Efectul de atenuare a schimbărilor climatice al bioenergiei
provenite din pădurile administrate sustenabil în Europa
Centrală
Rezumat
Comparăm, pe baza datelor publicate, pădurile administrate sustenabil cu cele neadministrate din punct de
vedere al contribuției acestora la atenuarea schimbărilor climatice. În cazul pădurilor gestionate sustenabil,
contabilizarea stocării carbonului (C) bazată pe biomasa și produsele ecostistemelor, conform cerințelor
Convenției cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice nu este suficientă pentru a cuantifica
contribuția lor la atenuarea schimbărilor climatice. Valoarea finală a biomasei constă în utilizarea ei pentru
materiale și bioenergie. Folosind Germania ca și exemplu, arătăm că volumele medii de lemn recoltat din pădurile
administrate activ si sustenabil sunt mai mari decât cele raportate oficial, fiind cuprinse între 56 și 86 de milioane
metri cubi pe an, datorită lemnului de foc recoltat și înregistrat doar parțial. Constatăm că volumul de lemn
recoltat de pe un hectar de pădure poate substitui 0,87 m3/ha− 1 an− 1 de motorină sau 7,4 MWh ha− 1 an− 1, ținând
cont de lemnul de foc neînregistrat, de utilizarea combustibilului pentru recoltare și prelucrare și de eficiența
conversiei energetice. Substituția energetică este cuprinsă între 1,9 și 2,2 t CO2 echiv. ha− 1 an− 1 în funcție de tipul
de producție a combustibililor fosili. Incluzând bioenergia și stocarea carbonului, efectul total al pădurii
administrate sustenabil în atenuarea schimbărilor climatice variază între 3,2 și 3,5 t CO2 echiv. ha− 1 an− 1. Aceste
valori sunt mai mari decât cele raportate anterior datorită contabilizării complete a bioenergiei. Pădurile de
neadministrate, desemnate pentru conservarea naturii, contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin
stocarea carbonului doar aproximativ 0,37 t CO2 echiv. ha− 1 an− 1. În cazul acestor păduri neadministrate nu are
loc substituția combustibililor fosili. Prin urmare, scoaterea pădurilor de sub administrarea sustenabilă și activă
reduce substanțial beneficiile atenuării schimbărilor climatice. Ar trebui să existe un cost de atenuare pentru
trecerea pădurilor din Europa Centrală dintr-un regim de administrare activă într-un regim de protecție. Întrucât
sectorul energetic, nu cel forestier, este recompensat pentru beneficiile climatice ale bioenergiei, propunem o
taxă pe CO2 pentru a compensa contribuția managementului forestier activ la substituirea combustibililor fosili
și la atenuarea schimbărilor climatice. Acest lucru ar stimula producția de lemn pentru diverse utilizări, inclusiv
pentru producția de bioenergie.

1 | INTRODUCERE
Există un consens general asupra faptului că în Europa pădurile au potențialul unui rezervor de carbon
suficient de mare pentru a compensa emisiile de CO2 asociate cu utilizarea terenurilor agricole (IPCC, 2013;
Schulze și colab., 2009). În ciuda acestui fapt, rămâne neclar modul în care sectorul forestier ar putea fi creditat
pentru această contribuție la atenuarea schimbărilor climatice.
Protocolul de la Kyoto a stabilit contabilizarea stocului de carbon înmagazinat în pădure (UNFCCC-COP3,
1997). Ulterior, această contabilizare a fost extinsă și asupra produselor din lemn, în cadrul conferinței de la
Durban(UNFCCC-COP17, 2011) și a Acordului de la Paris (Sato & Nojiri, 2019; UNFCCC-COP21, 2015).
Urmând definițiile Ghidurilor IPCC pentru rezervoarele de carbon și produse din lemn contabilizarea
bioenergiei a rămas o problemă separată. Producția de energie regenerabilă ar trebui să fie contabilizată în
sectorul energetic (Ghidul IPCC, 2006; Schulze, Stupak, & Hessenmöller, 2019). Astfel, contabilizarea carbonului
în sectorul silvic a rămas la nivelul Protocolului de la Kyoto după Conferința de la Durban.
Această schemă de contabilizare nu are consecințe pentru calculul emisiilor de dioxid de carbon la nivel de
țară, atâta timp cât biomasa provenită din pădure este consumată în aceeași țară în care a fost produsă. În orice
caz, întrucât recoltarea lemnului este contabilizată ca o emisie (IPCC, Liniile directoare, 2006), proprietarii de
păduri sunt mai degrabă pedepsiți decât recompensați pentru administrarea sustenabilă a pădurilor lor și s-ar
putea să fie nevoiți să plătească în viitor o taxă pentru emisiile de CO2.
