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КРАТЪК ОБЗОР НА РАЗВИТИЕТО НА 
ДЕНДРОХРОНОЛОГИчНИЯ МЕТОД ПРЕЗ 19-ТИ И 20-ТИ ВЕК
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Абстракт:  чрез използване световни научни база данни като web of Science, Scopus, 
Science Direct и др. е направена литературна справка на научните публикации 
и монографии свързани не само с разработването на методически похвати 
и основни принципи на дендрохронологията, но и на публикации, които 
отразяват някои основни научни постижения в резултат от прилагането 
на метода. В хронологичен ред, за периода на 19-ти и 20-ти век, е направен 
кратък анализ на методически разработки, допринесли за развитието на 
метода за територията на Северна Америка, Европа и бившия Съветски 
съюз. Отчетени са основните направления и сфери на научно приложение на 
дендрохронологията. Анализирани са и първите публикации в областта на 
изучаване на годишните пръстени в нашата страна.

Ключови думи: дендрохронология, годишни пръстени, обзор, методи

ВЪВЕДЕНИЕ
Интересът на учените към годишните пръстени като природен архив, в който се 
съхранява информация за изминали периоди, може да бъде проследен доста на-
зад във времето. От древногръцката епоха, Теофраст (370-285 пр. Хр.), Аристотел 
(385-322 пр. Хр.) и Плиний (23-67 сл. Хр.) са описвали строежа на дървесината на 
някои иглолистни дървесни видове и са изказвали мнения за вероятната връзка 
на валежите с формирането на годишните пръстени. През 15-ти век Леонардо да 
Винчи (1452-1519) споменава за вероятната връзка между формирането на го-
дишните пръстени и валежите. Не би било правилно да се твърди, че дендрох-
ронологията като научен метод започва от периода на Ренесанса или още по-от-
давна от Античността, но е факт, че годишните пръстени са привличали будните 
умове на своето време през всички исторически епохи. 

Истинското развитие на дендрохронологията като научен метод започва 
през 19-ти век, а основните принципи на дендрохронологическото проучване се 
създават през 20-ти век.
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Понастоящем все повече учени използват дендрохронологията като надеж-
ден и точен метод за решаване на различни научни задачи в областта на еколо-
гията, климатологията, археологията и др. Систематизираните данни свързани 
с историята на създаването на метода в нашата страна са малко (мирчев и кол., 
2000; Димитров, 2019) и не изясняват проблема в дълбочина. Това мотивира нуж-
дата от отделно проучване, в което да се проследи в хронологична последовател-
ност развитието на основните идеи и методически разработки, свързани с изуча-
ване на годишните пръстени. Целта на проучването е да се проследят основните 
етапи в развитието на дендрохронологичния метод за периода на  19-ти и 20-ти век. 
Подробно и пълно изследване по този въпрос би могло да се осъществи в рамки-
те на стотици страници. В настоящата публикация обаче, накратко са маркирани 
основните етапи в развитието на метода.

МЕТОДИ
Библиографска справка на научна литература в областта на дендрохронологията 
е направена на английски, български и руски език. Като основен източник на на-
учна информация са ползвани електронни научни база данни като web of Science, 
Scopus, Science Direct и др. Използвани са ключови думи като: „dendrochronology“, 
„tree-rings“, „dendroecology“, „dendroclimatology“, „дендрохронология“, „дендрокли-
матология“,  „годичные кольца“ и др. „Реферативный журнал“ за периода 1953-
2000 г. е използван като допълнителен източник на информация. Филтрирането на 
научната литература в областта на дендрохронологията е проведено съблюдавай-
ки изискването преди всичко да бъдат издирени и използвани предимно публика-
ции, показващи основните етапи в развитието на дендрохронологията като метод. 
Използвани са и някои публикации, които отразяват значими научни резултати в 
следствие на  прилагането на дендрохронологията. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
През 19-ти век заедно с появата и усъвършенстването на микроскопа стават въз-
можни по-задълбочени изследвания върху анатомичната структура на дървес-
ните стъбла. През 20-те години на 19-ти век Reventlow прави подробни изследва-
ния върху широчината на годишните пръстени, въз основа на материали от буко-
ви и дъбови дървета  от различни насаждения в Дания.  Във фокуса на неговото 
изследване обаче, не са зависимостите на широчината на дървесните пръстени 
от климатичните фактори, а количественото годишно натрупване на дървесина 
в стъблата на дърветата. 

