AZ EURÓPAI BIODIVERZITÁSI
INFORMÁCIÓS RENDSZER
(BISE)

BISE

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGGEL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK ÉLŐ FORRÁSA

Az európai biodiverzitási információs rendszer (BISE) az EU biológiai
sokféleségével kapcsolatos adatok és információk egységes bevitelére
szolgál. A biológiai sokféleséget és az ökoszisztémákat érintő tények
és számadatok gyűjtőhelye, és kölcsönhatásban áll a vonatkozó
szakpolitikákkal, környezeti adattárakkal, valamint különböző
értékelési és kutatási eredményekkel. Kialakításának célja a biológiai
sokféleséggel kapcsolatos tudás elmélyítése és a döntéshozatal
támogatása.
A BISE az európai biodiverzitásra vonatkozó információk tárháza:
www.biodiversity.europa.eu

HU

közlekedési térképek stb.

Partnerség, portál és folyamat is egyben
•

kutatás: a biodiverzitással és az ökoszisztémaszolgáltatásokkal foglalkozó főbb uniós szintű kutatási
projektek, a tudomány és a politikaalkotás kapcsolatának
erősítése stb.

•

országok és hálózatok: a biológiai sokféleséggel
kapcsolatos nemzeti jelentések, hálózati információmegosztás határokon át stb.

A BISE mint partnerség
A BISE az Európai Bizottság (Környezetvédelmi Főigazgatóság,
Közös Kutatóközpont, Eurostat) és az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség közötti partnerség keretében valósul meg. Integrálja
az ENSZ biológiai sokféleségről szóló egyezménye keretében
létrejött európai Elszámolóházi Mechanizmus (CHM) információs
hálózatát.

A BISE mint portál

A BISE mint folyamat

A BISE egy együttműködésen alapuló információs technológiai
eszköz, amely az uniós- és világszinten már meglévő operációs
rendszerekre épít. Alapja az európai EC-CHM eszköztár.

A BISE prototípusa a 2010-ben európai szinten rendelkezésre
álló legjobb információkat gyűjti össze, tartalmazza például az
EKÜ biodiverzitási alapjelentését (Baseline Report) és a SEBI
(a biológiai sokféleségre vonatkozó egyszerűsített) mutatók
értékelését. Tartalma és szolgáltatásai a főbb felhasználók
és adatszolgáltatók segítségével kerül meghatározásra, hogy
megfeleljen a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2010 utánra
vonatkozó uniós elképzelések és célkitűzések információs
szükségleteinek.

A BISE-ban öt beviteli kategóriának megfelelően
rendszereződnek az európai szintű információk:
•

politikaalkotás: szakpolitikák, vonatkozó joganyag,
kapcsolódó intézkedések az uniós irányelvek, az uniós
biodiverzitási cselekvési terv (BAP), páneurópai és globális
politikák kapcsán stb.

•

szakmai témák: fajok, élőhelyek, ökoszisztémák
helyzete, genetikai változatosság, a biológiai sokféleséget
fenyegető tényezők, a biológiai sokféleség csökkenésének
következményei, a szakpolitikai válaszlépések értékelése stb.

•

adatok: adatforrások, statisztikák és térképek: szárazföldi,
vízi, talaj-, levegő-, tengeri, mezőgazdasági, erdészeti,
halászati, idegenforgalmi, energiaügyi, földhasználati és

Európai Környezetvédelm Ügynökség
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Tel.: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99
Honlap: eea.europa.eu
Kapcsolatfelvétel: eea.europa.eu/enquiries

Észrevételeiket és kérdéseiket a www.eea.europa.eu/enquiries
címen várjuk.