În acest context, „sustenabilitatea” este definită de evoluția volumului de lemn din pădure pe termen lung la
scară regională. În Germania, planurile decenale de amenajare a pădurilor (amenajamentele silvice) prevăd
păstrarea unui volum de lemn constant în pădure la nivel regional. În acest moment, creșterea biologică a stocului
de lemn echilibrează volumul de lemn recoltat. Sustenabilitatea nu definește nivelul volumului de lemn care ar
trebui menținut în pădure. Pădurile pot fi gestionate durabil la diferite niveluri de volum de lemn existent în
pădure, în functie de obiectivele de producție (Burschel & Huss, 2003; Kramer, 1988). În acest studiu
sustenabilitatea este bazată pe parametri cantitativi ai biomasei supraterane, pe durata ciclurilor de producție.
În pădurile administrate sustenabil, nu este permisă recoltarea unui volum mai mare decat creșterea biologică
a pădurii. Deasemenea, schimbarea utilizării terenurilor (de exemplu conversia pădurii în teren agricol) și
distrugerea pădurii nu fac parte din modelul unei păduri administrate sustenabil.
Conform Convenției Cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbările climatice, entitatea care
raportează angajamente pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) este reprezentată de fiecare
țară în parte. Datorită contabilizării doar a schimbărilor de la nivelul stocurilor de carbon (nu și a efectului de
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substituire a combustibililor fosili), silvicultura a înregistrat o presiune din ce în ce mai mare din partea grupurilor
de conservare a naturii care sustin că efectul pădurilor de atenuare a schimbărilor climatice poate fi mărit prin
scoaterea acestora din administrarea activă (Greenpeace, 2018; WBW, 2018). Contribuția produselor din lemn
la atenuarea schimbărilor climatice este mult mai puțin înțeleasă și în consecință, următoarele aspecte sunt
ignorate: (a) obiectivele proprietarului și nu volumul recoltat determină stocurile de carbon din pădure ca și
nivelul de bază pentru sustenabilitate; (b) creșterea biologică a pădurii este sporită de un management adecvat
(Bouriaud, Don, Janssens, Marin și Schulze, 2019; Bouriaud, Marin, Bouriaud, Hessenmöller, & Schulze, 2016;
Ciais și colab., 2008); (c) stocarea carbonului în produse din lemn poate extinde durata de viață a carbonului
sechestrat comparativ cu eliberarea in-situ a CO2 prin descompunere în cazul nerecoltării lemnului și (d)
produsele din lemn care ies din utilizare pot servi drept surse de energie pe lângă lemnul primar și secundar, în
loc să fie eliminate în alte moduri.
Argumentele care favorizează conservarea pădurilor ignoră de asemenea că (a) lucrările de îngrijire a pădurii
(răriturile) cresc rezistența pădurii la secetă și reduc riscul apariției doborâturilor de vânt favorizate de un volum
mare de lemn existent în pădure și de înălțimea arborilor, în special la specia molid și (b) biodiversitatea necesită
o deschidere a coronamentului pădurii pentru instalarea speciilor de lumină. Ignoră faptul că lemnul este recoltat
ca materie primă și cu scopul de a îndeplini nevoile societății. În Germania, deșeurile și produsele din lemn ajunse
la sfârșitul duratei lor de utilizare sunt în cele din urmă folosite pentru producerea de bioenergie, înlocuind
folosirea combustibililor fosili (substituirea energiei; EEG, 2003), chiar dacă sectorul forestier nu primește credite
pentru utilizarea lemnului în producerea de energie. Așteptatul „Forest-Climate-Foundation”
(http://waldklimafond.de) va sprijini adaptarea la schimbările climatice prin subvenții, dar nu va recompensa
contribuția proprietarilor de păduri în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice (Haertel, 2019). În plus,
dacă mai multă pădure este scoasă de sub o administrare activă, cererea de produse din lemn va trebui să fie
suplinită în alte moduri, probabil cu consecințe nedorite asupra balanței nete de carbon la nivel continental și
global (Hirschberger, 2008; Schulze, Frör,& Hessenmöller, 2016; Weingarten et al., 2016). Sathre și O'Connor
(2010) prezintă un rezumat cuprinzător al opțiunilor pe care silvicultura le are la dispoziție pentru atenuarea
schimbărilor climatice, și din motive întemeiate, nu au menționat opțiunea de non-management.
Pe lângă stocarea carbonului în ecosistemele forestiere și în produsele din lemn, utilizarea lemnului pentru
înlocuirea materialelor a căror producție atrage un consum mare de combustibili fosili (substituția produsului)
poate avea beneficii substanțiale asupra schimbărilor climatice. Cu toate acestea, cuantificarea efectului de
înlocuire a produsului este complicată și include diverse incertitudini nerezolvate (Leskinen și colab., 2018). Prin
urmare, în această lucrare este luată în considerare doar substituția de energie.
În continuare, am dori să cuantificăm efectul administrării durabile a pădurilor din Europa Centrală asupra
atenuării schimbărilor climatice, luând în considerare întreaga gamă de utilizări, inclusiv producția de energie și
vom compara efectul acesta calculat complet cu opțiunea de neadministrare.

