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ZASTOSOWANIE TECHNIK GEOMATYCZNYCH DO ANALIZY 
ROZMIARU I ROZMIESZCZENIA SZKÓD SPOWODOWANYCH 

W LASACH PRZEZ HURAGANOWE WIATRY

Streszczenie. Autorzy omawiają wyniki analizy rozmieszczenia i rozmiaru szkód  
spowodowanych przez huragan, ja k i  m iał miejsce w dniu 21 sierpnia 1981 r. na terenie 
leśnictwa Lipce, stanowiącego część lasów doświadczalnych, należących do Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykorzystano archiwalne materiały kartograficzne, 
zdjęcia lotnicze oraz dokumentację gospodarczą. Poszukiwano wskazówek, które pozw oliłyby  
na wyjaśnienie, dlaczego niektóre drzewostany ucierpiały w znacznym stopniu, natomiast inne 
przetrwały łab w ogóle nie uległy niszczycielskiej sile wiatru.

1. Wstęp

Szkody powodowane przez czynniki atmosferyczne towarzyszyły 
ekosystemom leśnym od zawsze. Pierwsze wzmianki o szkodach od wiatru, o 
katastrofalnym dla lasów rozmiarze, pojawiły się na ziemiach polskich dopiero w 
początkach XIX wieku. W iadomo np. o huraganach w Puszczy Piskiej w latach 1833, 
1839 i późniejszych -  1867, 1888 [Zajączkowski 1991], W XX wieku, przełom lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz pierwsze lata dziewięćdziesiąte, to okres 
klęskowego nasilenia szkód, których skutki polskie lasy długo jeszcze będą 
odczuwały. Z zestawień sporządzonych przez Zajączkowskiego [1991], głównie na 
podstawie danych zawartych w czasopismach leśnych wiemy, ze rozmiar szkód 
wywołanych przez wiatr i śnieg w okresie 1946-1988 był następujący: wielkość szkód 
ogółem wyniosła 55 680 tys. nr’, z tego w okresach jesienno-zimowych 49 000 tys. 
n r ,  a w ostatnim 10-leciu aż 31 350 tys. m \ Szkody spowodowane przez śnieg 
wyniosły 7 830 tys. m \  Ewidencja obejmuje jedynie duże szkody, gdy jednorazowo 
uszkodzeniu uległo co najmniej kilkadziesiąt tysięcy m3 drewna, można zatem 
przypuszczać, że faktyczna wielkość szkód była w omawianym okresie znacznie 
wyższa.

W południe, 4 lipca 2002 r. nad północno-wschodnią Polską przeszedł 
huragan, który spowodował, w niespotykanej dotychczas skali, szkody w postaci 
wielkoobszarowych złomów i wywrotów w Puszczach: Piskiej, Kurpiowskiej, 
Boreckiej oraz częściowo w Rominckiej i Augustowskiej. Wielkość wstępnie 
oszacowanych szkód [Taradejna, 2002] to ponad 3,5 min m3 uszkodzonego drewna, 
leżącego na powierzchni blisko 17 tys. ha.

Doświadczenia i obserwacje leśników wskazują, że racjonalna działalność w 
gospodarstwie leśnym może w istotnym stopniu zmniejszyć zagrożenie lasu ze strony 
wiatru. Zwiększenie odporności uzyskuje się m.in. poprzez odpowiednią regulację
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składu gatunkowego, zabiegi hodowlane oraz kształtowanie pionowej i przestrzennej 
struktury drzewostanów. Mimo dużych osiągnięć w tym zakresie, nadal poszukuje się 
sposobów zapobiegania stratom. Wskazówek jak należy kształtować ekosystemy 
leśne, mogą dostarczyć m.in. analizy rozmieszczenia w przestrzeni leśnej szkód 
spowodowanych w przeszłości przez huraganowe wiatry.

