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Streszczenie

Targi Leœne KWF w Tagung by³y najwiêkszymi targami bran¿y leœnej w 2008 roku. Odby³y siê one po raz piêtnasty w wiosce
Tagung w Niemczech w dniach 4-7 czerwca. Targi organizowane s¹ co cztery lata. Przyjecha³o na nie 400 wystawców z 18
krajów. Piêtnaste targi KWF Tagung zorganizowano pod has³em: „Du¿y popyt na drewno - silny rozwój bran¿y”. Targi leœne
sk³ada³y siê z wystaw techniki i technologii leœnej, pokazów w terenie, kongresu naukowego. Tegoroczne targi odwiedzi³o ponad
50 tysiêcy goœci.

XV MIÊDZYNARODOWE TARGI LEŒNE KWF
W TAGUNG (NIEMCY)

W dniach 4-7 czerwca 2008 r. w Tagung ko³o Schmal-
lenberg w Pó³nocnej Westfalii odby³y siê XV Miêdzynarodowe
Targi Leœne organizowane przez Kuratorium Pracy i Techniki
Leœnej (KWF). Kuratorium to zajmuje siê przede wszystkim
testowaniem maszyn i urz¹dzeñ dla leœnictwa. Siedzib¹ KWF
jest miejscowoœæ Gross-Umstadt w Niemczech. Oficjalnym
partnerem w Polsce jest Oœrodek Rozwojowo-Wdro¿eniowy
Lasów Pañstwowych w Bedoniu.

Rozmiar Targów KWF jak i sposób demonstrowania
maszyn, a zw³aszcza prezentacja ich zastosowañ w przebada-
nych technologiach, powoduje, ¿e imprezy te s¹ organizowane
co cztery lata. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e s¹ po³¹czeniem kongresu
zawodowego oraz pokazów praktycznych maszyn i techno-
logii. Podczas kongresu zaprezentowano liczne wyk³ady, jak
np. „Czego ucz¹ katastrofy”, „Drgania i spaliny najnowszych
silników spalinowych”, „Trendy techniki w lesie”, „Energia
z drewna” i wiele innych. Warto nadmieniæ, ¿e podczas kongre-
su poruszono zagadnienie szkód w glebie powodowanych
przez maszyny leœne w aspekcie nacisków i ugniatania gleby.
Jeszcze raz podkreœlono, jak wa¿ny jest odpowiedni dobór
opon. Ma on wp³yw nie tylko na mobilnoœæ maszyny, ale
równie¿ na powodowane przez ni¹ szkody w œrodowisku
naturalnym.

Has³o przewodnie obecnych Targów brzmia³o: „Du¿y
popyt na drewno silny rozwój bran¿y”.
W prezentacji maszyn i urz¹dzeñ wziê³o udzia³ ponad 400
wystawców z kilkunastu krajów. Byli tam tacy, którzy maj¹ ju¿
ugruntowan¹ pozycjê na rynku oraz szereg nowych produ-
centów, którzy chc¹ w tym sektorze zaistnieæ. Zawsze mo¿na
byæ pewnym, ¿e zobaczy siê coœ nowego i interesuj¹cego.
Z Polski swoj¹ ofertê zaprezentowa³o 8 wystawców, m.in.
Oœrodek Transportu Leœnego z Jarocina, Oœrodek Rozwojowo-
Wdro¿eniowy Lasów Pañstwowych z Bedonia.

Targi trwaj¹ce 4 dni odwiedzi³o ponad 50 tys. osób, w tym
700 osobowa grupa leœników, naukowców i przedsiêbiorców
z Polski. Wœród znamienitych goœci byli: Minister Œrodowiska,
Zasobów Naturalnych i Leœnictwa Janusz Zaleski oraz
Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych Marian Pigan.

Teren targów zosta³ zlokalizowany na ogromnym wznie-
sieniu, które w wyniku huraganowych wiatrów zosta³o niemal
w ca³oœci wylesione. Porastaj¹ce go g³ównie drzewostany
œwierkowe nie by³y w stanie oprzeæ siê niszczycielskiej sile
przyrody. Stoiskom wystawienniczym towarzyszy³y pochylo-
ne, nieusuniête z³omy i wywroty, a tak¿e pniaki i karpy.

