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Avrupa’nın sınırları giderek kaybolmakta; 
ekonomik etkinlikler kolaylıkla sınırları a şmakta 
ve doğa (habitatlar ve türler), su, tarım, 
bölgesel geli şim ve ula şım konusunda Avrupa 
ölçeğinde politikalar geli ştirilmektedir. Bu 
geli şim sadece Avrupa Kıtası boyutunda de ğil 
aynı zamanda ulusal ölçeklerde de kendini 
göstermektedir.

Biyoçe şitlilik konusundaki de ğişim ve 
eğilimlerin gözlenmesi-bildirilmesi ve sa ğlıklı
bir biçimde ölçülmesi; veri ve göstergelerin 
standart ve kar şılaştırılabilir bir yakla şımla 
toplanması ve analiz edilmesine ba ğlıdır. Bu 
yakla şım bir milli park ölçe ğinde geçerli oldu ğu 
gibi Avrupa Birli ği bütünü gibi çok daha büyük 
ölçeklerde de geçerlidir. Bununla birlikte 
günümüzde bu i şten sorumlu kurum ve 
kurulu şlar (100’ün üzerinde ulusal ve bölgeler 
kurum söz konusudur) konuya farklı ve 
koordineli olmayan bir şekilde yakla şmaktadır. 
Dünya ölçe ğinde ise çok farklı türlerin ve 
ekosistemlerin varlı ğından dolayı konuya 
yakla şımdaki sorun daha da büyüktür. Bu 
nedenle hem global ölçekte hem de Avrupa 
ölçeğinde de ğerlendirmeler yapabilmek için 
bütünle şik bir veri toplama sistemi gereklidir.

EBONE, mekansal ba ğlamın öne çıkarıldı ğı bir 
yakla şımla global biyoçe şitlilik gözlem 
sisteminin geli ştirilmesine Avrupa’dan bir katkı
sağlayacaktır. EBONE projesi aynı zamanda 
bunu mevcut bilginin üzerine in şa edecektir.
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Bunlara ise katkı yapmaktadır:

Bütünleşik bir biyoçeşitlilik 
sistemi neden gereklidir?



Anahtar biyoçe şitlilik göstergeleri Daha 
yoğun süreç temelli yle Avrupa ölçe ğinde 
kurumsal bir çerçeve dahilinde i şleyen 
uygulama temelinde tümüyle bütünle şik bir 
sistemdir.

• Büyük ölçüde mevcut olanaklar temelinde 
bir biyoçe şitlilik gözlem hiyerar şisi 
tasarlamak

• Verileri bir ölçekten di ğerine yani detaylı
habitat ölçe ğinden peyzaj ve en sonunda 
global ölçe ğe kadar aktarma ile anahtar 
ekosistemler ve göstergelerdeki de ğişimleri 
saptama ve yorumlama yolunda teknikler 
geli ştirmek  

• Gözlem hiyerar şisini geçerli kılmak
• Gözlem sistemini mükemmelle ştirmek için 

öneriler getirmek
• Sistemin Avrupa’da uygulanması yolunda 

öneriler getirmek
• Ölçümleri ve veri yapılarını mevcut veri 

yönetim sistemleri içine entegre etmek
• Sistemin global uyumlulu ğunu Avrupa 

dışında Akdeniz havzasındaki bölgelerde 
test etmek

Bir Avrupa Biyoçeşitlilik 
Gözlem ve Araştırma
Hiyerarşisi için Çerçeve

EBONE Avrupa, Đsrail ve Güney Afrika’dan 
on sekiz üniversite ve ara ştırma 
kurumunun bir ortaklı ğıdır.

EBONE birbiriyle ili şkisiz durumda olan 
veritabanları arasında bunların etkinli ğini 
arttırmak için ba ğlantılar kurmak amacıyla 
tasarlanmı ştır. Bu yolla uzaktan algılanan 
kategoriler ve bunların arazideki habitat 
verileriyle ili şki matrisleri kullanılarak niceliksel 
karşılaştırmalar yapmak mümkün olacaktır.

Farklı ülkelerde ve bölgelerdeki gözlem 
alanları, yöntemleri ve veriler arasında bir 
bağlantı kurulacaktır. Bir ba şka bağlantı ise 
gözlem ve izleme sistemleri yanı sıra 
sürmekte olan projeler ve mevcut veri 
tabanları arasında kurulacaktır. Bu yakla şım, 
en etkin biyoçe şitlilik göstergelerini dengeli 
bir örnekleme programı içine entegre ederek 
biyoçe şitlilik izleme için uygun maliyetli bir 
yönteme öncülük edecektir. Önemli 
adımlardan bir di ğeri de ulusal ölçekte habitat 
izleme programlarının analiziyle ili şkili olarak 
LTER alanlarından gelen verilerin test 
edilmesidir.

Projenin amacına ulaşması
için gerekli 7 aşama

WP1

Đzleme konsepti, türler, göstergeler ve habitatlar

WP8 Đzleme için kurumsal bir sistemin 

kolaylaştırılması
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WP6

Arazide doğrulama

WP4

Protokollerin ve 

arazideki mevcut 

verilerin 

uyumlandırılması

WP3

Veri katmanları

ve istatistiki 

analiz

WP5

Arazi ve EO 

verilerinin kalibre 

edilmesi
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WP2

Yerinde ve EO 

izleme sistemi
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