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Władysław Strykowski1

SPRAWOZDANIE Z COROCZNEJ KONFERENCJI
EUROPEJSKIEGO INSTYTUTU LEŚNEGO
Doroczna Konferencja Europejskiego Instytutu Leśnego odbyła się 15 października
2010 roku w Dreźnie. Konferencji towarzyszyło seminarium dotyczące biomasy pochodzącej z lasów i pozostałych obszarów.
Słowa kluczowe: EFI, program, sprawozdanie, badania

Od kilku lat, zgodnie z postanowieniami członków Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI), doroczne posiedzenia plenarne organizowane są w krajach członkowskich, zgłaszających wolę ich przeprowadzenia. Ostatnie z nich odbyło się w
Dreźnie 15 października 2010 roku.
Konferencja była jednodniowa, w trakcie której, oprócz programu związanego
głównie z działalnością EFI, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie przedstawił
syntezę materiałów pt. „Biomasa z lasów i pozostałych obszarów”. Materiały te
zawierają referaty12omawiające problematykę biomasy w Niemczech, Rosji, Austrii, Włoszech i Szwecji:
–– A. Berman: Biomasa z lasów i pozostałych obszarów. Produkcja i zużycie,
–– H. Roder: Samowystarczalność drewna w Niemczech i w Europie – Stan aktualny i perspektywy,
–– A. Berman i in.: Możliwości i bariery dla drewna krótkich rotacji,
–– U. Kies, D. Herold: Niemiecki Sektor Leśny. Narodowy benchmarking, regionalne klastry i rola inicjatyw sieciowych,
–– V. Petrov, A. Orlov: Energetyczna utylizacja drewna w północno-zachodniej
Rosji,
–– P. Liebhard i in.: Status quo drewna krótkich rotacji i systemy rolno-leśne,
–– G. Picchci, R. Spineli: Techniki i technologie produkcji drewna krótkich rotacji,
–– M. Weich: Status quo drewna krótkich rotacji i systemy rolno-leśne w Szwecji.
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Prezentowane na konferencji materiały wydane przez Federal Ministry of Food,
Agriculture and Consumer Protection są dostępne w Instytucie Technologii Drewna
w Poznaniu.
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Roczny raport, który był przedmiotem dyskusji, został przesłany członkom
EFI w czerwcu 2010 roku. Jest on także dostępny na stronach http:/www.efi.int/
portal/virtual library/annual reports. Wyniki badań audytorskich potwierdziły prawidłowe działanie EFI w roku objętym audytem.
W raporcie w sposób syntetyczny określono strategię działania EFI do 2025
roku. Misją EFI jest wzmacnianie i mobilizacja europejskich badań leśnych i ekspertyz adresowanych dla potrzeb podmiotów podejmujących decyzje z zakresu
lasów i leśnictwa.
W celu wdrażania misji EFI niezbędne jest:
–– prowadzenie badań i wykonywanie ekspertyz na poziomie paneuropejskim,
–– prowadzenie polityki doradztwa dotyczącego leśnictwa związanego z Europą,
–– ułatwianie i stymulowanie powstania leśnych sieci na poziomie paneuropejskim,
–– wspieranie zapotrzebowania na politykę bezstronności związaną z informacją
w europejskich lasach i leśnictwie,
–– rzecznictwo wspierające badania leśne i naukowe informacje jako podstawy
dla decydentów w zakresie polityki leśnej w Europie.
Głównymi kierunkami badań EFI są:
–– lasy dla wielorakich potrzeb,
–– lasy, klimat i energia,
–– polityka sektora leśnego i zarządzanie,
–– przyszłość lasów i badań.
Ważnym punktem posiedzenia był wybór dwóch członków Rady na okres
2010-2013. Spośród pięciu osób kandydujących do Rady (Aleksander Alekseev,
Peter Csóka, Jean-Marc Guehl, Michael Köhl, Ivo Kupka), w wyniku głosowania
mandaty członków Rady na obecną kadencję uzyskali: Jean-Marc Guehl (INRA,
Francja) i Michael Köhl (Uniwersytet w Hamburgu, Niemcy).
Ustalono, że tegoroczna Plenarna Konferencja EFI odbędzie się w Uppsali
(Szwecja).

REPORT ON THE ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN
FOREST INSTITUTE
Summary
The Annual Conference of the European Forest Institute (EFI) was organised on 15th
October 2010 in Dresden. The Conference was accompanied by a seminar on biomass
from forests and other lands.
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