
Agenda item 4.4 Descrierea generală a metodelor de estimare (gain-loss, 
stock-change, estimarea emisiilor de non-CO2) pentru terenuri rămase în 

aceeași categorie și în conversie  
 
 

GL 2006 introduce un capitol de metode generice pentru calcularea schimbării 
stocului de C în biomasă, materie organică moartă și depozitul de materie 

organică din sol valabile pentru toate sub-categoriile de folosințe, ca și 
metode generice pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră din 

incendierea biomasei aplicabile în toate categoriile de utilizare a terenului  

2 metode generice aplicabile pentru estimarea schimbării stocurilor in depozite de carbon  
&  

1 metodă pentru estimarea emisiilor cu factor de emisie 



Metodă generică – estimarea schimbării stocului de carbon (CSC)  
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Avantaje si dezavantaje ale celor două metode 

Gain-Loss Stock change 

Avantaje Poate utiliza parametrii oricât de vechi; 
Poate utiliza dezagregari diferite pe 
depozitele de carbon si procese; 
Nu necesită date absolut consistente 
spatial (permite apicare conservatoare 
prin includerea unilaterală a tuturor 
emisiilor);  

Necesită doar masuratori ale stocului de C 
(se măsoară cel mai ușor, perioada de 
repetare variabilă funcție de depozit) 
Metoda este intrinsec simetrică minimzând 
efectul erorilor de estimare (chiar dacă un 
parametru este  

Dezavantaje Implică date învechite; 
Rae nevoie de date multiple, care se 
măsoară foarte greu și de calitate 
heterogenă 
Metoda este intrinsec asimetrică 
maximizînd erorile ce afectează parametrii 
utilizați (dacă un parametru este eronat 
are efect multiplicativ numai pe “gain” sau 
numai pe “loss”) 

Risc de artefact la neglijență in calculare 
(daca suprafata nu este egală in T1 si T2); 
Include automat efectele perturbarilor; 
 



Estimarea CSC in biomasa lemnoasă (“remaining” ca FL, GL, CL, ... ): Gain - Loss 

unde: ∆CG – creșterea anuală; A- suprafața 
stratului (ha); GTOTAL – creșterea totala (tMU); 
B(C)EFI – Factor (de Conversiune și) Expansiune a 
Biomasei pentru creșterea curentă (adim); R – 
creșterea anuală alocată în biomasa subterană 
(de ex Tier 1=0)    

Atentie la – schimbarea in timp a proporției in interiorul A; simetria parametrilor folosiți la G și L (ex.Dspecii, R=0 pentru 
ambii); definiția volumului recoltat; parametrii din biometrie nu includ masa foliară (=0, tratament similar R); volmului 

arborilor morți (în recoltă și ca DOM) 

Inclus in Lwood-removals 

? Inclus in Lwood-removals 

unde: ∆CL – pierderea anuală; Lwood removals – recolta; Lfuelwood - 
colectare de lemn de foc (din mortalitate naturală sau neinclusă 
in recoltă); Ldisturbance – perturbări naturale (neincluse in 

recoltă); H – volumul recoltat (mc); B(C)EFR – Factor (de 
Conversiune și) Expansiune a Biomasei pentru arboret 
(adim, include coaja); R – proporția biomasei subterane 
(Tier 1=0) 



Estimarea CSC in biomasa (“conversie” la FL, GL, CL, ... ): Gain – Loss  
(Tier 1 – 1 an) 

Atenție la – simetria parametrilor folosiți la G și L (ex.Dspecii, R≠0 pentru L); definiția volumului recoltat (?este nevoie de 
B(C)EFR); parametrii din biometrie nu includ masa foliară (≠0 pentru L) 

unde: ∆CG – creșterea anuală în anul 
conversiei a noii folosințe pentru suprafața 
în conversie (A, ha), egală cu biomasa medie 
aferentă categoriei finale  

unde: ∆CL – pierderea anuală în anul 
conversiei din vechea folosință; Lwood removals 

– recolta; Lfuelwood - colectare de lemn de foc 
(din mortalitate naturală sau neinclusă in 
recoltă); Ldisturbance – perturbări naturale 
(neincluse in recoltă) 