2 | MATERIALE ȘI METODE
Acest studiu se bazează pe date din Germania, Republica Cehă și Slovacia. Utilizăm date referitoare la stocurile
de carbon și exploatările din pădurile gestionate de Inventarul National Forestier German (BMEL, 2014; BWI-3,
2012) și date privind stocurile de carbon din studii efectuate în păduri neadministrate din Republica Cehă și
Slovacia (Korpel, 1995). Scoaterea pădurilor din administrare are o istorie lungă în fosta Cehoslovacia unde s-au
înființat rezervații forestiere încă din 1895. Korpel (1995) a efectuat inventare succesive între anii 1995 și 1983
în aceste rezerve forestiere pe traiecte de 60 - 100 m lungime într-o varietate de rezervații forestiere care se
întind de la altitudine joasă și până în regiunile alpine.
Stocarea carbonului are loc ca rezultat al creșterii depozitelor totale din ecosistem și al produselor din lemn.
Ne vom referi aici la lemnul brut cu diametre ≥7 cm din biomasa pe picior. Pe lângă acumulările de lemn în pădure
și sub formă de produse, acesta mai este utilizat și pentru energie. Putem diferenția între energia primară dată
de lemnul de foc pentru uz personal (capete, lemn subțire) sau pentru uz industrial, energia secundară provenită
din rumeguș și așchii rezultate al procesării lemnului și energia terțiară care provine din produse din lemn cu alte
utilizări anterioare, utilizate „în cascadă”. În acest studiu grupăm laolaltă utilizarea lemnului pentru energia
secundară și terțiară.
După exploatare, lemnul poate intra în industria de prelucrare ce furnizează o gamă foarte variată de produse
cu durate diferite de viață pentru a căror producție se utilizează de obicei combustibili fosili. În momentul de față
în țările industrializate se înregistrează o creștere a producției de produse din lemn și a energiei asociate de
aproximativ 1,5% (vezi IPCC-SRCCL, 2019), care se datorează în parte înlocuirii produselor nelemnoase dar și
creșterii consumului produselor tradiționale din lemn.
Fondul de produse din lemn este temporar (Schulze și colab, 2019). Lemnul proaspăt recoltat este transformat
în produse ce se elimină treptat după utilizare ca deșeuri sau pentru generarea de energie. După o perioadă de
utilizare, unele produse pot fi deasemenea reciclate în alte produse dar cu o durată de utilizare în general mai
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mică decât a produsului inițial. Pe baza duratei de viață scurte medii sau lungi, cu utilizarea lor succesivă (în
cascadă) (Tabela S1; Wördehoff, Spellmann, Evers, & Nagel, 2011) s-a calculat factorul "half-life" (perioada de
înjumătățire) pentru întreg fondul de produse din lemn ca mediana distribuției timpului de tranzit. Fondul total
de produse lemnoase include rumegușul, plăcile din fibre de lemn și hârtia. Pornind de la durata de utilizare a
produselor s-a realizat o matrice a fazelor de descompunere și transfer între diferite clase a acestora, după
modelul sistemelor compartimentale descrise de Metzler și Sierra (2018). Ponderea lemnului exploatat în
diferite clase de produse a fost apoi utilizată pentru definirea unui vector al acumulărilor de carbon pe fiecare
din acestea. Rata de descompunere și vectorul acumulărilor de carbon au fost ulterior utilizate pentru calculul
distribuției timpului de tranzit al produselor forestiere utilizând ecuațiile lui Metzler și Sierra (2018). Distribuția
timpului de tranzit caracterizează durata de stocare a carbonului în produsele forestiere până la eliberarea lui
înapoi în atmosferă. Mediana distribuției timpului de tranzit definește factorul de înjumătățire (Half-Life) al
produselor.
La fel ca și Döring, Glasenapp și Mantau (2016), presupunem că 50% din produse sunt utilizate pentru
energie. Întotdeauna vor exista unele produse care se descompun în mod natural (ex. un tutore sau un stâlp de
gard), în același mod ca biomasa moartă din păduri neadministrate. Substituția energetică constă în cantitatea
de combustibil fosil înlocuit de energie produsă din biomasă, în acest caz din lemn. Se estimează pe baza a două
ipoteze că lemnul este fie utilizat doar pentru încălzire înlocuind, de exemplu încălzirea cu motorină/diesel fie
că lemnul este utilizat pentru producția de electricitate, pe baza unui mix de combustibili fosili (BAFA, 2019).
Consumul de combustibili fosili pentru exploatarea și procesarea lemnului este preluat din studiul lui Rüter și
Diederichs (2012). Cererea de combustibili fosili pentru exploatarea comercială a lemnului a fost estimată
separat pe baza informațiilor provenite de la firmele de exploatare forestieră.

