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CEMBUREAU’s vision for 
biodiversity in and around 
quarries over the coming 

decades
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B�yoçeş�tl�l�k
Yol Har�tası

CEMBUREAU'nun 
önümüzdek� yıllarda 

hammadde ocaklarında ve 
çevres�nde b�yoçeş�tl�l�k 

hakkındak� v�zyonu



 based in Brussels is the 
representative organisation of the cement industry in Europe. 
Currently, its Full Members are the national cement industry 
associations and cement companies of the European Union (except 
for Malta and Slovakia) plus the UK, Norway, Switzerland and Turkey. 
Croatia and Serbia are Associate Members of CEMBUREAU.  
A cooperation agreement has been concluded with Vassiliko Cement 
in Cyprus and the Cement Association of Ukraine.

The Association acts as spokesperson for the cement industry before 
the EU institutions and other public authorities, and communicates 
the industry’s views on all issues and policy developments regarding 
technical, environmental, energy, employee health and safety and 
sustainability issues. In addition to the EU, permanent dialogue is 
maintained with other international organisations (e.g. OECD, IEA), 
the Global Cement and Concrete Association (GCCA) and sister 
associations in other parts of the world.

The cement sector’s efforts to reduce its environmental footprint  
and support a carbon neutral economy are further explained on our  
Low-carbon economy website.

Avrupa Ç�mento B�rl�ğ� (CEMBUREAU) Brüksel merkezl�, ç�mento 
endüstr�s�n�n Avrupa'dak� tems�l� kuruluşudur. Hal�hazırdak� tam Üyeler�, 
Avrupa B�rl�ğ�'n�n (Malta ve Slovakya har�ç) ulusal ç�mento sanay� b�rl�kler� ve 
ç�mento ş�rketler� �le B�rleş�k Krallık, Norveç, İsv�çre ve Türk�ye'den 
oluşmaktadır. Hırvat�stan ve Sırb�stan CEMBUREAU'nun Ortak Üyeler�d�r.

Kıbrıs'tak� Vass�l�ko Cement ve Ukrayna Ç�mento B�rl�ğ� �le �ş b�rl�ğ� 
anlaşması �mzalanmıştır.

B�rl�k, ç�mento sektörünün AB kurumları ve d�ğer kamu kurumları nezd�nde 
sözcülüğünü yapmakta ve sektörün tekn�k, çevre, enerj�, çalışan sağlığı ve 
güvenl�ğ� ve sürdürüleb�l�rl�k konularındak� tüm konulardak� görüşler�n� ve 
pol�t�ka gel�şmeler�n� �letmekted�r. AB'ye ek olarak, d�ğer uluslararası 
kuruluşlarla (örneğ�n OECD, IEA), Küresel Ç�mento ve Beton B�rl�ğ� (GCCA) 
ve dünyanın d�ğer bölgeler�ndek� kardeş kuruluşlarla da�mî d�yalog 
sürdürülmekted�r.

Ç�mento sektörünün çevresel ayak �z�n� azaltma ve karbon nötr b�r 
ekonom�y� destekleme çabaları Düşük karbon ekonom�s� web s�tem�zde 
ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

https://lowcarboneconomy.cembureau.eu
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Cement:
an essential material  
for society

The European cement and concrete industry provides 
essential materials for innovative, sustainable 
construction. Together with partners along the 
construction value chain, the industry plays a vital role 
in creating our modern world. 

Cement production has always been linked to 
the availability of its raw material: limestone. 
Plants are typically located next to quarries, and 
become the foundation of local economic activity 
and prosperity. The use of locally available 
resources to produce cement and concrete firmly 
anchor the cement industry in communities 
across Europe. 

Cement and concrete are pivotal to building a 
climate-neutral Europe. The foundations of 
wind turbines, hydro-electric dams, passive 
housing, tidal power installations and new 
transport infrastructure all rely on the unique 
qualities of concrete. In addition, concrete 
products play a role in the development of 
artificial habitat structures for wildlife, including 

concrete islands, artificial reefs and substrate for 
green roofs/walls and wildlife passages.

In short, cement is not only the glue that 
makes a combination of aggregates and water 
into an amazing construction material; it also 
binds society’s expectations of growth and 
employment with environmental sustainability.
By 2050, the cement sector aims to achieve 
carbon neutrality along its full value chain – 
clinker, cement, concrete, construction and 
(re)carbonation – otherwise known as our 
5C approach. This can be achieved through a 
combination of industrial and political actions, 
that are described in the CEMBUREAU’s Carbon 
Neutrality Roadmap published in May 2020. 
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Avrupa ç�mento ve beton endüstr�s�, yen�l�kç�, sürdürüleb�l�r 
yapı �ç�n gerekl� malzemeler� sağlamaktadır.Endüstr�m�z �nşaat 
değer z�nc�r�ndek� ortaklarla b�rl�kte modern dünyamızın 
yaratılmasında hayat� b�r rol oynamaktadır.

Ç�mento üret�m� her zaman hammaddes�n�n 
bulunab�l�rl�ğ� �le bağlantılı olmuştur: k�reçtaşı. Fabr�kalar 
t�p�k olarak  hammadde ocaklarının yanında bulunur ve 
yerel ekonom�k faal�yet�n ve refahın temel� hal�ne 
gelmekted�rler. Ç�mento ve beton üretmek amacıyla yerel 
olarak mevcut kaynakların kullanımı, ç�mento endüstr�s�n�, 
Avrupa'dak� toplumlara kes�n şek�lde bağlı kılmaktadır.

Ç�mento ve beton, �kl�m nötr b�r Avrupa �nşa etmek �ç�n çok 
öneml�d�r. Rüzgâr türb�nler�n�n, h�droelektr�k barajlarının, 
pas�f konutların (enerj� ver�ml�), gelg�t elektr�k santraller� 
kurulumlarının ve yen� ulaşım altyapısının temeller�, 
betonun benzers�z n�tel�kler�ne dayanmaktadır. 

Buna ek olarak, beton ürünler, yaban hayatı �ç�n; beton 
adaları, yapay res�fler� ve yeş�l çatılar/duvarlar �ç�n alt 

katmanları ve yaban hayatı kor�dorlarını �çeren yapay 
hab�tat yapılarının gel�şt�r�lmes�nde rol oynamaktadır.

Kısacası, ç�mento sadece agrega ve su b�leş�m�n� 
har�ka b�r yapı malzemes� hal�ne get�ren yapıştırıcı 
değ�ld�r; aynı zamanda toplumun büyüme ve �st�hdam 
beklent�ler�n� çevresel sürdürüleb�l�rl�kle 
�l�şk�lend�rmekted�r.  2050 yılına kadar ç�mento 
sektörü, 5C yaklaşımımız olarak da b�l�nen; kl�nker, 
ç�mento, beton, �nşaat ve (yen�den) 
karbonatlaşmadan oluşan tüm değer z�nc�r� boyunca 
karbon nötrlüğü başarmayı hedeflemekted�r.

Bu, Mayıs 2020'de yayımlanan CEMBUREAU'nun 
Karbon Nötrlüğü Yol Har�tası’nda açıklanan 
endüstr�yel ve pol�t�k eylemler�n b�r b�leş�m� �le 
başarılab�l�r.

Ç�mento:
Toplum �ç�n vazgeç�lmez 
b�r malzeme

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  

https://cembureau.eu/library/reports/2050-carbon-neutrality-roadmap/


The role of the cement sector  
in relation to biodiversity

The extraction sites of raw materials used in 
the European cement industry are important 
for biodiversity because they contain many 
different types of ecosystems spread across 
several different climatic zones within the 
EU. Quarries are home to a rich variety of 
species, as many different habitat types are 
often encountered, with the transitional zones 
between offering significant biodiversity 
interest. These transition zones between 
habitats, known as ‘ecotones’, support better 
biodiversity outcomes. Extractive activities 
support habitat succession, which in turn helps 
support pioneer species, including wildflowers 
and pollinators. This also gives species 
dependent on early successional habitats such 
as the yellow-bellied toad (Bombina variegata), 
the midwife toad (Alytes obstetricans), the eagle 
owl (Bubo bubo) and the peregrine falcon (Falco 
peregrinus) a refuge which maybe absent in the 
wider countryside.

A key priority for the European cement industry 
is to protect and preserve the rich ecosystems 
thriving in and around our quarries. These 
sites are the source of our raw materials, but 
we recognise they are also sites for nature 
conservation. Furthermore, new habitats 
created during the rehabilitation process, 
that can go above and beyond legislative 
requirements, ensure animal and plant life, 
including rare and threatened species, can 
further prosper and flourish, thus contributing to 

the United Nations Sustainable Development 
Goal 15 “Life on lands” and the UN Decade on 
Ecosystem Restoration 2021-2030.

Notwithstanding the impacts of extraction 
activities on the landscape and biodiversity, the 
cement industry’s ambition is to contribute to 

The  provides a structured 
biodiversity management approach to manage this 
impact and ultimately to enhance biodiversity. 

This can be achieved through projects related 
to habitat management and restoration, which 
enhance the ecological value of quarried areas. 
In turn, this provides an educational resource 
for academic institutions, non-governmental 
organisations and the general public. A photo 
gallery is available on CEMBUREAU’s web site 
with various case studies showing nature 
protection and enhancement examples in the 
quarries of its members.
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Mitigation Hierarchy 
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B�yoçeş�tl�l�k açısından
ç�mento sektörünün rolü

Avrupa ç�mento endüstr�s�nde kullanılan 
hammaddeler�n çıkarıldığı yerler AB �ç�ndek� b�rçok 
farklı �kl�m bölges�ne yayılmış b�rçok farklı 
ekos�stem türünü �çerd�kler�nden b�yoçeş�tl�l�k 
açısından öneml�d�r. Kor�dor bölgeler� �le b�rl�kte, 
b�yoçeş�tl�l�k açısından önem arz eden b�rçok farklı 
hab�tat t�p�ne sıklıkla rastlandığından, hammadde 
ocakları zeng�n b�r tür çeş�tl�l�ğ�ne ev sah�pl�ğ� 
yapmaktadırlar.'Ekotonlar' olarak b�l�nen hab�tatlar 
arasındak� bu kor�dor bölgeler�, daha �y� b�yoçeş�tl�l�k 
sonuçları alınmasını desteklemekted�r. Madenc�l�k 
faal�yetler�, hab�tat ardıllığını destekler ve bu da, kır 
ç�çekler� ve tozlayıcılar(polenler) da dah�l olmak 
üzere öncü türler�n desteklenmes�ne yardımcı olur.
Bu aynı zamanda,   sarı karınlı teker d�ll�  kurbağa 
(Bomb�na var�egata), ebe kara kurbağa (Alytes 
obstetr�cans), puhu kuşu (Bubo bubo) ve gök 
doğan (Falco peregr�nus) g�b� erken dönem ardışık 
hab�tatlara bağlı türlere belk� de daha gen�ş kırsalda 
eşş�z b�r sığınak sağlamaktadır.

Avrupa ç�mento endüstr�s�n�n öneml� b�r öncel�ğ�, 
hammadde ocaklarımızda ve çevres�nde gel�şen 
zeng�n ekos�stemler� korumak ve muhafaza etmekt�r. 
Bu sahalar hammaddeler�m�z�n kaynağıdır, ancak 
bunların aynı zamanda doğa koruma alanları 
olduğunun da farkındayız.

Ayrıca, rehab�l�tasyon sürec�nde yaratılan yen� 
hab�tatlar, yasal gerekl�l�kler�n ötes�ne geçeb�len, 
nad�r ve tehd�t altındak� türler de dah�l olmak üzere 
hayvan ve b�tk� yaşamının daha da zeng�nleş�p 
gel�şmes�n� sağlar, böylece  B�rleşm�ş M�lletler 

Madenc�l�k faal�yetler�n�n araz� ve b�yoçeş�tl�l�k 
üzer�ndek� etk�ler�ne rağmen, ç�mento endüstr�s�n�n 
hedef�, rehab�l�tasyon süreçler� yoluyla, b�r 
hammadde ocağının yaşam döngüsü boyunca, 
b�yoçeş�tl�l�k kaybının durdurulmasına katkıda 
bulunmaktır. Bu azaltma h�yerarş�s� bu etk�y� 
yönetmek ve n�hayet�nde b�yoçeş�tl�l�ğ� gel�şt�rmek 
�ç�n yapılandırılmış b�r b�yoçeş�tl�l�k yönet�m� 
yaklaşımı sağlamaktadır.

Bu hedefe, hammadde ocağı alanlarının ekoloj�k 
değer�n� artıran hab�tat yönet�m� ve restorasyonu �le 
�lg�l� projeler yoluyla ulaşılab�l�r. Bu da akadem�k 
kurumlar, s�v�l toplum kuruluşları ve genel halk �ç�n b�r 
eğ�t�m kaynağı sağlar. CEMBUREAU'nun web 
s�tes�nde, üyeler�n�n hammadde ocaklarındak� doğa 
koruma ve �y�leşt�rme örnekler�n� gösteren çeş�tl� 
örnek olay �ncelemeler�n� �çeren b�r fotoğraf galer�s� 
bulunmaktadır.

