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COST E44 „STRATEGIA PRZEROBU DREWNA”
– KONFERENCJA I WARSZTATY W MEDIOLANIE
1

Konferencja i warsztaty kończące akcję COST E44 odbyły się w Mediolanie podczas targów Xylexpo. Zaprezentowano na nich zagadnienia i poglądy związane
z opracowaniem europejskiej strategii przerobu drewna. Przedstawiono i omówiono sprawozdania krajowe, które stanowić mogą punkt wyjścia dalszych
działań zmierzających do opracowania wspólnej dla Europy strategii rozwoju
sektora leśno-drzewnego.
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Tegoroczne targi Xylexpo w Mediolanie dały nie tylko możliwość zapoznania
się z bogatą ofertą wystawców, lecz również były miejscem konferencji
i warsztatów Akcji COST E44 „Strategia przerobu drewna”. Zaprezentowana
tematyka podejmowała zagadnienia wielofunkcyjnego leśnictwa, zmian klimatycznych, przepływów surowcowych w europejskim przemyśle drzewnym, płyt
drewnopochodnych jako materiałów dla budownictwa. Podkreślono znaczenie
innowacji w łańcuchu leśno-drzewnym oraz przedstawiono rolę biomasy
w światowym systemie energetycznym. Kierownik projektu COST E44, prof.
Joris van Acker, pracujący w Laboratorium Technologii Drewna na Uniwersytecie w Gent, w swoim wystąpieniu pt. „Jakość drewna jako podstawa europejskiej
strategii przerobu drewna” przedstawił dorobek wspólnego przedsięwzięcia.
Tematyka dwudniowych warsztatów, będących swoistym podsumowaniem
całokształtu działalności w COST E44, dotyczyła takich zagadnień jak: rola
tarcicy w stabilnym łańcuchu leśno-drzewnym, przepływ materiałów pomiędzy
zakładami firmy Koskisen Oy realizującymi założenia integracji produkcji, rynki
produktów drzewnych w Europie północno-zachodniej na przykładzie Holandii.
Drugi dzień warsztatów poświęcono trzem blokom tematycznym: podaży drewJoanna PIKUL-BINIEK, Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska
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na (zapotrzebowanie przemysłu drzewnego na surowiec i jego podaż w Bułgarii,
wpływ parzenia drewna liściastego na zmiany jego barwy, stymulatory rozwoju
sektora leśno-drzewnego w Polsce, przepływy materiałowe i produktowe na
Słowacji), jakości drewna (jakość drewna i właściwości tarcicy z jodły olbrzymiej, oddzielanie bielu od twardzieli przy pierwiastkowym przerobie drewna
sosny zwyczajnej, różnice między dojrzałym a młodocianym drewnem liściastym) oraz przyszłym wyzwaniom. Za ważne uznano kwestie dotyczące zależności między ilością a jakością i wykorzystaniem gatunków szybko rosnących
w europejskim łańcuchu leśno-drzewnym, nowoczesności produktów drewnopochodnych, zmian klimatycznych oraz możliwości wykorzystania odpadów
drzewnych i drzew szybko rosnących na cele energetyczne. Dodatkowo uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z działalnością Unità di Ricerca
per le Produzioni Legnose Fuori Foresta – jednostki badawczej zajmującej się
zagadnieniami hodowli topoli.
W podsumowaniu działalności Akcji COST E44 podkreślono, iż pozwoliła
ona na określenie strategicznych opcji przyszłego rozwoju łańcucha leśnodrzewnego. Wskazano na konieczność wsparcia przemysłów bazujących na
drewnie liściastym oraz drewnie wysokiej jakości, dążenia do wykorzystywania
takiego surowca w produkcji wyrobów wysokiej jakości, co powinno sprzyjać
zrównoważonemu wykorzystywaniu wszystkich dostępnych zasobów. Zwrócono
też uwagę na szczególną rolę przemysłu płyt drewnopochodnych w kształtowaniu krajowych łańcuchów leśno-drzewnych, ze względu na odbiorców finalnych
produktów tego przemysłu, tj. meblarstwo i budownictwo.
Akcja COST E44 zaowocowała bogatym zbiorem informacji (A European
wood processing strategy: future resources matching products and innovations.
Conference proceedings. Fiera Milano/Rho, Milan – Italy 30 May 2008. Sesto
San Giovanni, Milan – Italy 2–3 June 2008) na temat relacji zachodzących na
osi: leśnictwo – przemysł drzewny w podziale na poszczególne kraje. Informacje
te mają umożliwić decydentom opracowanie wspólnej dla Europy strategii rozwoju łańcucha leśno-drzewnego, a także stanowić punkt wyjścia dla dalszych
badań naukowych i poszukiwania racjonalnych rozwiązań aplikacyjnych.
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COST E44 „WOOD PROCESSING STRATEGY”
CONFERENCE AND WORKSHOPS IN MILAN

Summary
An accompanying event to this year’s Xylexpo Fair in Milan was the final conference of
COST Action E44 together with last workshops during the Action. The variety of issues
presented and various points of view reflected the complexity of the subject which is a European wood processing strategy.
During the meeting a set of Country Reports on the forestry-wood chain in different European countries was presented and discussed. This collection of reliable information may be
a basis for further studies into the issue of common European strategy in the field of wood
processing.
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