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Некоторые принципы дендроклиматологии 

Some principles of dendroclimatology 

J uż dość dawno wytworzył się pogląd, iż struktura drewna, zwłaszcza 
struktura słojów rocznych, reprezentuje dokładny zapis meteorolo- 

giczny, a także zapis ,,wydarzen", które roślina przeżyła. Pierwsze ba- 
dania w tym zakresie przeprowadzili w drugiej połowie XIX wieku 
botanicy niemieccy, skandynawscy i rosyjscy. Ukazało się w tym czasie 
kilka prac na temat wpływu pogody i klimatu na rozwój i budowę sło- 
jów rocznych. Wykonano też pierwsze próby w dziedzinie badania 
historii klimatu. W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia astronom 
holenderski J. С. Карие yn opracował dla okresu kilkuset lat chro- 
nologię, która zawierała przybliżone dane o poziomie opadów rocznych. ' 
w zachodnich krajach niemieckich (1). W tym samym czasie w Rosji 
leśnik F N. Szwedow zapoczątkował badania nad kształtowaniem 
się szerokości słojów rocznych u roślin drzewiastych wiążąc je m. in. 
z opadami (2). Praca ta niestety nie znalazła odgłosu. 

Systematyczne badania w zakresie dendroklimatologii zapoczątkował 
W 1901 r. w USA młody astronom A. Dou glass. Badania swe prze- 
Prowadzit na ściśle ograniczonym terenie w suchych okolicach połud- dowo-zachodniej części USA nad określonymi gatunkami drzew igla- 
Stych, mianowicie nad sosną żółtą i jedlicą Dagleza i od razu zetknął 
„£ Z drzewami wielowiekowymi (a to ma szczególne znaczenie w den- 
droklimatologii), co znacznie przyczyniło się do postępu zagadnienia. 

| endroklimatologia znacznie rozwinęła się w innych krajach, zwłaszcza 
w latach czterdziestych bieżącego stulecia. Problemami tymi zajmuje się 
obecnie w Skandynawii duża grupa botaników i klimatologów. Szeroki 
'Ozgłos uzyskały prace O. Hoega, A. Ordinga, T. Rudena, 

Р. Eyd ema, L Ecklundai innych autorów dotyczące teorii i me- 
lodyki dendroklimatologii (3). W Anglii pracuja nad tym: K. Dobbs 
| D. S. Schove (4), który ogłosił w ostatnich latach szczególnie 
ce prac na temat dendroklimatologii. W Finlandii pracują w tym 

s 

„chr Autorzy poruszają zarówno zagadnienia z zakresu dendroklimatologii jak i dendro- 
"onologij jako wzajemnie się zazębiające. 
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zakresie J. Hustich i H. Siren (5), w Niemczech wiele uwagi 
tvm zaaadnieniom poświęcili B. Huber i jego wychowankowie (6). 

Terminem „dendroklimatologia' ostatnio często posługują się bada- 
cze amerykańscy (E. Schulman) i norwescy, zwłaszcza gdy chodzi 
o badania nad słojami rocznymi drewna w celu studiowania historii 
klimatu. 

Studia nad słojami rocznymi drzew w celu ustalania zmian klimatu 
proponujemy nazywać dendroklimatologią, a studia nad słojami roczny- 
rny wyłącznie w zakresie określania względnych i bezwzględnych dat 
wyrębu datowania archeologicznego — dendrochronologią. 

Nie ulega wątpliwości, że jeden i ten sam materiał wyjściowy, a mia- 
nowicie wykresy zmian przyrostu, można wykorzystywać zarówno dla 
celów dendroklimatologii, jak i dendrochronologii, ale interpretacja 
materiałów jest różna, różne mogą być także: metodyka zbierania tego 

materiału i jego opracowanie matematyczne. 
W ZSRR, systematyczne, szeroko zakrojone prace, w zakresie den- 

drochronologii rozpoczęto w 1959 r. (7). Do końca 1963 r. Pracownia 
bendrochronoiogii Instytutu Archeologicznego Akademii Nauk ZSRR 
zebrała ponad 4000 próbek drewna (w zasadzie sosny i częściowo świer- 
ka) z wieków IX — XX i opracowała bezwzględny zestaw chronolo- 
giczny wstecz od czasów obecnych do IX wieku naszej ery (8). W wy- 
niku prac powstał duży zbiór drewna, pochodzący z archeologicznych 
tomników północnych regionów europejskiej części ZSRR — Nowo- 
grodu, Biełooziera, Połocka, Mińska, Toropca, Mstisławla, Wałdaju 
i wielu innych miejsc. 

Na początku wspomnieliśmy, że A. Douglass, przystępując do 
prac nad dendroklimatologią skorzystał z możliwości oparcia sie na ma- 
teriale z drzew wielowiekowych, tj. mógł naświetlać historię klimatu 
na wiele stuleci (wstecz. Brak takich drzew w Europie w znacznym stop” 
niu hamuje rozwój nauki na naszym kontynencie. Dopiero gdy archeo" 
logowie zdobyli dla badań dendroklimatologicznych dostateczną ilość 
próbek drewna dawnych drzew, zaczęły rozwijać się w Europie inten" 
sywne badania dendroklimatologiczne, które objęły swym zasięgiem 
również współczesne drewno europejskie. 

Próbki drewna archeologowie pobierali z budowli wykopaliskowych 
oraz ze starożytnych budynków drewnianych, które znajdują się w do” 
statecznej ilości w ZSRR, Norwegii, Anglii i w innych krajach euro" 
pejskich. | 

W ZSRR zbiór próbek drewna drzew starożytnych pochodzi głównie 
z wykopalisk na terenach dawnego Nowogrodu. W jego warstwie kultu” 
rowej dzięki zwiększonej wilgotności doskonale zachowały się sub. 
stancje organiczne, w tej liczbie drewno. Przetrwało ono w postać 
resztek różnych budowli. W pokładach pochodzących z wieków A” 
XV wykryto podwaliny ponad 1500 starożytnych domów, warsztatów, 
sklepów i innych budynków. Odsłonięto drewniane nawierzchnie 9rU 
ków starożytnych ulic, których 28 warstw leżało jedna ma drugiej 
W Nowogrodzie zebrano już ponad 3000 próbek. Na podstaiwie м 
zbioru opracowano skalę archeologiczną bezwzględną obejmującą © | : 
670 lat, tj. od 884 r. do 1554 r. n. e. (9). Prócz tego, na północy jw 
w drewnianych cerkwiach z XVI—XVIII wieku uzyskano zbiór skła 
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jący się z około 500 próbek drewna. Chronologia drewna pochodzącego 
z cerkwi zgadza się dobrze z chronologią wynikającą z próbek archeo- 
logicznych. 

