
Od wielu edycji biskupińskiego festy-
nu Klub Archeologii Eksperymental-
nej „Pajauta” z Litwy prezentuje bał-
tyjską twórczość i codzienne życie. Na 
zdjęciu przyrządzana jest wieczorna 
strawa.           fot. Maciej Tyrakowski
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Kolejność wydarzeń, ich tempo, odległość 
czasowa są niezmiernie ważne przy rekonstruk-
cji naszej przeszłości. To ta wiedza pozwala nam 
na poznanie powodów i następstw interesują-
cych nas faktów. W XX wieku odkryto i udo-
skonalono kilka metod datowania wykorzy-
stywanych przez archeologów, a jedną z nich, 
szczególnie interesującą badaczy osady ludno-
ści kultury łużyckiej w Biskupinie, jest meto-
da dendrochronologiczna. 

Od 1894 roku w pobliżu miasteczka Flag-
staff na tzw. Terytorium Arizony (które przy-
łączone zostało do USA dopiero jako czterdzie-
sty ósmy stan w 1912 roku) w prywatnym obser-
watorium astronomicznym bogatego biznesme-
na Percivala Lowella pracował interesujący się 
zmianami aktywności słonecznej astronom An-
drew Ellicott Douglass. Wydawało mu się, że 
zmiany zachodzące na Słońcu prawdopodobnie 
wywołują jakieś efekty w klimacie ziemskim, 
być może powodując susze (w tym samym cza-
sie P. Lowell obsesyjnie próbował przypisać wi-
doczne na powierzchni Marsa linie, tzw. kanały, 
działalności „cywilizacji Marsjan“, co spowodo-
wało rozejście się dróg obu badaczy i A. E. Do-
uglass przeniósł się do Tucson, do Uniwersyte-
tu Arizony, gdzie nadal zajmował się astrono-
mią). Po kilkunastu latach obserwacji pogody 
Douglass uznał, że był to zbyt krótki okres na 
wyciąganie właściwych wniosków i postanowił 
poszukać dłuższych zapisów, jakie ma do zaofe-
rowania przyroda. Jego uwagę zwróciły długo-
wieczne sosny rosnące w tym regionie i zmie-
niająca się w kolejnych latach szerokość ich 

przyrostów rocznych, 
czyli słojów. Słoje, jak 
wiemy, u drzew igla-
stych i u części drzew 
liściastych (m.in. dę-
bów, wiązów, jesionów) 
powstają co roku i ciąg 
ten wydłuża się pod-
czas całego życia drze-
wa. Okazało się, że po 
analizie drewna wielu 
drzew, wzór szerokich 
(wytworzonych w la-
tach o dużych opadach) 
i wąskich słojów (po-
wstałych w latach su-
chych) jest wspólny dla 
drzew jednego gatunku 
rosnących na tym samym terenie. Stwierdzenie 
to stało się podstawą dendrochronologii. Pod-
czas swojej pracy w Tucson Douglass zwrócił 
uwagę na pozostałości opuszczonych osiedli in-
diańskich, rozsianych po całym regionie tzw. 
Południowego Zachodu USA. W wielu z nich, 
dzięki suchemu klimatowi, zachowały się drew-
niane elementy konstrukcyjne. Takie stare drew-
no może być doskonałym źródłem informacji 
o klimacie w czasach, w których nie stosowano 
pomiarów instrumentalnych temperatury ani 
opadów. Wśród europejskich osadników krąży-
ły legendy mówiące o wieku indiańskich osie-
dli i ich dawnych mieszkańcach. Wieloletnie ba-
dania ojca dendrochronologii doprowadziły do 
określenia czasu ich budowy na odpowiadające 

europejskiemu średniowieczu. Jed-
nym z takich osiedli jest Old Ora-
ibi w Arizonie - najdłużej nieprze-
rwanie zamieszkana osada na terenie 
Stanów Zjednoczonych, która po-
wstała na przełomie XI i XII wieku!

Wróćmy do datowania metodą 
dendrochronologiczną. Polega ono 
na znalezieniu podobnego wzoru 
przyrostowego, czyli ciągu następu-
jących po sobie kolejnych słojów, 

w dwóch fragmentach drewna. Porównywanie 
możliwie wielu takich sekwencji tworzy coraz 
dłuższe ciągi pozwalające na „cofanie się“ nawet 
kilka tysięcy lat wstecz. Rozpoczynamy tę pra-
cę od współcześnie ściętych drzew, których rok 
ścięcia jest nam znany i których pierwsze lata 
życia pokrywają się z latami życia drzew star-
szych i tak coraz dalej w przeszłość, używając 
coraz wcześniej żyjących drzew, które znajdo-
wane są np. podczas badań archeologicznych. 
Ilustruje to poniższy rysunek:

W wyniku tych działań powstaje jeden długi 
ciąg - sekwencja kilkuset lub nawet kilku tysię-
cy przyrostów rocznych, do której porównuje-
my i szukamy podobieństw z fragmentem drew-
na, którego czas życia chcemy poznać. Zwykłe 
policzenie słojów jedynie odpowie nam na pyta-
nie ile lat miało drzewo, z którego badamy prób-
kę. Porównanie natomiast szerokości sekwencji 
słojów tejże próbki pozwoli na odpowiedź kie-
dy to drzewo rosło. Najważniejszą zaletą (poza 
niską ceną badań w porównaniu z pozostałymi 
metodami datowania) jest nieporównywalna do 
innych metod dokładność. Znając rok powsta-
nia kolejnych słojów w poszczególnych sekwen-
cjach, możemy datować drewno z dokładnością 
do roku, a w niektórych przypadkach, nawet do 
pół roku. I to nawet w razie datowania drewna 
sprzed kilku tysięcy lat! Jest to wprost niepo 
równywalne z metodą datowania węglem C14 

Dendrochronologia - drzewa 
w służbie badania przeszłości

Właściwie od kiedy ludzie zaczęli interesować się przeszłością, jej badacze, zwłaszcza 
odległych jej okresów, zmagają się z problemem datowania wydarzeń dziejowych. Moż-
liwość umiejscowienia w czasie interesujących nas wydarzeń jest nieodzowna przy chęci 
opisywania ludzkiej działalności.

Zasada budowania dendrochronologii. We-
dług F. H. Schweingrubera, 1983: Der Jahr-
ring. Haupt, Bern und Stuttgart, 234 s.

Ruiny Square Tower House w Parku Narodowym Mesa Verde w Kolorado datowa-
nego na 1252 r. n.e.                    fot. Henryk P. Dąbrowski


