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WYKORZYSTANIE DWUWYMIAROWEGO
MODELU PRZEPàYWU DO OCENY STATECZNOĝCI
DRZEWOSTANÓW àĉGOWYCH NA PRZYKàADZIE
DOLINY WISàY W OKOLICY PUàAW

Tomasz KaáuĪa
Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskigo w Poznaniu
Streszczenie. W pracy przedstawiono zastosowanie modelu numerycznego do analizy warunków, w jakich moĪe dojĞü do utraty statecznoĞci drzewostanów. Wykorzystując program
ArcView i dwuwymiarowy model przepáywu Rismo, stworzono aplikacjĊ pozwalającą
obliczyü wartoĞci krytycznych momentów statecznoĞci drzew. Do weryfikacji numerycznego modelu statecznoĞci drzewostanów wybrano lasy áĊgowe doliny rzeki Wisáy w okolicy
Puáaw. Lasy te zostaáy zniszczone w dniu 4 sierpnia 2001 roku w czasie gwaátownej burzy.
Wystąpienie w okolicy Puáaw wichury zbiegáo siĊ z przejĞciem fali powodziowej na WiĞle.
Na wybranym odcinku rzeki Wisáy wykonano szczegóáowe pomiary parametrów drzew
i podáoĪa. Korzystając z danych hydrologicznych i meteorologicznych, moĪliwe byáo wykonanie symulacji warunków, w jakich doszáo do wywrócenia drzew.
Sáowa kluczowe: momenty krytyczne drzew, statecznoĞü drzewostanów

WSTĉP
Zniszczenia drzewostanów porastających tereny zalewowe związane są z dziaáaniem
gwaátownych wiatrów. Dodatkowym czynnikiem są wezbrania powodziowe. Wyrwane
i páynące z nurtem drzewa stanowią zagroĪenie budowli hydrotechnicznych. Rozpoznanie ryzyka utraty statecznoĞci drzew stanowi istotny aspekt racjonalnej gospodarki
w zbiorowiskach roĞlinnych terenów zalewowych, prowadzącej do minimalizowania
ewentualnych szkód w czasie przepáywów powodziowych poáączonych z wichurami.
W pracy przedstawiono wyniki oceny statecznoĞci drzewostanów. ZaleĪnoĞci opisujące momenty siá w wyniku dziaáania naporu wiatru i wody wykorzystano do analizy
zniszczenia lasów áĊgowych doliny rzeki Wisáy w okolicy Puáaw. Wyniki posáuĪyáy do
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przetestowania i weryfikacji teoretycznego modelu wytrzymaáoĞci drzewostanów na wyrwanie.
Praca naukowa finansowana ze Ğrodków Komitetu BadaĔ Naukowych w latach 2003–
–2005 jako projekt badawczy KBN – 3P06S 033 25 oraz w latach 2005-2007 jako projekt
badawczy KBN – 2P06S 078 28.
STATECZNOĝû DRZEWOSTANÓW
Rozpatrując moĪliwoĞü wywrócenia siĊ drzewa, naleĪy porównaü ze sobą moment
siá zewnĊtrznych dziaáających na drzewo oraz moment krytyczny [Hartge 1993], którego przekroczenie wywróci drzewo. Drzewo nie ulegnie wywróceniu, gdy speániony jest
warunek:
Mc
> 1
MW + M Q

(1)

gdzie: Mc – moment krytyczny,
MQ – moment wywracający na skutek dziaáania wody,
MW – moment wywracający na skutek dziaáania wiatru.
W rozpatrywaniu zagadnienia wywrócenia siĊ drzewa naleĪy uwzglĊdniü zarówno
wpáyw parcia dynamicznego wody, jak i wiatru (rys. 1). Siáa wywracająca zaleĪy od wielkoĞci drzewa i równa jest oporowi stawianemu powietrzu i wodzie przez strukturĊ roĞlinną. Przy zaáoĪeniu jednego kierunku dziaáania wody i wiatru, staáej wartoĞci prĊdkoĞci
wody i wiatru oraz staáej wartoĞci wspóáczynników oporu wody i powietrza momenty siá
wywracających w wyniku dziaáania naporu wiatru i wody moĪna przedstawiü w postaci
[Proposed guidelines… 1994]:
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Dziaáanie na drzewo: a – parcia dynamicznego wody, b – wiatru
View on tree: a – of flowing water influence, b – of wind influence
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(2)