Obecnie są na ukończeniu prace w zakresie chronologii współcze- 
snego drewna w rejonach Nowogrodu, Wałdaju i Biełooziera. Zbiory 
zawierają próbki pobrane z drzew w (wieku 220—260 lat, zgadzają się 
one z próbkami pochodzącymi z cerkwi XV-wiecznych. Większość 
próbek nowogrodzkiego zbioru archeologicznego została już zbadana 
pod względem dendrologicznym. Dla każdej próbki opracowano wykres 
wahań szerokości słojów rocznych. Łącząc chronologicznie w jednej 
skali wszystkie te wykresy, otrzymaliśmy krzywe zmian szerokości 
siojów rocznych opatrzone datą absolutną utworzenia się każdego słoju. 

Skala dendrologiczna lasów nowogrodzkich obejmuje okres 712 lIat, 
a mianowicie od 884 r. do 1595 r. n. e. Chronologię do 1462 r. oparto 
na pomiarach ponad 2000 próbek drewna nowogrodzkiego. Końce XV 
i XVI w. są reprezentowane na razie tylko przez 56 próbek. Ciekawe 
prace w zakresie dendroklimatologii wykonali w Woroneskim Instytu- 
cie Techniczno-Leśnym i w Białoruskim Instytucie Technologicznym 
W. E. Wichrow (10)iP. T. Protasiewicz (11). 

W Polsce wpływ czynników klimatycznych na przyrost dębu i sosny 
w Puszczy Niepołomickiej oraz jodły, świerka i modrzewia w Tatrach 
badał K. Ermich (12), Wykonał on także ciekawą pracę badawczą 
na temat równoznaczności krzywych dendrologicznych przyrostu drzew 
współczesnych w Bawarii i w Polsce. Stwierdził, że przy dużych odle- 
głościach siedlisk równoznaczność taka nie ma miejsca, ponieważ wa- 
runki meteorologiczne w tych przypadkach znacznie się różnią (12). 
Znaczenie tej pracy jest duże, wskazuje ona przybliżone granice miejsc, 
w których można zastosować wykresy standardowe dla określania daty 
wyrobów pochodzących z wykopalisk archeologicznych. 

Jak dotychczas jednak najpoważniejszą szkołą jest i pozostaje nadal 
pracownia dendrologiczna Uniwersytetu w Arizonie (USA), gdzie poza 
A. Douglassem pracowali i pracują liczni jego wychowankowie: 
E Schulman, W. Glock, J. Giddings, W. Mac-Jines. 
8. Bennister i inni (13). 

Pomimo zbyt wielkiej złożoności badań w dziedzinie klimatologii, 
polegających na tym, że różne pod względem natury czynniki zewnę- 
trzne wywołują często jednoznaczne zmiany strukturalne w drewnie, 
lo jednak w wyniku dokładnego przebadania dynamiki słojów rocznych 
‚ Warunków siedliskowych, otrzymywano rezultaty nader obiecujące. 
adania przeprowadzone w ciągu ostatniego 50-lecia wykazały, że przy 
nych warunkach wzrostu drzew szerokość słojów rocznych i ich 

вата zależą od pogody tego lub innego roku i od wiekowych zmian 
<imatu. 

O klimacie przeszłym i jego przemianach w tym lub innym regionie 
<uli ziemskiej można sądzić na podstawie niektórych danych pośred- 
tch. Z danych tych wypada korzystać w (wielu przypadkach również 
W celu ustalania prawidłowości zmian pogody. Jak dotychczas pozna- 
wanie prawidłowości zmian klimatu i pogody staje się ważnym zada- 
fem ogólnogospodarczym o tyle, o ile umożliwia to klimatologom do- 
„onalenie metodyki prac nad wiarygodnymi prognozami długotermi- 
owymi. 
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Właściwością wielu zjawisk fizycznych pochodzenia kosmicznego 
i ziemskiego jest rytmiczna cykliczność ich natężenia. Cykliczność 
pogody i klimatu waha się w granicach od zmian dobowych do wielko- 
okresowych. W zmianach aktywności słońca zauważa się cykliczność 
jedenastoletnią, 78-letnią i wielu okresów przejściowych. 

Prof. S. I. Kostin doszedł do wniosku, w wyniku badań nad sło- 
jami rocznymi dębów w obwodzie woroneskim, że wilgotne okresy kli- 
matyczne odpowiadają osłabionej aktywności słońca, a okresy suche — 
aktywności wzmożonej (14). 

Aktywność promieniowania słonecznego jest niewątpliwie jednym 
z ważnych czynników oddziaływujących na klimat, ten zaś wywiera 

wpływ na przyrost drewna. Jednakże wpływ aktywności słonecznej 
znacznie się wyrównuje na skutek przemieszczania się nad powierzchnią 

ziemi ciepłych i chłodnych oraz wilgotnych i suchych mas powietrza. 

Nie jest wykluczone, że istnieje także związek bezpośredni między na- 

tężeniem promieniowania słonecznego a przyrostem drzew. 