2. Las i jego odporność na szkodliwe działanie wiatru

Szkody od wiatrów można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zalicza się 
szkody od wiatrów o charakterze gwałtownym, do drugiej od wiatrów wiejących stale 
z jednego kierunku, tzw. wiatrów chronicznych. Stopień zagrożenia od wiatrów zależy 
od wielu czynników, takich między innymi, jak: skład gatunkowy drzewostanów, 
zastosowany rodzaj rębni, kierunek cięć oraz wynikający z nich podział przestrzenny, 
rodzaj i wilgotność gleb, wiek drzew. Miejscami szczególnie narażonymi na szkody 
od wiatrów są: skraje drzewostanów, luki, stoki o wystawie zachodniej i południowo- 
zachodniej, otwarte na zachód doliny, strome zbocza zwężających się dolin, grzbiety i 
przełęcze górskie.

Ustalenie miejsc potencjalnego zagrożenia możliwe jest na podstawie analizy 
ukształtowania terenu, warunków siedliskowych oraz danych urządzeniowych i 
hodowlanych. Uszkodzenia lasu od wiatru m ają typowo lokalny charakter, jednak ze 
względu na losowe występowanie, praktycznie zagrożone są wszystkie regiony kraju. 
Szczególnie ważny jest ten problem na terenach podgórskich i górskich.

W ramach zabiegów profilaktycznych dąży się do stabilizacji i rozbudowy 
obrzeży drzewostanów, tworzenia ścian ochronnych, unika się tworzenia 
drzewostanów o składzie gatunkowym z dużym udziałem gatunków podatnych na 
wiatr.

Petty i Swain [1985] szczegółowo badali czynniki wpływające na złamanie 
strzał drzew iglastych przez wiatr wiejący z dużą prędkością. Z ich badań wynika, że 
na wielkość całkowitego momentu zginającego zasadniczy wpływ wywiera obciążenie 
wiatrem górnej połowy korony. Wnioski o zależności wytrzymałości od smukłości1 i 
wartości stosunku masy korony do masy strzały, są następujące: drzewa mniej smukłe 
są zdecydowanie bardziej stabilne od drzew smukłych o tym samym stosunku masy 
korony do masy strzały. Drzewa o większym udziale masy korony są mniej odporne 
niż drzewa o tej samej smukłości, ale posiadające m niejszą koronę. Wyniki badań 
Petty ego i Swaina wskazują także na znaczenie różnic w stopniu przewiewności 
koron, bowiem różnice w ażurowości koron, przy tych samych innych cechach, mogą 
spowodować aż 60% obniżenie momentu zginającego wywołanego działaniem wiatru. 
Zatem drzewa o pełniejszym uigleniu (rosnące na zasobnych siedliskach, nawożone) 
są bardziej obciążane przez wiatr.

Fraser [1962] badał wpływ typu gleby na wytrzymałość drzew na wywalenia i 
kąt wychylenia pnia, przy którym jest osiągany maksymalny moment wytrzymałości 
drzewa. Dane które uzyskał wskazują, że na piaszczystych glebach daglezje miały 
dwukrotnie wyższą wytrzymałość na wywał, niż na glebach ilastych. Tę wyższą

W s p o lc / \  nm k sm u k lo sc i s trzały  - iloraz w ysokosc i d rzew a (H) i śred n io , pnia na w ysokości 1.3 
m  (D ) -  s tanow i m iarę w łaśc iw ości sta tycznych  drzew a.
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wytrzymałość osiągały przy mniejszym wychyleniu od pnia niż drzewa rosnące na 
glebie ilastej. Należy tym samym stwierdzić, że wpływ typu gleby na moment 
wytrzymałości przeciwdziałający wywróceniu jest wyraźny.