3 | REZULTATE

3.1 | Păduri administrate versus păduri neadministrate
"Ciclul de viață" al lemnului în condiții de pădure neadministrată, cu pâlcuri de arbori bătrâni este utilizat ca
linie de referință (Figura 1), acceptând totodată că și o pădure primordială din zona temperată este compusă
din astfel de pâlcuri de arbori regenerați în goluri mai mici sau după fenomene perturbatoare majore (Korpel,
1995). După etapa de instalare a vegetației forestiere urmează etapa de creștere activă a volumului pe picior
ce culminează cu "etapa optimă" când lemnul pe picior atinge volumul maxim, urmată de "etapa de declin"
când fenomene destabilizatoare variate (doborâturi de vânt, atacuri de insecte, fungi sau putregaiuri, etc) pot
constitui cauza finală a morții arborilor într-o pădure neadministrată activ. În faza de declin volumele arborilor
vii scad și a celor morți cresc. Prin urmare, conținutul de carbon al ecosistemului poate fluctua mai puțin decât
cel al volumelor de lemn pe picior.
Ciclurile de viață ale făgetelor (Fagus) sau ale molidișurilor (Picea), păduri dominante în Europa (Forest
Europe, 2015), diferă în special în ceea ce privește durata totală a ciclului. În condițiile unei păduri
neadministrate, Fagus sylvatica își finalizează ciclul de viață după aproximativ 230 de ani în timp ce ciclul de
viață al unei păduri de Picea sp. poate dura aproximativ 350 de ani (Korpel, 1995). Aceste cicluri de viață se
bazează pe condițiile climaterice din trecut și pot fi prea optimiste dacă luăm în considerare creșterea
intensității furtunilor, a secetei și bolilor induse de schimbări climatice așa cum se demonstrează recent
(Schelhaas, Nabuurs, & Schuck, 2003; Schulze, 2018; Weller, Weber, Weber, & Schulze, 2019).
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F I G U R A 1 Valori medii ale volumelor supraterane de lemn masiv (diametre >7 cm) intr-o padure neadministrata de fag (a:

Korpel, 1995) si molid (b: Korpel, 1995) in diferite etape de dezvoltare, valori medii ale volumelor de lemn in piete individuale de
observatie (Korpel, 1995), si volumele de lemn ale altor situri supuse conservarii fara exploatarea lemnului in Europa (Blome,
2011; Pauer, 2016). Totodata si evolutia volumului de lemn pe picior bazata pe tabele de randament (Dittmar et al., 1983; Wenk
et al., 1984) si dezvoltarea esantionului pe termen lung urmare a interventiei experimentale cu lucrari de rarituri (fag:
Fabrikschleichach; Pretzsch, 2004, molid: Hochstift; Blome, 2011) unde gradele A, B si C clasifica rariturile in functie de
intensitatea interventiei ca usoare, moderate si puternice . C+ in molid este un tratament prin care 2/3 din arbori au fost extrasi
cu prima raritura/curatire la 19 ani.

Scăderea volumelor de lemn viu în faza de declin este asociată cu o creștere a volumelor de lemn mort care
se descompun aproximativ exponențial în timp (Kahl și colab.,2017; Rock, Badeck & Harmon, 2008). În general
faza de regenerare se suprapune cu faza de declin la 60-80 ani în făgete și molidișuri. Astfel pâlcurile bătrâne,
„monoculturi echiene”, pot să apară pentru 80 ani în făgete și 150 de ani în molidișuri chiar și în condiții de
neadministrare (Korpel,1995). În pădurile de foioase administrate regenerarea indusă de către om se dezvoltă
similar cu cea din pădurile neadministrate (Figura 1), deoarece sunt promovate păturile dense de regenerare
(semințiș) pentru elagarea naturală. Doar într-o etapă ulterioară arborii de calitate superioară sunt selectați și
promovați prin rărituri. Primele etape de dezvoltare sunt diferite pentru pădurile administrate de conifere unde
ajutorarea regenerării naturale și reducerea timpurie a desimii ameliorează creșterea pe picior față de pădurile
neadministrate.
Volumele maxime și media pe picior a unui pâlc echien sunt similare ca mărime la păduri administrate și
neadministrate (Tabel 1), chiar dacă perioada de rotație medie este dublă în condiții de neadministrare în făgete
și triplă în molidișuri neadministrate (vezi și Tabelul S2). Astfel nu putem vorbi despre o "datorie de carbon" a
administrării cum sugerează Holtsmark (2012). Ciclul de rotație și perioada de înjumătățire a arborilor și a
fondului de lemn mort în condiții de neadministrare sunt mai mari decât valorile din pădurile administrate
inclusiv pentru produsele din fag dar durata de viață este foarte similară pentru molid. În general durata de viață
a lemnului mort și a produselor din lemn sunt mai mari pentru Picea comparativ cu Fagus (Kahl și colab., 2017).