KARADA
YAŞAM

Azaltma H�yerarş�s�
NET KAYIP OLMAMASI (NNL) ve NET POZİTİF ETKİ (NPI)

Uyarlandığı kaynak: Azaltma h�yerarş�s� (CSBI, 2015)

B
İY

O
Ç

E
Ş

İT
Lİ

Lİ
K

Madenc�l�k 
faal�yet� önces�

Azaltma 
yok

Kaçınmak M�n�m�ze 
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Restorasyon ve 
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Sürdürüleb�l�r Kalkınma Hedef�  15 “Karada Yaşam” 
ve BM Ekos�stem Restorasyonu On Yılı 2021-2030'a 
katkıda bulunulur.

https://cembureau.eu/policy-focus/environment/biodiversity/


The cement industry is proud of its work 
supporting nature conservation through 
good land stewardship and proper planning 
of quarry activities. This not only benefits the 
wildlife in and around these sites but enhances 
human well-being and provides important 
educational resources for all.

Temporary habitats in quarries play an 
important role, contributing positively to 
biodiversity and restoration. Nature can thrive 
on the margins of active quarries, enabling 
plants and animals to prosper. One of the 
ways to ensure this is by encouraging areas of 
temporary habitat, which is land that has been 
extracted but not yet rehabilitated and left 
untouched for at least one year.

Several temporary habitats are generated 
during the extraction phase, and this process 
plays an important role in minimising habitat 
fragmentation. Increasing connectivity enables 
the movement of fauna and the appearance of 
pioneer species and habitats, thus increasing the 
ecological value and ecosystem services in these 
areas.

In recognition of the importance of temporary 
habitats, CEMBUREAU together with Birdlife 
Europe, HeidelbergCement, Eurogypsum, and 
UEPG, the European Aggregates Association, 
launched in October 2021 the “Extractive 
Sector Species Protection Code of Conduct” –  
a framework for the management of temporary 
habitats linked to the extractive sector. 
 
The Code of Conduct builds on the provisions 
of the EU’s Birds and Habitats Directives 
and suggests a management approach for the 
extraction sector to protect species and fully 
respect these directives by conserving nature 
through the implementation and establishment 
of temporary habitats. 

This is an excellent example of how nature 
conservation organisations and the business 
community can collaborate to develop lasting 
solutions to meet the needs of biodiversity and 
people – ultimately helping to create a nature-
positive future. 

Furthermore, it demonstrates the commitment 
of CEMBUREAU and its partners to finding 
practical solutions which ensures that 
“quarrying and conservation go ‘hand-in-
hand’”.

In the EC guidance1 on undertaking non-
energy extractive activities in accordance with 
Natura 2000 requirements, several examples 
of best practice from quarries used for cement 
production are included, which demonstrate 
how extraction projects can ultimately be 
beneficial to biodiversity by providing high- 
quality ecological niches.

06 I Biodiversity Roadmap

1  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/69b6d6c1-bfc1-4fe5-9252-08af20a95cfe/ 

Nature can thrive on the margins of active quarries, 
enabling plants and animals to prosper. One of the ways 
to ensure this is by encouraging areas of temporary 
habitat, which is land that has been extracted but not yet 
rehabilitated and left untouched for at least one year.
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Doğa, akt�f hammadde ocaklarının kenarlarında canlanab�l�r, bu da 
b�tk�ler�n ve hayvanların �y�leşmes�n� sağlar.Bunu sağlamanın 
yollarından b�r�, maden çıkarılmış ancak henüz rehab�l�te ed�lmem�ş
ve en az b�r yıl boyunca dokunulmamış araz�lerde geç�c� yaşam 
alanlarını gel�şt�rmekt�r.

Ç�mento endüstr�s�, �y� araz� yönet�m� ve 
hammadde ocağı faal�yetler�n�n uygun şek�lde 
planlanması yoluyla doğanın korunmasını 
destekleyen çalışmalarından gurur duymaktadır. 
Bu, yalnızca sahaların �ç�ndek� ve çevres�ndek� yaban 
hayata fayda sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda 
�nsan refahını da artırmakta ve herkes �ç�n öneml� 
eğ�t�m kaynakları sağlamaktadır.

Geç�c� hab�tatlar hammadde ocaklarında 
b�yoçeş�tl�l�ğe ve restorasyona olumlu katkıda 
bulunarak öneml� b�r rol oynamaktadır. Doğa, akt�f 
hammadde ocaklarının etrafında canlanab�l�r, bu da 
b�tk�ler�n ve hayvanların �y�leşmes�n�/gel�şmes�n� 
sağlar. 

Bunu sağlamanın yollarından b�r�, maden çıkarılmış 
ancak henüz rehab�l�te ed�lmem�ş ve en az b�r yıl 
boyunca dokunulmamış araz�lerde geç�c� yaşam 
alanlarını gel�şt�rmekt�r.

Kazı aşamasında b�rkaç geç�c� hab�tat oluşturulur ve 
bu süreç hab�tat parçalanmasını en aza �nd�rmede 
öneml� b�r rol oynar. Artan bağlanab�l�rl�k, 
hayvanat(d�rey) hareket�n� ve öncü türler�n ve 
hab�tatların ortaya çıkmasını sağlayarak bu 
alanlardak� ekoloj�k değer� ve ekos�stem h�zmetler�n� 
artırır.

CEMBUREAU, geç�c� hab�tatların önem�n�n b�l�nc� �le, 
B�rdl�fe Europe, He�delbergCement, Eurogypsum ve 
UEPG (Avrupa Agregalar B�rl�ğ�) �le b�rl�kte, Ek�m 
2021'de,  sektörüyle bağlantılı geç�c� hab�tatların 
yönet�m� �ç�n b�r çerçeve olan “Madenc�l�k Sektörü 
Türler� Koruma Davranış Kuralları”nı başlatmıştır.

Davranış Kuralları, AB'n�n Kuşlar ve Hab�tatlar 
D�rekt�fler�n�n hükümler�ne dayanmaktadır.
ve geç�c� hab�tatların uygulanması ve kurulması 
yoluyla doğayı koruyarak türler�n korunması ve bu 
d�rekt�flere tam olarak uyulması �ç�n madenc�l�k 
sektörü �ç�n b�r yönet�m yaklaşımı önermekted�r.

Bu, doğa koruma kuruluşlarının ve �ş dünyasının 
b�yoçeş�tl�l�ğ�n ve �nsanların �ht�yaçlarını karşılamak 
�ç�n kalıcı çözümler gel�şt�rmek �ç�n nasıl �şb�rl�ğ� 
yapab�leceğ�n�n mükemmel b�r örneğ�d�r - sonuçta 
doğaya poz�t�f b�r gelecek yaratmaya yardımcı 
olmaktadır.

Ayrıca, CEMBUREAU ve ortaklarının “hammadde 
ocakçılığı ve korumanın 'el ele' g�tmes�n�” sağlayan 
prat�k çözümler bulma konusundak� kararlılığını 
göstermekted�r.

Natura 2000 gerekl�l�kler�ne uygun olarak enerj� dışı 
madenc�l�k faal�yetler�n�n üstlen�lmes�ne �l�şk�n AB 1 
kılavuzunda ç�mento üret�m� �ç�n kullanılan 
hammadde ocaklarından elde ed�len en �y� 
uygulamaların b�rkaç örneğ� yer almaktadır; bunlar, 
çıkarma projeler�n�n yüksek kal�tel� ekoloj�k n�şler 
sağlayarak n�ha� olarak b�yoçeş�tl�l�k �ç�n nasıl 
faydalı olab�leceğ�n� göstermekted�r.

1 https://op.europa.eu/en/publ�cat�on-deta�l/-/publ�cat�on/69b6d6c1-bfc1-4fe5-9252-08af20a95cfe/

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/69b6d6c1-bfc1-4fe5-9252-08af20a95cfe/


Working in partnership

The example above shows the power of 
partnership working, and while it is an excellent 
example of sector collaboration, it builds on  
a long history of CEMBUREAU engagement  
with a wide range of stakeholders. 

In 2014, CEMBUREAU collaborated with 
the International Union for Conservation 
of Nature (IUCN), the Cement Sustainable 
Initiative (CSI)2, the Cement Association of 
Latin America (FICEM) and the European 
Aggregates Association (UEPG) for the 
publication of a comprehensive guide for 
biodiversity management in the cement and 
aggregates sector.

In 2017, CEMBUREAU, together with Birdlife 
International, co-signed a letter to the 
European Commission describing specific 
recommendations which aimed to address 
gaps and inadequacies in the implementation 
and enforcement of the Birds and Habitats 
Directives.

CEMBUREAU is an affiliate member of the 
Global Cement & Concrete Association 
(GCCA), and fully supports its policy paper 
and its Sustainability Guidelines for Quarry 
Rehabilitation and Biodiversity Management, 
published in May 2020.

Biodiversity Roadmap I 07

2  whose work has been transferred to the Global Cement & Concrete Association (GCCA) on 1 January 2019

 Serious businesses have now 

understood that there simply can 

be no business on a dead planet. 

Yet too many companies and 

sectors are still in denial or have 

only made it to the greenwashing 

stage. I am thus truly excited by 

CEMBUREAU’s new biodiversity 

roadmap, which is tackling 

the right issues, takes science 

seriously and makes quantified 

and verifiable commitments. It 

certainly shows the way to go, for 

the sector and for the business 

community at large.

Ariel Brunner
Senior Head of Policy

BirdLife Europe and Central Asia 
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Yukarıdak� örnek, ortak çalışmanın gücünü 
göstermekted�r ve sektörel �ş b�rl�ğ�n�n mükemmel 
b�r örneğ� olmakla b�rl�kte, CEMBUREAU'nun çok 
çeş�tl� paydaşlarla uzun sürel� katılım geçm�ş�ne 
dayanmaktadır.

2014 yılında CEMBUREAU, Uluslararası Doğa 
Koruma B�rl�ğ� (IUCN), Ç�mento Sürdürüleb�l�r 
G�r�ş�m� (CSI)2, Lat�n Amer�ka Ç�mento B�rl�ğ� 
(FICEM) ve Avrupa Agregalar B�rl�ğ� (UEPG) �le 
ç�mento ve agrega sektöründe b�yoçeş�tl�l�k 
yönet�m� hakkında kapsamlı b�r rehber�n 
yayımlanması �ç�n �ş b�rl�ğ� yapmıştır.

2017 yılında CEMBUREAU, B�rdl�fe Internat�onal �le 
b�rl�kte, Avrupa Kom�syonu'na, Kuşlar ve Hab�tatlar 
D�rekt�fler�n�n uygulanması ve uygulanmasındak� 
boşlukları ve yeters�zl�kler� ele almayı amaçlayan 
özel tavs�yeler� açıklayan ortak b�r mektup 
�mzalamıştır.

CEMBUREAU, Küresel Ç�mento ve Beton B�rl�ğ�'n�n 
(GCCA) gözlemc� üyes�d�r ve GCCA’nın Mayıs 
2020'de yayımladıkları pol�t�ka belges�n� ve 
Hammadde Ocağı Rehab�l�tasyonu ve 
B�yoçeş�tl�l�k Yönet�m� �ç�n Sürdürüleb�l�rl�k 
Kılavuzlarını tam olarak desteklemekted�r.

C�dd� �şletmeler artık ölü b�r 
gezegende h�çb�r �ş�n olamayacağını 
anladılar. Ancak y�ne de çok sayıda 
ş�rket ve sektör hala bu durumu 
�nkâr etmekte ya da sadece yeş�l 
aklama aşamasına gelm�şt�r. 

CEMBUREAU'nun doğru konuları 
ele alan, b�l�m� c�dd�ye alan ve 
n�cel�ksel ve doğrulanab�l�r 
taahhütlerde bulunan yen� 
b�yoçeş�tl�l�k yol har�tası ben� 
gerçekten heyecanlandırıyor. 
Sektör ve genel olarak �ş dünyası 
�ç�n kes�nl�kle g�d�lecek doğru yolu 
göster�yor.

2 Çalışmaları 1 Ocak 2019'da Küresel Ç�mento ve Beton B�rl�ğ�'ne (GCCA) devred�ld�

Ortak çalışma

Ar�el Brunner
B�rdL�fe Avrupa ve Orta Asya Pol�t�kadan

Sorumlu  Kıdeml� Başkanı

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/69b6d6c1-bfc1-4fe5-9252-08af20a95cfe/
https://cembureau.eu/media/q3znyxue/10965_cembureau_birdlife_jointletter_bhd_2017-02-17.pdf
https://gccassociation.org/wp-content/uploads/2020/05/GCCA_Guidelines_Sustainability_Biodiversity_Quarry_Rehabilitation_May_2020-1.pdf


Policy context

At the heart of European biodiversity policy 
is the Fauna-Flora-Habitat Directive (FFH) 
and the Birds Directive. Together they 
are considered the core of the EU’s nature 
conservation and biodiversity policy and form 
the basis for an EU-wide ecological network 
(Natura 2000) of several thousand sites that are 
intended to ensure the long-term survival of the 
most valuable and endangered species, habitats 
and ecosystems. 

Furthermore, in 2020, the EU adopted a 
comprehensive Biodiversity Strategy for 
2030, which describes various approaches 
and measures to help strengthen biodiversity 
and reduce risks to biodiversity. The EU 
Biodiversity Strategy 2030 calls on Member 
States to ensure that the conservation status 
of protected habitats and species does not 
deteriorate by 2030. Furthermore, among 
other things, the implementation of the EU 
Regulation on Invasive Alien Species is to be 
advanced in order to minimise or prevent the 
introduction and establishment of alien species 
in the EU. 

As the European cement sector, we fully support 
the efforts of the EU to lead the world in driving 
forward the adoption of a transformative global 
framework at the 15th Conference of the Parties 
(COP) to the Convention on Biological Diversity.

