Οι δραστηριότητες της Επιστημονικής ομάδας COLOSS

Μέλη της παγκόσμιας ομάδας των επιστημόνων για τη διερεύνηση των παραγόντων που
προκαλούν απώλειες στα μελισσοσμήνη, γνωστής ως ομάδα COLOSS, μετά το τέλος της
χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των προγραμμάτων COST,
συναντήθηκαν στο Κίεβο (Ουκρανία), στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2013, πριν την
πραγματοποίηση του 43ο Διεθνούς Μελισσοκομικού Συνεδρίου (Apimondia), και
αποφάσισαν την ίδρυση Διεθνούς Επιστημονικής Ένωσης με την επωνυμία COLOSS 2.0,
ώστε να συνεχιστούν οι κοινές δραστηριότητες για την προστασία των μελισσών. Ο βασικός
σκοπός αυτής της νέας Ένωσης είναι η βελτίωση της ευημερίας των μελισσών σε παγκόσμιο
επίπεδο, με προτεραιότητα της μέλισσας Apis mellifera. Η εμπειρία της ομάδας COLOSS,
που ξεκίνησε τη δράση της το 2008, είναι μεγάλη και ένα από τα επιτεύγματά της είναι η
συγγραφή του βιβλίου BEE BOOK, στο οποίο για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν 1700
δοκιμασμένες μέθοδοι, από 234
συγγραφείς, για όλα τα θέματα που
αφορούν τις μέλισσες (ασθένειες,
γενετική βελτίωση, μέθοδοι
ταυτοποίησης, φυλών μελισσών κ.λ.π.)
και το οποίο είναι πολύτιμο εργαλείο για
επιστήμονες και μελισσοκόμους. Το
βιβλίο εκδόθηκε από την I.B.R.A.
(International Bee Research
Association), και οι δύο πρώτοι τόμοι
είναι ήδη διαθέσιμοι:
(http://www.ibra.org.uk/articles/TheCOLOSS-BEEBOOK) (Εικ. 1).
Εικ. 1. Από την τελετή απονομής βραβείου στον Peter Neumann, για την συμβολή του στην
έκδοση του BEE BOOK από μέλη του Δ.Σ. της IBRA
Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε η μελλοντική δράση της Ένωσης και εξελέγη 15 μελής
Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποίαν συμμετέχουν επιστήμονες από την Αυστρία, Γερμανία,
Ελλάδα (Δρ. Μαρία Μπουγά), Ισραήλ, Ιταλία, Ολλανδία, Σλοβενία, Ελβετία, Ταϊλάνδη,
Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α. Στη διάρκεια της συνάντησης οι Μ. Μπουγά και Φ.
Χατζήνα παρουσίασαν στα μέλη της ομάδας μέρος των εργασιών τους καθώς και νέες ιδέες
συνεργασίας για το μέλλον. Η
συνάντηση ήταν πολύ
εποικοδομητική και το
χαρακτηριστικό ήταν ότι
συγκέντρωσε ένα αρκετά μεγάλο
αριθμό νέων επιστημόνων (Εικ. 2).
Η πεποίθηση της ομάδας είναι ότι
‘Θα συνεχίσουμε να
συνεργαζόμαστε ακόμα και χωρίς
χρηματοδότηση’!
Εικ. 2. Μέλη της Ομάδας COLOSS
κατά τη συνάντηση στο Κίεβο