Określonego rozwiązania w tym zakresie dostarczają skomentowane 

przez W. Glocka (15) porównania cykliczności szerokości słojów 

rocznych drewna sosny z cyklicznością osiadania w jeziorach warstw 

anhydrytu. | 
Prof. Oudden przeprowadził pomiary warstw anhydrytu perm. 

skiego z Teksasu (1400 warstw), a prof. A. Douglass — pomiary 

przyrostu sosen 220-letnich, rosnących w północnej Arizonie w klimacie 

suchym. Konfrontacja dwu wykresów: układu słojów rocznych i pokła- 

dów anhydrytu wykazała całkowitą ich zbieżność w cyklach jedenasto- 

letnich. Biorąc pod uwagę, iż najgrubsze warstwy anhydrytu odkładają 

się w okresie lat suchych, można z dużą dozą prawdopodobieństwa 

przypuszczać, iż istnieje określone powiązanie między natężeniem рго- 

mieniowania słonecznego, wilgotnością klimatu i tworzeniem przyrostu 
drzewnego. | | 

A. Douglass porównał następnie wykres dynamiki drobnosiol- 

stych nawarstwień lodowcowych pomierzonych w dolinie Conecticut 
w Nowej Anglii przez E. Entewsa (4000 pomiarów) z notowanlaml 
plam słonecznych i charakterem przyrostu współczesnych drzew. Ana" 

liza porównawcza w tym zakresie w zasadzie potwierdziła wysunięte 
uprzednio wnioski. Bardzo interesującą pracę o cykliczności plam 510- 

necznych w okresie od VII wieku przed n. e. do XX wieku n. ©. рос. 
sumowującą wszystkie poprzednie badania w tym zakresie, ogłos! 

w 1955 r. w Anglii D. Schovwe (16). алла 

Odtworzono nader ciekawy i dość dokładny obraz historii kt 

południowo-zachodniej części USA w okresie wynoszącym 3220 за“ 

Główne badania przeprowadził A. Douglass, następnie kontynuot 

je E. Schulmann (17). W wyniku przebadania słojów LOCZNY i 

przyrostu drzew iglastych w suchych regionach południowego Zac i 
otrzymali oni historię częstotliwości opadów. Wiadomości bardziej .. 

kładne dotyczą naszej ery. Okresem największych zmian poziomu or 5 

dów w drugim tysiącleciu n. e. badanych w wodozbiorze rzeki Kolor 

był okres wieków XIII i XIV. "a i 

W latach 1215—1299 czynnikiem stałym był trwały niedostatek wo E 
Fazą szczególnie wyraźną tego okresu były ostatnie jego 24 lata. 
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stępnie do 1396 r. posuchy więcej się nie powtórzyły. Drugi okres posu- 
chy, który przekształcił w pustynię znaczne obszary południowej Kali- 
tornii i północy południowo-zachodniej części Montany, trwał około 
20 lat w końcu XVI iwieku i odznaczał się bardzo dużą intensywno- 
ścią (18). 

Chronologia opadów, tj. historia okresów wilgotnych i suchych 
w USA opracowana została również dla innych regionów. Najciekawsze 
zestawienia chronologiczne podano w tabeli. 

Zestawienie terenów, dla których opracowano chronologię opadów 
  

    
  

Rozpiętość Liczba 
Miejscowość chronologii zbadanych 

(liczba lat) drzew 

Centralna Kalifornia (19) 3220 15 
Centralna część regionu Pueblo (20) 2110 — 
Archeologiczne obiekty południowego zachodu USA (21) 1551 168 
Wodozbiór rzeki Kolorado (22) 696 240 
Wschodnia część Oregonu (23) 668 340 
Wybrzeże Oceanu Spokojnego USA (24) 593 121 
Południowo-zachodnia Kanada (25) 525 66 
Zachodnia Newada (26) 685 200 

Historię drugiego czynnika klimatycznego — chronologii tempera- 
tury, opracowano dla regionów amerykańskiej Arktyki i dla Skandy- 
nawii. 

W 1948 r. J. Giddings ogłosił dane z okresu 970 lat w sprawie 
dendrochronologii północno-zachodniej Alaski. Opracował on na pod- 
stawie materiałów uzyskanych iw archeologicznych obiektach wodo- 
zbioru rzek Kobuk i Kotzebue historię wahań temperatury w tym re- 
gionie (27). 

Dla północnej Norwegii opracowano chronologię temperatur okresu. 
567 lat (28). Dla potudniowego wschodu tego kraju opublikowano chro- 
nologie obejmujaca okres 580 lat do 1383 r. (29). 

Niektórzy botanicy, jak Davis, Sampson (30) i inni ustosunko- 
wali się sceptycznie do dendrometrycznych prac szkoły A. Dougla- 
‘Sa twierdząc, że różne z natury czynniki ekologiczne często iwywo- 

Ją u roślin reakcje identyczne. W USA zagadnienia prawdziwości 

danych dendrologicznych są w piśmiennictwie dość często i ostro kryty- 
owane. Nie wnikając głębiej w treść dyskusji wskażemy tylko, że 

dokładną historię opadów i wahań temperatury, jakie miały miejsce 
w dalekiej i bliższej przeszłości, można odtworzyć na podstawie dyna- 

miki przyrostu drewna. 
„Rozpatrzymy to zagadnienie bardziej szczegółowo. U wieloletnich 

Oslin drzewiastych, iglastych i liściastych wielkość przyrostu zmienia 
"Ę nie tylko pod wpływem czynników ekologicznych. Na przyrost ten 
wpływa prócz tego wiek rośliny i wiek (właściwy jej organów, inten- 
„YWNOŚĆ asymilacji i transpiracji, okresowość i energia owocowania, 
a również indywidualne właściwości tych lub innych osobników da- 
nh gatunku (np. jedne okazy są szczególnie „uczulone' na światło, 
nne na temperaturę, jeszcze inne na wilgoć itd.). 
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Dlatego też, badając sposoby kształtowania się tej lub innej struktu- 
ry, stykamy się z jednej strony z biologicznymi cechami roślin, ukształ- 
towanymi w wyniku awolucji tego lub innego gatunku, a z drugiej — 
z nieustannie zmieniającym się środowiskiem życia, popierającym lub 
przeciwnie — hamującym przemianę materii oraz rozwój i wzrost orga- 
nizmu. 