През 1828 г. Mirabel (по Schweingruber 1989) изучава камбиалната актив-
ност на дървесните растения. Концепцията за механизма на формиране на го-
дишните дървесни кръгове е представена през 1853 г. от Theodor Hartig, а Robert 
Hartig издава повече от 30 публикации, свързани с анатомията и физиологията 
на годишните пръстени. Той изучава така наречените „липсващи пръстени” при 
подтиснатите дървета, началните и крайните дати на формиране на годишните 
пръстени, влиянието на плодоносенето при широколистните и семеносенето при 
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иглолистните дървесни видове върху растежа, формирането на двойни пръстени 
в резултат на екстремни студове (Hartig 1869, 1895).

Идеята за извличане на климатична информация чрез анализ на годишните 
пръстени на дървесните растения е изказана от Pokorny (1867), който изразява 
още 2 хипотези, които по-късно се превръщат в основни линии за развитие на 
дендрохронологията като изследователски метод. Първата се основава на схва-
щането, че дърветата могат да бъдат своеобразен „метеорологичен архив” не 
само за няколко столетия, колкото е продължителността на живота им, но и за 
хилядолетия назад във времето. Втората хипотеза е, че чрез елиминиране на ха-
отични по времето на своето възникване сигнали като: повреди от насекоми или 
механични повреди; растежни реакции, дължащи се на прореждания в гората; 
репродуктивни (семеносни) години и др., може да се достигне до чистия клима-
тичен сигнал, който се съдържа в годишните пръстени. 

Основополагащо за дендрохронологията откритие е направено от  von 
Seckendorff (1881). При изучаване на прираста по диаметър в материали от 6400 дър-
вета от черен бор (pinus nigra Arn. sin. pinus austriaca Hoss) от ниската част на Австрия 
и Унгария, той установява, че всички дървета в определени години формират един 
и същ тип много тесен или много широк пръстен. Авторът нарича тези пръстени 
“characterische Ringe” (характерни пръстени) и ги ползва като отправна точка при оп-
ределяне на отделни възрасти. По-късно в дендрохронологията „характерни пръсте-
ни” или ”ключови пръстени” се ползват като понятие при кръстосаното датиране на 
отделните хронологии и при изграждането на абсолютни хронологии.

Keuchler (1893) изучава дъбови напречни дискове в Тексас през 1859 г. и се 
опитва да намери корелативна връзка между широчината на годишните пръсте-
ни и климата.                                            

