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De ce este nevoie de un sistem 
integrat de observare a 

biodiversităţii?

Frontierele europene dispar; activit ăŃile 
economice dep ăşesc cu u şurin Ńă grani Ńele şi 
exist ă o politic ă european ă referitoare la natur ă 
(habitate şi specii), ap ă, agricultur ă, 
dezvoltarea regional ă şi transport. Politicile 
naŃionale sunt coordonate. Aceasta înseamn ă 
ca raport ările privind impactul politicilor nu 
trebuie s ă se fac ă doar la nivel na Ńional, ci şi la 
nivel european.

Măsurarea şi raportarea credibil ă a tendin Ńelor 
şi modific ărilor biodiversit ăŃii  necesită ca 
datele şi indicatorii s ă fie colecta Ńi şi analiza Ńi 
într-un mod standardizat şi comparabil. Acest 
lucru este valabil atât pentru un parc na Ńional, 
dar şi pentru suprafe Ńe mai mari,  cum ar fi 
Uniunea European ă. Totuşi, în prezent,  toate 
autorit ăŃile responsabile (peste 100 de agen Ńii 
naŃionale şi regionale)  au abordări diferite şi 
necoordonate. La nivel global problema este şi 
mai mare pentru c ă pe continente diferite 
speciile şi ecosistemele difer ă. Prin urmare 
este necesar ă dezvoltarea unui sistem coerent 
pentru colectarea datelor care sa poat ă fi 
folosit pentru evalu ări la scar ă European ă şi 
global ă.

EBONE reprezint ă contribu Ńia European ă la 
dezvoltarea unui sistem de observare a 
biodiversit ăŃii care este prioritizat spa Ńial şi 
tematic. Acest sistem va fi dezvoltat pe baza 
informa Ńiilor existente.
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Principalul produs final

Un sistem complet integrat, bazat pe 
indicatorii cheie ai biodiversit ăŃii şi 
implementarea într-un cadru institu Ńional 
opera Ńional la nivel european.

• Dezvoltarea unui sistem ierarhizat de
observare a biodiversit ăŃii bazat în  
principal pe capacit ăŃile existente

• Dezvoltarea tehnicilor de extrapolare 
între zone, re Ńele de zone, habitate şi a 
datelor ob Ńinute prin teledetec Ńie pentru 
surprinderea şi interpretarea 
modific ărilor valorilor indicatorilor cheie 
şi a ecosistemelor

• Validarea sistemului ierarhizat de 
observare

• Recomand ări privind ajustarea 
sistemului de observare 

• Elaborarea de recomand ări pentru 
implementarea sistemului în Europa

• Incorporarea m ăsur ătorilor şi a structurii 
datelor în sisteme existente de 
management al datelor

• Dezvoltarea şi testarea la scara global ă a 
compatibilit ăŃii sistemului pentru 
regiunile mediteraneene din afara 
Europei

Cadru pentru cercetarea si 
observarea biodiversităţii
europene la diferite nivele

EBONE este implementat printr-un 
parteneriat format din şaisprezece 
universit ăŃi şi institu Ńii de cercetare din 
Europa, Israel şi Africa de Sud

EBONE este conceput pentru a face 
legătura dintre bazele de date, r ămase în 
prezent izolate, şi a le cre şte 
eficien Ńa/utilitatea în general. Se vor face 
compara Ńii cantitative folosind matrice, de 
ex. pentru categorii de date ob Ńinute prin 
teledetec Ńie şi rela Ńiile acestora cu datele 
măsurate in-situ la nivel de habitat.

Se va face leg ătura între metode, date şi 
observa Ńii disponibile în diferite Ńări şi 
regiuni. De asemenea se va stabili 
legătura cu diferite proiecte aflate în 
derulare şi cu baze de date disponibile, 
precum şi cu diferite sisteme de 
observare şi monitorizare.   Acestea vor 
conduce la o procedura eficient ă din 
punct de vedere al costurilor pentru 
monitorizarea biodiversit ăŃii prin aplicarea 
celor mai eficien Ńi indicatori într-un 
program de prelevare echilibrat. Unul 
dintre pa şii importan Ńii este testarea pe 
date din provenite din zone LTER în 
rela Ńie cu programele na Ńionale de 
monitorizare a habitatelor.

7 paşi pentru atingerea 
obiectivelor proiectului