Zajączkowski [1991] uszeregował gatunki według malejącej odporności. 
Drzewa liściaste: dąb, klon, lipa, wiąz. jesion, olsza, buk, topola. Drzewa iglaste: 
modrzew, sosna zwyczajna, sosna wejmutka, jodła, daglezja, świerk. Z danych Viceny 
i in. [1979] dotyczących Karpat i Szumawy wynika, że najmniej odporne okazały się 
świerkowe i jodłowe drzewostany o niskim zadrzewieniu. W zależności od zwarcia 
drzewostanu różnie kształtują się korony drzew, różna jest ich długość i szerokość, 
różnie też rozwijają się pnie drzew. Sokołowski stwierdza: „Okazy wyrosłe w zwarciu 
luźnym są odporniejsze przeciw wiatrom wywalającym niż wyrosłe w zwarciu silnym, 
a to dzięki bardziej zbieżystej formie pni, niżej osadzonej koronie i silniej 
rozwiniętemu systemowi korzeniowemu. Hodowla więc drzewostanów w zwarciu 
silnym, w położeniach szczególnie narażonych na wiatry, przesądza z góry na 
niekorzyść o ich losie w wieku dojrzałym” [Zajączkowski, 1991],

Wielkość powierzchni drzewostanów także ma znaczenie dla jego odporności 
na wiatr. Ogólnie stwierdzono, że drzewostany o powierzchni do 5 ha, są najbardziej 
odporne, co wynika ze stosunkowo dużego udziału w drzewostanie drzew skrajnych, 
uodpornionych na działanie wiatru.

W drzewostanach drzewa tworzą często biogrupy - zrastają się korzeniami, 
dzięki czemu głębiej się zakorzeniają i m ają lepsze warunki do rozwoju. Dodatkową 
odporność uzyskują biogrupy przez specyficzny kształt i formy koron.

W różnych krajach były prowadzone badania i obserwacje występowania i 
skutków huraganów w lasach, z zastosowaniem do tego celu systemów informacji 
przestrzennej. Monitoring występowania i skutków szkód od wiatru w lasach 
świerkowych w Wielkiej Brytanii przeprowadzono na ośmiu powierzchniach. 
Obserwacji i interpretacji obszarów zagrożeń dokonywano na czarno-białych 
zdjęciach lotniczych w skali 1:10000, które wykonywano corocznie. System analiz był 
wspomagany przez biuro meteorologii. Z badań wynika, że siła i rozmiar szkód 
kontrastuje z oczekiwaniami opartymi na dotychczasowej - klasycznej klasyfikacji 
zagrożenia od wiatru. Wielka Brytania ma wietrzny klimat, który jest zdominowany 
przez niż atlantycki. Klimat ten stwarza warunki, w których szkody od silnych 
wiatrów są znaczącym zagrożeniem dla lasów. Na podstawie analizy rozmieszczenia i 
rozwoju szkód w górskich lasach północnej i zachodniej Wielkiej Brytanii, leśnicy 
brytyjscy określili prawidłowość występowania szkód w lasach, przedstawili model 
zagrożeń oraz opracowali system klasyfikacji zagrożenia lasu od silnych wiatrów 
[Quine, Bell, 1998].

Świerk, gatunek rosnący w górach i często cierpiący od wiatrów, został objęty 
badaniami w Niemczech. W Nadleśnictwie Bebenhausen stworzona została mapa 
drzewostanów sklasyfikowanych pod względem odporności na niszczycielską siłę 
wiatru. Wyróżniono cztery rodzaje stanów: stabilny, ustabilizowany - obojętny, 
częściowo labilny, labilny. Mapa została wykonana w systemie informacji 
przestrzennej, jako wynik połączenia różnych warstw tematycznych. Uwzględniając 
specyfikę terenu i dotychczasową aktywność huraganów, głównym kryterium 
klasyfikacji było ukształtowanie terenu, wystawa zboczy, oraz sposób 
zagospodarowania lasu [Hinrichs, Schwunn, Zintel, 1991],
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3. Charakterystyka warunków przyrodniczo-leśnych w leśnictwie Lipce

Lasy leśnictwa Lipce są położone na północ i północny zachód od 
miejscowości Lipce Reymontowskie, w powiecie skierniewickim. Powierzchnia 
kompleksu leśnego, rozciągającego się w kierunku wschód -  zachód, wynosi 91 1,23 
ha.