През 1901 г. в Аризона, САЩ, Andrеw E. Douglass започва систематично да 
изучава годишните пръстени. Като астроном той проявява специален научен 
интерес, свързан с цикличността на слънчевата активност и влиянието й върху 
климата на Земята. Douglass се фокусира върху годишните дървесни пръстени 
и доказва, че те са подходящ материал за анализ, който може да бъде разглеж-
дан като исторически запис на промените на климата, и в частност – на слънче-
вата активност. В условията на сухия климат на Аризона, основен лимитиращ 
фактор е влажността, следователно широчината на годишните пръстени може 
да бъде показател за количеството на падналите валежи през определена година. 
Дълговечният местен вид pinus ponderosa Laws. предоставя широки възможности 
за изграждане на дълга хронологична редица назад във времето. Работейки с този 
вид, Douglass изгражда основните принципи на дендрохронологията. Той описва 
връзката между прираста и климата, базирайки се на 500-годишна дендрохроно-
логична редица от pinus ponderosa Laws., като изследва живи дървета. Освен това 
Douglass влиза в контакт с археолози, които изучават руини на селища на местни 
индиански племена, откъдето получава дървесина от pinus ponderosa Laws. Този 
вид е бил използван като основен строителен материал в индианските жилища 
в продължение на столетия, на сравнително обширна територия в югозападна-
та част на САЩ (Douglass 1921). материалът съдържа много на брой плаващи 
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хронологии, като някои от тях се припокриват и образуват вековни дендрох-
ронологични редици. Въпреки това, единна „абсолютна хронология” не е било 
възможно да бъде съставена на този етап. Това се случва след продължителна 
работа с дървесина от 40 исторически селища на древни индиански племена. 
Като резултат през 1935 г. Douglass публикува „абсолютна дендрохронологична 
редица”, която достига назад във времето до 700 г. сл. Хр., което от своя страна му 
позволява да прави реконструкции на климата за дълги периоди назад във вре-
мето. Интересът на Douglass към климата,  изследван чрез годишните пръстени, 
е отразен в множество публикации (Douglass 1914, 1917, 1920, 1921, 1922, 1931, 
1933, 1935 и др.). В монографичната поредица от три части Douglass (1936, 1941, 
1946) публикува подробно основните идеи, методи и резултати от провежданите 
от него дендроклиматични изследвания. 

В Нова Англия (САЩ) Goldthwait, Lyon (1937) търсят корелативна връзка 
между широчината на късната дървесина на някои иглолистни и валежите по 
време на вегетационния период. 

Schumacher, Day (1939) използват статистически методи с цел разкриване на 
връзката между широчината на годишните пръстени и месечните валежни коли-
чества. С помощта на полиноми те се опитват да филтрират от „шумови сигнали” 
хронологичната редица, за да се съсредоточат върху изследване на чистия клима-
тичен сигнал. 

Lyon (1940) изучава дендрохронологичните редици на шест вида: pinus nigra 
Arn., pinus sylvestris L., picea abies (L.) Karst., larix decidua Mill., pinus strobus L. и 
Quercus rubra L. След усредняване на  хронологиите за отделните видове той описва 
динамиката в изменението на широчината на годишните пръстени чрез тренд ли-
ния, като по този начин хомогенизира дендрохронологиите от отделните обекти и 
изолира климатичния сигнал. При следващата стъпка в анализа авторът изчислява 
стандартния корелационен коефициент за зависимостта на годишното нараства-
не от климатичните фактори и открива, че при pinus sylvestris L., pinus strobus L. и 
Quercus rubra L. прирастът корелира статистически значимо с месечните валежни 
суми за месеците от април до септември. Той установява също, че месечните ва-
лежни количества за септември, октомври и ноември на предходната година също 
оказват влияние при формирането на годишния пръстен, като това е най-добре 
изразено при pinus strobus L. Lyon установява още, че средните месечни темпера-
тури през март и април оказват най-силно влияние при формиране на годишните 
пръстени за всички изследвани от него видове, с изключение на Quercus rubra L.   

Шведов (1882) анализира дървесните пръстени на robinia pseudoacacia L. в 
Одеса, Украйна. Той установява, че за този регион основна роля за формиране 
широчината на годишните пръстени имат количеството на валежите през годи-
ната. Тесните годишни пръстени се формират през години с недостатъчно вале-
жи и се повтарят циклично през приблизително равни интервали. На тази база 
той прогнозира успешно сушите през 1882 и 1891 г. 

В различните региони на бившия Съветски съюз методите на дендрохро-
нологията и дендроклиматологията са широко използвани. Толски (1936) прави 
обзор на публикациите, насочени към изследване на климатичното въздействие 
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върху формиране широчината на годишните пръстени, реконструиране на кли-
матичното минало на основата на анализ на дървесните пръстени, както и прак-
тически съвети за избор на подходящи изследователски обекти на терена и избор 
на подходящи дървесни видове за дендрохронологичен анализ. 