3.2 Contabilizarea carbonului pentru atenuarea schimbărilor climatice
Creșterea anuală a pădurii reprezintă singurul input în lanțul de produse lemnoase ale pădurii, pe lângă energia
necesară pentru a le produce. (Tabelul 2). In Germania, volumul acumulărilor anuale crește cu 1% pe an datorită
înclinării spre stânga a distribuției pe clase de vârstă (BWI-3, 2012) cu cea mai mare parte a pădurilor
reprezentate de parcele cu vârsta de 60-80 ani (tăierile din al doilea război mondial). Parte din biomasa existentă
pe picior va pieri urmare a eliminării naturale și va rămâne pe loc. Totodată, în rășinoasele aflate în stadiile
incipiente de regenerare lemnul este tăiat și rămâne pe loc în cadrul tăierilor de îngrijire. În pădurile administrate
rămân de asemenea pe loc pierderile în tăieturi, estimate în medie la 20% din volumul exploatat ce reprezintă
de fapt biomasa aferentă arborilor tăiați. Acest procent supraestimează volumul de biomasă care rămâne în
pădure deoarece coaja și supralungimile specifice buștenilor și lemnului industrial, nu sunt incluse în statisticile
germane referitoare la tăierile de lemn.
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T A B E L 1 Media și maximul volumelor pe picior, schimbările anuale de volum și factorul Half-Life pentru produsele din lemn în
păduri de foioase și conifere administrate sau nu bazate pe studiul BMEL (2014), Schulze et al. (2019), și Korpel (1995; vezi
informațiile suplimentare)
Half-Life ~timp de înjumătățire = Factor de calcul a carbonului stocat in produsele de lemn

Alte materiale lemnoase utilizabile, chiar si crăcile sunt valorificate către muncitorii independenți pentru utilizare
casnică drept lemn de foc. Astfel, estimarea conservatoare a lemnului din tăieturi (așchii)care ramane in pădure
este în jur de 10% din volumul exploatat. Volumul total de lemn scos din pădurile din Germania între anii 20022012, este de 7,91 m3/ha/an, mai mare decât estimările anterioare (Henning, Schnell, & Riedel, 2019). Acest
volum se compune din lemn utilizat de industria lemnului (5.16 m3/ha/an), de lemn vândut însă neînregistrat
(coaja si supralungimi: 0,93 m3/ha/an) precum și de lemn exploatat în special pentru încălzire de către micii
proprietari sau de către muncitori independenți (1,82 m3/ha/an). Jochem, Weimar, Bösch, Mantau, și Dieter
(2015) estimează ca tăierile adiționale de lemn pentru energia primară ar crește statisticile oficiale privind
extragerile de lemn pentru uz industrial cu 20%–30%. Diferența dintre lemnul de foc raportat pe țări către FAO
(Food and Agricultural Organization) și utilizarea reală a lemnului de foc este enormă. Germania a raportat 10,2
mil m3 lemn de foc la FAO (http://www.fao.org/faostat/en#data/ FO, checked 2019), în condițiile în care
rapoartele interne se referă la un volum mai mare de 20 mil m3 utilizat anual ca lemn de foc pentru uz casnic
(Döring et al., 2016). Lemnul total extras ajunge la 70% din creșterea anuală. Lăsat in pădure, acest lemn se va
descompune în CO2 natural și va fi eliberat în atmosferă ca CO2 cu un Half-Life("timp de înjumătățire") similar
descompunerii lemnului în pădurile neadministrate (Rock et al., 2008; Wirth et al., 2004; Tabel 1) ca parte a
ciclului natural al carbonului.
Bilanțul lemnului indică faptul că principala diferență între circuitul natural al carbonului și cel influențat de
om rezultă din utilizarea energiei lemnului ca substitut a energiei din combustibili fosili derivați. Deoarece
energia din lemn este folosită în special pentru încălzire, în mod normal ar substitui uleiul de încălzire (motorina)
în zonele rurale din Germania dar poate fi folosită și pentru producția de energie electrică și termică în centrale.
Astfel s-a cuantificat substituirea unui mix energetic (BAFA,2019). Nu toate produsele de lemn sunt utilizate
pentru energie, de exemplu stâlpii de garduri. Deasemenea exploatarea, transportul și producția din industria
lemnului necesită energie care provine în special din combustibili fosili. Acest consum de combustibili fosili
trebuie luat în considerare în bilanțul energiei și carbonului. Cea mai mare parte din această energie de
prelucrare este utilizată în industria lemnului. Exploatarea și scosul lemnului la drum auto necesită aproximativ
0,3%–0,7% din echivalentul de carbon recoltat (Forstservice Beetz and Forestservice Baldauf, comunicare
personală; Weiss, 2002).
În total, cantitatea de lemn care este utilizată în cele din urmă pentru producția de energie poate fi
transformată în echivalenți diesel pe baza conținutului de energie din lemn și diesel/motorină sau într-un mix
energetic.
