SECTORUL PĂDURE - LEMN în contextul schimbărilor climatice și contribuția acestuia la dezvoltarea sistemului socio-economic-Viziune 2030,
București 25 Mai 2022

Contribuția pădurilor în atingerea obiectivului de
neutralitate a emisiilor de GES în 2050
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Contextul european de
reducere a GES
Acordul de la Paris (2015) este primul acord
global, obligatoriu din punct de vedere juridic
privind schimbările climatice, menit să limiteze
creșterea temperaturilor peste 2°C și să
urmărească cu precădere limitarea lor la 1.5°C.
Pactul verde European prezentat de CE în
Decembrie 2019 se dorește a fi un model de
economie și creștere economică sustenabilă,
având ca obiectiv neutralitatea climatică a
continentului până în 2050.

Atingerea neutralității emisiilor în toate
sectoarele până în 2050
#Pactul verde european
Green Deal

# Pachetul legislativ pentru
atingerea tințelor climatice
2030
European Climate Law
2030 Climate Target Plan
# Regulamentul LULUCF

Reducerea emisiilor de GES cu 55% sub
valorile raportate pentru 1990 până în 2030
2021-2025 angajamentul “non-debit rule”
pentru sectorul LULUCF

2026-2030 valori țintă pentru absorbții de
GES pentru sectorul LULUCF
Până în 2035 atingerea
climatice în sectorul AFOLU

neutralității

Ambițiile CE de reducere a GES
Prognoza CE pentru atingerea
obiectivului de neutralitate 2050
55%

✓ Angajamentele vor fi realizate doar
prin reducerea semnificativă a
emisiilor din sectorul energetic.

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en

✓ Creșterea capacității de absorbție a
GES cu 5 % până în 2030 și cu 25%
până în 2050 la nivel European.

Ambițiile CE de reducere a GES
Pentru atingerea țintelor de reducere a
emisiilor în sectorul energetic primar.

✓ Tranziția către neutralitate va
presupune creșterea utilizării de
biomasă (dublu față de valorile
actuale până în 2050), ca sursă
alternativă pentru produse sau
producerea de energie.
✓ Pe langă instalațiile CCS în
sectoarele energetic și industrial,
biocombustibilii vor contribui la
reducerea CO2 din atmosferă.
✓ Prin contrast, gazul natural, petrolul
și cărbunii vor avea o scădere
dramatică până în 2050.

Sectorul LULUCF
Folosința terenurilor, Schimbarea Folosinței Terenurilor și
Silvicultură.
Contabilizează E(+)/ R(-) de GES ca efect direct al gospodăririi
umane, specific fiecărei folosințe, precum și prin conversiile de la o
categorie de terenuri la alta.
1.

Păduri

2.

Terenuri agricole

Biomasă

3.

Pășuni

Materie organică moartă (LT, DW)

4.

Zone umede

5.

Asezări urbane

6.

Alte terenuri

Sol

Produse forestiere din lemn

a. Raportare sub
Convenție (UNFCCC).

b. Raportare sub
Protocolul de la Kyoto.

Sectorul LULUCF
• Este parte a Inventarului
National al Gazelor cu Efect de
Seră (INEGES)
• Sectorul, este reglementat de
H.G. 590/2019

Parteneri:
• INCD Silvicultură
• INCD Tehnologii Criogenice și
Izotopice
• INCD Aerospatială
• INCD pentru Pedologie Agrochimie
si Protectia Mediului
• AN Protectia mediului
• MMAP

Principalii furnizori de
date:
• INS
• IFN
• ISGU
• DTM
• APIA
• MMAP

E(+)/ R (-) anul 2020
• Total emisii țară aprox. 110
Mt CO2, din care 77 Mt CO2
cu LULUCF
• Sectorul LULUCF absoarbe
aproximativ 29% din totalul
emisiilor din România
• Din care, pădurile absorb
aprox. 75% în biomasă, iar
produsele forestiere din
lemn 10 %