За района на Урал Шиятов (1965, 1981, 1986) и Ваганов и кол. (1996) правят 
дендрохронологични проучвания на горна граница на гората. Интерес представля-
ват и някои теоретични разработки на Шиятов (1973, 1975), в които той посочва 
основните принципи на дендрохронологията като изследователски метод и раз-
крива приложението му в областта на горската екология и климатология.  мазепа 
(1998) първи публикува резултати от реконструкция на средните летни темпера-
тури за Западен Сибир, въз основа на анализ на годишните кръгове за период от 
съвремието до 1690 г. в миналото, след което Хантемиров (1999)  разширява тази 
реконструкция назад във времето и нейният обхват достига 3 248 години. 

Особено внимание трябва да се обърне на така наречената латвийска школа 
в денрохронологията, която се свързва с работата на Дендрохронологичната ла-
боратория в Институт по ботаника към Академията на науките на СССР. За тери-
торията на европейската част от СССР, Сибир и Далечния Изток  са разработени 
хилядолетни дендрохронологични редици, които служат за основа на анализи, 
свързани с реконструкция на климата и влиянието на цикличността на слънчева-
та активност върху формиране широчината на годишните пръстени (Битвинскас 
1964, 1965, 1974, 1978, 1987; Bitvinskas 1977; Пакальнис, 1972; Битвинскас, 
Кайрайтис 1975; Ступнева, Битвинскас 1978; Карпавичюс 1981). Специално за 
територията на Литва, в рамките на Литовския горски изследователски инсти-
тут, мащабни дендрохронологични изследвания се публикуват от: Кайрюкштис, 
Дубинскайте (1986); Кайрюкштис, Стравинскиене (1987); Kairiukstis et al. (1987); 
Kairiukstis et al. (1990) и др. 

Развитието на денроклиматичните изследвания през втората половина на 
20-ти век се свързва с името на H. C. Fritts. За анализ на минали и настоящи кли-
матични събития посредством изучаване на годишните пръстени различните 
автори използват статистически и математически методи и техники, които неви-
наги водят до еднозначни резултати. 

Единната методика за анализ на дендрохронологичните редици с цел раз-
криване и интерпретация на климатичните условия в даден район е публикувана 
от Fritts (1976).  В тази монография, озаглавена “Tree rings and climate”, той описва 
математико-статистическите методи, които служат като основен инструмент за 
анализ на климатичния сигнал, кодиран в дървесните пръстени. Публикациите 
на Fritts могат да бъдат обобщени в две групи – методически и научноизсле-
дователски. Към първата група се отнасят, освен посочената вече монография 
(Fritts, 1976), и много други публикации с принос в развитието на методите в 
дендрохронологията:  Fritts (1962, 1966, 1971, 1981, 1982, 1991), Fritts at al. (1971), 
Fritts, Shatz (1975), Fritts, wu (1986), Fritts, Swetnam (1989), Cook, Kairiukstis (1990). 
Втората група публикации са насочени към изследване на особеностите на кли-
мата в локален мащаб, най-често за определен регион: Fritts et al. (1965a, b), Fritts 
1974, Fritts 1965, Blasing, Fritts (1975), Fritts, Gordon (1982), Fritts, Lough (1985) или 
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засягат едромащабни, глобални, климатични и палеоклиматични проучвания: 
Fritts at al. (1979), Fritts at al. (1980), Fritts et al. (1991).  

Статистическите модели и методи за анализ в дендроклиматологията, теоре-
тично разработени и утвърдени от Fritts, Cook, Holmes, Guiot и др., намират при-
ложение и получават развитие чрез създаването на специализирани (за нуждите 
на дендрохронологията) статистически програми (компютърен софтуер) като: 
COFECHA (Holmes 1983, 1994) - програмен продукт за кръстосано датиране на 
дендрохронологичните серии; PRECON (Fritts, 1999) - статистически програмен 
продукт, който анализира зависимостта между широчината на годишните пръс-
тени като зависима променлива и климатичните фактори температури и валежи 
като независими променливи. Подобни са функциите и на статистическите про-
грами ARSTAN (Cook., 1985; Cook, Holmes 1986) и TSAP (Rinn 1997) - комплексна 
дендрохронологична програма, която позволява решаването на по-широк кръг 
от задачи като: измерване, кръстосано датиране, стандартизиране, анализиране 
и съхраняване в база данни на дендрохронологични редици. Основното значение 
на посочените програмни продукти е, че чрез тяхното използване се постига съ-
поставимост на получените резултати, което от своя страна създава условия за 
коректни сравнения и обобщения. 