Volumul de 5,33 m3lemn /ha/an disponibil pentru substituție corespunde la aproximativ
3
0,87 m diesel /ha/an ținând cont de necesarul de combustibil fosil pentru producție (Tabel 2). Acesta se traduce
într-o economie netă de 1,93 t CO2-echiv./ha/an, când se tine cont și de eficiența conversiei energetice. Dacă
lemnul este folosit pentru înlocuirea mix-ului energetic menționat, economiile de emisii echivalente CO2 ar fi de
2,15 t CO2-echiv. /ha/an. Cuantificând efectul total de atenuare a schimbărilor climatice ale pădurilor administrate
ar trebui adăugată și variația stocurilor. Efectul total de atenuare a schimbărilor climatice ar fi suma variației
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stocurilor plus economiile din substituirea energiei, ajungând la economii de la 3,22 la 3,45 t CO2-echiv. / ha/an.
Nu putem cuantifica substituția energetică a produselor (substituția produselor) din cauza lipsei informațiilor
(IPCC-SRCCL, 2019). Întrucât fondul de produse din lemn din țările industrializate crește cu aproximativ 1,5% anual
(IPCC Guidelines, 2006), este foarte probabil să existe o înlocuire continuă a materialelor consumatoare de energie
cu lemn pe lângă creșterea consumului de produse din lemn existente. Cu toate acestea, lipsesc informații cu
privire la gradul în care are loc substituția produselor (Hafner & Schäfer, 2017; Sathre & Gustavsson, 2009).
Privind la structura creșterii pădurilor pe componente (Figura 2) observăm că o fracțiune mai mare din
creșterea lemnului intră în bioenergia primară (lemn subțire și coajă) decât în creșterea stocurilor și a lemnului
mort.
T A B E L 2 Creșterea, alocarea, utilizarea produselor și economiile de emisii de CO2 fosil prin utilizarea energiei lemnului, luând ca
exemplu fluxul național german de lemn
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Mai puțin de 50% din creștere se regăsește în fondul de produse din lemn. Deoarece doar jumătate din produse
sunt utilizate pentru producția de energie până la sfârșitul vieții, aproximativ 50% din creștere este în cele din
urmă utilizată pentru bioenergie. Prin urmare lemnul subțire și coaja contribuie mai mult la bioenergie decât
produsele abandonate. Întrucât lemnul de foc este utilizat în principal în proprietățile mici din zona rurală,
proprietarii mici de terenuri contribuie semnificativ la atenuarea schimbărilor climatice. Totuși Figura 2 indică
existența unei limite superioare pentru generarea de energie din biomasa din pădurile gestionate durabil
(Schulze, Körner, Law, Haberland, & Luyssaert, 2012).
În pădurile neadministrate, acumularea stocurilor este singurul proces care contribuie la atenuarea
schimbărilor climatice iar creșterea netă pe termen lung a stocurilor ar fi zero atât în condiții de gestionare
durabilă cât și în condiții de neadministrare în absența unor factori perturbatori. Luând ca exemplu Parcul
National Hainich, inventarele repetate arată o creștere a stocurilor de 0,4 m3 /ha/an (Hainich, 2015). Acest lucru
ar fi echivalent cu 0,37 t CO2/ha/an, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din efectul de atenuare al pădurilor
gestionate comercial.
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F I G U R A 2 Structura/alocarea creșterii pe diferite componente (coloana stângă) și originea lemnului utilizat pentru bioenergie
(coloana din dreapta)

4 | DISCUȚII
În acest studiu demonstrăm că potențialul de atenuare a schimbărilor climatice la nivel regional al pădurilor
gestionate durabil este de aproximativ 10 ori mai mare decât acela al pădurilor neadministrate, pe baza duratei
de viață a arborilor în păduri fără management. Diferența se datorează în principal efectului de substituție prin
utilizarea produselor de lemn aruncate și folosite ca materie primă pentru bioenergy. Efectul de atenuare pe care
îl are creșterea stocurilor de carbon în ecosistemele forestiere este mic comparative cu cel pe care îl are
bioenergia (Tabel 2; 63%). Pădurile seculare Europene și pădurile neadministrate s-ar putea să nici nu atingă un
asemenea potențial în viitorul apropiat dacă în prezent sunt la stocuri maxime.