Czynnikiem historycznie ukształtowanym, od którego w znacznym 
stopniu zależy szerokość słojów rocznych, jest wiek rośliny. W warun- 
kach przyrastania bardziej lub mniej sprzyjających, szerokość słojów 
rocznych od rdzenia do obwodu pnia, początkowo się wzmaga osiąga- 
jąc określone maksimum, a następnie powoli maleje. W rozwoju drzew 
starszych w klimacie umiarkowanym można dość dokładnie wyróżnić 
trzy etapy rozwojowe: młodociany, dojrzałości i starzenia się. Ciekawe 
jest, iż kulminacja przyrostu zbiega się zwykle z okresem żerdziowiny 
l początkiem owocowania drzew (ryc. 1). Szczegółowe dane o charakte- 
rze ontogenezy strzały drewna i wielkości przyrostu zawiera praca 
W. E Wichrowa z 1954 r. (31). 
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Ryc. 1. Zmiany szerokości słojów rocznych od rdzenia do obwodu pnia 
u 200-letniego dębu górskiego 

Słoje roczne, wytworzone w okresie „dojrzałości", który u sosny 
trwa od 20—30 roku życia do wieku 120—150 lat, a u dęba do 150— 
200 lat i nawet dłużej, stanąwią najodpowiedniejszy materiał do badan 
dendroklimatologicznych i dendrochronologicznych. W wieku tym dajć 
się stwierdzić określona stabilizacja procesów przemiany materii, słojć 
roczne są stosunkowo szerokie, a zakres reagowania większości drzew 
na zmiany czynników zewnętrznych jest w tym czasie dość wyrównany; 

Dla poparcia tego twierdzenia powołamy się na rycinę 2, w któr 
pokazane są krzywe wzrostu słojów rocznych, wytworzonych w later 
12191 1220 u drzew różnego wieku 10—120 lat. W latach tych na znać z 
nej powierzchni pdinocno-wschodniej Europy wystapit czynnik ham 

jący przyrost drzew. Zahamowania te odzwierciedliły się w © | | | ms a : je się znacznej powierzchni rocznych słojów drzew różnego wieku. D AJ onie 
to zauważyć na drewnie pochodzącym z pradawnych budowli w KE nej 
bBiełooziera, w Nowogrodzie, w otoczeniu jeziora Ilmień, w półno 
Białorusi, w Połocku, Pińsku i in. 
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Identyczny charakter zmian szerokości słojów rocznych cechuje 
jednak drzewa, które rosły w warunkach dość sprzyjających. W nie- 
których przypadkach może on ulec zakłóceniu. Tak na przykład u drzew, 
które były silnie ocienione (pod okapem drzewostanu), a także u drzew 
rosnących na glebach nadmiernie zawilgoconych, kulminacja przyrostu 
utrwala się w sposób niewyraźny albo zaznacza się tylko przy polepsze- 
niu warunków siedliskowych (po wyrębie drzew ocieniających, odwod- 
nieniu zabagnionego gruntu itp.). Rzecz prosta, że drzewa mające pod 
wpływem specyficznych cech środowiska swoiste, odmienne od zwy- 
kiego, tempo ontogenezy zaznaczające się w układzie słojów rocznych, 
powinny być wyłączane z liczby modeli doświadczalnych. U różnych 
drzew, na różnych wyrzynkach drewna, szerokość słojów rocznych może 
być pod względem wielkości absolutnych różna, różna będzie także 
liczba poszczególnych odchyleń. Tak na przykład, w warunkach ksero- 
litowych, w wypadku braku wody, powstają u drzew bardziej wąskie, 
a na bagnach bardziej szerokie słoje roczne. Wąskie słoje wykształcają 
się też w okresie intensywnego owocowania. 

Nie stanowi to jednak przeszkody dla prowadzenia badań dendro- 
klimatologicznych i dendrochronologicznych. Przy badaniu wykresów 
wzrostu, stopień słoju rocznego (szeroki lub wąski) określa się przez 
jego porównanie z najbliższymi słojami sąsiednimi albo ze średnimi 
wskaznikami danego drzewa lub grupy drzew. Należy podkreślić, że dla 
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Ryc. 2. Porównanie uciśnień w różnym wieku drzew (po- 
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Sslągnięcia tego celu nie trzeba opierać się na wielkościach bezwzględ- 
nych, lecz па danych względnych. W przeważającej ilości przypadków 
Pozwala to na porównywanie w sposób wiarygodny wykresów słojów 
iocznych i określanie synchronicznych wahań szerokości słojów Tocz- 
tych na przekrojach różnych drzew różniących się wiekiem i mających 
"czne słoje różnej szerokości. 

Wykresy słojów rocznych, nakreślone na podstawie danych względ- 
tych, można nakładać jedne ma drugie, obliczać niezgodności w czasie 
wprzód i wstecz w granicach 25—50 i więcej lat i w ten sposób wykre- 
"AĆ krzywą ciągłą zmian przyrostu drzew współczesnych i drzew z da- 
ее] przeszłości (ryc. 3). 
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Do opracowania wykresów obrazujących dynamikę słojów rocznych, 
co stanowi podstawową formę porównywania ich wahań i cykliczności, 
zaproponowano wiele różnych metod. We wszystkich wariantach obli. 
czeń przewiduje się stosowanie korekty ze względu na wiek drzew. 

Metod opracowania materiałów jest wiele. Nie zatrzymując się dłu- 
żej na tych sprawach stwierdzimy tylko, że naszym zdaniem bardziej 
przydatnym będzie wykres półlogarytmiczny, oparty na datach wyrobów 
pochodzących z wykopalisk archeologicznych. Co się zaś tyczy badań 
dendroklimatologicznych, to w tym wypadku lepiej będzie posługiwać 
się metodą statystyczną średnich ruchomych. Przy metodzie takiej trze- 
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Ryc. 3. Porównanie wykresów wzrostu i określenie wieku względnego. 1—39 słojów, 
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ba posługiwać się maszynami liczącymi. Pracę tego rodzaju wykonał 
w ZSRR T. Bitwinskas (32). 

Opracowane na podstawie tej lub innej metody, nadającej się do 
konkretnych badań, wykresy wahań słojów rocznych, zestawione 
w postaci serii i norm (standardów) dla różnych regionów będą cha- 
rakteryzowały właściwości przyrostu drzew w okresie kilku stuleci, 
a być może, po uzyskaniu odpowiednich materiałów z wykopalisk 
archeologicznych i drewna kopalnianego — nawet tysiącleci. 

Stworzenie takich wykresów i zestawień dendrologicznych wydaje 
się nam zadaniem wielkiej 'wiagi, o ile pozwolą one określać z dużą do- 
kładnością aż do jednego roku, chronologię drewnianych budowli i in" 
nych obiektów pochodzących z wykopalisk archeologicznych oraz 

wnioskować o charakterze pogody i zmianach klimatu. 