(3)

gdzie: H – gáĊbokoĞü wody [m],
UW – gĊstoĞü wody [kg/m3],
CD – wspóáczynnik oporu opáywu drzewa przez wodĊ [–],
u – prĊdkoĞü wody [m/s],
SQ – powierzchnia drzewa, na którą dziaáa woda [m2],
e – zagáĊbienie punktu obrotu bryáy korzeniowej [m],
UP – gĊstoĞü powietrza [kg/m3],
CK – wspóáczynnik oporu opáywu drzewa przez powietrze [–],
uW – prĊdkoĞü wiatru [m/s],
SW – powierzchnia drzewa, na którą dziaáa wiatr [m2],
h0 – wysokoĞü pnia drzewa [m],
L – dáugoĞü korony drzewa [m].
OdpornoĞü na wywrócenie zaleĪy od systemu korzeniowego roĞliny, który jest charakterystyczny dla danego gatunku, oraz od rodzaju gruntu. Krytyczny moment wywrócenia drzewa (Mc) opisano w literaturze równaniem [Proposed guidelines… 1994]:
Mc = DDa

(4)

gdzie: a, D – staáe wyznaczone doĞwiadczalnie; w Proposed guidelines… [1994] znaleĨü
moĪna wartoĞci tych staáych dla róĪnych gatunków drzew,
D – pierĞnica drzewa [m].
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BADAWCZEGO
AnalizĊ statecznoĞci drzewostanów przeprowadzono dla lasów áĊgowych doliny Wisáy
w okolicy Puáaw. W dniu 4 sierpnia 2001 roku o godzinie 20.15 na tym terenie wystąpiáa
gwaátowna burza poáączona z wichurą (prĊdkoĞü wiatru przekraczaáa 15 m/s). NajwiĊcej
zniszczeĔ w drzewostanach wichura poczyniáa na lewym brzegu Wisáy na wysokoĞci wsi
Adamówka i Jaroszyn. Wystąpienie w dniu 4 sierpnia 2001 roku silnej wichury zbiegáo
siĊ z przejĞciem fali wezbraniowej na WiĞle, która w kulminacji w dniu 29 lipca 2001
roku osiągnĊáa na wodowskazie w Puáawach stan 121,12 m n.p.m. Stan ten odpowiada
przepáywowi Q = 7650 m3/s, a wiĊc wartoĞci zbliĪonej do wody stuletniej Q1% = 7520
m3/s. W dniu 4 sierpnia 2001 roku stan wody obniĪyá siĊ do poziomu 118,36 m n.p.m.
Analizowany obiekt badawczy (rys. 2a) poáoĪony jest na puáawskim odcinku Wisáy
Ğrodkowej, pomiĊdzy przekrojem km 367,47 (wieĞ Adamówka), a przekrojem km 376,95
(wieĞ àĊka). Na tym odcinku, oprócz budowli regulacyjnych, zlokalizowany jest takĪe
most drogowy (km 371,5) i port rzeczny (dawna baza PBW). W korycie gáównym na wysokoĞci brzegów wypukáych w sąsiedztwie ostróg tworzą siĊ liczne wyspy. Brzegi, tereny
zalewowe i wyspy pokryte są róĪnorodną roĞlinnoĞcią: áąkami, nieuĪytkami, krzewami
i drzewami.
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Rys. 2.
Fig. 2.

Lokalizacja odcinka badawczego z planem rozmieszczenia punktów badawczych
(a), wektoryzacja mapy uĪytkowania ziemi i pokrycia terenu (b)
Localization of the research object together with the map of distribution of research points (a), vectorial map of land use and plant coverage (b)

