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ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Το σύστημα πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη (BISE) είναι το
ενιαίο σημείο καταχώρισης στοιχείων και πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Συγκεντρώνει δεδομένα και αριθμητικά
στοιχεία σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, με
παραπομπές στις συναφείς πολιτικές, σε κέντρα περιβαλλοντικών δεδομένων,
σε αξιολογήσεις και ερευνητικά πορίσματα από διάφορες πηγές. Το σύστημα
αναπτύσσεται με σκοπό την ενίσχυση της βάσης γνώσεων και την υποστήριξη
της λήψης αποφάσεων όσον αφορά τη βιοποικιλότητα.
Το BISE είναι η πύλη πληροφόρησής σας για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη:
www.biodiversity.europa.eu

EL

Σύμπραξη, δικτυακή πύλη, διαδικασία
Το BISE ως σύμπραξη
Το BISE είναι σύμπραξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Κοινό Κέντρο Ερευνών και Eurostat)
και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Μέσω του
BISE υλοποιείται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πληροφόρησης
για τη Βιοποικιλότητα (European Clearing House Mechanism EC-CHM) στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη
Βιολογική Ποικιλότητα.

Το BISE ως δικτυακή πύλη
Το BISE είναι συνεργατικό εργαλείο ΤΠ βασιζόμενο στα
υπάρχοντα λειτουργικά συστήματα σε επίπεδο ΕΕ και παγκόσμιο,
καθώς και στην ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη (Toolkit) EC-CHM.
Οι πληροφορίες που περιέχει το BISE σε ευρωπαϊκό επίπεδο
είναι οργανωμένες σε πέντε κατηγορίες καταχώρησης:
•

Πολιτική: πολιτική, νομοθεσία και υποστηρικτικές
δραστηριότητες που σχετίζονται με τις οδηγίες της
ΕΕ, Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα,
πανευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές …

•

Θέματα: κατάσταση των ειδών, ενδιαιτημάτων και
οικοσυστημάτων, γενετική ποικιλότητα, απειλές για τη
βιοποικιλότητα, επιπτώσεις της απώλειας βιοποικιλότητας,
αξιολόγηση των πολιτικών λύσεων …

•

Δεδομένα: πηγές δεδομένων, στατιστικές και χάρτες για τις
χερσαίες εκτάσεις, τα ύδατα, το έδαφος, τον ατμοσφαιρικό
αέρα, το θαλάσσιο περιβάλλον, τη γεωργία, τη δασοκομία,
τον τουρισμό, την ενέργεια, τις χρήσεις γης, τις μεταφορές …

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Τηλέφωνο: +45 33 36 71 00
Τηλεομοιοτυπία: +45 33 36 71 99
Δικτυακός τοπος: eea.europa.eu
Πληροφορίες: eea.europa.eu/enquiries

•

Έρευνα: σημαντικά ερευνητικά έργα σε επίπεδο ΕΕ με
αντικείμενο τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές
υπηρεσίες, βελτίωση της διεπαφής επιστήμης-πολιτικής …

•

Χώρες και δίκτυα: εθνικές δραστηριότητες που αφορούν
την υποβολή σχετικών με τη βιοποικιλότητα στοιχείων,
ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο μέσω δικτύων …

Το BISE ως διαδικασία
Το πρωτότυπο του BISE παρέχει τις βέλτιστες πληροφορίες
που είναι διαθέσιμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2010, όπως
τα πορίσματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος σχετικά με το σενάριο αναφοράς για τη
βιοποικιλότητα (Biodiversity Baseline Report) και τις αξιολογήσεις
των δεικτών SEBI. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του BISE θα
αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους κυριότερους χρήστες και
παρόχους πληροφοριών, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
πληροφόρησης που απορρέουν από το όραμα και τους στόχους
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μετά το 2010.

Σχόλια ή ερωτήσεις: www.eea.europa.eu/enquiries.