CEMBUREAU is fully aligned with the 
assessment of the European Commission that 
“the biodiversity crisis and the climate crisis 
are intrinsically linked” and that “nature 
is a vital ally in the fight against climate 
change”. With this in mind, the work towards 
nature conservation in the limestone quarries 
of the European cement industry is a valuable 
contribution to both biodiversity protection and 
climate change mitigation, supporting the goal 
of a more sustainable future.
 
CEMBUREAU fully supports the commitment 
of the European Commission to address 
the main causes of biodiversity loss in the 
EU. We endorse the in-depth analysis of EU 
protected areas on the need for improvements, 
understanding that meeting the provisions 
of the legislation is compatible with fulfilling 
the demand for raw materials and sustainable 
development.

CEMBUREAU endorses policies that stress 
the role of education in raising awareness of 
biodiversity. Limestone quarries are already 
‘outdoor classrooms’ for fruitful collaboration 
between researchers and our industry, but they 
are also valuable information resources for 
members of the public in local communities.

08 I Biodiversity Roadmap

In 2020, the EU adopted a comprehensive Biodiversity 
Strategy for 2030, which describes various approaches 
and measures to help strengthen biodiversity and reduce 
risks to biodiversity.
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Avrupa b�yoçeş�tl�l�k pol�t�kasının merkez�nde 
Hayvan-B�tk� Hab�tat D�rekt�f� (FFH) ve Kuşlar 
D�rekt�f� yer almaktadır. Bu d�rekt�fler b�r arada 
AB'n�n doğa koruma ve b�yoçeş�tl�l�k pol�t�kasının 
çek�rdeğ� olarak kabul ed�l�rler ve en değerl�, tehl�ke 
altındak� türler�n, hab�tatların ve ekos�stemler�n uzun 
vadede hayatta kalmasını sağlamayı amaçlayan 
b�rkaç b�n alandan oluşan AB çapında b�r ekoloj�k ağ 
olan (Natura 2000) �ç�n temel oluştururlar.

Ayrıca, 2020'de AB, b�yoçeş�tl�l�ğ� güçlend�rmeye ve 
b�yoçeş�tl�l�ğe yönel�k r�skler� azaltmaya yardımcı 
olacak çeş�tl� yaklaşımları ve önlemler� tanımlayan 
2030 �ç�n kapsamlı b�r B�yoçeş�tl�l�k Stratej�s�n� kabul 
etm�şt�r. AB B�yoçeş�tl�l�k Stratej�s� 2030, Üye 
Devletler�, korunan hab�tatların ve türler�n koruma 
statüsünün 2030 yılına kadar bozulmamasını 
sağlamaya çağırmaktadır. Ayrıca, d�ğer şeyler�n 
yanı sıra, yabancı türler�n AB'ye g�rmes�n� ve 
yerleşmes�n� en aza �nd�rmek veya önlemek �ç�n 
İst�lacı Yabancı Türlere İl�şk�n AB Yönetmel�ğ�'n�n 
uygulanması gel�şt�r�lmel�d�r.

Avrupa ç�mento sektörü olarak, B�yoçeş�tl�l�k 
Sözleşmes�'n�n 15’nc� Taraflar Konferansı'nda (COP), 
AB'n�n, dönüştürücü b�r küresel çerçeven�n 
ben�msenmes� hususunu �ler�ye götürmede  
dünyaya öncülük etme çabalarını tam olarak 
destekl�yoruz.

CEMBUREAU, Avrupa Kom�syonu'nun 
“b�yoçeş�tl�l�k kr�z� ve �kl�m kr�z�n�n özünde 
bağlantılı olduğu” ve “doğanın �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne 
karşı mücadelede hayat� b�r müttef�k olduğu” 
değerlend�rmes� konusunda hemf�k�rd�r. Bunu akılda 
tutarak, Avrupa ç�mento endüstr�s�n�n kalker 
ocaklarında doğanın korunmasına yönel�k 
çalışmaları, hem b�yoçeş�tl�l�ğ�n korunmasına hem de 
�kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n azaltılmasına değerl� katkı 
sağlayarak daha sürdürüleb�l�r b�r gelecek hedef�n� 
desteklemekted�r.

CEMBUREAU, Avrupa Kom�syonu'nun AB'dek� 
b�yoçeş�tl�l�k kaybının ana nedenler�n� ele alma 
taahhüdünü tam olarak desteklemekted�r. 
Mevzuat hükümler�n�n yer�ne get�r�lmes�, hammadde 
taleb�n�n karşılanması ve sürdürüleb�l�r kalkınma �le 
uyumlu olduğunun anlaşılmasıyla b�rl�kte �y�leşt�rme 
�ht�yacı konusunda AB korunan alanlarının 
der�nlemes�ne anal�z�n� CEMBUREAU 
onaylamaktadır.

CEMBUREAU, b�yoçeş�tl�l�k b�l�nc�n� artırmada 
eğ�t�m�n rolünü vurgulayan pol�t�kaları 
desteklemekted�r. K�reçtaşı ocakları, araştırmacılar 
ve endüstr�m�z arasında ver�ml� b�r �ş b�rl�ğ� �ç�n 
hal�hazırda 'açık hava sınıfları' olmakla b�rl�kte, aynı 
zamanda yerel toplulukların üyeler� �ç�n değerl� b�lg� 
kaynaklarıdır.

Pol�t�ka Bağlamı

2020'de AB, b�yoçeş�tl�l�ğ� güçlend�rmeye ve b�yoçeş�tl�l�ğe yönel�k 
r�skler� azaltmaya yardımcı olacak çeş�tl� yaklaşımları ve önlemler� 
tanımlayan 2030 �ç�n kapsamlı b�r B�yoçeş�tl�l�k Stratej�s� 
kabul etm�şt�r.

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  
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Our 2030 Biodiversity Roadmap  
& our vision to the future 

In publishing this cement sector Biodiversity 
Roadmap, CEMBUREAU is sharing its vision 
for biodiversity in and around quarries for the 
coming decades. 

While the focus of this Roadmap is on the 
limestone quarries that provide raw materials 
for the production of cement, we encourage 
the application of the actions and targets 
in the Roadmap to other extractive sectors 
and processes. It is at the discretion of 
an individual company as to whether it 
extends the scope of this roadmap to include 
aggregate quarries.

This Roadmap outlines actions and targets 
until 2030 that are grouped into four 
focus areas to help, guide, and influence 
companies to manage biodiversity and inspire 
collaboration between the cement sector and 
other stakeholders, such as regulators, nature 
conservation associations, political institutions 
and wider society. 

Through this roadmap, CEMBUREAU and its 
members will contribute to the global goal of 
‘Nature Positive3’ by enhancing the ecological 
value of quarried areas, protecting and 
restoring ecosystems to deliver sustainable 
growth, in harmony with the natural world – 
this is our vision of the future.

Ecosystem rehabilitation  
& Ecosystem services

EU Pollinators  
Initiative

Invasive Species  
(focus on plants)

Protected 
Species

Focus  
Areas
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CEMBUREAU,  ç�mento sektörü B�yoçeş�tl�l�k Yol 
Har�tasını yayımlayarak, gelecek on yıl �ç�n 
hammadde ocaklarındak� ve çevres�ndek� 
b�yoçeş�tl�l�k v�zyonunu paylaşmaktadır.

Bu Yol Har�tasının odak noktası, ç�mento üret�m� �ç�n 
hammadde sağlayan k�reçtaşı ocakları �ken, Yol 
Har�tasındak� eylem ve hedefler�n d�ğer madenc�l�k 
sektörler�ne ve süreçler�ne uygulanmasını teşv�k 
ed�yoruz. Bu yol har�tasının kapsamını agrega 
hammadde ocaklarını da kapsayacak şek�lde 
gen�şlet�p gen�şletmemes�, tek tek ş�rketler�n 
kend� takd�r�nded�r.

Bu Yol Har�tası, ş�rketler�n b�yoçeş�tl�l�ğ� 
yönetmeler�ne yardımcı olmak, rehberl�k etmek ve 
etk�lemek ve ç�mento sektörü �le düzenley�c�ler, doğa 
koruma dernekler�, s�yas� kurumlar ve daha gen�ş 
toplum g�b� d�ğer paydaşlar arasında �ş b�rl�ğ�n� teşv�k 
etmek �ç�n 2030 yılına kadar dört odak alanında 
gruplandırılmış eylem ve hedefler� özetlemekted�r.

Bu yol har�tası aracılığıyla, CEMBUREAU ve üyeler�, 
doğal dünya �le uyumlu, sürdürüleb�l�r büyümey� 
sağlamak �ç�n ekos�stemler� koruyarak ve restore 
ederek, hammadde ocaklarının ekoloj�k değer�n� 
artırarak küresel 'Poz�t�f Doğa3' hedef�ne katkıda 
bulunacaktır - bu b�z�m gelecek v�zyonumuzdur.

 

2030 B�yoçeş�tl�l�k Yol 
Har�tamız ve gelecek v�zyonumuz

3https://www.naturepos�t�ve.org/

Ekos�stem rehab�l�tasyonu 
ve Ekos�stem h�zmetler�

İst�lacı Türler
(B�tk�lere odaklı)

Korunan türler

Odak 
Alanları

AB Tozlayıcılar G�r�ş�m�

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  
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01.
Ekos�stem rehab�l�tasyonu &
Ekos�stem h�zmetler� 



Introduction

The extraction of raw materials has an impact 
on the natural world. 400 Limestone quarries, 
across Europe, supply the raw materials needed 
for the production of cement to CEMBUREAU 
members4. The impact of the extraction of 
these raw materials can be addressed and 
mitigated through the development and 
implementation of quarry rehabilitation plans.

The UN Decade on Ecosystem Restoration aims 
to prevent, halt and reverse the degradation 
of ecosystems on every continent and in every 
ocean. It can help to reduce poverty, combat 
climate change and prevent mass extinction. 
It will only succeed if everyone plays their part5. 
The European cement industry can contribute 
to these goals as well as to the targets of the EU 
Biodiversity Strategy 2030, more specifically 
to the Nature Restoration Plan and restoration 
targets and reforestation. The industry can 
support improvement to habitats included 
within the Natura 2000 network, which 

represents over 18 per cent of the EU’s land 
area across all 27 EU countries.

Quarry rehabilitation can create opportunities 
for ecosystem restoration, enhanced 
biodiversity, the increased provision 
of ecosystem services through habitat 
management and the creation of new and 
temporary habitats. Promoted as best practice 
across the sector, progressive rehabilitation 
during quarrying is implemented where 
possible, reducing open areas within the quarry 
and leading to the development of habitats at an 
early stage of a quarry’s life cycle.

To evaluate whether quarry rehabilitation 
is moving towards achieving “No Net Loss” 
or “Net Positive Impact”, it’s important to 
measure biodiversity values, which can be 
achieved by incorporating methodologies 
such as a net impact assessment into quarry 
rehabilitation.

4  CEMBUREAU’s full members are the national cement industry associations and cement companies of the European Union 
(except for Malta and Slovakia) plus Norway, Switzerland, Turkey and the United Kingdom

5  https://www.decadeonrestoration.org/ 
6  https://cembureau.eu/media/wyukfn5q/biodiversity-leaflet-digital-version.pdf 
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G�r�ş

Hammaddeler�n çıkarılması doğal dünya üzer�nde b�r 
etk�ye sah�pt�r. Avrupa genel�nde 400 
k�reçtaşı/kalker  ocağı, CEMBUREAU üyeler�ne 
ç�mento üret�m� �ç�n gerekl� hammaddeler� 
sağlamaktadır4. Bu hammaddeler�n çıkarılması 
sırasındak� etk�, ocak rehab�l�tasyon planlarının 
gel�şt�r�lmes� ve uygulanması yoluyla ele alınab�l�r 
ve haf�flet�leb�l�r.

BM Ekos�stem Restorasyonu On Yılı, her kıtada ve 
her okyanusta ekos�stemler�n bozulmasını önlemey�, 
durdurmayı ve ters�ne çev�rmey� amaçlamaktadır. Bu, 
yoksulluğun azaltılmasına, �kl�m değ�ş�kl�ğ�yle 
mücadeleye ve k�tlesel yok oluşun önlenmes�ne 
yardımcı olab�l�r.

Bu sadece herkes kend� rolünü oynarsa başarılı olur 5. 
Avrupa ç�mento endüstr�s�, bu hedeflere ve ayrıca 
2030 AB B�yoçeş�tl�l�k Stratej�s� hedefler�ne, daha 
özel olarak Doğa Restorasyon Planına, restorasyon 
hedefler�ne ve yen�den ağaçlandırmaya katkıda 
bulunab�l�r. Endüstr�, 27 AB ülkes�n�n tamamında AB 
araz� alanının yüzde  

18'�nden fazlasını tems�l eden Natura 2000 ağı 
kapsamındak� hab�tatların �y�leşt�r�lmes�n� 
destekleyeb�l�r.

Hammadde ocağı rehab�l�tasyonu, ekos�stem 
restorasyonu, gel�şm�ş b�yoçeş�tl�l�k, hab�tat yönet�m� 
ve yen� ve geç�c� hab�tatların yaratılması yoluyla 
ekos�stem h�zmetler�n�n daha da fazla sağlanması 
�ç�n fırsatlar yaratab�l�r. Sektörde en �y� uygulama 
olarak, hammadde ocakçılığı sırasında mümkün olan 
yerlerde aşamalı rehab�l�tasyon uygulanarak 
hammadde ocağı �ç�ndek� açık alanlar azaltılır ve b�r 
hammadde ocağının yaşam döngüsünün erken b�r 
aşamasında hab�tatların gel�şt�r�lmes�ne yol açılır.