Dla dendrochronologii materiałem najbardziej dogodnym są wąskie 

słoje roczne, czyli tzw. słoje „uciśnione'. Są one bardziej uniwersalne, 

ponieważ dobrze uwidoczniają w strukturze drewna wpływ niekorzy” 
stnych czynników, jak np. niedostatku wody, niskich temperatur albo 
kombinacji tych lub innych niekorzystnych warunków. ; 

Na wielkos¢ przyrostu szczegolny wplyw wywiera obfite ow0c?” 
wanie. U sosny, w środkowej części ZSRR, szczególne urodzaje powta 

cj się co 3—4, a niekiedy co 10 lat,a na półwyspie Kolskim co | 
0 lat. 
W latach obfitego owocowania na wytwarzanie owoców zużywa S!: 

bardzo dużo materiałów plastycznych. Wysiłki takie, zwłaszcza w roku 
urodzaju i częściowo w ciągu lat następnych, wpływają na znacz” i 
zmniejszenie przyrostu bieżącego wysokości drzew i grubości pni. 
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Interesujące dane z obserwacji D. N. Daniłowa (33) dowodzą, że 
w latach urodzaju przyrost grubości pni u świerków zmniejsza się o 30— 
40/0. Szczególnie słabo rozwija się w tym czasie część wczesna słoju 
rocznego. Należy przy tym mieć na uwadze, aby przy dendroklimato- 
logicznej interpretacji materiałów nie tłumaczyć zahamowania przyrostu, 
spowodowanego obfitym owocowaniem, wpływem czynników klima: 
tycznych. 

Jednoczesne badanie przyrostu u dwóch lub trzech różnych gatun- 
ków wyklucza możliwość takiej pomyłki, ponieważ u różnych rodzajów 
drzew lata urodzaju nie są zbieżne. 

Przypadek połączonego wpływu czynnika klimatycznego i owoco- 
wania na słoje roczne drzew został opisany przez T. Slastada (34). 
W dwóch miejscowościach Norwegii, gdzie prowadzono badania, roczne 
słoje sosny nader dokładnie odzwierciedlały warunki termiczne czerwca 
i lipca. W 1901 r. lato było ciepłe i słoje roczne w tym roku szerokie. 
Lato następne było chłodniejsze, a słoje roczne — wąskie, chociaż nie 
w takim stopniu jakiego można byłoby oczekiwać. Przyczyną tego był 
wpływ poprzedzającego ten okres roku korzystnego. W 1903 r. powtó- 
rzyło się lato ciepłe, jednak słoje roczne w tym roku były węższe niż 
w 1902 r. Jak się okazało, po ciepłym lecie 1901 r. miało miejsce w roku 
następnym 1902 r. obfite kwitnienie drzew, a w 1903 r. — owocowanie. 
Na skutek nadmiernego zużycia energii drzewa nie mogły wytworzyć 
dużego przyrostu drewna. To samo działo się w latach 1914, 1915 i 1916 
(34). 

Należy podkreślić, że badania w zakresie dendrochronologii są w po- 
równaniu z analizą dendroklimatologiczną bardziej uproszczone. Den- 
drochronolog ustala jednakowe dla wielu drzew zmiany szerokości sło- 
jów, ale nie musi badać przyczyny tych lub innych wahań. Natomiast 
przy pracach dendroklimatologicznych analiza musi być dokładniejsza, 
ponieważ wpływ czynników zewnętrznych na budowę słojów rocznych 
ma w tym wypadku podstawowe znaczenie. 

Warto zaznaczyć, że poszukiwania dendroklimatologiczne są bardziej 
złożone i wielostronne. Zapoznając się z przeszłością, badacz ma do 
czynienia ze złożonym kompleksem zjawisk: intensywnością promienio- 
wania słonecznego i jego cyklicznością, ze zmianami klimatu i pogody, 
procesami glebotwórczymi, hydrologią, a także z biologicznymi i ekolo- 
gicznymi właściwościami rodzajów drzew, niektórymi zagadnieniami 
budowy drewna i wreszcie, tam gdzie to jest możliwe — z analizą wza- 
Jemnych powiązań biocenotycznych. 

Przejdziemy teraz do jednego z najciekawszych i ważniejszych za- 
gadnień: do wpływu czynników zewnętrznych na strukturę drewna. Są 
lo czynniki wielostronne i trudne do określania. Przy uważnym badaniu 
warunków wzrostowych w określonym środowisku geograficznym można 
Jednak zawsze wyróżnić zjawiska główne i określać charakter ich wpły- 
wu na ukryte procesy kształtowania się drewna. Pomijamy przy tym 
wpływ typów lasu, ponieważ zagadnienie te dość dokładnie naświetlili 
W piśmiennictwie radzieckim W. E. Wichrow i A. K. Łobase- 
Rok (35). 

Dla celów dendroklimatologii dużą wagę ma ustalenie właściwości 
neteorologicznych tego lub innego roku, wpływu ocienienia drzew, 
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gradacji szkodników, lat obfitego owocowania i innych czynników ma- 
jących wpływ na ukształtowanie się słojów rocznych u drzew rosnących 
w bardziej lub mniej sprzyjających warunkach (jak np. na suchych, 
bagiennych lub bardzo ubogich glebach itd.). 

OQdcyfrowanie znaków dendrologicznych dla celów klimatologii jest 
zadaniem dość złożonym. Trudności polegają głównie na tym, że wiele 
różnych ze swej natury czynników, hamujących wzrost roślin, powoduje 
jednakowe zmiany strukturalne w budowie słojów rocznych. Tak np. 
częściowe zniszczenie listowia przez owady, jego uszkadzanie przez 
wiosenne przymrozki lub opalenie przez pożar leśny dają w rezultacie 
elekty takie same, jak ujemny wpływ czynników klimatycznych w tym 
.ub innym roku. Należy podkreślić, że zakłócenia korzystnych warun- 
ków wzrostu u różnych gatunków, uwarunkowane zbliżeniem tych lub 
innych bodźców zewnętrznych do maksimum lub do minimum, prowa- 
dzi zawsze do gwałtownego spadku przyrostu, a modyfikacje zmian 
strukturalnych bywają w tych lub innych wypadkach podobne. Niektó- 
rzy klimatologowie pomijają te właściwości kształtowania się drewna 
i nader śmiało z dużym przeświadczeniem, formułują na podstawie 
układu szerokości słojów przyrostu drzew, przypuszczenia o zmianach 
klimatycznych i o ilości opadów w tym lub innym roku. W rzeczywi- 
siości jednak rozwiązywanie tych zagadnień wymaga dużo ostrożności 
1 wnikliwosci. 