Energie

67%

Procese industriale

12%

Agricultură

16%

Deșeuri

5%

LULUCF

-29%

Ambiții naționale

Ținte:
• Reducerea cu 55% până în 2030 a emisiilor de GES
• Menținerea absorbțiilor peste -21 Mt CO2 în 2021-2025 în sectorul păduri
• Atingerea unui nivel de absorbție de -25Mt CO2 pentru întreg sectorul LULUCF

• Biomasă pe picior 75%
• Produse forestiere din lemn 10%

Media E(+)/ R(-) CO2 2016–2018 pe suprafață - Păduri
t CO2/ha

Ținta propusă de CE
pentru 2030

Denmark
Slovenia
Czechia
Malta

(8.46 – 5.58) *0.5*0.5*1.2*(-44/12) = -3.17 tCO2/ha

Cyprus
Portugal
Austria

• Ținta propusă pentru 2030
s-a construit pe baza mediei
E/R, pentru perioada 20162018
• Valoarea țintă pentru EU
este -310 Mt CO2
• Ținta RO este de -25.7 Mt
CO2, 8.3% din totalul
absorbțiilor de CO2 la nivel
European

Estonia
Finland
Latvia
Sweden
Greece
Belgium

Bulgaria
Medie
France
Slovakia
Lithuania
Spain
Croatia
Hungary

-3.18 tC02/ ha

Romania
Italy
Poland
Luxembourg
Netherlands
Ireland
Germany
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Folosința pădure

“Definiția pădurii în raportările internaționale: reprezintă
suprafața de teren peste 0.25 ha, având o acoperire a
coroanelor de minim 10% și o înălțime minimă de 5 m la
maturitate”

• Sectorul LULUCF absoarbe
aproximativ 30% din totalul
emisiilor din România
• Din care, pădurile absorb
aprox. 75% în biomasă, iar
produsele forestiere din
lemn 10 %
An
Pădure
Împăduriri
Despăduriri

1980
6819
11
6

1990
6869
7
2

2000
6919
8
3

2012
6979
7
2

2018
6986
3
2

2020
6989
3
2

Terenuri Folosință Pădure
Asumat RO – UNFCCC
Kyoto (2018)

Definiție Națională –
Lege 46/ 2008 (2018)

Definiție IFN – FAO
(2018)

0.25 ha

0.25 ha

0.5 ha

Acoperirea minimă a
coroanelor

10%

40 %

10%

Înălțimea minimă

5m

5m

5m

Lațimea minimă

20 m

20 m

20 m

Suprafața totală

6 985 700 ha

6 418 200 ha

6 985 700 ha

Tipul de acoperire

Folosința terenului

Folosința terenului

Acoperirea terenului
împreună cu date despre
folosință

Criterii
Suprafața minimă

Pădurile acumulează Carbon
Creșterea stocului de carbon:
În biomasa, lemn mort, litiera și
sol;
În produse forestiere din lemn;
Prin efectul de substituție al
produselor din lemn:
Prin înlocuirea materialelor ce
generează emisii ridicate de
GES (ciment, oțel);
Prin înlocuirea combustibililor
fosili pentru energie;

Creșterea capacității de stocare a carbonului în
sectorul forestier

(https://www.in.gov/dnr/forestry/files/fw-carbon_assessment.pdf)

Prin creșterea stocului în
biomasă
❑ Volumul recoltei a crescut cu
aproximativ 25% față de
perioada după 1990.
❑ Stocul de C în biomasă a scăzut
cu aproximativ 5%, fiind
compensat de absorbțiile în
produse forestiere.
❑ Stocul de lemn pe picior crește
cu aproximativ 1% pe an
datorită distribuției claselor de
vârstă.

Creșterea stocului de C în biomasă
Sectorul rezidențial
✓Consumul de lemn pentru încălzire însumează
aprox. 50% din recolta anuală, incluzând resturile
de exploatare și pierderile din prelucrare[1][2]
✓85% din gospodăriile rurale folosesc lemn pentru
încălzire [1]
✓Balanța lemn foc import/export este 4:1
230 mii m3 vs 57 mii m3, media 2017-2020 [2]
✓PN în domeniul Energiei și Schimbări Climatice
prevede o creștere a consumului de energie în
sectorul de încălzire/răcire până în 2030, ce pune
presiune pe lemn [3]

Sectorul industrial
✓ În ultimii ani RO a devenit
importator net de lemn
✓ Balanța Import/export este
12:1
1.3 mil m3/ 0.11 mii mc, media
2017-2020 [2].