Na terenie leśnictwa przeważają wiatry z kierunku zachodniego (16%). 
Niewiele m niejszą częstość mają wiatry z kierunków: południowo-zachodniego - 
12,9%, południowego -11,5% i wschodniego - 11,8%. Najmniej jest wiatrów 
wiejących z północnego wschodu - 4% oraz północy - 8%. Duży jes t udział ciszy, bo 
aż 13,2%. Średnie prędkości wiatru w poszczególnych miesiącach są zbliżone i 
wynoszą 2,2-3,0 m/s. Z dość dużą częstością, średnio co 10 lat, występują wiatry 
huraganowe, wyrządzające znaczne szkody w drzewostanach. Prędkość wiatrów 
huraganowych dochodzi nawet do 40 m/s.

Warunki siedliskowe Leśnictwa Lipce wynikają ze zróżnicowania 
geologicznego, glebowego, hydrologicznego i mikroklimatycznego terenu. Z uwagi na 
bardzo żyzne gleby, siedliska te też m ają wysoką potencjalną produkcyjność [Zielony, 
1993], Współcześnie występujące gleby wytworzyły się z glin zwałowych, 
peryglacjalnie przekształconych, z piasków zwałowych z dom ieszką pyłu, lub bez 
pyłu oraz z piasków wodnolodowcowych krótkiego transportu z dużą ilością żwiru 
[Konecka-Betley, Czępińska-Kamińska. Janowska, 1993],

Dane meteorologiczne, dotyczące warunków klimatycznych, jakie wystąpiły 
21 sierpnia 1981 roku, pochodzą z odległej o kilkanaście km stacji meteorologicznej 
w Rogowie.2 Temperatura wynosiła rano 14,7 °C, w południe I 6 ,6 °C, wieczorem 12,6 
°C. Wilgotność (wieczorem) - 94%. Wiatr: południowy i południowo -  zachodni, 
przez większość dnia południowo -  zachodni. Opady: deszcz od 14:00-17:38. 
Widzialność słaba, wzrost zachmurzenia. Chmury jakie wystąpiły w ciągu dnia - 
Cumulus, Altocumulus, Stratus — wskazywały nadchodzący front atmosferyczny.

4. Materiały kartograficzne, zdjęcia lotnicze oraz dokumentacja gospodarcza

Podstawowe dane, dotyczące charakterystyki przyrodniczej lasów Leśnictwa 
Lipce, niezbędne do dalszych analiz, zaczerpnięto z dokumentacji znajdującej się w 
Nadleśnictwie Rogów. Były to opisy taksacyjne drzewostanów oraz materiały 
kartograficzne, zawarte w „Planach Urządzania Nadleśnictwa Rogów" (na okresy 
1979-1988 oraz 1989-1998). Informacje te posłużyły do ukazania stanu lasu w okresie 
przed wystąpieniem huraganu.

Z archiwum CODGiK w W arszawie uzyskano zdjęcia lotnicze Leśnictwa 
Lipce, wykonane kilka lat przed wystąpieniem huraganu. Data nalotu 1 1-V III-1973 r.; 
skala 1:18.000; 9 obrazów cyfrowych, w pokryciu stereoskopowym, zapisanych w 
formacie TIFF monochromatyczny (czarno-białe) o rozdzielczości geometrycznej 
1200 DPI. Stan lasów po huraganie był udokumentowany na zdjęciach wykonanych

2 „M iesięczny  w ykaz sp o s trz e że ń  m e te o ro lo g icz n y c h ” A rch iw u m  K ated ry  H o d o w li L asu SG G W  
w  W arszaw ie.
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na zamówienie SGGW: data nalotu 16-X-1986 r.; skala 1:10000. 26 czarno-białych 
obrazów cyfrowych, zeskanowano w rozdzielczości 800 DPI.

Jako źródło współrzędnych X,Y w układzie „1965” (m.in. dla 140 
graniczników Leśnictwa Lipce) wykorzystano mapę num eryczną wykonaną w 
Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW w Warszawie.