Na przykład, najbardziej rozpowszechnionym i najłatwiej dającym 
się stwierdzić jest zmniejszenie ilości opadów w okresie wegetacyjnym. 
Nagłe zmniejszenie przyrostu może być spowodowane również przez 
suszę atmosieryczną, przyczyniającą się do silnego czasowego zwięk- 
szenia transpiracji i zakłóceń bilansu wodnego roślin. Zjawisko takie 
występuje często przy chwilowej, ale dużej suchości powietrza, wyso- 
kiej jego temperaturze i przy znacznej sile wiatrów, zwłaszcza wiatrów 
suchych. 

W wypadku zakłócenia gospodarki wodnej tworzą się zwykle słoje 
wąskie z dobrze rozwiniętym drewnem wczesnym i źle — późnym. 
W niektórych przypadkach, np. u dębu, późna część rocznego słoju 
może się nawet nie ukształtować. Duże znaczenie ma także obniżenie 
poziomu wód gruntowych występujące po długotrwałej suszy. Może 
ono doprowadzić do 2-, 4-letniego niedostatku pokarmów. W takim 
wypadku na przekroju drzew, o ile pozostaną one przy życiu, wytwarza 
się dość szeroka strefa wąskich słojów rocznych ze słabo rozwiniętym 
drewnem późnym. Wśród wielu czynników klimatycznych najbardziej 
uniwersalnym jest wpływ opadów na wielkość przyrostu drewna. Czyn: 
nik ten przeważa jednak tylko w suchych i półsuchych regionach pół- 
nocy i południa. T. Slastad (36) badał sosnę i świerka w „dolinie 
Gudbrandsdalen, która w Norwegii jest najbardziej suchą miejscowo” 
ścią. Lasy znajdujące się na dolnych zboczach i na dnie doliny, a 
otrzymujące dostatecznej ilości wilgoci z topnienia śniegów górskić 
ujawniły w procesach swego wzrostu bezpośrednią zależność od ilośc 
opadów. Lata ciepłe występowały w 1901, 1914, 1925, 1933 i 1945 г. 
Jednak tylko w jednym 1945 r. stwierdzono przyrost maksymalny. ROK 
ten był jednak nie tylko ciepły, ale i wilgotny. W pozostałych Z wy 
mienionych lat wytworzyły się wyłącznie wąskie słoje roczne, poniew 
były to lata suche (36). 
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Posuchy nie zawsze jednak przyczyniają się do obniżenia przyrostu. 
U drzew, rosnących na glebach nadmiernie wilgotnych i na bagnach, 
zmniejszenie opadów nie spowodowane suszą, nie wpływa na obniżenie 
przyrostu, lecz odwrotnie, zwiększa go. Analiza przyrostu takich drzew 
może w niektórych wypadkach posłużyć jako materiał uzupełniający 
dla badań porównawczych i do sformułowania wniosków. 

Spośród czynników klimatycznych największy wpływ na życie roślin 
wywiera temperatura powietrza i gleby. W większości wypadków wpływ 
temperatury wiąże się nierozdzielnie z bilansem wodnym roślin. Tak na 
przykład gleby wilgotne odmarzają i ogrzewają się (wolniej niż suche, 
korzenie w tych glebach nie tylko później rozpoczynają wegetację, ale 
1 gorzej chłoną wilgoć. Ostatnio stwierdzono jednak, że początek czyn- 
ności miazgi wiąże się nie tylko z budzeniem się pączków gałęziowych, 
ale i korzeni. Niskie temperatury gleby przyczyniają się do późnego 
budzenia się miazgi i do wcześniejszego ustania jej działalności. Jest to 
jedna z przyczyn tworzenia się wąskich słojów rocznych drzew, rosną- 
cych na glebach nadmiernie zawilgoconych. 

Na wielkość przyrostu mogą wywierać ujemny wpłyjw także niskie 
temperatury w okresie zimowym. Niekorzystnie wpływają na drzewa 
także przymrozki późne. Są one szczególnie szkodliwe wtedy, gdy po 
zimowym spoczynku wegetacja roślin już się rozpoczęła. Przymrozki 
wiosenne silnie zmniejszają przyrost, albo przez uszkodzenie liści przy- 
czyniają się do tworzenia się „fałszywych' słojów roćznych (słojów 
podwójnych). Podwójne słoje szczególnie często tworzą się u drzew 
w górach Kaukazu. Słoje takie mogą powstawać także po uszkodzeniu 
liści przez owady. 

Wpływ temperatury na przyrost drzew został gruntownie zbadany 
w Norwegii. Tak na przykład A. Ording (37) zbadał dokładnie przy- 
Iosty świerka i sosny w Eidsvole (50 km na północ od Oslo) i stwier- 
dził, że u obu gatunków drzew w roku mającym ciepłe lato przyrost 
jest większy. Zauważono, że w iwarunkach lata ciepłego przyrost drewna 
Jest większy u sosny niż u świerka i że sosna lepiej wykorzystuje ciepły 
okres wczesnej wiosny. 

Inni badacze: SS Aandstad (38) iP. Eidem (39) również stwier- 
dzili istnienie stałego powiązania między temperaturą lata a przyro- 
Stami drzew. Współzależność taka istnieje na większej części terenów 
Norwegii. 

W. E. Wichrow iR. T. Protasiewicz (40) badając w Bia- 
łorusi współzależności między przyrostami drzew a opadami i tempe- Tatura, doszli do wniosku, że ilość opadów wpływa korzystniej na przy- 
tost sosny na siedliskach suchych, a zmiany temperatury — na wil- 
Jotnych. W ten sposób badając próbki drzew na różnych siedliskach 
można sądzić o dynamice zarówno opadów jak i temperatury. 