MATERIAàY I METODY
Rozpoznanie przyrodnicze badanego odcinka Wisáy uzupeániono informacjami zawartymi w opracowaniu Hydroprojektu w Warszawie [Ankiersztejn 2001]. W badaniach
wykorzystano aktualne komplety map dla odcinka Wisáy Ğrodkowej wykonane na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W skáad kompletu map
w skali 1 : 10 000 wchodziáy: mapy sytuacyjno-wysokoĞciowe, mapy uĪytkowania ziemi i pokrycia terenu, kolorowe ortofotomapy sytuacyjno-wysokoĞciowe. Dysponowano
równieĪ 33 przekrojami hydrometrycznymi. Dla posterunku w Puáawach posiadano aktualny operat hydrologiczny oraz informacje o sytuacji hydrologicznej podczas przejĞcia
fali powodziowej na tym odcinku latem 2001 roku.
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Rozpoznanie parametrów geotechnicznych podáoĪa obejmowaáo wiercenia i sondowania w 22 punktach, rozmieszczonych w miarĊ moĪliwoĞci równomiernie po obu stronach Wisáy (rys. 2b). Wszystkie punkty badawcze zlokalizowano na tej samej tarasie zalewowej, kierując siĊ moĪliwoĞcią zbadania zmiennoĞci podáoĪa w obrĊbie tego samego
elementu morfologicznego. Badania prowadzono do gáĊbokoĞci 2 m, przyjmując tĊ strefĊ
podáoĪa za decydującą o statecznoĞci drzew. Drugi etap prac badawczych zakáadaá szczegóáowe rozpoznanie podáoĪa w rejonie, w którym zaobserwowano duĪą liczbĊ wywróconych drzew. Na niewielkim obszarze zlokalizowano 22 punkty badawcze, rozmieszczone
w dwóch rejonach: poáudniowym i póánocnym (rys. 2b).
WYNIKI BADAē
Numeryczną mapĊ wektorową badanego odcinka Wisáy stworzono za pomocą cyfrowej technologii fotogrametrycznej na podstawie wektoryzacji dostĊpnych materiaáów kartograficznych oraz przekrojów hydrometrycznych, którą stworzono w systemie
ArcViewGIS 3.2. Na rysunku 2, jako przykáad procesu wektoryzacji, przedstawiono mapĊ
uĪytkowania ziemi i pokrycia terenu badanego odcinka Wisáy. Z uwagi na dáugoĞü odcinka oraz skalĊ map przy omawianiu kolejnych etapów prac posáuĪono siĊ wycinkiem map
(prostokątna ramka na rys. 2), obejmującym szczególnie interesujący z punktu widzenia
badaĔ obszar, gdzie doszáo do zniszczenia najwiĊkszej liczby drzew. Numeryczny model
terenu wygenerowano w programie Tiegris, uwzglĊdniając siatkĊ dla odnóg i starorzeczy
oraz model terenów zalewowych i koryta gáównego.
Kolejnym etapem byáo przygotowanie siatki obliczeniowej. Dla obszaru badaĔ
wygenerowano w programie Tiegris siatkĊ o bokach dáugoĞci okoáo 30 m. WzdáuĪ osi koryta
gáównego szerokoĞci 80 m wygenerowano siatkĊ elementów prostokątnych. Elementy
na brzegach zostaáy zagĊszczone. W celu poprawienia modelu w siatce obliczeniowej
uwzglĊdniono budowle regulacyjne – tamy podáuĪne oraz poprzeczki i ostrogi.
Z mapy inwentaryzacyjnej budowli regulacyjnych przyjĊto parametry budowli. Dane te
wykorzystano w programie Tiegris do wygenerowania siatki elementów skoĔczonych
(rys. 3). Uzyskano numeryczny model terenu oraz siatkĊ obliczeniową, uwzglĊdniającą
obecnoĞü budowli regulacyjnych. Siatka skáadaáa siĊ z 11 623 elementów opartych na
29 628 wĊzáach. Siatka miaáa charakter hybrydowy, skáadaáa siĊ zarówno z elementów
prostokątnych, jak i trójkątnych.
OcenĊ szorstkoĞci obszaru przepáywu (zarówno koryta gáównego, jak i terenów
zalewowych) oparto na analizie rozmieszczenia róĪnorodnych zbiorowisk roĞlinnych
[Ankiersztejn 2001], mapach uĪytkowania i pokrycia terenu, zdjĊciach lotniczych oraz
bezpoĞredniej wizji terenowej w czerwcu 2005 roku. Wydzielono 14 typów powierzchni. Opracowano numeryczną mapĊ typów roĞlinnoĞci. Na jej podstawie dokonano analizy badanego odcinka Wisáy, okreĞlając udziaá poszczególnych rodzajów powierzchni.
Caákowita powierzchnia odcinka badanego wynosiáa okoáo 8,23 km2, z czego przy stanach Ğrednich Wisáy, wody zajmowaáy 2,90 km2 (co stanowiáo 35%). Analizując formy
uĪytkowania terenu, zwróciü moĪna uwagĊ na dominujący udziaá zakrzaczeĔ – okoáo
20%, oraz áąk i pastwisk – ok. 20,3%, w tym okoáo 7% áąk i pastwisk zakrzaczonych lub
z pojedynczymi drzewami.
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Rys. 3.
Fig. 3.

