EUROOPAN BIODIVERSITEETTITIETOJÄRJESTELMÄ
(BIODIVERSITY INFORMATION SYSTEM FOR EUROPE — BISE)

BISE

ELÄVÄÄ TIETOA LUONNON MONIMUOTOISUUDESTA

Euroopan biodiversiteettitietojärjestelmä BISE on internet-tietovaranto,
joka tarjoaa keskitetysti tietoa luonnon monimuotoisuudesta Euroopan
unionissa. BISE:n kautta on saatavilla sekä asia- että numerotietoa
biodiversiteetistä ja luonnon ihmiselle tuottamista aineellisista ja
aineettomista hyödyistä eli nk. ekosysteemipalveluista. Järjestelmästä
on yhteydet ympäristötietokeskuksiin ja tietolähteisiin, joista saa tietoa
biodiversiteettiä koskevasta politiikasta, arvioinneista ja tutkimustuloksista.
BISE-tietojärjestelmää kehitetään jatkuvasti luonnon monimuotoisuutta
koskevan tietopohjan vankistamiseksi ja päätöksenteon tueksi.
BISE – portti EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevaan tietoon –
löytyy osoitteesta www.biodiversity.europa.eu.

FI

BISE – yhteishanke, portaali ja prosessi

•

Aineistot (Data): tietolähteet, maa-alueita, vettä ja
vesistöjä, maaperää, ilmaa, meriympäristöä, maataloutta,
metsätaloutta, kalastusta, matkailua, energiaa, maankäyttöä
ja liikennettä koskevat tilastot ja kartat

•

Tutkimus (Research): merkittävät EU:n laajuiset luonnon
monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevat
tutkimushankkeet, tieteen ja politiikan vuorovaikutuksen
parantaminen

•

Maat ja verkostot (Countries & Networks): eri maiden
biodiversiteettiraportointi, kansalliset rajat ylittävä
verkostojen välinen tiedonvaihto.

BISE yhteishankkeena
BISE on Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston,
Yhteisen tutkimuskeskuksen ja tilastotoimisto Eurostatin
sekä Euroopan ympäristökeskuksen yhteinen hanke. Siihen
kuuluu osana myös biologista monimuotoisuutta koskevan
YK:n yleissopimuksen puitteissa toimivaa eurooppalaista
tietojenvaihtojärjestelmää tukeva verkosto.

BISE portaalina
BISE on tietotekninen yhteistyöväline, joka rakentuu EU:ssa
ja muualla maailmassa käytössä olevien käyttöjärjestelmien
varaan ja joka on toteutettu European Toolkit EC-CHM
-työkaluohjelmiston avulla.
Euroopan biodiversiteettiä koskeva tieto on jaettu portaalissa
viiteen pääryhmään:
•

Politiikka (Policy): poliittiset toimet ja ohjelmat,
lainsäädäntö ja EU:n direktiiveihin liittyvät
tukitoimet, biologista monimuotoisuutta koskeva
EU:n toimintasuunnitelma, yleiseurooppalaiset ja
maailmanlaajuiset politiikat

•

Teemat (Topics): lajien, luontotyyppien, ekosysteemien
ja geneettisen monimuotoisuuden tila, luonnon
monimuotoisuuteen kohdistuvat uhat, monimuotoisuuden
köyhtymisen vaikutukset, poliittisten toimien arviointi

Euroopan ympäristökeskus
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelin: +45 33 36 71 00
Faksi: +45 33 36 71 99
Internet-sivut: eea.europa.eu
Tiedustelut: eea.europa.eu/enquiries

BISE prosessina
BISE-tietojärjestelmän prototyyppiin on koottu EU:n
laajuisesti laadukkain vuonna 2010 käytettävissä oleva tieto.
Se käsittää mm. Euroopan ympäristökeskuksen laatiman
luonnon monimuotoisuuden perustilaraportin (Biodiversity
Baseline Report) havainnot sekä biodiversiteetti-indikaattoreita
kehittävään SEBI-hankkeeseen liittyvien arviointien tulokset.
Tietojärjestelmän sisältöä ja palveluja kehitetään yhteistyössä
tärkeimpien käyttäjien ja tiedontuottajien kanssa. Päämääränä
on tarjota kaikki tieto, joka tarvitaan, jotta voidaan toteuttaa
EU:n biodiversiteettivisio ja -tavoitteet vuoden 2010 jälkeen.
Jos sinulla on BISE-järjestelmää koskevia
kommentteja tai kysymyksiä, ne voi esittää osoitteessa
www.eea.europa.eu/enquiries.