W celu dokładniejszego scharakteryzowania właściwości kształto- 
wanią się struktury drewna, należy podkreślić, iż na czynności miazgi, 
a zatem na tworzenie się słojów rocznych, wpływają warunki meteoro- 
ogiczne nie tylko okresu wegetacyjnego, w którym wytworzyło sie 
gui NO; ale i warunki lat poprzedzających. Przyczyną tego jest to, że 
ziałalność tkanek merystematycznych zależy nie tylko od wydajności 

<Symilacji roku bieżącego, lecz także od zapasu substancji plastycznych 

123



wytworzonych w latach ubiegłych. Tak na przykład, po zimnym lecie 
mogą u drzew, rosnących w klimacie wilgotnym, tworzyć się w roku 
następnym wąskie słoje roczne, nawet w wypadku gdy warunki meteo- 
rologiczne były sprzyjające. 

Zjawisko analogiczne można zaobserwować również u drzew rosną- 
cych na glebach suchych lub zasolonych. Niedostatek opadów w lecie 
i jesieni roku poprzedzającego zwykle bardzo znacznie wpływa na 
przyrost drewna w następnym okresie wegetacyjnym. 

Fakty wyżej przytoczone wskazują na trudności, które dendrokli- 
matologowie muszą przezwyciężać przy odczytywaniu kroniki, zawartej 
w układzie słojów rocznych w celu odtworzenia historii pogody 
i klimatu. Z wielkiej liczby czynników ekologicznych należy wyłączać 
czynniki lokalne, mające znaczenie szczególne, od czynników ogólno- 
klimatycznych, wywierających wpływ na pokrywę roślinną w rozle- 
głych terenach. 

Obfitość opadów albo długotrwałe posuchy, silne mrozy lub ciepłe 
zimy, obejmują dość rozległe powierzchnie i są masowo utrwalane 
w strukturze drewna w takich lub innych wariantach, zależnie od rzeźby 
terenu, wilgotności gleby, jej budowy, poziomu wód gruntowych, topo- 
gralii i charakteru drzewostanów. | | 

W ten sposób, gdy u wielu drzew różnych gatunków, rosnących na 
rozległych teręnach (np. w jednym rejonie siedliskowym) będą wystę: 
pować identyczne zmiany w strukturze drewna, służyć to będzie jako 
wskazówka, że zmiany te zostały spowodowąne przez właściwości kli- 
matu. Dobrymi indykatorami w tym zakresie są w regionach suchych 
drzewa luźno rosnące lub znajdujące się w drzewostanach luźnie ZWar- 
tych. Natomiast u drzew rosnących w warunkach nadmiaru wilgoci, 
a także przy wysokim poziomie wód gruntowych oraz u drzew rozwija- 
jących się w warunkach sprzyjających, gdzie konkurencja wzajemna 
i zagłuszanie jednych roślin przez drugie jest jedną z głównych czyn- 
ności, zmniejszenie opadów lub ich zwiększenie nie dają efektu wy- 
raźnego i dlatego charakter przyrostu drewna w tym zakresie staje się 
niemożliwy do rozpoznania. Układ słojów rocznych takich drzew nie 
zawsze nadaje się do sformułowania informacji o klimacie w przeszłości. 

A zatem, gdy niedostatek wody hamuje przyrost roślin, słoje roczne 
mogą służyć jako dobry wskaźnik wilgotnościowych warunków rozwoju 
drzew. 

Nader interesujące dane uzyskano w USA, w pobliżu miasta Flag- 
staff, w dolinie znajdującej się przy ujściu rzeki San Francisco. Bardzo 
wąskie słoje roczne pni, znalezionych w tych miejscach na głębokość! 
40 cm, średnio nie różnią się pod względem szerokości od słojów drzew 
współczesnych rosnących w klimacie suchym. Co się zaś tyczy resztek 
pni, znajdujących się na poziomie 6 m i głębiej pod powierzchnią, mają 
cne nadzwyczaj szerokie słoje roczne, które mogłyby wytworzyć S!% 
tylko w korzystnych warunkach wodnych. W związku z tym W. Gloc к 
(15) pisze, iż można przypuszczać, że klimat stawał się coraz suchszy 
w miarę wypełniania doliny przez nawarstwiające się pokłady. 5 

Co się tyczy wyboru drzew współczesnych, w celu zbadania słojów 
rocznych w czasie studiów dendroklimatologicznych, to jako WZOTCOWE 
wybierać należy drzewa całkiem zdrowe, bez zewnętrznych uszkodze? 
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i oznak chorobowych, przy czym drzewa w wieku średnim powinny 
mieć pierwszeństwo przed starymi i młodymi, a iglaste przed liściasty- 
mi. Z liściastych nadają się do wykorzystania tylko rodzaje mające 
drewno pierścieniowo-naczyniowe (dąb, jesion, kasztan jadalny, gro- 
chodrzew, morwa i niektóre inne), ponieważ u gatunków rozpierzchło- 
naczyniowych słoje roczne w większości wypadków zarysowują się nie- 
wyraźnie. W celu określenia w danym rejonie klimatu przeszłości na- 
leży wybierać drzewa przeważnie tego samego wieku i porównywać 
słoje z jednego i tego samego okresu wzrostu. W miarę możliwości 
należy wybierać drzewa rosnące w jednakowych mniej więcej warun- 
kach siedliskowych. 

