se do 
mezinárodní 
vědecké skupiny 

 bez dat od vás, 
včelařů, to nejde 



 celková účast: 556 včelařů (1,2 % z celkového počtu včelařů) 
 ztráty v ČR v zimě 2013-14: 6,6 % (5,6 – 7,7%) 

2013 / 2014 



Zajímavá srovnání – příklad: 
Srovnání užívání přípravků pro léčení varoózy v ČR a Rakousku 
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Jen při víceletém opakování studie je šance zachytit trend    v 
léčení a díky úzké spolupráci mezi státy můžeme porovnávat. 



Pokračujeme v roce 2015 

 Sběr dat ve 2.polovině března až konec května 2015. 

 On-line dotazník a opět i papírové verze. 

 Novinka 2015: Výzva dobrovolníkům, kteří chtějí pomoci a 

osloví včelaře ve svém okolí!  

 Studie je anonymní a dobrovolná! 

     Aktuální informace: 

www.psnv.cz a www.mojevcely.eu  
 

… neboť jen víceleté sledování má smysl! 

http://www.psnv.cz/
http://www.mojevcely.eu/


Budoucnost projektu 

Zimní 
monitoring 

ztrát 

Letní obnova 
včelstev 

(dotazník pro účastníky 
zimní části) 

Laboratorní 
měření – 

imunita včel 

schválen grant z programu AKTION i pro rok 2015 
(mobilita + částečně spotřební materiál) 

Další novinka! 
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