Hammadde ocağı rehab�l�tasyonunun “Net Kayıp 
Olmasın” veya “Net Olumlu Etk�” konularını başarma 
yönünde �lerley�p �lerlemed�ğ�n� değerlend�rmek �ç�n, 
ocak rehab�l�tasyonuna net etk� değerlend�rmes� g�b� 
metodoloj�ler� dah�l ederek elde ed�leb�lecek 
b�yoçeş�tl�l�k değerler�n� ölçmek öneml�d�r.

 

4CEMBUREAU'nun tam üyeler�, Avrupa B�rl�ğ�'n�n (Malta ve Slovakya har�ç) ulusal ç�mento sanay� b�rl�kler� ve ç�mento ş�rketler� �le Norveç, İsv�çre, Türk�ye ve B�rleş�k Krallık'tır.
5https://www.decadeonrestorat�on.org/
6https://cembureau.eu/med�a/wyukfn5q/b�od�vers�ty-leaflet-d�g�tal-vers�on.pdf

CEMBUREAU üyeler�n�n kalker ocakları �ç�n rehab�l�tasyon çeş�tler�6

Çayır
Doğal
orman

D�ğer Doğa koruma
gölü

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  
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Vision

CEMBUREAU members will contribute to the 
restoration targets emerging from the 2030 EU 
Biodiversity Strategy, and to the UN Decade on 
Ecosystem Restoration, by:

•  Creating opportunities for ecosystem 
rehabilitation and the creation of new and 
temporary habitats throughout the life cycle 
of the quarry. 

•  Promoting progressive quarry rehabilitation. 

•  Incorporating an impact assessment 
methodology/evaluation of the habitat quality 
or target species into quarry rehabilitation 
plans.

•  Facilitating and encouraging sharing 
of knowledge about rehabilitation good 
practices and experiences in the sector.

•  Working together with NGOs and academia, 
promoting scientific knowledge and applied 
research on the rehabilitation process.

Targets

Quarry rehabilitation can create opportunities for 
ecosystem restoration, enhanced biodiversity and 
the increased provision of ecosystem services. 

Our Roadmap targets for Ecosystem rehabilitation & Ecosystem services are 
related to reporting of hectares rehabilitated and to improving the quality of quarry 
rehabilitation.

•  Compile all data to calculate KPIs and publish the hectares rehabilitated per year. 

•  Members will report annually the data.

KPI 1 –  area restored

KPI 2 –   type of area restored

KPI 3 –  percentage of quarried area allocated to temporary habitats
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Hammadde ocağı rehab�l�tasyonu, ekos�stem�n restorasyonunu 
sağlar, b�yoçeş�tl�l�ğ� gel�şt�r�r ve ekos�stem h�zmetler�n�n 
artması  �ç�n fırsatlar yaratab�l�r.

V�zyon

CEMBUREAU üyeler�, 2030 AB B�yoçeş�tl�l�k    
Stratej�s�nden ortaya çıkan restorasyon hedefler�ne 
ve BM Ekos�stem Restorasyonu On Yılı'na aşağıda 
sayılan yollarla katkıda bulunacaklardır:

• Ocağın yaşam döngüsü boyunca ekos�stem 
rehab�l�tasyonu ve yen� ve geç�c� hab�tatların 
yaratılması �ç�n fırsatlar yaratmak.

• İlerley�c�/�lerlemel� hammadde ocağı 
rehab�l�tasyonunu teşv�k etmek.

• Hab�tat kal�tes� veya hedef türler�n b�r etk� 
değerlend�rme metodoloj�s�/değerlend�rmes�n� 
hammadde ocağı rehab�l�tasyon planlarına dah�l 
etmek.

• Sektördek� rehab�l�tasyon �y� uygulamaları ve 
deney�mler� hakkında b�lg� paylaşımını 
kolaylaştırmak ve teşv�k etmek.

• STK'lar ve akadem� �le b�rl�kte çalışmak, 
rehab�l�tasyon sürec�yle �lg�l� b�l�msel b�lg�y� ve 
uygulamalı araştırmaları teşv�k etmek.

Hedefler

Ekos�stem rehab�l�tasyonu ve Ekos�stem h�zmetler� �ç�n Yol Har�tası hedefler�m�z, rehab�l�te 
ed�len hektarların raporlanması ve hammadde ocağı rehab�l�tasyonunun kal�tes�n�n 
�y�leşt�r�lmes� �le �lg�l�d�r.

• TPG 'lerı hesaplamak �ç�n tüm ver�ler�n derlenmes� ve her yıl rehab�l�te ed�len hektarların yayımlanması.

•  Üyeler ver�ler� yıllık bazda raporlar.

TPG 1 – Restore ed�len saha

TPG 2 – Restore ed�len sahanın t�p�

TPG3 – Geç�c� hab�tatlara ayrılan ocak alanlarının yüzdes�

1. Rehab�l�te ed�len hektarların yıllık olarak raporlaması

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  



Biodiversity Roadmap I 13

*  example of methodologies which are currently available, the CSI-WBCSD and the BIRS-IUCN

•  Provide dissemination of material to support high-quality rehabilitation.

•  Promote webinars to encourage sharing of knowledge about quarry rehabilitation.

•  Incorporate an impact assessment methodology into quarry rehabilitation plans.*
•  Increase the number of studies on ecosystem services provided by quarry rehabilitation  

(e.g. carbon sequestration, seed dispersal, cultural values).

•  Promote the creation of temporary habitats in active quarries.

•  Enhance quarry rehabilitation of non-forest ecosystems (e.g. wetlands, pioneer habitats, 
grasslands).

KPI 1 – Number of quarries per total quarries that incorporate an impact assessment 
methodology

©
B

ri
an

 G
il

m
o

re
, I

re
la

n
d

  

2. Hammadde ocağı rehab�l�tasyonunun kal�tes�n� artırmak

•Yüksek kal�tel� rehab�l�tasyonu desteklemek �ç�n materyal�n yayılmasını sağlamak.

• Hammadde ocağı rehab�l�tasyonu hakkında b�lg� paylaşımını teşv�k etmek �ç�n web sem�nerler�n� 
gel�şt�rmek.

• Hammadde ocağı rehab�l�tasyon planlarına b�r etk� değerlend�rme metodoloj�s� dah�l etmek*

• Hammadde ocağı rehab�l�tasyonu tarafından sağlanan ekos�stem h�zmetler�ne �l�şk�n çalışmaların 
sayısını artırmak (örn. karbon tutma, tohum dağıtma, kültürel değerler).

• Akt�f hammadde ocaklarında geç�c� hab�tatların oluşturulmasını teşv�k etmek.

• Orman dışı ekos�stemler�n (örneğ�n sulak alanlar, öncü hab�tatlar, otlaklar) hammadde ocağı 
rehab�l�tasyonunu gel�şt�rmek.

TPG 1 – Toplam ocak sayısı başına b�r etk� değerlend�rme metodoloj�s� �çeren ocak sayısı

TPG 2 – Ocak rehab�l�tasyonu �le sağlanan ekos�stem h�zmetler�ne �l�şk�n çalışma sayısı

*şu anda mevcut olan metodoloj�lere örnek, CSI-WBCSD ve BIRS-IUCN

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  



02. 
EU Pollinators  
Initiative
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02.
AB Tozlayıcılar
G�r�ş�m� 



Introduction

It is estimated that the agricultural 
contribution of pollinators is €10 -15 billion 
in the European Union alone.  More than 75 
per cent of leading food crops and almost 90 per 
cent of the world’s flowering plants rely, at least 
in part, on pollination. Pollinators encompass 
a wide variety of species, including birds and 
bats, but the vast majority are insects, including 
butterflies and, especially, bees7.  

Mirroring the downward trend in global 
biodiversity, the populations of many pollinators 
are in decline, although given the lack of 
global and national databases the true picture 
is not clear. However, a study8 in Germany 
found in 2017 that flying insect populations 
had declined by around 75 per cent over 
a 27-year period, while within a European 
context ten per cent of European bee species 
are threatened with extinction. Given the 
biodiversity and economic consequences of 
such dramatic declines in pollinators, in 2018 
the European Commission launched the EU 
Pollinators Initiative, with the aims of improving 
knowledge, tackling the causes of decline and 
raising awareness. 

It is clear that pollinators need a lifeline: could 
quarries be part of the solution? Evidence 
increasingly shows the value of quarries, both 
active and rehabilitated, as rich pollen and nectar 
sources, while the bare substrates and slopes/
cliffs provide abundant nesting opportunities, in 
particular for mining bees. 

Many actions in support of pollinators have 
already been shared with the EU Pollinator 
Initiative
contribution that quarries could provide to the 
aims of this initiative, pollinators have been 
chosen as a key focus area in this Roadmap. 

Biodiversity Roadmap I 15

7  https://www.ipbes.net/assessment-reports/pollinators 
8  Hallmann et al (2017) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809 

More than 75 per cent of leading food crops and almost 
90 per cent of the world’s flowering plants rely, at least 
in part, on pollination.  

10% of European bee 
species are threatened 
with extinction.
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Tozlayıcıların tarımsal katkısının yalnızca Avrupa 
B�rl�ğ�'nde 10-15 m�lyar Euro olduğu tahm�n 
ed�lmekted�r. Önde gelen gıda mahsuller�n�n yüzde 
75'�nden fazlası ve dünyanın ç�çekl� b�tk�ler�n�n 
neredeyse yüzde 90'ı, en azından kısmen, 
tozlaşmaya �ht�yaç duymaktadır. Tozlayıcılar, kuşlar 
ve yarasalar da dah�l olmak üzere çok çeş�tl� türler� 
kapsar, ancak kelebekler ve özell�kle arılar dah�l 
olmak üzere büyük çoğunluğu böceklerd�r 7.
B�rçok tozlayıcının popülasyonu küresel 
b�yoçeş�tl�l�ktek� düşüş eğ�l�m�n� yansıtacak şek�lde 
azalmaktadır, ancak küresel ve ulusal ver� 
tabanlarının eks�kl�ğ� göz önüne alındığında gerçek 
res�m net değ�ld�r. Bununla b�rl�kte, Almanya'da 
2017'de yapılan b�r araştırma, uçan böcek 
popülasyonlarının 27 yıllık b�r süre �ç�nde yaklaşık 
yüzde 75 oranında azaldığını, Avrupa bağlamında 
Avrupa arı türler�n�n yüzde 10'unun yok olma 
tehl�kes�yle karşı karşıya olduğunu ortaya 
koymuştur8

Tozlayıcıların sayısındak� bu tür dramat�k düşüşler�n 
b�yoçeş�tl�l�ğ� ve ekonom�k sonuçları göz önüne 
alındığında, 2018'de Avrupa Kom�syonu, b�lg�y� 
gel�şt�rmek, düşüşün nedenler�yle mücadele etmek 
ve farkındalığı artırmak amacıyla AB Tozlayıcılar 
İn�s�yat�f�n� başlatmıştır.

Avrupa’da arı türler�n�n %10’u yok 
olma tehd�d� �le karşı karşıya.
Tozlayıcıların b�r yaşam ç�zg�s�ne �ht�yacı olduğu 
açıktır: hammadde ocakları çözümün b�r parçası 
olab�l�r m�? Kanıtlar, hem akt�f hem de rehab�l�te 
ed�lm�ş hammadde ocaklarının zeng�n polen ve 
nektar kaynakları olarak değer�n� g�derek daha fazla 
göster�rken, çıplak yüzeyler ve eğ�mler/uçurumlar 
özell�kle maden arıları �ç�n bol yuvalama fırsatları 
sağlamaktadır.

Tozlayıcıların desteklenmes�ne yönel�k b�rçok eylem 
sektörümüz tarafından AB Tozlayıcılar G�r�ş�m� �le 
zaten paylaşılmış olup, hammadde ocaklarının bu 
g�r�ş�m�n amaçlarına sağlayab�leceğ� öneml� katkı göz 
önüne alındığında, bu Yol Har�tasında tozlayıcılar 
k�l�t odak alanı olarak seç�lm�şt�r. 

Önde gelen gıda mahsuller�n�n yüzde 75'�nden fazlası ve dünyanın 
ç�çekl� b�tk�ler�n�n neredeyse yüzde 90'ı, en azından kısmen, 
tozlaşmaya  �ht�yaç duymaktadır.

7https://www.�pbes.net/assessment-reports/poll�nators
8Hallmann ve ark. (2017) https://journals.plos.org/plosone/art�cle?�d=10.1371/journal.pone.0185809

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  



Vision

Targets

The CEMBUREAU membership will contribute 
to reversing the decline of pollinators across 
Europe, by taking actions to support the 
conservation and rehabilitation of wild pollinator 
populations and gain a better understanding of 
which species are thriving in quarries. 

These actions include but are not limited to: 
promotion of nectar/pollen rich habitats in 
the active site through temporary nature,  
creation of species rich grassland during 
rehabilitation activities, provision of nesting 
and overwintering habitat for wild pollinators, 
creation of ponds with shallow wet edges, 
partaking in regular monitoring and in an urban 
context the construction of green roofs and 

walls that can provide important food plants 
for wild pollinators. As best practice the use of 
insecticides will be avoided.

