ANEMONE

Projenin temel sonuçları:
Belirli proje sonuçları aşağıdaki hususlarla ilgili, çevresel
veri ve bilgiye erişim düzeyinin artmasına katkıda
bulunacak r:
ü bilgi eksikliği ve ih yaçların daha iyi anlaşılması;
ü uyumlu hale ge rilmiş Karadeniz İzleme ve
Değerlendirme Rehberine dayanan, ekolojik
durumun bütünleş rici değerlendirmesi için
izleme, yeni araçlar ve göstergeler için ortak
mutabık kalınan metodolojiler;
ü Karadeniz çevresel durum değerlendirmesi için
seçilen çalışma alanlarındaki pilot izleme
çalışmaları çerçevesinde toplanmış kalite
kontrollü ve karşılaş rılabilir veri setleri: kıyı ve
açık deniz; Sıcak Noktaların belirlenmesi ve
önceliklendirilmesi için kullanılan yöntemin test
edilmesi ardından Karadeniz Sıcak Noktalarının
güncellenmiş listesi;
ü denizcilik faaliyetlerinin etkisinin izlenmesi için
kullanılacak uyarlanabilir kriterler üzerine bir
rehber araç geliş rilecek r;
ü Karadeniz Çevre Durum Raporu /Tema k
Değerlendirmeler;
ü sucul organizmaların kimyasal kirlenmesi ve
potansiyel riskler hakkında yeni verilerin
toplanmasıyla Karadeniz bölgesi için belirlenen
bilgi boşluklarının doldurulması.
ü plaj çöpü ve yunuslarla ilgili vaka çalışmalarının
sonuçları, sahadan toplanan, analiz edilen ve
kamuoyuna açıklanmak üzere aktarılan verilere
odaklanan eği m ve bilinçlendirme
kampanyalarının temelini oluşturacak r.
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ANEMONE
Karadeniz ekosisteminin insan baskısına karşı
hassasiye nin değerlendirilmesi

www.anemoneproject.eu

ANEMONE projesi, ortaklar arasındaki işbirliği ile,
birlikte belirlenecek en uygun değerlendirme kriterleri
ve göstergelerini kullanarak, Karadeniz'in durumunu
değerlendirmeye yönelik, ortak bir izleme stratejisi
geliş rmeyi amaçlamaktadır.

Projenin hedefleri:
· Karadeniz Havzası içindeki gelişmiş sınır ötesi
temaslar: bilim insanları ve paydaşlar arasında
ile şim ağı oluşturma, toplan lar yapma ve
kalıcı ortaklıklar kurulması;
· Gelişmiş bilgi ve beceriler: Deneyim ve iyi
uygulamaların karşılıklı paylaşımı, yenilikçi,
uyumlu hale ge rilmiş yöntemler ve ortak
araş rma;
· Somut ve görünür çık lar: pilot projeler, bilgi ve
ile şim teknolojileri paylaşım araçları, çevrimiçi
açık erişim kaynakları.

Ortaklar:
Koordinatör - Na onal Ins tute for
Marine Research and Development
“Grigore An pa” (NIMRD) (Romania)

Proje ortağı 2 - Mare Nostrum NonGovernmental Organiza on (Romania)

Proje ortağı 3 - Ins tute of Oceanology Bulgarian Academy of Sciences (IO-BAS)
(Bulgaria)

Proje ortağı 4 - Ukrainian Scien ﬁc
Center of Ecology of Sea (UkrSCES)
(Ukraine)

Karadeniz'in mevcut durumunu, üzerinde anlaşmaya
varılan en uygun ortak ölçüt ve göstergelerle
değerlendirmek için, kirlilik, ötroﬁkasyon ve biyoçeşitlilik
izleme gibi sınır ötesi konulara yönelik, gelişmiş bir
araş rma kapasitesi ile uzun vadeli sınırlar arası
işbirliğini sağlamak bundan sonraki adımlar için bir temel
olacak r.

Proje ortağı 5 - Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araş rma Kurumu (TUBITAK)
(Turkey)

Önerilen ortak izlemenin gereksinimleri, üzerinde
anlaşılan ortak göstergelere dayanarak, çevresel durumu
belirten parametrelere, mevcut antropojenik baskı ve
etkilere ve ayrıca iyi çevresel duruma(İÇD)(Ekolojik
hedeﬂer) doğru ilerlemeye odaklanacak r.

Proje ortağı 6 - Türk Deniz Araş rmaları
Vak (TUDAV) (Turkey)
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