Estimarea CSC in biomasă (“conversie” la FL, GL, CL, ... ): Gain – Loss (Tier 2 – 20 de ani) 

unde:  
∆CG și ∆CL – creșterea și descreșterea anuală pe suprafata in conversie în stocul de biomasă lemnoasă sau 
erbacee permanentă pe durata conversiei din anul 2 pana in anul, de ex. 20 sau alt an (care reflectă adecvat 
tranziția) 
∆CCONVERSION – schimbare inițială a stocului (în anul 1 al conversiei), ca diferență între stocurile de biomasă 
asociate folosințelor “imediat după conversie” și “inainte de conversie” 
 
Condiție: aplicarea consecventă a formulei în inventar (în raport cu evenimetele care afectează stocurile de C, 
de ex: pot presupune că există sau nu creștere anuală în anul evenimentului (∆CG) adică biomasa dinainte este 
taiată la începutul sau sfarșitul anului in care are loc evenimentul 

Noua folosinta 
Ce a ramas din vechea folosinta 

in cea noua (ex. biomasa vie) 
Vechea folosinta 



Estimarea CSC in materia organică moartă  
(“remaining” la FL, GL, CL, ... ) 

- Depozitul de materie organică moartă (DOM) este 
compus din două depozite distincte: litieră și lemn 
mort 

- Arberele de decizie permite raportarea ca depozit 
în echilibru pe termen lung și la scară națională 
(Tier 1)  

- Estimarea posibilă prin Gain-Loss:   

- Sau Stock-Difference:   



Estimarea CSC in materia organică moartă și sol mineral (“conversion” la FL, GL, CL, ... ) 

- Depozitul de materie organică moartă (DOM) 
este compus din două depozite distincte: 
litieră și lemn mort 

- Raportare implicită (Tier 1) - întrega biomasă 
existentă înainte de conversie și întreg 
depozitul de DOM este emis instantaneu  

- Estimarea posibilă prin Stock -Difference:   

unde: Cn – stocul final, Co- stocul inițial,  
TON –perioda de timp necesară tranziției 
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Estimarea CSC in soluri minerale 
(“remaining” la FL, GL, CL, ... ) 

- Ipoteza implicită - depozitul de materie organică din solul 
mineral NU este în echilibru 

- Estimarea posibilă prin Stock-Difference:   

unde: SOCO, O-T – stocul de C organic din solul mineral 
SOCREF- stoc de C de referinți de sub vegetație naturală (sol 
nativ neperturbat, pe 0-30 cm adâncime);   
FLU - factor modificator generat de folosința terenului (valori 
implicite in ghid) 
FMG - factor modificator general de practica de management 
al terenului (valori implicite in ghid) 
FI - factor modificator generat de adaosul de materie organică 
(valori implicite in ghid) 
O-T - perioda de timp necesară tranziției 
În ziua 3-a de instruire este prevăzut Exercițiu 10 pentru 
calcularea emisiilor din soluri agricole prin acestă metodă 



Metodă generică - estimarea emisiilor de non-CO2 

A – date de activitate (ex. suprafața de teren pe care are loc evenimentul) (ha, kha) 
- fie asociate categoriilor de folosință fie agregate la nivel național 

 
EF – factorul de emisie pentru gazele implicate (t sau kg CO2, N2O, CH4/ha)- de obicei există 
valori implicite in Ghid) 
 
Unitățile de măsura să corespundă identic si atenție dacă EF de referință este “C” sau “biomasă 
uscată”! 
 
Exemple: emisiile de N2O din perturbarea solurilor istroic neperturbate, fertilizarea și 
amendarea, emisiile din drenare si inundarea terenurilor, incendii de vegetație  



Estimarea non-CO2 emisiilor din incendierea vegetației  

- Incendii sau ardere controlată și se raportează la noua categorie dacă este în scopul conversiei 
- Sincronizarea emisiilor din incendii de vegetație nelemnoasă (CO2 emis=CO2 absorbit)  
- Nu intreaga biomasă existentî arde (există in Ghid factori privind biomasa disponibilă) 

- unde: A –suprafața afectată, MB - biomasa disponibilă (tone), Cf – factor care reflectă biomasă 
consumată (max 60% arde!), Gef – factor de emisie penru fiecare tip de gaz implicat (CO2, N2O, 
CH4 g la 1 kg de masa uscată consumată) 

- Factorul de emsie (Gef ) este aplicat la cantitatea de biomasă consumată 
 

- ? Se adaugă biomasa subterană 
- ? Incendii de litieră sau intreaga biomasă este afectată  



Structura capitolelor categoriilor de folosință din Ghid  

organizate pe ranguri (Tier1 la Tier 3) 

organizate pe ranguri (Tier1 la Tier 3) 

organizate 
pe depozite 
de C și surse 
de non-CO2 