Numeryczny model terenu i siatka elementów skoĔczonych dla Wisáy w Puáawach
Digital Terrain Model and finite elements mesh for Vistula River nearby Puáawy

NastĊpnie kaĪdemu elementowi siatki elementów skoĔczonych przypisano zróĪnicowane parametry szorstkoĞci (tab. 1), opracowane na podstawie analizy przejĞcia fali
wezbraniowej na tym odcinku Wisáy w 1997 roku [KaáuĪa i KuĨniar 2002]. W ten sposób uzyskano numeryczny modelu szorstkoĞci terenu. W wykazie rodzajów powierzchni
wyodrĊbniono pas wody w obszarze mostu drogowego w Puáawach z racji odmiennych
cech hydraulicznych dna koryta na tym obszarze, wynikających z umocnieĔ dna oraz
obecnoĞci filarów mostowych. Istotnym elementem wpáywającym na szorstkoĞü jest
obecnoĞü drzew i krzewów na terenach zalewowych oraz licznych wyspach wystĊpujących na tym terenie. Wpáyw roĞlinnoĞci obliczono, uwzglĊdniając zaproponowaną przez
Lindnera [1982], a zmodyfikowaną przez Pasche [1984] zaleĪnoĞü na wspóáczynnik oporu
roĞlinnoĞci (OV):

λV =

4hd p
ax 2

cWR

(3)

gdzie: h – gáĊbokoĞü przepáywu,
dp – zastĊpcza Ğrednica roĞlin,
ax – zastĊpcza rozstawa roĞlin,
cWR – bezwymiarowy wspóáczynnik oporu dla opáywu roĞlin.
Do obliczeĔ hydraulicznych zastosowano model Rismo [Schröder 1997], opracowany
przez Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Rheinisch – Westfälische Technische
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Tabela 1. Wydzielone typy szorstkoĞci koryta wielkiej wody
Table 1. Types of roughness floodplains
n [m–1/3·s]
0,018
0,020
0,022
0,030
0,030
0,035
0,025
0,030
0,010
0,010

dp [m]
0,00
0,00
0,02
0,00
0,50
0,05
0,00
0,50
15,00
0,00

ax [m]
0,00
0,00
0,30
0,00
5,00
1,00
0,00
3,00
30,00
0,00

0,030

0,35

5,00

0,035

0,50

12,00

0,035

0,50

12,00

0,040

10,00

100,00

Typy szorstkoĞci – Types of roughness
koryto gáówne – main channel
piaski – sand
piaski i rzadka roĞlinnoĞü – sand with bushes
áąka czysta – meadow
áąka z drzewami i krzewami – meadow with trees and bushes
nieuĪytki z krzewami – barren with bushes
pole uprawne – cultivated area
sady i ogrody – orchard and garden
teren zabudowany – building area
drogi – road
zwarte drzewostany liĞciaste máodsze – compact, deciduous stand
young
zwarte drzewostany liĞciaste starsze – compact, deciduous mature
forest
zwarte drzewostany iglaste starsze – compact, coniferous mature
forest
most – bridge