[1] INS, 2010
[2] FAO, 2021
[3] MMAP

Reducerea stocului de C datorat dezastrelor naturale

❑ Pentru Romania pe baza datelor
istorice cea mai mare amenințare a
perturbărilor
naturale
asupra
pădurilor, pe langă incendii de
pădure, atacuri de insecte și secetă
o reprezintă doborâturile de vânt.
❑ Situația este surprinsă de creșterea
recoltei
datorată
creșterii
suprafețelor parcurse cu tăieri
accidentale.

Reducerea stocului de C datorat dezastrelor naturale
Harta predispoziției la doborâturi de vânt [4],[5]

Suprafețelor mai mari de 20 ha
2012
• alt. medie 1300 m
• 5 % din stocul de C/ an

2007
• alt. medie 1300 m
• 10 % din stocul de C/ an
Pe baza datelor istorice, într-un
scenariu normal, volumul afectat de
doborâturi de vânt este între 3-5%
din valoare anuală a recoltei.
[4] Hansen et. al 2013
[5] Dinca et. al 2008
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❑ Prognoza pentru 2030, menține
recolta pe un trend al perioadei
2015-2020
❑ Scenariul S1 ce presupune
creșterea recoltei până la
nivelul posibilității cu aprox.
15%
❑ Scenariul S2 ce presupune o
scădere a recoltei anuale cu
15%
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❑

Aprox 50% din volumul recoltei de lemn este recuperată si stocată în produse forestiere din
lemn
❑ Absorbția de CO2 a HWP contabilizează 10% din totalul absorbțiilor de GES Păduri (4A, 4G),
❑ Creșterea contribuției produselor forestiere din lemn în reducerea GES
- prin creșterea fluxului de lemn anual, fie prin reducerea biomasei arse fie prin creșterea
recoltei
- prin efectul de substituție al lemnului și prin generarea de produse cu durată de viață mai
lungă

Stocul de C în produse
forestiere din lemn
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Scenariu1

S1 – trend construit pe o creștere de 50% a volumului de lemn în produse forestiere
din lemn până în 2030

0%

Ponderea pe categorii a lemnului
din creșterea medie anuală, 2020

Concluzii

• Stocul anual de carbon poate crește dacă creșterea medie
anuală crește, mortalitatea arboretelor scade și nivelul
recoltei anuale este redus.
• În timp scurt, duce la un stoc pe suprafață mai mare, benefic
din punct de vedere climatic întrucât se reduce stocul de CO2
din atmosferă, totusi în timp, aceste păduri cu o cantitate mai
mare a stocului pe picior pot produce emisii foarte mari în
timp foarte scurt dacă sunt afectate de dezastre naturale
(incendii de pădure, atacuri de insecte)[6][7].
• O reducere a recoltei, în lucrările de îngrijire și în arboretele
exploatabile ar duce la o creștere a stocului pe termen mediu
[8] dar poate conduce la o reducere a creșterii pădurii pe
termen lung și o saturație a stocurilor și astfel o scădere a
creșterii nete [9].
• Un management sustenabil poate susține creșterea pădurii,
trasfera carbon în produse forestiere din lemn și substitui
produse ce produc cantități mari de emisii de CO2.
[6] Forzieri et al., 2021
[7] Lippke et al., 2011
[8] Valade at al., 2017
[9] Smyth et al., 2020

Concluzii

Contribuția sectorului pădure la reducerea emisiilor de
GES este rezultatul sinergiei între creșterea arboretelor,
recolta de lemn, utilizarea lemnului fie în produse din
lemn fie pentru încălzire și nu în ultimul rând prin
contabilizarea efectului de substituție.