To meet the vision, and to facilitate engagement with the EU Pollinators Initiative, 
CEMBUREAU and its members have adopted two targets specifically related to 
pollinators:

•  Encourage cement companies to submit records of wild pollinators recorded on site. Data 
collected either through routine surveys, activities with NGOs/academics or through citizen 
science events.

•  Compile the database and communicate to the EU Pollinators Initiative during regular contact.

KPI1 –  Existence of a pollinator database, and number of entries on an annual basis

16 I Biodiversity Roadmap

Evidence increasingly shows the value of quarries, both 
active and rehabilitated, as rich pollen and nectar 
sources, while the bare substrates and slopes/cliffs 
provide abundant nesting opportunities, in particular  
for mining bees.  

1.  Create a database of wild pollinators that are 
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Kanıtlar, hem akt�f hem de rehab�l�te ed�lm�ş hammadde ocaklarının 
zeng�n polen ve nektar kaynakları olarak değer�n� g�derek daha
fazla göster�rken, çıplak yüzeyler ve eğ�mler/uçurumlar özell�kle 
maden arıları �ç�n bol yuvalama fırsatları sağlamaktadır.

V�zyon

Hedefler 

CEMBUREAU üyel�ğ�, yaban� tozlayıcı 
popülasyonlarının korunmasını ve rehab�l�tasyonunu 
destekleyecek eylemlerde bulunarak ve hammadde 
ocaklarında hang� türler�n gel�şt�ğ�n� daha �y� 
anlayarak, Avrupa genel�nde tozlayıcıların 
azalmasını ters�ne çev�rmeye katkıda bulunacaktır.

Bu eylemler, bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları 
�çermekted�r: geç�c� doğa yoluyla akt�f alanda 
nektar/polen bakımından zeng�n hab�tatların 
gel�şt�r�lmes�/artırılması, rehab�l�tasyon faal�yetler� 
sırasında tür açısından zeng�n otlakların yaratılması, 
yaban� tozlayıcılar �ç�n yuvalama ve kışlama hab�tatı 
sağlanması, sığ ıslak kenarlı göletler oluşturulması, 
düzenl� �zleme ve kentsel  bağlamda, yaban� 
tozlayıcılar �ç�n öneml� gıda b�tk�ler� sağlayab�lecek 

yeş�l çatılar ve duvarların yapımına katılma. 
En �y� uygulama olarak �nsekt�s�t kullanımından kaçınılacaktır.

CEMBUREAU ve üyeler�, v�zyonu yer�ne get�rmek ve AB Tozlayıcılar G�r�ş�m�ne  katılımı 
kolaylaştırmak �ç�n özell�kle tozlayıcılar �le �lg�l� �k� hedef� ben�msem�şt�r:

1. Avrupa genel�nde hammadde ocaklarında yaşayan 
yaban� tozlayıcılardan oluşan b�r ver� tabanı oluşturma 

• Ç�mento ş�rketler�n�, sahada kayded�len yaban� tozlayıcıların kayıtlarını sunmaya teşv�k etmek. 
Rut�n anketler, STK'lar/akadem�syenler �le faal�yetler veya vatandaşlara/halka yönel�k b�l�m etk�nl�kler� 
yoluyla ver� toplamak.

• Ver� tabanını derlemek ve düzenl� �let�ş�m sırasında AB Tozlayıcılar G�r�ş�m� �le �let�ş�m kurmak.

TPG 1 – Tozlayıcı ver� tabanının varlığı ve yıllık bazda g�r�ş sayısı

TPG2 – AB Tozlayıcılar İn�s�yat�f� �le yapılan toplantı sayısı

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  
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•  Facilitate knowledge sharing (webinars, papers, case studies) of rehabilitation activities targeted 

of vegetation and pollinators.

•  Companies, either through their own capacity, or in partnership with NGO/universities, to 

in the working quarry and rehabilitation.

•  Companies hold public engagement events around pollinators - supporting all major themes – 

meadows, all contributing to raising awareness. 
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2.Yaban� tozlayıcılar �ç�n özel olarak hedeflenen 
rehab�l�tasyon faal�yetler�n� üstlenmek 

• Spes�f�k olarak tozlayıcılara yönel�k rehab�l�tasyon faal�yetler� ve sektördek� deney�mler ve 
b�tk� örtüsü �le tozlayıcıların etk�leş�m�n� gel�şt�ren/artıran çalışmalar hakkında b�lg� paylaşımının 
(web sem�nerler�, makaleler, vaka çalışmaları) kolaylaştırılması.

• Ş�rketler�n ya kend� �mkanları �le ya da STK/ün�vers�teler �le ortaklaşa olarak,
 çalışma ocağında geç�c� yaşam alanı ve rehab�l�tasyon yoluyla özell�kle tozlaştırıcılara yönel�k 
b�r d�z� faal�yet� üstlenmes�.

• Ş�rketler�n, heps� farkındalık yaratmaya katkıda bulunan, vatandaş b�l�m �zleme, okullar 

aracılığıyla hab�tat oluşturma, arı evler�/kır ç�çeğ� çayırları gel�şt�rme vb g�b� tüm ana temaları 
destekleyen tozlayıcılar hakkında halk katılımlı etk�nl�kler� düzenlemes�.

TPG 1 – Ulaşılan k�ş� sayısı �le tozlayıcılar �le �lg�l� �let�ş�m materyal� 

TPG 2 – Tozlayıcılar �le �lg�l� koruma sonucu faal�yetler�n�n sayısı

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  



03. 
Invasive Species  
(focus on plants)
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03.
İst�lacı Türler
(B�tk�lere odaklı)



Introduction

After habitat loss, the colonisation and 
establishment of invasive alien species poses 
the largest threat to global biodiversity. In 
Europe alone over the past 40 years, invasive 
alien species have increased by 76 per cent, 
with the environmental and economic costs 
amounting to more than €12 billion per year9.  

This significant threat has led to administrative 
and legislative responses. In 2015, the European 
Union introduced new legislation: the EU 
Regulation 1143/2014 on invasive alien species, 
which includes a regularly updated list of 
invasive alien plant and animal species of high 
priority within the Union10. 

Invasive alien plant species can quickly colonise 
bare or disturbed areas, with even small 
fragments or seeds/spores resulting in rapid 
spread that can outcompete local species of 
higher ecological value. 

Plant material can be highly transferable 
through wind, vehicle movement and flood 
events, or introduced directly through 
inappropriate planting. Quarries can provide 
conditions for the establishment of invasive alien 
plant species, contributing to their spread either 
through natural dispersion or through material 

for biodiversity in the wider landscape, this is an 
important focus area for the Roadmap.

Biodiversity Roadmap I 19

9  https://ieep.eu/work-areas/biodiversity/invasive-alien-species 
10  https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 

Over the past 40 years, 
invasive alien species 
have increased by 76%
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Hab�tat kaybından sonra, �st�lacı yabancı türler�n 
kolon�zasyonu ve kurulması, küresel b�yoçeş�tl�l�k �ç�n 
en büyük tehd�d� oluşturmaktadır. Yalnızca Avrupa'da 
son 40 yılda �st�lacı yabancı türler yüzde 76 artmış ve 
çevresel ve ekonom�k mal�yetler yılda 12 m�lyar 
Euro'yu aştmıştır9.

Bu öneml� tehd�t, �dar� ve yasal tepk�lere yol açmıştır. 
2015 yılında Avrupa B�rl�ğ� yen� mevzuat çıkarmıştır: 
B�rl�k �ç�nde yüksek öncel�kl� �st�lacı yabancı b�tk� ve 
hayvan türler�n�n düzenl� olarak güncellenen b�r 
l�stes�n� �çeren �st�lacı yabancı türlere �l�şk�n AB 
Yönetmel�ğ� 1143/201410.

İst�lacı yabancı b�tk� türler�, küçük parçalar veya 
tohumlar/sporlarla b�le, daha yüksek ekoloj�k değere 
sah�p yerel türlerle rekabet edeb�lecek hızlı b�r 
yayılma �le sonuçlanacak şek�lde çıplak veya �şlenm�ş 
alanlarda hızla kolon�leşeb�l�rler.

B�tk� materyal� rüzgâr, araç hareket� ve sel olayları 
yoluyla yüksek oranda aktarılab�l�r veya uygun 
olmayan ek�m yoluyla doğrudan yet�şeb�l�r. 
Hammadde ocakları, �st�lacı yabancı b�tk� türler�n�n 
oluşması �ç�n koşullar sağlayab�l�r ve bunların ya 
doğal yayılma yoluyla ya da malzeme hareketler� 
yoluyla yayılmalarına katkıda bulunab�l�r. Bunun daha 
gen�ş b�r alanda b�yoçeş�tl�l�k �ç�n taşıdığı önem göz 
önüne alındığında, bu, Yol Har�tası �ç�n öneml� b�r odak 
alanıdır.

Geçt�ğ�m�z 40 yıl boyunca 
�st�lacı türler %76 artmıştır.

9 https://�eep.eu/work-areas/b�od�vers�ty/�nvas�ve-al�en-spec�es

10 https://ec.europa.eu/env�ronment/nature/�nvas�veal�en/�ndex_en.htm

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  



Vision

Targets

To contribute to reducing the number of 
native species threatened by invasive alien 
plant species, to facilitate the sharing of 
experiences within the sector and to provide 
the knowledge and tools to enable companies 
to manage invasive plant species in quarries.

To meet our vision, contribute to targets set out within the European Biodiversity 
Strategy 2030 and to support the cement sector in meeting the requirements of the 
EU Invasive Alien Species Regulation, two targets and accompanying key performance 
indicators have been set for 2030.

20 I Biodiversity Roadmap

•  Develop (and regularly update) a database of invasive alien plant species that are most 
an analysis of the 354 red listed species that 

are threatened - Based on the EU Regulation.

•  Develop appropriate materials, promote webinars for sharing experiences and best practices and 
promote the EU IAS App through the member associations / companies.

•  Compile
of invasive alien plant species, promote the distinct types of measures: prevention, early 
detection, rapid eradication and management). 

•  Share their knowledge about the actions that can be undertaken to manage relevant species on 
their sites and contribute to update the database on invasive alien species.

people reached 

1.  Develop a database of invasive alien plant species 
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V�zyon

Hedefler

İst�lacı yabancı b�tk� türler� tarafından tehd�t ed�len 
yerl� türler�n sayısının azaltılmasına katkıda bulunmak, 
sektördek� deney�mler�n paylaşımını 
kolaylaştırmak ve ş�rketler�n ocaklardak� �st�lacı 
b�tk� türler�n� yöneteb�lmeler�n� sağlayacak b�lg� ve 
araçları sağlamak.

V�zyonumuzu yer�ne get�rmek, 2030 Avrupa B�yoçeş�tl�l�k Stratej�s� kapsamında 
bel�rlenen hedeflere katkıda bulunmak ve ç�mento sektörünü AB İst�lacı Yabancı Türler 
Yönetmel�ğ� gerekl�l�kler�n� karşılamada desteklemek �ç�n 2030 yılı �ç�n �k� hedef ve bunlara 
eşl�k eden temel performans göstergeler� (TPG) bel�rlenm�şt�r.

1. Ç�mento sektörü �ç�n en öneml� olan �st�lacı yabancı 
b�tk� türler� hakkında b�r ver� tabanı gel�şt�rmek

• AB Tüzüğü temel�nde, tehd�t altındak� 354 kırmızı l�ste türün anal�z�n� �çerecek, 
ç�mento sektörü �ç�n en öneml� olan �st�lacı yabancı b�tk� türler�ne �l�şk�n b�r ver� tabanı gel�şt�rmek 
(ve düzenl� olarak güncellemek).

• Uygun materyaller gel�şt�rmek, deney�mler� ve en �y� uygulamaları paylaşmak �ç�n web sem�nerler� 
yapmak ve üye dernekler/ş�rketler aracılığıyla AB IAS Uygulamasını tanıtmak.

• Ver� tabanını derlemek ve sektör �ç�nde uygun materyaller� yaymak 
(�st�lacı yabancı b�tk� türler�n�n önem�, farklı önlem türler�n�n artırılması: önleme, erken teşh�s, 
hızlı erad�kasyon ve yönet�m).

• Fabr�kalarında �lg�l� türler�n yönet�m� �ç�n alınab�lecek eylemler hakkındak� b�lg�ler�n� paylaşmak 
ve �st�lacı yabancı türlere �l�şk�n ver� tabanının güncellenmes�ne katkıda bulunmak.

TPG 1 – İst�lacı yabancı türler�n yönet�m�ne �l�şk�n �let�ş�m etk�nl�ğ�n�n ulaşılan 
k�ş� sayısına göre ölçülmes�

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  
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11  Where exists an impact from invasive species in Europe

•   above, companies will develop an invasive alien plant species 

species on site. Natural methods of control will be promoted where possible, and any herbicides 
will be used through targeted application. The management of invasive alien plant species is to 

events. 
 
KPI1 –  Number of companies with invasive alien plant species management plans/strategies 

implemented across relevant sites11

management plan/strategy
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2. B�r �st�lacı yabancı b�tk� türü yönet�m 
planının/stratej�s�n�n uygulanması

• Ş�rketler, yukarıdak� b�lg� ve araçları kullanarak, bu türler�n yer�nde tanımlanması ve 
yönet�m� konusunda sahaları destekleyecek b�r �st�lacı yabancı b�tk� türler� yönet�m 
planı/stratej�s� gel�şt�receklerd�r. Mümkün olan yerlerde doğal kontrol yöntemler� gel�şt�r�lecek
ve hedeflenen uygulama yoluyla herb�s�t kullanılacaktır. İst�lacı yabancı b�tk� türler�n�n yönet�m�, 
örneğ�n bel�rl� 'çalışma grubu' etk�nl�kler� g�b� topluluk/STK/ün�vers�te 
katılımı �le desteklenecekt�r.