Hochschule Aachen, a obecnie rozwijany takĪe przez firmĊ Valitec Aachen. Jest to dwuwymiarowy system modelowania wykorzystywany do symulacji przepáywów nieustalonych o swobodnym zwierciadle wody. Moduá hydrodynamiczny programu bazuje na
rozwiązaniu równaĔ róĪniczkowych przepáywu Naviera-Stokesa i równaniu ciągáoĞci.
Jako warunki brzegowe zadawano w przekroju początkowym km 367,47 wartoĞü
przepáywu, a w przekroju koĔcowym km 376,95 stany wody wyznaczone z krzywej natĊĪenia przepáywu. Do analizy przepáywów nieustalonych przyjĊto hydrogram fali powodziowej z lipca 2001 roku. Podstawowymi danymi wyjĞciowymi z modelu są stany wody,
rozkáady prĊdkoĞci przepáywu w rzece i na terenach zalewowych oraz m.in. naprĊĪenia
przy dnie, wartoĞci liczby Reynoldsa i Froude’a. Na rysunku 4 przedstawiono wyniki symulacji przepáywu w postaci gáĊbokoĞci i rozkáadu prĊdkoĞci dla przepáywu 7500 m3/s.
Do oceny statecznoĞci drzewostanów wykorzystano model, zakáadający wyrwanie drzewa wraz z korzeniami, który opracowano w Katedrze Budownictwa Wodnego
i Katedrze Geotechniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Model ten udaáo siĊ sprawdziü i wytarowaü na podstawie wartoĞci wyznaczonych momentów krytycznych [KaáuĪa
i Wierzbicki 2005]. Na podstawie wyników badaĔ eksperymentalnych model uzupeániono zaleĪnoĞciami empirycznymi, pozwalającymi na uzyskanie rozwiązania przy wykorzystaniu charakterystyk drzew (gatunek drzewa, jego ciĊĪar i pierĞnica) oraz podstawowych parametrów geotechnicznych podáoĪa (kąt tarcia wewnĊtrznego i spójnoĞü). Tak
opracowany model przyjmuje postaü:
M c = 12, 832 D1,3013 ⋅
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gdzie: Mc – moment krytyczny [kN·m],
D – pierĞnica [m],
Q – ciĊĪar drzewa [N],
b – wspóáczynnik empiryczny, zaleĪny od gatunku drzew,
I’ – efektywny kąt tarcia wewnĊtrznego gruntu [q],
cu – spójnoĞü gruntu [kPa].

GáĊbokoĞü wody [m]
Water depth [m]
0,0 – 1,0
1,0 – 2,0
2,0 – 3,0
3,0 – 4,0
4,0 – 5,0
5,0 – 6,0
6,0 – 7,0
7,0 – 8,0

Rys. 4.
Fig. 4.

GáĊbokoĞci wraz z wektorami prĊdkoĞci strumienia dla przepáywu 7500 m3/s
Water depth with the velocity vector for discharge 7500 m3/s

Opierając siĊ na wynikach badaĔ geotechnicznych, w programie ArcViewGIS 3.2
zbudowano numeryczny model zmiennoĞci parametrów wytrzymaáoĞci nawodnionych
gruntów. Dane obejmowaáy zarówno parametry gruntu przy niskich stanach wody, jak
i ich wartoĞci przy dáugookresowym zalewie. Obszary wystĊpowania drzew oraz ich
Ğrednice przyjĊto zgodnie z numerycznym modelem szorstkoĞci terenu. Z równania (5)
obliczono krytyczne momenty wywracające dla drzew z badanego odcinka Wisáy w sytuacji przedáuĪającego siĊ wezbrania powodziowego (rys. 5). W tabeli 2 zestawiono obliczone z równania (5) momenty krytyczne wybranych drzew na poletkach badawczych.
Obliczenia wykonano w dwóch wariantach. Pierwszy obejmowaá wyznaczenie wartoĞci
momentów krytycznych przy niskich stanach wody (Mc). Natomiast drugi uwzglĊdniaá
zmianĊ parametrów podáoĪa pod wpáywem wody (Mc,P). Wyniki obliczeĔ potwierdzają
obserwowany w naturze spadek wartoĞci momentów krytycznych w wyniku dziaáania
wody (tab. 2).
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Mc,p
[kN·m]

x < 112
x 112-195
x 195-248
x 248-306
x >306
Rys. 5.
Fig. 5.

