
Agenda item 8. Pajiști 



Introducere 

• Pajiști – gospodărite (ca acțiune antropică) + naturale (care nu sunt 
sub infleunța antropogenă directă cel puțin în ultimii 20 de ani) 

• Definiția subcategoriilor existente – numeroase practici de 
management a solului și biomasei, inclusiv forme numeroase de 
degradare 

• Depozitele de carbon: biomasă (ABG, BGB), SOC, DOM (LT, DW) 



7.1a Cerințe de raportare și abordări metodologice pentru estimarea și raportarea schimbării 
stocului în depozite de C – nivelul metodologic 1 pentru “pajiști rămase pajiști ” 

• Biomasa  

• Metoda: creșterea stocului într-un singur an se presupune egală cu pierderea 
de biomasă în același an (T1), G-L or S-D (T2, T3) 

• Factori: CS (T2, T3) cu includerea straturilor de vegetație lemnoasă, biomasa 
subterană (factori impliciți in Ghid), tipuri de management al vegetatiei 
erbacee (intensitaea, compozitia, productivitatea) 

• Date de activitate: naționale 

 

 



Depozitul de masă organică moartă  

 

Metoda 

• T1 - presupune că acest depozit este în echilibru. Nu sunt date valori implicite 
in Ghid.  

• T2 si T3 – estimează schimbări prin G-L sau S-D, cu diferite grade de detaliere 
a datelor de activitate si factorilor de emisie.  



Depozitul de materie organică din sol mineral 

• Metoda: T1 si T2 – multiplicarea “stoc de carbon de referinta” (determinat 
potrivit climatului, vegetației naturale, textura). “factorii modificatori ai 
stocului de C” (definiti de tipul de gospodărire) 

 

• Factori: SOCref, FLU, FMG, FI (T1, T2) sau CS (T2, T3) 

 

• Date de activitate: naționale, stratificare pe criteriile aplicabile pentru SOCref și 
factorii modificatori 

 

• T3 - implică modele bazate pe cantitățile de C intrate in sol in diverse forme și 
ratele de descompunere  



• Arbore pentru 
alegerea FI 

Valori implicite ale factorilor modificatori (FLU, FMG, FI) 



6.1b Cerințe de raportare și abordări metodologice pentru estimarea și raportarea schimbării 
stocului în depozite de C – nivelul metodologic 1 pentru “terenuri în conversie la pajiști” 

• Conversii au loc în interiorul categoriei  
• Ex. de la pajiști negospodărite la pajiști gospodărite, de la fâneață la pășune, etc. 

• Conversii au loc între folosințele din interiorul categorei și alte categorii de 
folosințe:  
• Ex. de la fâneață la pădure sau la livadă 

 

• Conversia are 2 faze:  
• Faza 1 - schimbare bruscă a vegetatiei existente în anul conversiei 
• Faza 2 - reprezinta procesul treptat de pierdere și câștig de biomasă în timpul unei perioade 

de tranziție la noul sistem aflat în starea finală de echilibru. 
• Transferul între depozite în timpul conversiei se face cu o matrice porționării depozitelor în 

perturbari 
 



“Terenuri în conversie la pajiști”- Biomasa 

• Metoda: BAFTER = 0, ∆CG – pentru biomasă lemnoasă (T1); porționare a 
depozitelor prin perturbare (T2, T3) 

 

• Factori: impliciți pentru toate categoriile de folosințe “rămase” în 
aceeași folosință din Ghid (T1) sau naționali (T2, T3) 

 

• Date de activitate: naționali 



“Terenuri în conversie la pajiști”- Solul mineral 

• Metoda: Stocul t1 si t2 calculat cu SOCref, FLU, FMG, FI și anualizat functie 
de perioada de tranzitie între t1 și t2 (T1, T2)  

 

• Factori: impliciti și naționali (stratificare și date spațial explicite, inclusiv 
informații cantitative asupra managementului solului și biomasei) 

 

• Date de activitate: nationale, stratificate și spatial explicte (T2, T3) 