Първите публикации в областта на дендрохронологията в България са на-
правени през 60-те години на 20-ти век. Обект на изследване са автохтонни гор-
ски съобщества от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) по северните склонове на 
Централна Стара планина, по водосбора на река черни Вит (Пенчев, Георгиев 
1968). През 80-те години на миналия век Раев, Георгиев (1985) анализират гор-
ски съобщества, доминирани от цер (Querus cerris L.), в Странджа, а Вакарелов, 
Юруков (1984) правят анализ на връзката между широчината на годишните пръс-
тени и слънчевата активност на формации от клек (pinus mugo Turra) в Северна 
Рила. През 90-те години на 20-ти век във фокуса на изследователския интерес по-
падат предимно обширните иглолистни горски съобщества от Рило-Родопския 
масив. Публикуват се редица хронологични редици от основните иглолистни 
дървесни видове у нас: обикновена ела (abies alba Mill.) -  Раев, Грозев (1990); 
обикновен смърч (picea abies (L.) Karst.) – Raev et al. (1995); бял бор (pinus silvestris 
L.) - Грозев (1992), мирчев, Грозев (1994) и др. До края на 20-ти век нашата страна 
не е издавана книга на български която да описва методите на дендрохронологи-
ята. През 2000 г. авторски колектив в състав Стефан мирчев, мариана Любенова, 
Александър Шикаланов и Невена Симеонова публикуват първото и единствено 
до сега учебно пособие -  „Дендрохронология - кратък курс“, където са посочени 
различните методи и етапи на дендрохронологическото проучване.

ЗАКЛючЕНИЕ
Етапите в развитието на дендрохронологическия метод могат да бъдат проследени 
назад във времето до началото на 19-ти век, като за негов основател се счита аме-
риканският астроном Андрю Е. Дъглас. През двадесети век методът се усъвършен-
ства, чрез създаване на стройна методическа основа, свързана не само с датиране на 
годишните пръстени (Douglass 1942), но и със селектиране на подходящ математи-
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ко-статистически апарат за анализ на дендрохронологическите редици (Fritts 1976; 
Cook 1985; Cook, Kairiukstis 1990; мирчев и кол. 2000 и др.). Втората половина на 
20-ти век се създават специализирани за дендрохронологически анализ програмни 
продукти ARSTAN (Cook, Holmes 1986), PRECON (Fritts 1999) и др. Използването на 
специализирани програмни продукти води до ускоряване на процеса на анализ и до 
получаване на унифицирани и съпоставими научни резултати в различни научни 
направления в световен мащаб, които използват дендрохронологическият метод. 

Благодарности: Настоящото изследване е проведено във връзка с изпълнението на научен проект 
„Дендрохронология – създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното и културно 
наследство на Балканите“,  финансиран от НФНИ-мОН (договор № ДН 20/7 от 11 декември 2017).
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DEvELOPMENT OF THE METHODS  
OF DENDROCHRONOLOGY DURING 19-TH AND 20-TH 

CENTURY: BRIEF REvIEW 

D. P. Dimitrov

Forest Research Institute - Sofia, Bulgarian Academy of Sciences

(Summary)

By using world based scientific data bases as web of Science, Scopus, Science Direct 
and others, a literature review on the scientific papers related not only to the develop-
ment of the methodology of tree ring research but main scientific findings, using the 
method of dendrochronology has been made. Chronologically, a summary analysis of 
the main methodological steps of the dendrochronology in North America, Europe and 
ex-Soviet Union has been made for the period 19th and 20th century. The main applica-
tion scientific fields of dendrochronology have been studied. The first dendrochronol-
ogy scientific publications in our country have been analysed.
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