Rozkáad wartoĞci krytycznych momentów w badanym obszarze
Distribution value of critical moment in investigate area

Tabela 2. Obliczone wartoĞci krytycznych momentów dla wybranych drzew
Table 2. Evaluation value of critical moment for any tree
Lp. – No

Drzewo – Tree

D [m]

h [m]

Mc [kN·m]

Mc,P [kN·m]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Populus
Populus
Populus
Populus
Populus
Populus
Populus
Populus
Salix
Salix

0,8
0,7
0,8
0,8
0,3
0,5
0,9
0,5
0,5
0,55

25
22
29
28
22
26
27
24
–
–

1388
913
1582
1582
60
328
2017
385
385
517

818
531
1311
1311
49
272
1200
182
182
246

W celu zweryfikowania tezy o istotnoĞci wpáywu parcia dynamicznego wody na statecznoĞü drzewostanów obliczono takĪe momenty wywracające drzew, dla parcia dynamicznego wody – wedáug wzoru (2) i wiatru – wedáug wzoru (3). GáĊbokoĞci i prĊdkoĞci na obszarze zalewowym okreĞlono z wyników obliczeĔ przepáywu, wykonanych za
pomocą programu Rismo. Na ich podstawie obliczono momenty wywracające na skutek
dziaáania parcia dynamicznego wody (rys. 6).
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Rys. 6.
Fig. 6.
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Rozkáad wartoĞci krytycznych momentów na skutek dziaáania parcia dynamicznego
wody w badanym obszarze
Distribution value of critical moment for effect of hydrodynamic pressure action in investigate area

W trakcie wichury gáĊbokoĞü wody na badanym obszarze byáa niewielka (miejscami wynosiáa kilka centymetrów, a w najniĪszym punkcie 0,96 m – nie siĊgaáa wiĊc
do konarów drzewa). ĝrednia gáĊbokoĞü wody byáa równa 0,5 m. ĝrednia prĊdkoĞü
wody w tym obszarze nie przekraczaáa 0,5 m/s. Maksymalne momenty siá, powstaáe
w wyniku dziaáania wody, są niewielkie i nie przekraczają w pobliĪu koryta gáównego
9 kN·m, gdzie prĊdkoĞci i gáĊbokoĞci są najwiĊksze. Na wspomnianych wyĪej poletkach badawczych, gdzie byáo szczególnie duĪo wyrwanych drzew, momenty na skutek
dziaáania wody zmieniaáy siĊ od 0,6 do 3,5 kN·m, byáy wiĊc duĪo mniejsze niĪ wartoĞci
momentów krytycznych.
Wykorzystując równanie (3), przeanalizowano równieĪ wpáyw wiatru na tym terenie.
W badaniach szczegóáowo zajĊto siĊ zniszczonym drzewostanem na poletkach badawczych. Dominującym gatunkiem na badanym obszarze byáa odmiana topoli, pospolicie
nazywana biaáodrzewiem, wysokoĞci 25–30 m, oraz wierzby. PrzeciĊtna Ğrednica drzew
na badanym obszarze wynosiáa 0,7 m. Powierzchnie korony drzewa okreĞlono na podstawie wyskalowanych fotografii drzew sąsiadujących z drzewami wyrwanymi oraz wyników
pomiarów terenowych indeksu ulistowienia LAI. WysokoĞü pnia aĪ do punktu rozgaáĊzienia
korony (h0) wynosiáa przeciĊtnie okoáo 5 m. Zbadane wykroty po zwalonych drzewach pozwoliáy okreĞliü wymiary bryáy korzeniowej, która zajmowaáa ĞrednicĊ 4–5 m oraz gáĊbokoĞü okoáo 0,4 m. Wynikaáo to z páytkiego zalegania wody gruntowej (drzewa korzeniáy
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siĊ tylko w warstwie przypowierzchniowej). W obliczeniach, wobec braku informacji
o rzeczywistej maksymalnej prĊdkoĞci wiatru (awaria automatycznej stacji meteorologicznej w Puáawach), przyjĊto wartoĞü uw = 20 m/s, co odpowiada wiatrom I klasy wedáug Klasyfikacji maksymalnych... [http:], nazywanych takĪe wiatrami gwaátownymi.
Wspóáczynnik oporu (Ck) zaleĪy od gĊstoĞci struktury roĞlinnej. PrzeciĊtnie przyjmowaü moĪna wartoĞci od 0,6 do 1,2. Jako przeciĊtny dla naturalnych struktur roĞlinnych
[Proposed guidelines... 1994] przyjmuje siĊ Ck = 0,7. Przy przyjĊtej gĊstoĞci powietrza
1,29 kg/m3 i powierzchni roĞlinnej wynoszącej Sw = h0dp + LAI(SR2), gdzie R oznacza
promieĔ zasiĊgu gaáĊzi drzew (przeciĊtnie R = 3 m), maksymalne momenty siá powstaáe
w wyniku dziaáania wiatru obliczono ze wzoru (3):
MW =