Ze względu na złożoność zagadnienia, konieczne było skorzystanie z kilku 
pakietów oprogramowania. Do budowy i eksploatacji map numerycznych Leśnictwa 
Lipce, wykorzystano profesjonalne pakiety oprogramowania dostępne na rynku, które 
od pewnego czasu są również stosowane w leśnictwie: A r c ln fo  w e rs ja  7.2.1  
(digitalizacja i rektyfikacja obrazów rastrowych, łączenie warstw tematycznych, 
analizy przestrzenne), A rc V ie w  G IS  w ersja  3.1 f i r m y  E SR 1  (wykorzystany głównie 
jako przeglądarka utworzonych warstw tematycznych, a także do tworzenia 
wszystkich tabel atrybutów obiektów), VSD  - V ideo S te reo  D ig itize r  A G H  
wykorzystano do obserwacji stereogramów zdjęć lotniczych i digitalizacji granic 
uszkodzonych powierzchni.

5. Metodyka badań

Analizę rozmieszczenia i rozmiaru szkód spowodowanych przez huragan 
przeprowadzono z wykorzystaniem podstawowych funkcji i operacji, jakie 
udostępniają Systemy Informacji Przestrzennej, w których dane dotyczące obiektów 
są reprezentowane w postaci mapy numerycznej oraz w postaci danych opisowych.

Mapę numeryczną obszaru klęski wykonano na podstawie zeskanowanych 
map leśnych oraz pomiarów wykonanych na zdjęciach lotniczych. Porównywano treść 
zdjęć z dwóch terminów z treścią map, aby w analizie uwzględnić jedynie zmiany 
spowodowane przez huragan i wykluczyć powierzchnie, które powstały na skutek 
działalności gospodarczej. Dane opisowe drzewostanów pochodziły z dokumentacji 
gospodarczej nadleśnictwa.

Do analizy wybrano wyłącznie drzewostany leżące w pasie przejścia 
huraganu. Szerokość pasa (bufora) waha się w granicach 650-1300 m, a jego  granice 
ustalono schematycznie na podstawie wizualnej oceny rozmieszczenia szkód. W ten 
sposób wykluczono z analizy te drzewostany, które znajdują się w znacznej odległości 
od pasa uszkodzeń, a więc prawdopodobnie nie były poddane niszczycielskiej sile 
wiatru.

Poważnym utrudnieniem analizy szkód spowodowanych przez huragan jest 
fakt, że mamy do czynienia z losową dystrybucją przestrzenną różnych zjawisk i 
warunków przyrodniczych. N ie można bowiem oczekiwać, choć znacznie by to 
uprościło analizę, że siła wiatru i charakter jego oddziaływania (ciągły lub porywisty, 
jedno- lub wielokierunkowy, itp.) będą jednakowe w całym analizowanym pasie 
drzewostanów. Z drugiej strony, nie ułatwiał analizy równie przypadkowy 
przestrzenny rozkład warunków przyrodniczych (gleb, ukształtowania terenu, 
siedliskowych typów drzewostanów itp.), a także tych cech drzewostanów, które 
zostały ukształtowane w toku działalności hodowlanej (np. skład gatunkowy, zwarcie, 
wiek, wskaźnik smukłości itp.).

Wobec powyższego, podejmując próbę oceny na ile określony układ cech 
powodował, że dane drzewostany były bardziej podatne na huragan od innych
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drzewostanów, należy uwzględnić fakt, że na drodze huraganu znalazły się 
drzewostany, które zajmowały powierzchnie o różnej wielkości, a więc różniły się 
udziałem w sumarycznej powierzchni drzewostanów. Tak więc można się 
spodziewać, że drzewostany reprezentowane liczniej, mogą wykazywać w ogólnym 
bilansie szkód większy udział. W zamieszczonych w dalszej części pracy analizach 
starano się uwzględnić fakt niejednakowej reprezentacji różnych drzewostanów na 
badanym obszarze, poprzez oparcie analizy na miarach względnych. Stąd np oprócz 
powierzchniowego rozmiaru szkód w poszczególnych klasach wieku lub w klasach 
zwarcia drzewostanów, analizowano także odpowiadające im rozkłady procentowego 
udziału szkód w danej klasie (wieku lub zwarcia) w ogólnej powierzchni szkód. Brak 
fizycznego modelu huraganu nie pozwolił natomiast na uwzględnienie w analizie 
niewątpliwie mającego miejsce, zróżnicowania siły oddziaływania huraganu na lasy w 
analizowanym pasie drzewostanów.