În Europa, media pe suprafață a volumelor pe picior nu a diferit semnificativ între pădurile aflate în
administrare și cele neadministrate. Acest lucru poate fi diferit în alte regiuni ale lumii unde se pot atinge volume
mai mari pe picior pe termen lung, ca de exemplu în zona Pacificului de Nord-vest al Americii de Nord (Hudiburg
et al., 2009) sau în Tasmania (Keith, Mackey, & Lindenmayer, 2009). Principalele specii de arbori în Europa (F.
sylvatica și Picea abies) nu ating vârste foarte înaintate nici măcar în arii protejate. În cazul fagului cauza
principală o reprezintă fungi care duc la putrezirea lemnului (Schulze, 2017). La molid, se datorează doborâturilor
de vânt care afectează această specie cu rădăcini superficiale. În general doborâturile de vânt sunt urmate de
explozii ale populațiilor de gândaci de scoarță care se produc la intervale de 70-100 de ani atât în America de
Nord (Nikiforuk, 2011) cât și în Europa (Weller et al., 2019). În plus, acestea se pot produce și în cazuri de secetă
fără a fi precedate de doborâturi de vânt. Astfel, pentru ariile protejate cu păduri seculare, eliberarea carbonului
prin descompunere este apropiată de rata de sechestrare prin fotosinteză, neglijându-se cantitatea mică de
carbon care este depozitată pe termen lung în sol (Schrumpf, Schumacher, Schoening, & Schulze, 2008). Stocarea
carbonului în sol se pare că are accelași ordin de mărime în pădurile administrate și în cele neadministrate, în
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principal datorită tehnicilor moderne de recoltare care fac ca o mare parte din pădure să rămână neafectată de
traficul utilajelor de exploatare/harvesterelor care operează pe trasee permanente predeterminate (I. Schoning,
comunicare personală). Totuși, deoarece în pădurile administrate lemnul si carbonul suprateran sunt înlăturate,
nu putem exclude diferențe în depozitele de carbon din sol care pot să apară pe termen lung (C.A. Sierra, transmis
spre publicare).
O diferență majoră între pădurile administrate și cele neadministrate o reprezintă furnizarea de lemn pentru
stocul/fondul de produse (Figura 3). Acest fond de produse este temporar deoarece lemnul intră în stoc și apoi
iese din nou după utilizare. Astfel, cantitatea de carbon din produse este aproape constantă, sau prezintă oscilații
minore cu ciclul de recoltare (Schulze et al., 2019). Contabilizarea suplimentară a fondului de produse, cum este
propus prin Acordul de la Paris, și stocul aferent nu dezvăluie capacitatea totală de atenuare a schimbărilor
climatice a managementului forestier. Utilizarea în cascadă a produselor din lemn nu va schimba probabil această
situație (Tabel S1). Durata de viață a carbonului sechestrat crește cu utilizarea și reutilizarea în cascadă, dar
amânarea emisiilor este probabil doar pentru câțiva ani deoarece reutilizarea tinde să transforme produsele cu
durată lungă de viață în produse de scurtă durată. Acest lucru se poate schimba în viitor dacă produsele bazate
pe combustibili fosili (materiale plastice) sunt înlocuite cu produse biologice de durată lungă (WBW, 2018). Figura
3 arată deasemenea că fracțiunea din fotosinteză care este preluată în produse și energie este destul de mică
(4.1%). În partea de producție a ciclului de carbon lemnul este transmis din pădure către industria lemnului și de
acolo către instalațiile de producere a energiei. Emisiile de CO2 legat prin fotosinteză rezultă eventual din
descompunerea produselor sau din producerea energiei la momentul final al utilizării.

FIGURA 3 Fluxurile de carbon în păduri adminsitrate și neadministrate. Cifrele indică fracțiunea de asimilare a CO2 ca referință
(100%)

Rezultatele noastre confirmă studii anterioare de modelare a dinamicii gazelor cu efect de seră în păduri și
produse de lemn. Werner, Taverna, Hofer, Thurig, și Kaufmann (2009) au arătat că pentru Elveția numai scenariul
de gestionare a pădurilor a dus la un efect de atenuare a schimbărilor climatice pe termen lung. O reducere a
nivelului de management a avut ca rezultat emisii nete mai mari. Totuși, rezultatele noastre contrastează cu cele
obținute de Harmon, Ferrell, și Franklin (1990) care au plecat de la premiza unor eficiențe mult mai reduse în
conversia lemnului recoltat la produse cu durata de viață ridicată și bioenergie. Prin urmare, rolul pădurilor în
atenuarea schimbărilor climatice poate depinde de diferențe regionale în ceea ce privește modul de gestionare
a acestora și utilizarea lemnului, precum și de metodologiile specifice de contabilizare utilizate (ex. Chen, TerMikaelian, Yang, & Colombo, 2018).
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Efectul major al fluxului de lemn în sistemul economic este utilizarea finală a energiei încorporate în produsele
din lemn, care poate fi utilizată ca bioenergie, înlocuind combustibilii fosili. În sistemele de energie moderne care
se bazează pe producția de energie regenerabilă, energia din biomasă va avea un rol de tamponare a energiei
regenerabile din surse care fluctuează În prezent, aproximativ 50% din fondul de produse este utilizat pentru
bioenergie în Germania (Doring și colab., 2016). Poate fi posibilă creșterea acestei fracții în viitor, dar va rămâne
imposibil să recuperezi toate produsele.