TPG 1 – İlg�l� sahalarda uygulanan �st�lacı yabancı b�tk� türler� yönet�m planlarına/stratej�ler�ne 
sah�p olan ş�rket sayısı11

11 Avrupa'da �st�lacı türler�n etk�s�n�n olduğu yerler

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  



04. 
Protected Species
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04.
Korunan Türler



Introduction

Of the 1,389 protected species listed in the 
Habitats Directive the EU has reported that 

 

 

The EU also reports that 
39% of bird species have 
poor or bad conservation 
status.  

The EU’s Biodiversity Strategy 2030 is trying 
to improve these statistics and CEMBUREAU 
continues to prioritise initiatives and 
partnerships designed to support this aim. The 
quarries operated by CEMBUREAU’s members 
are well-regulated and the rehabilitation plans 
put the industry in a good position to help 
deliver protection for species listed in the 
Habitats and Birds Directives.

As an industry we work closely, and in some 
instances, partnered many different NGO’s 
who have given advice and support to help 
develop Species and Biodiversity Management 
Plans (BMP).  The rehabilitation schemes at 
quarries have offered researchers and local 
communities the chance to study and engage in 
projects directly related to protecting species, 
including plants, pollinators, invertebrates, 
amphibians, reptiles, mammals, and birds.  

This work has included peer reviewed articles 
and papers, something we will continue to 
promote as part of the Biodiversity Roadmap.

CEMBUREAU shares case studies from 
members highlighting good site practice. This 
is important as it allows the sector to develop 
and share conservation methods which can be 
used for the benefit of protected species.  This 
initiative also feeds into individual members 
commitments to protecting habitats and 
species by developing site specific Biodiversity 
Management Plans. The Roadmap will 
facilitate the delivery of plans at all sites close 
to protected and key biodiversity areas.  

Biodiversity Roadmap I 23

Considering the area covered by extractive 
licenses for the cement activity, approximately 
0,01% of the EU territory allows habitats 
for a lot of pioneer endangered species like 
Natterjack toad or Eagle Owl. 

Such concentrated areas can be considered as 
potential hot spots or biodiversity reservoirs, if 
well managed in the respect of species.

For illustrative purposes a French study 
concerning 35 quarries (still in activity and 
totally restored) showed in 2008 that 50% of 
the amphibians’ species and almost 45 % of 
the nesting birds species present in France 
were found on these sites.

https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/inventaires-35-carrieres-roches-massives.pdf 

50% 45%
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G�r�ş
AB, Hab�tat D�rekt�f�nde l�stelenen 1.389 korunan 
türden %63'ünün olumsuz b�r koruma statüsüne 
sah�p olduğunu b�ld�rm�şt�r. 

AB'n�n 2030 B�yoçeş�tl�l�k Stratej�s� 2030 bu 
�stat�st�kler� �y�leşt�rmeye çalışmaktadır ve 
CEMBUREAU bu amacı desteklemek �ç�n 
tasarlanmış g�r�ş�mlere ve ortaklıklara öncel�k 
vermeye devam etmekted�r. CEMBUREAU üyeler� 
tarafından �şlet�len hammadde ocakları �y� 
düzenlenm�şt�r ve rehab�l�tasyon planları, Hab�tatlar 
ve Kuşlar D�rekt�fler�nde l�stelenen türler�n 
korunmasına yardımcı olmak �ç�n endüstr�y� �y� b�r 
konuma get�rmekted�r.

B�r endüstr� olarak, Türler ve B�yoçeş�tl�l�k Yönet�m 
Planlarının (BMP) gel�şt�r�lmes�ne yardımcı olmak �ç�n 
tavs�ye ve destek veren b�rçok farklı STK �le yakın 
çalışıyoruz ve bazı durumlarda ortaklık kurmuş 
bulunmaktayız. Hammadde ocaklarındak� 
rehab�l�tasyon programları, araştırmacılara ve yerel 
topluluklara, b�tk�ler, tozlayıcılar , omurgasızlar, 
amf�b�ler, sürüngenler, memel�ler ve kuşlar dah�l 
olmak üzere türler�n korunmasıyla doğrudan �lg�l� 
projeler üzer�nde çalışma ve bunlara katılma şansı 
verm�şt�r.

Bu çalışma, B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tasının b�r parçası 
olarak tanıtmaya devam edeceğ�m�z hakeml� 
makaleler� ve yazıları �çermekted�r.

CEMBUREAU, �y� saha uygulamalarını vurgulayan 
üyeler�n vaka çalışmalarını paylaşmaktadır. Bu, 
sektörün korunan türler�n yararına kullanılab�lecek 
koruma yöntemler� gel�şt�rmes�ne ve paylaşmasına 
�z�n verd�ğ� �ç�n öneml�d�r. Bu g�r�ş�m aynı zamanda, 
alana özgü B�yoçeş�tl�l�k Yönet�m Planları gel�şt�rerek 
münfer�t üyeler�n hab�tatları ve türler� korumaya 
yönel�k taahhütler�n� de besler. Yol Har�tası, korunan 
ve öneml� b�yoçeş�tl�l�k alanlarına yakın tüm 
alanlarda planların uygulanmasını 
kolaylaştıracaktır.

AB ayrıca kuş türler�n�n 
%39'unun kötü veya yeters�z 
koruma statüsüne sah�p 
olduğunu b�ld�rmekted�r.

Ç�mento  üret�m�  �ç�n maden ruhsatlarının kapsadığı 
alan göz önüne alındığında, AB topraklarının yaklaşık 
%0,01'�, Natterjack kurbağası veya Kartal Baykuşu 
g�b� nesl� tükenmekte olan b�rçok öncü tür �ç�n 
hab�tatlar kurulmasına �z�n vermekted�r.

Bu tür yoğun alanlar, türler açısından �y� yönet�l�rse, 
potans�yel sıcak noktalar veya b�yoçeş�tl�l�k 
rezervuarları olarak kabul ed�leb�l�r.

Örnek olarak, Fransa’da, yürütülen 35 hammadde 
ocağı (hala faal�yette ve tamamen restore ed�lm�ş) 
�le �lg�l� b�r araştırması  2008'de, Fransa'da bulunan 
amf�b� türler�n�n %50's�n�n ve yuva yapan kuş 
türler�n�n neredeyse %45'�n�n bu sahalarda 
bulunduğunu gösterm�şt�r.

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  



Vision

Targets

Using the industry’s combined experiences 
and links with stakeholders to continue to 
promote good practice and legal compliance 
with the Habitats and Birds Directives in order 
to support the protection of priority species. In 
doing so they help to fulfil the aims of the EU’s 
Biodiversity Strategy 2030 around Protected 
Species.    

Develop management tools such as Biodiversity Management Plans (BMP) and the Code 
of Conduct for the Extractive Sector which are designed to protect species.  Continue to 
work with partners and stakeholders to create case studies which highlight good practice 
and which can be shared for the purpose of achieving our Vision and improving conservation 
outcomes at members sites.  

24 I Biodiversity Roadmap

The rehabilitation schemes at quarries have offered 
researchers and local communities the chance to study 
and engage in projects directly related to protecting 
species, including plants, pollinators, invertebrates, 
amphibians, reptiles, mammals, and birds.    

•  Support the industry by identifying the most commonly encountered protected species and 
listing simple effective measures to protect / enhance populations.

•  Support (through knowledge and guidance) the members on the implementation of BMP for sites 
with high biodiversity value.

•  Promote the implementation of BMP for sites with high biodiversity value.

KPI 1 –  Record of protected species found at members sites will be used to support  
a European database

KPI 2 -  Number of sites within or near areas with high biodiversity value that operate  
with a BMP
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Hammadde ocaklarındak� rehab�l�tasyon faal�yetler�, araştırmacılara ve 
yerel topluluklara, b�tk�ler, tozlayıcılar, omurgasızlar, amf�b�ler, sürüngenler, 
memel�ler ve kuşlar dah�l olmak üzere türler�n korunmasıyla doğrudan 
�lg�l� projeler üzer�nde çalışma ve bunlara katılma şansı verm�şt�r.

V�zyon

Öncel�kl� türler�n korunmasını desteklemek amacıyla 
�y� uygulamaları ve Hab�tatlar ve Kuşlar D�rekt�fler� �le 
yasal uyumu gel�şt�rmeye devam etmek �ç�n sektörün 
b�rleşt�r�lm�ş deney�mler�n� ve paydaşlarla olan 
bağlantılarını kullanmak. Bunu yaparken, AB'n�n 
Korunan Türler �le �lg�l� 2030 B�yoçeş�tl�l�k 
Stratej�s�'n�n amaçlarını gerçekleşt�rmeye yardımcı 
olmaktadırlar.

Hedefler

Türler� korumak �ç�n tasarlanmış B�yoçeş�tl�l�k Yönet�m Planları (BYP) ve Madenc�l�k 
Sektörü �ç�n Davranış Kuralları g�b� yönet�m araçları gel�şt�rmek. İy� uygulamaları 
vurgulayan ve V�zyonumuza ulaşmak ve üye sahalarında koruma sonuçlarını �y�leşt�rmek 
amacıyla paylaşılab�lecek vaka çalışmaları oluşturmak �ç�n ortaklar ve paydaşlarla b�rl�kte 
çalışmaya devam etmek.

• En sık karşılaşılan korunan türler� bel�rleyerek ve popülasyonları korumak/gel�şt�rmek �ç�n 
bas�t etk�l� önlemler� l�steleyerek sektörü desteklemek.

• Yüksek b�yoçeş�tl�l�k değer�ne sah�p sahalar �ç�n BYP'n�n uygulanması konusunda üyeler�
(b�lg� ve rehberl�k yoluyla) desteklemek.

• B�yoçeş�tl�l�k değer� yüksek olan sahalar �ç�n BYP'n�n uygulanmasını teşv�k etmek.

TPG 1 – Üye sahalarında bulunan korunan türler�n kaydı, b�r Avrupa ver� tabanını 
desteklemek �ç�n kullanılacaktır.

TPG 2 - B�r BYP �le çalışan yüksek b�yoçeş�tl�l�k değer�ne sah�p alanların �ç�nde veya 
yakınında bulunan sahaların sayısı

1. BYP'ler�n uygulanmasını desteklemek ve madenc�l�k 
sektörü �ç�n tür koruma davranış kuralları �ç�n destekley�c� 
belgeler hazırlamak

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  
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•  Development of case studies / projects to improve the status (regional or local) of protected 
species. 

•  Engagement with partners and stakeholders (academia, NGO’s and local Communities) to 

most at risk / signature species / conservation concern in the company / quarry areas. 

•  Case studies to highlight research and community-based projects. Individual, national or pan 
European initiatives.

KPI 1 -  Number of case studies/projects to support the enhancement (regional or local) of 
protected species

2.  Protected Species Enhancement 
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2. Korunan Tür Gel�şt�rme

• Korunan türler�n durumunu (bölgesel veya yerel) �y�leşt�rmek �ç�n 
vaka çalışmalarının/projeler�n gel�şt�r�lmes�.

• Ş�rket/hammadde ocağı sahalarında en fazla r�sk altında olan türler/�şaret türler/koruma 

end�şeler� �ç�n uygun koruma müdahaleler�, özel değerlend�rmeler ve �zleme projeler� 
gel�şt�rmek �ç�n ortaklar ve paydaşlar (akadem�, STK'lar ve yerel Topluluklar) �le etk�leş�m.

• Araştırma ve toplum temell� projeler� vurgulamak �ç�n vaka çalışmaları. 
B�reysel, ulusal veya Avrupa çapında g�r�ş�mler.

TPG 1 - Korunan türler�n gel�şt�r�lmes�n� (bölgesel veya yerel) desteklemek �ç�n 
vaka çalışmalarının/projeler�n sayısı

TPG 2 – Koruma altındak� türler�n korunmasını gel�şt�ren ortaklıkları 
vurgulayan vaka çalışmalarının sayısı

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  
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Yönet�c� Özet�



The European cement industry provides essential 
materials for sustainable construction and supports the 
EU’s targets of climate neutrality and resilience. Extraction 
sites for these essential raw materials are currently 
providing a rich variety of habitats across Europe. Thanks 
to the rehabilitation plans in place, and existing 
biodiversity commitments, our members are paving 
the way to a more sustainable future.

Linked to tackling climate change, preventing 
biodiversity loss is a major challenge currently 
facing humanity. Recognition of the importance 
of biodiversity is reflected in the United 
Nations Sustainable Development Goals and 
in the European Union’s Biodiversity Strategy 
2030. It is also a key priority for the European 
cement industry to protect and preserve the 
ecosystems thriving in and around limestone 
quarries. While these sites provide our raw 
materials, we recognise the nature conservation 
opportunities of our activities. Furthermore, 
enhanced or new habitats created during the 
rehabilitation process ensure animal and plant 
life, including rare and threatened species, can 
prosper and flourish. Thus, CEMBUREAU fully 
supports the commitment of the European 
Commission to address the main causes of 
biodiversity loss in the EU.