Przestrzenne rozmieszczenie powstałych szkód wskazuje, że huragan 
przemieszczał się zgodnie z panującymi wiatrami, z zachodu i południowego zachodu 
w kierunku wschodnim i północno -  wschodnim. Niszczącym masom powietrza 
towarzyszyły liczne zawirowania i odbicia. Łatwe do zauważenia jest także i to, że 
uszkodzeniu uległy głównie drzewostany w pasie położonym na południe od głównej 
linii gospodarczej (tzw. M arszałkowskiej), przechodzącej przez cały kompleks Lipce. 
W drzewostanach położonych na północ od tej linii, szkody w zasadzie wystąpiły 
sporadycznie. Pokazane na rys. 1 . powierzchnie dotyczą lasów, w których wystąpiły 
szkody całkowite, polegające na zupełnym zniszczeniu drzewostanu.

N

/ \ /  Marszałkowska 
H H  Powierzchnie pohuraganowe

1000 1000________2000 metry

Rys. I. Rozmieszczenie drzewostanów uszkodzonych przez huragan.
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Na podstawie wstępnej inwentaryzacji, przeprowadzonej na gruncie przez 
pracowników Zakładu Urządzania Lasu SGGW [Rosa, 1981], bezpośrednio po 
huraganie stwierdzono, że zniszczenia częściowe wystąpiły na około 361 ha, zaś 
zniszczenia całkowite objęły ok. 67 ha. W porównaniu z wynikiem, jaki został 
obliczony z wykorzystaniem SIP (67,18 ha, tj. 7,37% powierzchni leśnej leśnictwa), 
można stwierdzić, że rozmiar szkód całkowitych określono na tym samym poziomie.

Obliczono także wielkość powalonej przez huragan masy drewna. W tym celu 
warstwa powierzchni uszkodzonych została „przecięta” przez warstwę podziału 
powierzchniowego leśnictwa, czego efektem jest powstanie nowej warstwy, na 
podstawie której dokładnie można stwierdzić, jakie były cechy drzewostanu, który 
rósł w miejscu, w którym wystąpiły szkody. Wielkość [ha] każdej uszkodzonej 
powierzchni pomnożono przez zasobność brutto na 1 ha [m3/ha] gatunków 
występujących w drzewostanach. Po zsumowaniu wyników uzyskano miąższościowy 
rozmiar szkód wynoszący 13,13 tys. nr’ grubizny brutto. Są to szkody całkow ite 
stwierdzone w drzewostanach od Ib do VI klasy wieku.

W 1981 r. określono rozmiar ogólny szkód na 18,7 tys. m3 grubizny brutto, z 
czego na szkody całkowite przypada 13,8 tys. m3 (74%), a na szkody częściowe 4,9 
m (26%). W porównaniu z wynikiem obliczonym za pomocą SIP, można stwierdzić, 
że miąższościowy rozmiar szkód całkowitych3 został określony na poziomie będącym 
stosunkowo blisko wartości określonej na gruncie (różnica wynosi jedynie 4,85%).