În scopuri de raportare, efectul de atenuare a schimbărilor climatice pe care îl are generarea de bioenergie
este contabilizat în sectorul energetic și nu în cel silvic (IPCC Guidelines, 2006). De asemenea, sectorul industrial
și nu cel forestier este cel care primește creditele pentru posibilele creșteri în fondul de produse și pentru
atenuarea rezultată din substituția produselor mari-consumatoare de combustibili fosili. Astfel, dezbaterea pe
subiectul atenuării schimbărilor climatice în sectorul forestier este centrată în jurul modului în care pot fi crescute
stocurile de carbon (Riedel, Sturmer, Hennig, Dunger, & Bolte, 2017), neglijându-se faptul că produsul final al
lemnului e energia. Mai mult, perioadele de regenerare (rotații) rapide duc la o creștere a substituției
combustibililor fosili și, posibil, la o creștere a fondului de produse de lemn. În molidișuri, pădurea administrată
are două – până la trei cicluri de viață în timpul unui singur ciclu de viață al unei păduri neadministrate. Cu toate
acestea, cantitatea acumulată de emisii economisite prin substituția combustibililor fosili într-un interval de timp
comparabil este cea care ar trebui să conteze în dezbaterea pe atenuare (Schulze et al., 2019). Recoltarea
lemnului în cadrul silviculturii sustenabile nu reprezintă o emisie, ci este baza pentru substituția combustibililor
fosili și a mai multor materiale consumatoare de combustibili fosili. Numai în contextul schimbării categoriei de
folosință a terenurilor, defrișarea este o emisie. Astfel, sectorul forestier ar trebui să vândă lemn în unități de
substituție a combustibililor fosili, care ar trebui creditați silviculturii și ar justifica plăți către proprietar.
Deasemenea ar oferi un stimulent pentru creșterea productivității pădurilor, nu doar a stocurilor de pădure și ar
duce la evitarea neînțelegerilor în privința balanței de carbon (Grassi, Pilli, House, Federici, & Kurz, 2018).
În cazul pădurilor neadministrate, contribuția acestora la atenuarea schimbărilor climatice prin stocarea
carbonului este foarte mică sau aproape zero. Lipsește contribuția la substituția combustibililor fosili. Faptul
acesta ar trebui să justifice perceperea unui cost de carbon și energie pentru scoaterea pădurilor de sub
administrare. Prin contrast, substituția energetică prin managementul forestier pe suprafață utilizată este doar
de 4% din puterea de generare a turbinelor eoliene calculată la turbine de 1,5 MW amplasate la 420 m una de
alta și o eficiență de 20% ca în Germer și Kleidon (2019), și mai puțin de 0,1% din energia generată de panouri
solare pe suprafață folosită. Ca urmare, va exista o competiție pentru utilizarea terenurilor în viitor, având în
vedere faptul că pădurile oferă beneficii suplimentare societății.
Devine clar că adăugând un sistem de contabilizare pentru stocarea carbonului în produse din lemn la schema
de contabilizare forestieră a redus prejudecata dintre pădurile neadministrate și cele gestionate, dar această
extensie nu este suficientă. Contabilizarea poducerii de lemn pentru generarea de energie și substituirea
combustibililor fosili rămâne invizibilă, precum și efectul datorat înlocuirii materialelor și produselor mariconsumatoare de combustibili fosili cu lemn și produse din lemn cu o intensitate redusa de combustibili fosili.

5 | EXISTĂ O SOLUȚIE?
Contabilizarea zero a bioenergiei de către industria energetică a fost menită să evite dubla contabilizare a
emisiilor. Cu toate acestea, sectorul forestier ar trebui să fie recompensat pentru eforturile depuse la
managementul durabil al pădurilor într-o lume în schimbare și ar trebui luate în considerare următoarele sugestii.
• Recoltarea durabilă nu ar trebui să fie considerată ca emisie în sectorul forestier deoarece lemnul care intră
într-un lanț de produse face parte din ciclul natural al carbonului (provine din fotosinteză), unde timpul de
înjumătățire a proceselor de descompunere după mortalitatea naturală și acela al lemnului recoltat sunt foarte
similare. Cu toate acestea, această abordare poate fi criticată pentru că nu contabilizează emisiile reale care au
loc în combustie. Natura ciclului carbonului sugerează faptul că, contabilizarea emisiilor de carbon provenite
din resurse de origine recentă biogenă ar trebui să fie eliminată.
• În viitor, emisiile generate de producția de energie pe bază de combustibili fosili ar putea plăti o taxă pe CO2.
Intenția politică este ca taxa pe CO2 să fie restituită publicului. În cazul bioenergiei, impozitul pe CO2 ar putea fi
utilizat pentru a recompensa proprietarii de păduri, care au facilitat furnizarea acestei resurse durabile și
regenerabile și au contribuit astfel la atenuarea schimbărilor climatice.
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