O ile zagadnienia dendrochronologii rozwiązuje się pomyślnie, a daty 
wyrębu udaje się na podstawie fragmentów drewna wyrobionego usta- 
lic z dokładnością do jednego roku, to w sprawach wykorzystywania 
zestawień dendrochronologicznych wiele jest jeszcze z naszego punktu 
widzenia niejasności. Wydaje się, iż obecnie należy prowadzić prace 
w sprawie dogłębnego zbadania wpływu, jaki czynniki klimatyczne wy- 
wierają na kształtowanie słojów rocznych drzew współczesnych, rosną- 
cych w różnych charakterystycznych typach lasu. Powinno się przy tym 
w szerokiej mierze wykorzystywać wieloletnie obserwacje meteorolo- 
giczne specjalnych stacji, a warunki wzrostu szczegółowo zbadać. Wni- 
kliwe przeanalizowanie wahań szerokości słojów rocznych i właści- 
WOŚCi meteorologicznych każdego roku, połączone z dokładnym uwzględ- 
nieniem warunków siedliskowych współczesnych drzew przyczyni się 
do wykrycia powiązań między wielkością przyrostu a zmianami pogody, 
głównie zaś między ilością opadów a temperaturą powietrza i gleby. 
Dane te, uzyskane przy badaniu drewna drzew współczesnych, można 
porównywać z dendrologicznym wykresem pradawnych nawarstwień 
tocznych. Zestawienia takie umożliwiłyby sądzenie z dużą dokładnością 
o właściwościach klimatu, jaki istniał w przeszłości i o jego dynamice. 

Pomyślny rozwój badań dendrologicznych, a wraz z tym wkład den- 
drochronologii do meteorologii i hydrologii wiaze sie z dwoma warun- 
Kami. Po pierwsze — z opracowaniem dendrologicznych zestawień dla 
różnych terenów, sięgających jak najdalej w przeszłość różnych tere- 
nów Europy i Azji. Dużą rolę powinni tu mieć archeologowie. Po dru- 
gie, należy obowiązkowo gromadzić dane dla regionów, gdzie przyrost 
roczny można z całą pewnością kojarzyć z jedną dominującą przemia- 
lą klimatyczną. Praca ta powinna w zasadzie dotyczyć lasu współczes- 
nego. Badania dendroklimatologiczne możemy tu kontrolować na pod- 
stawie zapisów o pogodzie w przeszłości i danych stacji meteorologicz- 
Rych za cały okres ich istnienia. W miarę kompletowania mapy dendro- 
limatologicznej opadów i temperatur w Europie i na całej kuli ziem- 

skiej będziemy w stanie wnioskować o zmianach klimatu ziemi w okre- 
sach obejmujących wiele stuleci i tysiącleci. 

Z rosyjskiego tłumaczył 
Wacław Krajski 
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Краткое содержание 

Опираясь на мнение, что структура древесины, а особенно годичных колец, 

отражает точную метеорологическую „запись” были начаты исследования 

в этой области уже во второй половине ХГХ столетия. Исследования эти ве- 

дутся до настоящего времени в двух направлениях: дендроклиматологии — для 

определения изменений климата и дендрохронологии — для археологического. 

датирования на основании абсолютных и относительных лет рубок деревьев. 

Этими проблемами занимается большая группа ботаников и климатологов 

в США, Скандинавии, Англии, Финляндии, Германии. 

В СССР широкие дендрологические работы в области хронологии ведутся 
с 1959 г. Институтом Археологии Академии Наук СССР, главным образом на 
основании раскопок в Новгороде и других местах. Исследования в области ден- 

проклиматологии ведутся сотрудниками Воронежского и Белорусского Науч- 
ных Институтов. Некоторых успехов в этой области достигли также польские 
учёные (К. Эрмих). 

Наиболее серьёзные достижения имеют американские исследователи как, 
например, из лаборатории Университета в Аризоне. Общий результат показал, 
что при данных условиях роста деревьев ширина и структура годичных ко- 
лец зависит от периодических изменений погоды и векоывх изменений климата 
И, между прочим, от активности солнечной радиации. На основании исследо- 
Ваний годичных колец хвойных деревьев, воссоздана история климата в юго- 
Западной части США за период 3220 лет, а также история развития деревьев 
8 северных районах Арктики в Канаде, Скандинавии и СССР. 

Исследовательским материалом являются вырезки и образцы древесины взя- 
ТЫе из ископаемых деревьев, а также из старинных построек. Численный ма- 

териал, полученный в исследованиях структуры годичных колец деревьев, 

Разработан при помощи статистических методов с использованием счётных 
мащин. Кривые колебаний годичных колец, разработанные методологически 

8 виде серий и норм (стандартов) для разных районов, позволяют характери- 
Зовать особенности приростов древесины в течение сотен и тысяч лет. По мере 
комплектирования на этих основах дендроклиматических карт в Европе и в дру- 
TUX странах мира, становится возможным предположение об изменениях клима- 

та в периодах, охватывающих многие столетия и тысячелетия. 
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Summary 

Basing on the opinion that wood structure, and particularly that of annual rings, 
represents an accurate meteorological „record'”, studies in this sphere were initiated 
already in the second half of XIXth century. Such studies were carried out thereafter 
under two lines: dendroclimatology — aimed at the determination of changes in cli- 
mate, and dendrochronology — aimed at archaelogical dating on the base of absolute 
and relative time of tree felling. Numerous groups of botanists and climatologists in 
USA, Scandinavia, England, Finland, Germany deal with these problems. 

In USSR the Institute of Archaelogy, USSR Academy of Sciences carries out since 
1959 extensive dendrological works in the sphere of chronology, mainly on the base 
of excavations at Novgorod and other localities. Studies in the sphere of dendroclima- 
tology carry out scientists from Voronesh and Byelorussian Research Institutes. Some 
contribution in this field have also Polish scientists (K. Ermich). 

The most serious achievements have American scientists from e. g. dendrological 
laboratory of the Arizona University. As a general result it was evidenced that under 
definite conditions of tree growth the width and structure of annual rings depend 
upon seasonal changes in weather and secular changes in climate, and, among others, 
upon the activity of solar radiation. On the base of the examination of annual rings in 
coniferous trees the history of climate in the southwestern part of USA during the pe- 
riod of 3220 years, as well as the history of tree development in northern Arctic re- 

gions in Canada, Scandinavia, and USSR, have been reconstructed. 
‘Research material provide cuttings and samples of wood from fossil trees and from 

ancient buildings. Numerical material obtained in the examination of the structure of 
annual rings in trees is being prepared with the aid of statistical procedures on com- 
puters. Prepared with these procedures diagrams of fluctuations in annual rings in 
a form of series and standards for various regions permit the characteristics of ргорег- 
ties of tree increments during centuries and millenia. Parallely to the complementa- 
tion of dendroclimatological maps in Europe and other countries of the world there be- 
comes possible to conclude about climatic changes during periods covering many cen 

turies and millenia. 
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