CEMBUREAU has published this Biodiversity 
Roadmap to further promote the commitment 
of the European cement industry to meeting 
international nature conservation targets. The 
Roadmap focuses on four areas: (i) ecosystem 
rehabilitation & services, (ii) the EU Pollinators 
Initiative, (iii) invasive alien species and (iv) 
protected species. For each of these topics, 
CEMBUREAU has framed a vision and set 
specific targets to monitor progress until 2030. 
This document gives a clear overview of 

the importance of the European cement 
industry’s quarries in preventing biodiversity 
loss. Furthermore, it aims to support and 
facilitate the continuity of extraction activities 
in limestone quarries. The Roadmap provides 
practical assistance to both operators and 
authorities to allow objective assessment of 
measures promoting wildlife.

The European cement industry is proud of 
its nature conservation work through good 
land stewardship and proper planning of 
quarry activities. This not only benefits the 
wildlife in and around these sites, but enhances 
human well-being and provides an educational 
resource for all. Nevertheless, these 
achievements can be better maintained and 
expanded by cooperation between the cement 
sector and other stakeholders, such as political 
institutions, authorities, academia, nature 
conservation associations and society. Working 
together with a common goal will deliver the 
best possible solutions for nature conservation 
in and around limestone quarries. The European 
cement industry is committed to working 
with all relevant stakeholders and being a key 
partner for the European Union Biodiversity 
Strategy for 2030 as well as supporting the 
United Nations Sustainable Development Goal 
Nº 15 “Life on land”.

Biodiversity Roadmap I 27

©
T

ia
go

 P
in

to
, P

o
rt

u
ga

l

Avrupa ç�mento endüstr�s�, sürdürüleb�l�r �nşaat �ç�n gerekl� malzemeler� 
sağlamaktadır ve AB'n�n �kl�m nötr ve dayanıklılık hedefler�n� 
desteklemekted�r. Bu temel hammaddeler� elde etmek �ç�n açılan 
madenc�l�k sahaları şu anda Avrupa'da zeng�n çeş�tl�l�kte hab�tatlar 
sağlamaktadır. Yürürlüktek� rehab�l�tasyon planları ve mevcut 
b�yoçeş�tl�l�k taahhütler� sayes�nde üyeler�m�z daha sürdürüleb�l�r 
b�r geleceğe g�den yolu açmaktadır.

İkl�m değ�ş�kl�ğ�yle mücadeleyle bağlantılı olarak, 
b�yoçeş�tl�l�k kaybını önlemek, şu anda �nsanlığın karşı 
karşıya olduğu büyük b�r mücadeled�r. B�yoçeş�tl�l�ğ�n 
önem�n�n tanınması, B�rleşm�ş M�lletler 
Sürdürüleb�l�r Kalkınma Hedefler�nde ve Avrupa 
B�rl�ğ�'n�n 2030 B�yoçeş�tl�l�k Stratej�s�'nde 
yansıtılmaktadır. Kalker ocaklarında ve çevres�nde 
gel�şen ekos�stemler� korumak ve muhafaza etmek 
Avrupa ç�mento endüstr�s� �ç�n de öneml� b�r öncel�kt�r. 
Bu sahalardan hammaddeler�m�z� sağlarken, 
faal�yetler�m�z�n doğa koruma fırsatlarını da kabul 
ed�yoruz. Ayrıca, rehab�l�tasyon sürec� sırasında 
yaratılan �y�leşt�r�lm�ş veya yen� hab�tatlar, nad�r ve 
tehd�t altındak� türler de dah�l olmak üzere hayvan ve 
b�tk� yaşamının zeng�nleş�p gel�şeb�lmes�n� 
sağlamaktadır. Bu nedenle CEMBUREAU, Avrupa 
Kom�syonu'nun AB'dek� b�yoçeş�tl�l�k kaybının ana 
nedenler�n� ele alma taahhüdünü tam olarak 
desteklemekt 

CEMBUREAU, Avrupa ç�mento endüstr�s�n�n 
uluslararası doğa koruma hedefler�ne ulaşma 
taahhüdünü daha da desteklemek/tanıtmak �ç�n bu 
B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tasını yaymlamıştır. Yol Har�tası 
dört alana odaklanmaktadır: (�) ekos�stem 
rehab�l�tasyonu ve ekos�stem h�zmetler�, (��) AB 
Tozlayıcılar  İn�s�yat�f�, (���) �st�lacı yabancı türler ve (�v) 
korunan türler. CEMBUREAU bu konuların her b�r� 
�ç�n b�r v�zyon bel�rlem�ş ve 2030 yılına kadar 
�lerlemey� �zlemek �ç�n bel�rl� hedefler oluşturmuştur.

 

Bu belge, Avrupa ç�mento endüstr�s�n�n hammadde 
ocaklarının b�yoçeş�tl�l�k kaybını önlemedek� 
önem�ne da�r net b�r genel bakış sunmaktadır.  
Ayrıca kalker ocaklarında madenc�l�k faal�yetler�n�n 
sürekl�l�ğ�n� desteklemey� ve kolaylaştırmayı 
amaçlamaktadır. Yol Har�tası, hem �şletmec�lere hem 
de yetk�l�lere, yaban hayatını gel�şt�ren önlemler�n 
objekt�f olarak değerlend�r�lmes�ne olanak sağlamak 
�ç�n prat�k yardım sağlar.

Avrupa ç�mento endüstr�s�, �y� araz� yönet�m� ve 
hammadde ocağı faal�yetler�n�n uygun şek�lde 
planlanması yoluyla yaptığı doğa koruma 
çalışmalarından gurur duymaktadır. Bu, yalnızca bu 
sahaların �ç�ndek� ve çevres�ndek� yaban� hayata 
fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda �nsan 
refahını da arttırır ve herkes �ç�n b�r eğ�t�m kaynağı 
sağlar. Bununla b�rl�kte, bu başarılar, ç�mento sektörü 
�le s�yas� kurumlar, yetk�l�ler, akadem�, doğa koruma 
dernekler� ve toplum g�b� d�ğer paydaşlar arasındak� 
�ş b�rl�ğ� �le daha �y� korunab�l�r ve gen�şlet�leb�l�r. Ortak 
b�r hedef �ç�n b�rl�kte çalışmak, kalker ocaklarında ve 
çevres�nde doğanın korunması �ç�n mümkün olan en 
�y� çözümler� sunacaktır. Avrupa ç�mento endüstr�s�, 
�lg�l� tüm paydaşlarla b�rl�kte çalışmayı ve 2030 
Avrupa B�rl�ğ� B�yoçeş�tl�l�k Stratej�s� �ç�n k�l�t b�r 
ortak olmanın yanı sıra B�rleşm�ş M�lletler 
Sürdürüleb�l�r Kalkınma Hedef� Nº 15 “Karada 
Yaşam”ı desteklemeye kararlıdır.

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  
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EU Pollinators 
Initiative

Invasive Species 
(focus on plants)

Protected 
Species

Support the 

BMPs & prepare 

documents for the 

code of conduct for 

Protected Species 
Enhancement 

KPI 1 –  Record of 
protected species 
found at members 
sites will be used 
to support a 
European database

KPI 2 -  Number of sites 
within or near 
areas with high 
biodiversity value 
that operate with 
a BMP

KPI 1 -  Number of case 
studies/projects 
to support the 
enhancement 
(regional or local) of 
protected species.

KPI 2 -  Number of case 

partnerships 
developed that 
enhance the 

of protected 
species 

of the hectares 
rehabilitated 

  Improve the 
quality of quarry 

of an invasive 
alien plant species 
management plan/

strategy

KPI1 –  Measure 
communication 
activity on 
invasive 
alien species 
management by 
number of people 
reached 

KPI1 –  Existence of 
a pollinator 
database, and 
number of entries 
on an annual basis

KPI2 –  Number of 
meetings with 
EU Pollinators 
Initiative

KPI 1 –  Area restored

KPI 2 –   Type of area 
restored

KPI 3 –  Percentage 
of quarried 
area allocated 
to temporary 
habitats

KPI 1 –  Number of 
quarries per total 
quarries that 
assesses the NIA 
on biodiversity

KPI 2 –  Number of 
studies on 
ecosystem 
services provided 
by quarry 
rehabilitation 
(e.g. carbon 
sequestration, 
seed dispersal, 
cultural values) 

KPI1 –  Number of 
companies with 
invasive alien 
plant species 
management 
plans/strategies 
implemented 
across relevant 
sites 

Develop a database 
of invasive alien 

plant species that 

for the cement 
sector

Create a database 
of wild pollinators 

quarries across 
Europe

Undertake 

pollinators 

KPI1 –  Pollinator-related 
communication 
material, with 
number of people 
reached

KPI2 –  Number of 
pollinator-related 
conservation 
outcome 
activities 
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Summary of the Key Performance Indicators

Ecosystem 
rehabilitation 
& Ecosystem 

services

Temel Performans Göstergeler�n�n Özet�

Ekos�stem 
rehab�l�tasyonu 

ve Ekos�stem 
h�zmetler�

AB Tozlayıclar 
İn�s�yat�f�

İst�lacı Türler
((B�tk�lere odaklı)

Korunan Türler

Rehab�l�te ed�len 
hektarların yıllık olarak 

raporlanması

Hammadde ocağı 
rehab�l�tasyonunun 

kal�tes�n� artırmak
Yaban� tozlayıcılar �ç�n

 özel olarak hedeflenen 
rehab�l�tasyon

faal�yetler�n� üstlenmek

İst�lacı yabancı b�tk� 
türler�yönet�m 

planının/
stratej�s�n�n uygulanması

Korunan Tür Gel�şt�rme

TPG 1 – Düzelt�len sahalar

TPG 2 – Düzelt�len sahaların t�p�

TPG 3 – Geç�c� hab�tatlara tahs�s 
ed�len hammadde ocağı alanının 
yüzdes�

TPG 1 – B�yoçeş�tl�l�k konusunda 
NIA'yı değerlend�ren toplam 
ocak başına ocak sayısı

TPG2 – Hammadde ocağı 
rehab�l�tasyonu tarafından 
sağlanan ekos�stem h�zmetler�ne 
�l�şk�n çalışma sayısı 
(örn. karbon tutma, tohum 
dağıtma, kültürel değerler)

TPG1 – Ulaşılan k�ş� sayısı 
�letozlayıcılar �le �lg�l� �let�ş�m 
materyal�

TPG2 – Tozlayıcılar �le �lg�l�
koruma sonucu 
faal�yetler�n�n sayısı

TPGI1 – İlg�l� sahalarda
uygulanan �st�lacı 
yabancı b�tk� türler�
yönet�m planları/
stratej�ler� olan ş�rket sayısı

TPG 1 - Korunan türler�n 
gel�şt�r�lmes�n� 
(bölgesel veya yerel) 
desteklemek �ç�n 
uygulanan vaka çalışmaları/
projeler�n sayısı.

TPG 2 - Korunan türler�n 
korunmasını gel�şt�ren 
ortaklıkları vurgulayan 
vaka çalışmalarının sayısı

TPGI1 – Tozlayıcı ver� tabanının 
varlığı ve yıllık bazda g�r�ş sayısı

TPG2 – AB Tozlayıcılar İn�s�yat�f� 
�le yapılan toplantı sayısı

KTPG1 - İst�lacı yabancı türler�n 
yönet�m�ne �l�şk�n �let�ş�m 
etk�nl�ğ�n� ulaşılan k�ş� 
sayısına göre ölçümü

TPG 1 – Üye sahalarında bulunan 
korunan türler�n kaydı, b�r Avrupa 
ver� tabanını desteklemek 
�ç�n kullanılacaktır.

TPG 2 - B�r BMP �le çalışan yüksek 
b�yoçeş�tl�l�k değer�ne sah�p
alanların �ç�nde veya yakınında 
bulunan sahaların sayısı

Avrupa genel�nde 
hammadde 

ocaklarında yaşayan yaban�
 tozlayıcılardan oluşan 

b�r ver� tabanı oluşturma

Ç�mento sektörü �ç�n 
en öneml� 

olan �st�lacı yabancı 
b�tk� türler�n�n b�r ver� 

tabanını gel�şt�rmek

BYP'ler�n 
uygulanmasını desteklemek

 ve madenc�l�k 
sektörü �ç�n tür koruma 

davranış kuralları 
�ç�n destekley�c� belgeler 

hazırlamak

B�yoçeş�tl�l�k Yol Har�tası  
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EU Biodiversity Strategy  
Actions Tracker

CEMBUREAU’s Roadmap  
focused areas

Ecosystem 
rehabilitation 
& Ecosystem 
services

EU 
Pollinators 
Initiative

Invasive 
Species 
(focus on 
plants)

Protected 
Species

TARGET 4: 

“Legally
binding 
EU nature 

targets to be 
proposed in 
2021, subject 
to an
impact 
assessment.”

TARGET 5: 

“The
decline of 
pollinators  
is reversed”

TARGET 12:

“There is a 
50 per cent 

the number 
of Red List 
species 
threatened
by invasive 
alien species.”
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CEMBUREAU Yol Har�tası 
odaklandığı alanlar

AB B�yoçeş�tl�l�k Stratej�s� 
Eylem İzley�c�

Ekos�stem
Rehab�l�tasyonu & 
Ekos�stem 
h�zmetler�

AB Tozlayıcılar
İn�s�yat�f�

HEDEF 5:

“Tozlayıcların  
azalması 
ters�ne döndü”

HEDEF 4:

Etk� 
değerlend�rmes�ne 
tab� olarak 2021 de 
tekl�f ed�lecek 
Yasal olarak bağlayıcı 
AB doğa restorasyon ,
hedef� “

HEDEF 12:

"İst�lacı yabancı 
türler tarafından
 tehd�t ed�len 
Kırmızı L�ste t
ürler�n�n sayısında
yüzde 50'l�k b�r 
azalma."

