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Информативни билтен 29

Рецензенти: проф. др Бранко Стајић и проф. 
др Зоран Маунага
Број страна: 390
Број табела: 29
Број слика: 247
Број литературних извора: 348
ПОГЛАВЉА:
1. Увод
2. Основни принципи у дендрохронологији
3. Историја дендрохронологије
4. Раст и грађа дрвета
5. Клима и климатске промјене
6. Материјал за дендрохронолошке студије
7. Опрема за припрему узорака и мјерење
8. Прираштајно сврдло
9. Густина дрвета и стабилни изотопи
10. Математичко-статистичке методе за обраду хронологије
11. Развој хронологије
12. Рачунарски програми, дигиталне архиве и формати дендрохронолош-

ких података
13. Анализа раста стабла и одређивање старости методом 14ц
14. Дендрохронолошке лабораторије

Литература

Дендрохронологија је наука релативно новијег датума и поред чињенице да 
посматрања структуре годова (прстенова прираста) стабала имају дугу исто-
рију. У 15. вијеку Леонардо да Винчи је констатовао годишњу природу годова 
и препознао однос између ширине годова и падавина. Дендрохнололошка 

Уџ еници

Дендрохронологија
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Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

техника је развијена током прве половине 20. вијека, првобитно од стране 
астронома Ендру Еликот Дагласа у Сједињеним Америчким Државама.
Увођењем предмета Дендрохронологија у наставни план на Шумарском фа-
култету у Бањој Луци јавила се потреба за адекватном литературом. Сенат 
Универзитета у Бањој Луци на 62. сједници одржаној 24.12.2020. године до-
нио је Одлуку (број: 02/04-3.2931-100/20) да се рукопис књиге под називом 
„Дендрохронологија“ аутора др Војислава Дукића и др Данијеле Петровић 
објави као универзитетска наставна литература.
Осим студената шумарских факултета овај уџбеник могу да користе и студен-
ти студијских програма (на Природно-математичком и Рударско-геолошком 
факултету) на којима се изучава климатологија, односно палеоклиматоло-
гија, као и студенти Одсјека за археологију.
Књига је првенствено намјењена студентима, али може бити корисна и сви-
ма онима које интересује наука која нам омогућава читање прошлости на 
основу података који су „скривени“ у годовима.
Ово је први уџбеник из предмета Дендрохронологија на српском говорном 
подручју и просторима бивше Југославије.
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