1
25 

⋅1, 29 ⋅ 9, 81 ⋅ 0, 7 ⋅ 202 ⋅ 24, 7  0, 4 + 5 +  = 601 kN⋅m
2
3 


przy czym:
Sw = 5 · 0,7 + 0,75 · (S· 32) = 24,7 m2
Obliczona wartoĞü momentu wywracającego w wielu przypadkach przekracza krytyczne momenty utrzymujące dla wielu drzew z obszaru badawczego, dotyczy to zwáaszcza sytuacji dáugookresowego trwania wezbrania. ĝwiadczy to o tym, Īe na skutek dziaáania wiatru istotnie na badanym terenie mogáo dojĞü do chwilowej (wywoáanej gwaátowną
burzą) utraty statecznoĞci drzew porastających tereny zalewowe Wisáy.
PODSUMOWANIE
Na modelu numerycznym opartym na dwuwymiarowym modelu przepáywu odtworzono warunki, w jakich doszáo do zniszczeĔ drzewostanów áĊgowych Wisáy w okolicy
Puáaw. Przeprowadzono ocenĊ parametrów wytrzymaáoĞciowych podáoĪa na tarasach zalewowych Wisáy. Korzystając z danych hydrologicznych i meteorologicznych, wykonano
symulacjĊ warunków, w jakich doszáo do wywrócenia drzew. Na tej podstawie sprawdzono, czy przyjĊty model statecznoĞci moĪna skorelowaü z rzeczywistymi rozmiarami
zniszczeĔ drzewostanów.
Jak wynika z obliczeĔ, wartoĞci momentów wywracających na skutek dziaáania parcia
dynamicznego wody moĪna pominąü ze wzglĊdu na niewielkie wartoĞci w porównaniu
do momentów wywoáanych parciem wiatru. Wezbranie powodziowe wpáywa gáównie na
zmianĊ parametrów wytrzymaáoĞciowych podáoĪa. Z tego wzglĊdu istotnym czynnikiem
dodatkowo intensyfikującym zniszczenia drzewostanów byáo wezbranie powodziowe na
WiĞle, którego kulminacja przetoczyáa siĊ na badanym odcinku rzeki piĊü dni wczeĞniej.
Analizując hydrogram fali powodziowej z lata 2001 roku, zauwaĪyü naleĪy, iĪ drzewa
na badanym obszarze, aĪ do wystąpienia wichury, byáy przez co najmniej dziewiĊü dni
caákowicie podtopione (od 26 lipca do 4 sierpnia 2001 roku). W tym czasie mogáo dojĞü
do caákowitego wypeánienia wodą wszystkich porów gruntu oraz zmiany parametrów
wytrzymaáoĞciowych w warstwie korzeniowej.
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THE APPLICATION OF A TWO-DIMENSIONAL FLOW PATTERN TO
ASSESS WIND FIRMNESS OF RIPARIAN FOREST STANDS BASED ON THE
VISTULA RIVER VALLEY NEAR PUàAWY
Abstract. The study presents the application of a numerical model to analyze conditions
under which tree stands may lose wind firmness. Using the ArcView software and a Rismo
two-dimensional flow pattern model an application software was created to calculate critical holding moment values of trees. Riparian forests of the Vistula River valley near the
town of Puáawy were selected to verify the numerical model of tree stand wind resistance.
Those forests were destroyed on August 4th, 2001 during a violent storm. The storm in the
area of Puáawy coincided with the passage of a flood wave on the Vistula River. On the
selected stretch of the Vistula detailed measurements of tree and subsoil parameters were
taken. Using hydrological and meteorological data it was possible to simulate conditions,
under which wind falling occurred.
Key words: critical momentum, forest stand stability
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