Szkody wystąpiły praktycznie w każdej klasie wieku, poczynając od Ib, a 
kończąc na VI klasie wieku. Na rys. 2 przedstawiono rozkład powierzchni 
uszkodzonych drzewostanów w klasach wieku, na tle wszystkich drzewostanów w 
pasie huraganu. Najbardziej ucierpiały podklasy wieku od Ila do lllb. Podklasy wieku 
Ib, IVa, IVb, Va, Vb m ają już  dużo mniejszy udział w ogólnej powierzchni 
uszkodzeń. W bardzo niewielkim stopniu ucierpiała VI klasa wieku. W la i VII klasie 
wieku nie stwierdzono żadnych uszkodzeń. Na rys. 3 pokazano rozkład procentowego 
udziału powierzchni uszkodzonych drzewostanów w klasach wieku, na tle 
analogicznego rozkładu powierzchni wszystkich drzewostanów (uszkodzonych i 
nieuszkodzonych) w pasie huraganu. Stwierdzono, że najbardziej ucierpiały podklasy 
wieku od Ila do lllb, które wykazują większy procentowy udział w powierzchni 
drzewostanów uszkodzonych, w porównaniu do udziału tych klas wieku we 
wszystkich drzewostanach znajdujących się w pasie huraganu.

Podczas prac terenowych urządzania lasu, dla każdego wydzielenia 
drzewostanowego określane jes t zwarcie. Określa się je  stosując 4 -  stopniow ą skalę 
cyfrową: 1 -  pełne, 2 -  umiarkowane, 3 -  przerywane, 4 -  luźne. Dla celów niniejszej 
pracy wprowadzono inną skalę wartości, zgodną z Planem Urządzania Lasu dla 
Nadleśnictwa Rogów z 1979 roku: zwarcie pełne - I; pełne, miejscami um iarkowane -
0,9; umiarkowane - 0,8; umiarkowane, miejscami przerywane - 0,7; przerywane - 0,6; 
przerywane, miejscami luźne - 0,5; luźne - 0,4. Na rys. 4 przedstawiono rozkład 
zwarcia w zależności od wieku drzewostanów -  oddzielnie dla drzewostanów 
uszkodzonych, oraz drzewostanów nieuszkodzonych leżących w analizowanym pasie 
(buforze).

’ Z a  p o m o cą  S IP  n ie an a lizo w an o  ro z m iaru  szk ó d  częściow ych.



44

Na podstawie analizy rozkładu zwarcia i wieku stwierdzono, iż drzewostany, 
które uległy zniszczeniu w wieku do 40 lat, wykazywały większe zwarcie niż 
otaczające je  drzewostany, które nie uległy niszczącej sile wiatru. Natomiast 
drzewostany w wieku od 40 do 125 lat, które uległy zniszczeniu, wykazują mniejsze 
zwarcie od drzewostanów nieuszkodzonych.

Rys. 2. Histogramy rozkładu powierzchni drzewostanów w klasach wieku.

Rys. 3 Powierzchnia drzewostanów według klas wieku (udział procentowy).
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Rys. 4. Zmiany zwarcia drzewostanów w zależności od wieku.

Na rys. 5 przedstawiono rozkład powierzchni drzewostanów uszkodzonych 
oraz nieuszkodzonych w pasie huraganu, w klasach zwarcia. Z wykresu tego wynika, 
że najwięcej ucierpiało drzewostanów charakteryzujących się zwarciem od 0,7 do 0,9. 
Znaczniej mniej było drzewostanów, które miały zwarcie 0,5 i 0,6 oraz 1,0.

Rys. 5. Histogram rozkładu powierzchni drzewostanów w klasach zwarcia.

Rys. 6 przedstawia procentowy udział powierzchni drzewostanów 
uszkodzonych oraz wszystkich drzewostanów w pasie huraganu w klasach zwarcia. 
Na wykresie tym zaobserwowano, że drzewostany uszkodzone w klasie zwarcia 0,7 i
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0,5 wykazują podobny procentowy udział powierzchni jak  wszystkie drzewostany w 
pasie huraganu. Natomiast w klasach zwarcia 0,8 i 0,9 drzewostany uszkodzone mają 
udział znacznie większy, niż w całym pasie huraganu. Odwrotnie rzecz ma się w 
klasach zwarcia 0,6 i 1,0 .

I pow. pohuraganowe □  wszystkie drzewostany w pasie huraganu

Rys. 6 . Powierzchnia drzewostanów według klas zwarcia (udział procentowy).