İst�lacı Türler
(B�tk�lere odaklı)

Korunan Türler
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Glossary

Pollinators
Pollinators are animals that provide pollination 
— the transfer of pollen between the male 
and female parts of flowers — which enables 
reproduction of plants. In Europe pollinators are 
mainly insects, in particular bees and hoverflies, 
but also butterflies, moths, some beetles, and 
other fly insects. Bees are the most prolific 
pollinators.  
(Source: EU Pollinators Initiative)

Threatened species
Term used internationally to refer to any species 
listed as Critically Endangered, Endangered, or 
Vulnerable according to the IUCN Red List of 
Threatened Species definitions.  
(https://www.iucnredlist.org/)

Protected Species
Are species protected by a legal document, 
such as the Habitats/Birds Directives, Bern, and 
Bonn Conventions and by national regulations.

Invasive species 
Invasive Alien Species (IAS) are opportunist 
non-native animals and plants that are 
introduced accidentally or deliberately 
into a natural environment, where they are 
not normally found, with serious negative 
consequences for their new environment  
(based on EU definition).

Pioneer species
The term pioneer is used to describe the hardy 
species that first colonize new habitats created 
by disruption. 

Invertebrates
Invertebrates are animals without a backbone 
or bony skeleton.

Restoration
Re-establishing the original ecosystem, the 
habitat, or their functions in the undisturbed 
way in which they originally existed, including 
biological, chemical, and physical elements  
(Source: CSI Guidelines on Quarry 
Rehabilitation)

Rehabilitation
Establish and provide stewardship for stable, 
safe state land area, and self-sustaining 
ecosystem that must be compatible with its 
natural environment, and suitable for the 
proposed future use of land  
(Source: Guidelines on Quarry Rehabilitation)

Biodiversity
The variability among living organisms from 
all sources, including, inter alia, terrestrial, 
marine, and other aquatic ecosystems and the 
ecological complexes of which they are part; 
this includes diversity within species, between 
species, and of ecosystems.1

Ecosystem services
The direct and indirect contributions of 
ecosystems to human well-being. These include 
the production of clean soil, water and air, the 
moderation of climate and disease, nutrient 
cycling and pollination, the provisioning of  
a range of goods useful to humans, and 
potential for the satisfaction of aesthetic, 
recreation, and other human values  
(Source: Society for Ecological Restoration, SER)

Net impact assessment
The net impact assessment evaluates the 
ecological impact, negative or positive, that a 
project has over a period of time, for example 
prior and post extractive activities.
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1  Gann G.D., Mcdonald T., Walder B., Aronson J., Nelson C.R., Jonson J., Hallet J.G., Eisenberg C., Guariguata M.R., Liu J.,  
Hua F., Eheverria C., Gonzales E., Shaw N., Decleer K., Dixon K.W. 2019.  International Principles and Standards for the 
Practice of Ecological Restoration. Second Edition. Restoration Ecology (27(S1): 1-46). 

Sözlük

Tozlayıcılar

 Tozlayıcılar b�tk�ler�n üremes�n� sağlayan, ç�çekler�n 
erkek ve d�ş� kısımları arasındak� polen aktarımını 
sağlayan tozlaşmayı sağlayan hayvanlardır. 
Avrupa'dak� tozlayıcılar  esas olarak böceklerd�r, 
özell�kle arılar ve uçan s�nekler, fakat aynı zamanda 
kelebekler, güveler, bazı böcekler ve d�ğer s�nek 
böcekler�d�r. Arılar en üretken tozlayıcılardır.
(Kaynak: AB Tozlayıcılar İn�s�yat�f�)

Tehd�t altındak� türler

IUCN Kırmızı Tehd�t Altındak� Türler L�stes� 
tanımlarına göre Kr�t�k Derecede, Nesl� Tehl�ke 
Altında veya Hassas olarak l�stelenen herhang� b�r 
türe atıfta bulunmak �ç�n uluslararası olarak kullanılan 
ter�md�r. (https://www.�ucnredl�st.org/)

Korunan türler

Türler, Hab�tat/Kuş Yönergeler�, Bern ve Bonn 
Sözleşmeler� g�b� yasal b�r belge ve ulusal 
yönetmel�klerle korunuyor mu?

İst�lacı türler

İst�lacı Yabancı Türler (IAS), normalde bulunmadıkları 
doğal b�r ortama kazara veya kasıtlı olarak get�r�len ve 
yen� ortamları �ç�n c�dd� olumsuz sonuçları olan 
fırsatçı yerl� olmayan hayvanlar ve b�tk�lerd�r.
(AB tanımlamasına göre).

Öncü türler

Öncü ter�m�, bozulmanın yarattığı yen� yaşam 
alanlarını �lk kez kolon�leşt�ren dayanıklı türler� 
tanımlamak �ç�n kullanılmaktadır.

Omurgasız hayvanlar

Omurgasızlar, omurgası veya kem�kl� �skelet� olmayan 
hayvanlardır.

Restorasyon

B�yoloj�k, k�myasal ve f�z�ksel unsurlar dah�l olmak 
üzere or�j�nal ekos�stem�, hab�tatı veya �şlevler�n� 
or�j�nal olarak var oldukları bozulmamış şek�lde 
yen�den kurmak
(Kaynak: CSI Hammadde Ocağı Rehab�l�tasyonu 
Kılavuzları)

Rehab�l�tasyon

Doğal çevres�yle uyumlu olması gereken ve araz�n�n 
öner�len gelecektek� kullanımına uygun, �st�krarlı, 
güvenl� araz� alanı ve kend� kend�n� �dame ett�ren 
ekos�stem�n oluşturulması ve �dares�n�n sağlanması
(Kaynak: Hammadde Ocağı Rehab�l�tasyonu 
Kılavuzları)

B�yoçeş�tl�l�k

D�ğerler�n�n yanı sıra karasal, sucul ve d�ğer su 
ekos�stemler� ve bunların parçası oldukları ekoloj�k 
kompleksler de dah�l olmak üzere tüm kaynaklardan 
gelen canlı organ�zmalar arasındak� değ�şkenl�k; bu 
ter�m, türler �ç�ndek�, türler arasındak� ve ekos�stemler 
�çer�r.1

Ekos�stem h�zmetler�

Ekos�stemler�n �nsan refahına doğrudan ve dolaylı 
katkılarıdır. Bunlar arasında tem�z toprak, su ve hava 
üret�m�, �kl�m ve hastalığın ılımlılığı, bes�n döngüsü ve 
tozlaşma, �nsanlar �ç�n faydalı b�r d�z� malın 
sağlanması ve estet�k, rekreasyon ve d�ğer �nsan� 
değerler�n tatm�n� �ç�n potans�yel yer alır.
(Kaynak: Ekoloj�k Restorasyon Cem�yet�, SER)

Net etk� değerlend�rmes�

Net etk� değerlend�rmes�, b�r projen�n bel�rl� b�r süre 
boyunca sah�p olduğu, örneğ�n, çıkarma önces� ve 
çıkarma sonrası faal�yetler g�b�, olumsuz veya olumlu 
ekoloj�k etk�n�n değerlend�r�lmes�d�r.

1 Gann G.D., Mcdonald T., Walder B., Aronson J., Nelson C.R., Jonson J., Hallet J.G., E�senberg C., Guar�guata M.R., L�u J., Hua F., 
Eheverr�a C., Gonzales E., Shaw N., Decleer K., D�xon K.W. 2019. Ekoloj�k Restorasyon Uygulamaları �ç�n 
Uluslararası İlkeler ve Standartlar. İk�nc� baskı. Restorasyon Ekoloj�s� (27(S1): 1-46).
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Active quarries
Active quarries are defined as quarries with 
an area which is currently under extraction. 
This applies to all stages of extraction (e.g., 
clearing of the area, removing the topsoil, 
extracting the raw materials). The quarries 
where rehabilitation is still in progress and 
extraction has finished are also included as 
active quarries. 

Key biodiversity areas
Key biodiversity areas (KBAs) are sites 
contributing significantly to the global 
persistence of biodiversity.  
(https://www.keybiodiversityareas.org/)

Biodiversity Management Plans (BMP)
A practical site-specific document developed 
and used by the site management team to 
maintain or improve biodiversity values during 
the operational and post-closure phases, and 
to determine risks and opportunities before 
quarrying begins. The process for developing 
a BMP should focus on identifying, evaluating, 
conserving (and if possible, enhancing) 
the relevant aspects of biodiversity. The 
development of a BMP follows a set of 
principles, objectives, and stages.  
(Source: Global Cement & Concrete 
Association, GCCA)

Quarry rehabilitation plan
A practical site-specific document, diagram 
or map developed and used by the site 
management team for organizing rehabilitation 
works. The rehabilitation plan is aligned with 
the quarry development plan and follows the 
principles, objectives, and stages, as outlined 
in the respective Guidance. Rehabilitation 
plan is also referred to as a restoration plan or 
reclamation plan  
(Source: GCCA Sustainability Guidelines 
for Quarry Rehabilitation and Biodiversity 
Management GCCA).

Progressive rehabilitation
Progressive rehabilitation means that 
rehabilitation done continually and sequentially, 
within a reasonable time, at the pace of quarry 
extraction.  

Temporary habitats
Areas which have been extracted, but not yet 
rehabilitated, and left untouched for at least 
one year within an active quarry area (which 
is an area that is currently under extraction, 
i.e., area already opened for extraction but 
not rehabilitated as the plan is to continue 
extracting in that area)
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Akt�f hammadde ocakları

Akt�f hammadde ocakları, şu anda çıkarma �şlem�n�n 
sürdüğü b�r alana sah�p hammadde ocakları olarak 
tanımlanır. Bu, çıkarma �şlem�n�n tüm aşamaları �ç�n 
geçerl�d�r (örneğ�n, alanın tem�zlenmes�, üst toprağın 
çıkarılması, hammaddeler�n çıkarılması). 
Rehab�l�tasyonun devam ett�ğ� ve çıkarma �şlem�n�n 
tamamlandığı ocaklar da faal ocaklar arasında yer 
almaktadır.

Öneml� b�yoçeş�tl�l�k alanları

Öneml� b�yoçeş�tl�l�k alanları (OBA'lar), b�yoçeş�tl�l�ğ�n 
küresel kalıcılığına öneml� ölçüde katkıda bulunan 
alanlardır.

(https://www.keyb�od�vers�tyareas.org/)

B�yoçeş�tl�l�k Yönet�m Planları (BYP)

İşletme ve kapatma sonrası aşamalarda b�yoçeş�tl�l�k 
değerler�n� korumak veya �y�leşt�rmek ve hammadde 
ocakçılığı faal�yetler� başlamadan önce r�skler� ve 
fırsatları bel�rlemek �ç�n saha yönet�m ek�b� tarafından 
gel�şt�r�len ve kullanılan sahaya özgü prat�k b�r 
belged�r. B�r BYP gel�şt�rme sürec�, b�yoçeş�tl�l�ğ�n �lg�l� 
yönler�n� bel�rlemeye, değerlend�rmeye, korumaya 
(ve mümkünse gel�şt�rmeye) odaklanmalıdır. B�r 
BMP'n�n gel�şt�r�lmes� b�r d�z� �lke, amaç ve aşamayı 
tak�p eder.
(Kaynak: Küresel Ç�mento ve Beton B�rl�ğ�, GCCA)

Hammadde ocağı rehab�l�tasyon planı

Rehab�l�tasyon çalışmalarını organ�ze etmek �ç�n 
saha yönet�m ek�b� tarafından gel�şt�r�len ve kullanılan, 
sahaya özel prat�k b�r belge, d�yagram veya har�tadır. 
Rehab�l�tasyon planı, ocak gel�şt�rme planı �le 
uyumludur ve �lg�l� Rehberde ana hatlarıyla bel�rt�ld�ğ� 
g�b� �lkeler�, hedefler� ve aşamaları tak�p eder. B�r 
rehab�l�tasyon planı aynı zamanda b�r restorasyon 
planı veya ıslah planı olarak da adlandırılır.

(Kaynak: GCCA Sürdürüleb�l�rl�k Yönergeler�

Hammadde Ocağı Rehab�l�tasyon ve B�yoçeş�tl�l�k 
Yönet�m�, GCCA).

İlerley�c�/�lerlemel�(Progres�f) rehab�l�tasyon

Progres�f rehab�l�tasyon, rehab�l�tasyonun sürekl� ve 
sırayla, makul b�r süre �ç�nde, ocaktan çıkarma  adımı 
�le yapılması anlamına gel�r.

Geç�c� hab�tatlar

Akt�f b�r hammadde ocağı sahası �ç�nde çıkarılmış 
ancak henüz rehab�l�te ed�lmem�ş ve en az b�r yıl 
boyunca dokunulmamış alanlardır (bu, şu anda 
çıkarma �şlem� yapılmakta olan b�r alandır, yan�, 
hal�hazırda çıkarma �şlem� �ç�n açılmış ancak planın o 
alanda çıkarma �şlem�ne devam etmes� olduğu �ç�n 
rehab�l�te ed�lmem�ş alan)
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