EURÓPSKY INFORMAČNÝ
SYSTÉM PRE
BIODIVERZITU (BISE)

BISE

ŽIVÝ ZDROJ INFORMÁCIÍ O BIODIVERZITE

Európsky informačný systém pre biodiverzitu (Biodiversity
Information System for Europe, BISE) je centrálnym portálom
pre údaje a informácie o biodiverzite v EÚ. V tomto systéme sa
zhromažďujú fakty a číselné údaje o biodiverzite a ekosystémových
službách, a tak sa zabezpečuje prepojenie na príslušné politiky,
centrá údajov o životnom prostredí, hodnotenia a výsledky výskumu
z rôznych zdrojov. Jeho cieľom je posilniť vedomostnú základňu a
pomôcť pri procese rozhodovania o otázkach biodiverzity.
BISE je Vašou bránou k informáciám o európskej biodiverzite:
www.biodiversity.europa.eu

SK

Partnerstvo, portál, proces

•

Údaje: zdroje údajov, štatistiky a mapy súvisiace
s krajinou, vodou, pôdou, ovzduším, morským
prostredím, poľnohospodárstvom, lesným
hospodárstvom, rybárstvom, cestovným ruchom,
energetikou, využívaním krajiny, dopravou...

•

Výskum: významné výskumné projekty v celej EÚ
súvisiace s biodiverzitou a ekosystémovými službami,
zlepšovanie prepojenia medzi vedou a politikou...

•

Krajiny a siete: správy o biodiverzite v jednotlivých
krajinách a výmena informácií prostredníctvom
cezhraničných sietí...

BISE ako partnerstvo
BISE je partnerstvom medzi Európskou komisiou (GR
pre životné prostredie, Spoločné výskumné centrum a
Eurostat) a Európskou environmentálnou agentúrou.
Jeho súčasťou je sieť európskeho strediska výmeny
informácií v rámci Dohovoru OSN o biologickej diverzite
(Convention on Biological Diversity , CBD).
BISE ako portál

BISE je IT nástrojom spolupráce, ktorý využíva
existujúce operačné systémy v EÚ aj mimo nej a
vychádza z balíka nástrojov strediska výmeny nástrojov
Európskeho spoločenstva (EC-CHM).
Informácie na európskej úrovni sú v rámci BISE
zatriedené do piatich kategórií:
•

Politika: politika, právne predpisy a podporné
činnosti súvisiace so smernicami EÚ, Akčným plánom
EÚ pre biodiverzitu, celoeurópskymi a svetovými
politikami...

•

Témy: stav druhov, biotopy, ekosystémy, genetická
rôznorodosť, ohrozenie biodiverzity, dôsledky straty
biodiverzity, vyhodnocovanie politických reakcií...

Európska environmentálna agentúra
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Tel.: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99
Web: eea.europa.eu
Informácie: eea.europa.eu/enquiries

BISE ako proces
Prototypová verzia BISE ponúka najlepšie informácie,
ktoré sú v roku 2010 dostupné na európskej úrovni,
napríklad výsledky správy EEA o východiskovej
hodnote posudzovania stavu biodiverzity a posúdenia
ukazovateľov SEBI Obsah a služby portálu sa budú
rozvíjať v spolupráci s najdôležitejšími užívateľmi
a poskytovateľmi informácií tak, aby vyhovoval
informačným potrebám zodpovedajúcim vízii a cieľom,
ktoré si EÚ stanovila v oblasti biodiverzity na obdobie po
roku 2010.
Pripomienky alebo otázky: www.eea.europa.eu/enquiries.

