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ПРЕДИСТОРИЯ

Как възникна идеята ?
Чужденците и дендроархеологията в България

Томас ВАЖНИ се оказа, че не е ВАЖЕН – излъганите български археолози!
Случая с Момчил Панайотов – как да излезем от положението?... или как да отговорим на 
въпроса за дендрохронологичното датиране на конкретни образци археологическа дървесина 
от България???  Защо българските археолози отново са разочаровани???
Археолозите потърсиха помощ и от ИГ – откритият и честен разговор с ръководството на 
НАИМ-БАН – защо не е възможно да се датират дендрохронологически образци от археологически 
разкопки в България???

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧНА СКАЛА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГРИЯ ЛИПСВА! 
Последва въпрос на Людмил Вагалински - какво може да се направи?

Единственият логичен отговор от ИГ – да я създадем!!!
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Обща стойност на проекта – 114 964 лв.

НАИМ-БАН - 29 406  лв.

ИГ-БАН - 50 936 лв

ЛТУ - 34,622 лв 
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Многовековна или хилядолетна главна хронология,
която играе ролята на годишен (календарен) шаблон,
спрямо който да бъдат съпоставени (кръстосано
датирани) откритите при различни археологически
разкопки не датирани фрагменти (плаващи хронологии)
от археологическа дървесина.

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧНА СКАЛА
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Пробовземане
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Бял бор (Pinus silvestris L.)



Дендрохронология – създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното културно наследство на Балканите

Институт за гората – БАН, Секция горска екология, 2018 г.                                                                                                     гл. ас. Димитър Петров Димитров



Дендрохронология – създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното културно наследство на Балканите

Институт за гората – БАН, Секция горска екология, 2018 г.                                                                                                     гл. ас. Димитър Петров Димитров

• Измерване на широчината на годишните пръстени

Измерване на ранна дървесина

Измерване на късна дървесина

Ширина на год. пръстен

Р.д. К.д.
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хронологии
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Дендроархеология

Датиране на 
исторически 
находки по 
предварително 
създадени 
хилядолетни 
дендрохронологич
ни редици

http://dendro.cornell.edu/photo.php?photourl=/images/charts/bargraph.jpg

Aegean Dendrochronology Project
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Датиране на археологически находки
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Ind tr.r. = f(P)
Ind tr.r. = f(T)

P= f(Ind tr.r. )
T= f(Ind tr.r. )

Климатични реконструкции
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Briffa et al. (2004)

Климатични реконструкции базирани на дендрохронологични анализи
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