W zwi¹zku z tym, ¿e ca³e targi zajmowa³y prawie 9 ha
powierzchni wystawienniczej, zlokalizowano dwa wejœcia:
pó³nocne i po³udniowe. Powierzchnia œcie¿ek dla zwiedza-

j¹cych zosta³a utwardzona materia³em skalnym, zrêbkami lub
po prostu mas¹ bitumiczn¹. Na skrzy¿owaniach œcie¿ek umie-
szczone by³y tablice informacyjne oraz mapy z aktualn¹ lokali-
zacj¹. Wszystko w trosce o zwiedzaj¹cych.

Uczestnicy targów mieli okazjê zobaczyæ m.in. uprz¹tanie
powierzchni pohuraganowych za pomoc¹ harwestera. Temat
ten wydaje siê szczególnie aktualny w dobie nader czêstych

Rys. 1. Harwester John Deere 1470D podczas pracy na powie-
rzchni pohuraganowej (fot. H. Kawalec)
Fig. 1. Harvester John Deere 1470D during work on the
damaged area caused by hurricane (photo. H. Kawalec)

Rys. 2. Kolejka linowa zamontowana na pojeŸdzie samocho-
dowym (fot. H. Kawalec)
Fig. 2. Cable railway system mounted on the truck during work
(photo. H. Kawalec)
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anomalii pogodowych. Pracy harwestera (rys. 1) towarzyszy³
pilarz, który odcina³ drewno od karp.

W górach zerwanie pozyskanego drewna bardzo czêsto
umo¿liwia tylko kolejka linowa. Jest ona nie do przecenienia w
miejscach trudno dostêpnych, gdzie wjazd tradycyjnej
maszyny do zrywki drewna jest niemo¿liwy (rys. 2).

Czo³owi œwiatowi producenci maszyn leœnych zaprezento-
wali swoj¹ bogat¹ ofertê. Imponuj¹co przy tym wygl¹da³o
stoisko firmy John Deere (rys. 3) - producenta, którego
maszyny maj¹ najwiêkszy udzia³ procentowy w liczbie maszyn
przy pozyskaniu drewna.

Rys. 3. Jedna z maszyn na stoisku John Deere - skider chwyta-
kowy (fot. H. Kawalec)
Fig. 3. One of the John Deere machines - grapple skidder
(photo. H. Kawalec)

Rys. 4. Stoisko znanej w Polsce firmy Valmet (fot. H. Kawalec)
Fig. 4. Presentation of Valmet - famous machines maker in
Poland (photo. H. Kawalec)

Na Targach mo¿na by³o zapoznaæ siê z ofertê handlow¹
innych mniej czy bardziej znanych w Polsce producentów
(rys. 4.), jak równie¿ zupe³nie nieznanych.

Nie do pominiêcia by³a ogromna liczba wystawców wyspe-
cjalizowanych w poszczególnych elementach, czy z czêœciami
do wszelkiego rodzaju maszyn leœnych, tzn. Z silnikami,
g³owicami operacyjnymi, oponami, k³onicami itd. Zaprezento-
wano nowe modele maj¹ce tam swoj¹ premierê oraz te, które
istniej¹ na rynku ju¿ wiele lat, ale ze wzglêdu na swoje walory
znajduj¹ ci¹gle nabywców.

The 15th edition of International Forest Fair KWF in Tagung, Germany

Summary

KWF Tagung was the biggest European demo show in 2008 of the forestry trade. It has been held for the fifteenth time in a village
called Tagung in Germany between 4-7 June. It is organized every four years. There were about 400 participants from 18 countries.
The 15th KWF Tagung was organized under the slogan: „The heat is on - forestry and wood industry set to grow”. Forest fair
consisted of exhibitions of forestry technique and technology, demonstrations in- field, scientific congress and so on. This year was
over 50 thousands visitors
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