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Przedmowa 
 

Na potrzebę przybliżenia polskiemu czytelnikowi dendrochronologii od kilku już lat 
zwracały uwagę różne osoby i gremia. Rozważano również propozycję przetłumaczenia 
któregoś z dzieł Prof. F.H. SCHWEINGRUBERA, jednak ten pomysł nie doczekał się 
realizacji. Nową szansę stworzyła inicjatywa Prof. J.B. FALIŃSKIEGO napisania 
przewodnika do badań dendrochronologicznych. Konspekt książki rozesłaliśmy do różnych 
ośrodków naukowych, w których uprawia się dendrochronologię oraz przedyskutowaliśmy w 
środowisku. Książka adresowana jest do badaczy, z adeptami i studentami włącznie, 
zajmujących się wieloaspektowymi analizami przyrostów rocznych drzew, ich datowaniem i 
zastosowaniem rezultatów tych analiz w leśnictwie, ekologii, geologii, klimatologii, 
monitoringu środowiska oraz geobotanice. Adresatami książki są również archeolodzy oraz 
historycy sztuki i architektury, zainteresowani datowaniem bezwzględnym drewna. To 
właśnie często dzięki zabezpieczeniu drewna historycznego i inicjatywie archeologów oraz 
historyków architektury wykonywano analizy dendrochronologiczne, rozwijano warsztat i 
badania podstawowe. Jednakże dendrochronolog nie może poprzestać jedynie na 
wydatkowaniu drewna. Byłoby to ogromne zubożenie tych możliwości informacyjnych, które 
zawarte są w sekwencjach przyrostów rocznych. Wielowiekowe (a nawet wielotysięczne) 
chronologie absolutne drewna różnych rodzajów drzew stanowią szczególnie cenną bazę 
danych pośrednich do poszukiwań współczesnych rysów szaty roślinnej w przeszłości, do 
rekonstrukcji paleoklimatu, datowania zdarzeń w dawnym środowisku i mieszczą się w nurcie 
historycznej geobotaniki (epiontologii). 

W pisaniu książki posiłkowaliśmy się wieloma uznanymi dziełami obcojęzycznymi, 
takimi jak ANTEVS 1917, KOLČIN i ČERNYCH 1977, FRITTS 1976, SCHWEINGRUBER 
1983, 1996, KAENNEL i SCHWEINGRUBER 1995, CARLQUIST 2001, ROIG i in. 2000, oraz 
materiałami z konferencji, sympozjów i warsztatów dendrochronologicznych. Nie sposób jednak 
ogarnąć w jednym tomie tak wielkiej rozmaitości zastosowań, jakie znajduje dziś dendrochronologia 
w rozwiązywaniu problemów zarówno na skalę lokalną, jak i globalną (program „Stare drzewa”, 
badania nad ENSO – el Niño Southern Oscilation i wiele innych). Przewodnik ten może pomóc 
Czytelnikowi, taką mamy nadzieję, w budowaniu i rozwijaniu własnego warsztatu badawczego, w 
zrozumieniu założeń, zasad i aparatu pojęciowego funkcjonującego w dendrochronologii. Pokazanie 
różnych problemów praktycznych na wybranych przykładach z badań własnych powinno przybliżyć 
sprawy warsztatowe, możliwości, ale i ograniczenia oraz wyłaniające się nowe zagadnienia do 
rozwiązania, zwłaszcza w uwarunkowaniach środowiskowych naszego kraju.  

Sezonową aktywność miazgi, a w rezultacie tworzenie się słojów drewna przedstawiono jako 
zdolność nabytą przez rośliny drzewiaste w trakcie filogenezy i mającą walor adaptacji do okresowych 
stresów środowiska lądowego. Praca nad podręcznikiem stała się okazją do dyskusji w gronie 
specjalistów nad doprecyzowaniem definicji pojęć stosowanych w dendrochronologii (np. rok 
wskaźnikowy, chronologia itp.) i szlifowaniem terminologii. Podstawy biologiczne dyscypliny i 
metody podano w zakresie niezbędnym dla całości wykładu, z myślą o ewentualnych czytelnikach 
niebotanikach. Do oceny merytorycznej zwięzłych rozdziałów dotyczących podstaw metodycznych i 
narzędzi analiz (specjalnych programów komputerowych) poproszono dodatkowych specjalistów. 
Aby uporządkować całą omawianą problematykę, przyjęto kryteria (rozdz. IX), które pozwoliły 
arbitralnie wyróżnić trzy stosunkowo klarowne poziomy badawcze: EKO, GEO i ARCHEO. W 
każdym przypadku konieczny jest wstępny etap LAB – preparowanie i pomiar próbek, oczywiście 
specyficzny dla założonego celu (strategii badań). Zatem LAB z jego środkami i metodami to swego 
rodzaju taktyka umożliwiająca osiąganie rezultatów badań. Treść rozdziałów VIII, IX i XII przypisać 
można wspólnej pracy obydwu autorów. M. KRĄPIEC jest autorem rozdz. XIII-XVI, XIX i XX. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/4067_pozycja.html


Narzędzia analiz (specjalne programy komputerowe) oraz specyficzność dendroklimatyczną regionów 
górskich opisał S. WILCZYŃSKI z Katedry Klimatologii Leśnej Akademii Rolniczej w Krakowie w 
rozdziałach XII.3 i XVIII.4. Rokujące na przyszłość badania przedstawiła E. SZYCHOWSKA-
KRĄPIEC z Pracowni Dendrochronologicznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w rozdz. 
XVII.5, zatytułowanym Monitoring drzewostanów zagrożonych przez emisje przemysłowe. 
 
Podziękowania 
 Książka powstała dzięki inicjatywie, życzliwej zachęcie i pomocy Prof. J.B. 
FALIŃSKIEGO, któremu winni jesteśmy szczególną wdzięczność. Słowa podziękowania za 
stałe popieranie dendrochronologii w Polsce należą się również Profesorom S.W. 
ALEXANDROWICZOWI i L. STARKLOWI oraz wdzięcznej pamięci Prof. R. BOHROWI. 
Dziękujemy Prof. K. TOBOLSKIEMU za wnikliwe uwagi, za wierne „kibicowanie” na 
różnych sympozjach i spotkaniach uprawiającym dendrochronologię. Dziękujemy za 
przedyskutowanie konspektu, liczne propozycje i cenne uwagi, które uwzględniliśmy w 
książce, Prof. E. FELIKSIKOWI, Dr Z. BEDNARZOWI, Prof. A. KRAWCZYKOWI. 
Specjalnie dziękujemy Prof. M. REJEWSKIEMU, za to, że zechciał nie tylko przeczytać 
rękopis, ale również „wprawną ręką zrył go przyjaźnie rylcem”, co niewątpliwie walnie 
przysłużyło się książce. 
 Pragniemy również serdecznie podziękować wszystkim życzliwym nam osobom za 
pomoc w dostarczeniu materiałów, zdjęć i literatury, a szczególnie naszym 
współpracownikom – Dr M. KOPROWSKIEMU i Mgr H.P. DĄBROWSKIEMU za pracę 
nad przygotowaniem i scalaniem tekstu. 
 
 Badania uzupełniające potrzebne do przygotowania tej książki przeprowadzono w 
ramach grantu AGH nr 10.10.140.937 (M.K.) oraz grantu KBN 5PO6H104/14 (A.Z.). 
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