Współczynnik smukłości (h/d) został obliczony jako  iloraz przeciętnej 
wysokości drzewostanu (wyrażonej w metrach) i jego przeciętnej pierśnicy — średnicy 
pnia zmierzonej na wysokości 1,3 m (w centymetrach). Drzewostany, których drzewa 
są smukłe, mają współczynnik smukłości powyżej 0,8. Na rys. 7 przedstawiono 
zależność współczynnika smukłości drzewostanów od ich wieku. Współczynnik 
obliczono dla drzewostanów, w których sosna jest gatunkiem panującym.

Zaobserwowano, że współczynnik smukłości do III klasy wieku włącznie, w 
drzewostanach uszkodzonych ma wyższe wartości niż w drzewostanach 
nieuszkodzonych, a od IV klasy wieku wykazuje tendencję odwrotną.

Szkody spowodowane przez huragan wystąpiły praktycznie tylko w 
drzewostanach, w których gatunkiem panującym była sosna. Należy jednak pamiętać, 
że w pasie przejścia huraganu znalazły się niemal wyłącznie drzewostany sosnowe, 
dlatego poszukiwanie związków wskazujących na zależności rozmiaru szkód od 
gatunku może być mylące ze względu na ten specyficzny rozkład powierzchniowy 
drzewostanów.

Pod względem siedliskowych typów drzewostanów stwierdzono, że szkody 
wystąpiły najliczniej na siedlisku BMśw. Na innych siedliskowych typach lasu szkody 
od wiatru wystąpił).' na bardzo małych powierzchniach. Odnośnie gleb zauważono, że 
najliczniejsze szkody wystąpiły na glebach płowych, w mniejszym stopniu na glebach 
rdzawych i czarnych ziemiach. Szkód o charakterze całkowitym me stwierdzono na 
glebach opadowo -  glejowych.
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Rys. 7. Zmiany współczynnika smukłości drzewostanów w zależności od ich wieku.

Analizowano także dystrybucję przestrzenną rejonów uszkodzeń pod kątem 
wykazania ewentualnego związku stopnia uszkodzeń od przeciętnej wysokość drzew 
w drzewostanach. Stwierdzono, że uszkodzeniom uległy drzewostany 
charakteryzujące się różnymi przeciętnymi wysokościami, nie zauważono 
ewentualnych zależności rozmiaru szkód od tej cechy drzewostanu.

6. Podsumowanie

Przy ocenie rozmieszczenia szkód spowodowanych przez huragan, a także ich 
wielkości pod względem powierzchniowym i miąższościowym, z zastosowaniem 
systemów informacji przestrzennej, uzyskano wyniki zbieżne z inwentaryzacją 
naziemną.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że drzewostany w podklasach wieku od 
I la do 11 Ib, były częściej reprezentowane w ogólnym zbiorze drzewostanów 
uszkodzonych, co wskazuje na to, że mogły być mniej odporne na uszkodzenia od 
wiatru. Oceniając względny udział drzewostanów uszkodzonych w poszczególnych 
stopniach zwarcia (na tle rozkładu wszystkich drzewostanów) można stwierdzić, że 
drzewostany o zwarciu 0,7, a także 0,8 i 0,9 okazały się najbardziej podatne na 
uszkodzenia spowodowane huraganem.

Drzewostany, które uległy uszkodzeniu, charakteryzowały się większą 
smukłością niż otaczające je  drzewostany, które nie uległy uszkodzeniu. Badania 
potwierdzają więc, że drzewa smukłe są mniej odporne na niszczycielską siłę wiatru.

Na podstawie oceny przestrzennej dystrybucji szkód na tle innych cech 
drzewostanów, trudno jest wskazać wyraźne zależności. Nie można jednak wyciągać 
zbyt daleko idących wniosków na podstawie analizy pojedynczego zdarzenia. 
Uzyskane w niniejszym doświadczeniu wyniki można natomiast wykorzystać jako
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sugestię dotyczącą metodyki badań nad odpornością drzewostanów na szkody 
wywoływane przez huraganowe wiatry oraz dla wskazania kierunków dalszych badań.
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