


H A L I N A S U P N I E W S K A 

UWAGI O ZNACZENIU I ORGANIZACJI BADAŃ ANATOMII 
DREWIEN KOPALNYCH 

З А М Е Т К И О ЗНАЧЕНИИ И О Р Г А Н И З А Ц И И И С С Л Е Д О В А Н И Й АНАТОМИИ ИСКОПАЕМОЙ 
Д Р Е В Е С И Н Ы 

R E M A R Q U E S S U R L ' I M P O R T A N C E E T L ' O R G A N I S A T I O N DES R E C H E R C H E S 
S U R L ' A N A T O M I E DES B O I S F O S S I L E S 

Badania anatomii drewien kopalnych wymagające bardzo dużego nakładu pracy nic 
zawsze dają oczekiwane wyniki i dlatego zapewne są u nas zaniedbane. 

Z punktu widzenia paleobotanika i geologa dokładne poznanie klimatu i flory formacji 
geologicznych może być przeprowadzone nie tylko drogą morfologicznego badania makros-
kopowych szczątków roślinnych czy też analizy pyłkowej, lecz również przez anatomiczne 
oznaczenie drewien. Oznaczanie mikroskopowe materiału drewien jest zawsze cennym do-
pełnieniem poprzednio wymienionych metod badawczych. 

Rozpoznanie rodzaju czy też gatunku drzewa mówi nam nie tylko o stosunkach florystycz-
nych ; jego budowa anatomiczna może być również wskaźnikiem zmian klimatu. W związku 
z tym stają się zrozumiałe pewne charakterystyczne cechy anatomiczne drewna. T a k np. 
szerokie naczynia drewna wiosennego tworzą się po okresach, w których drzewo nie może się 
normalnie rozwijać; umożliwiają one szybkie doprowadzenie wody do wszystkich tkanek 
twórczych i zapewniają im obfity je j dopływ przy intensywnym wzroście wiosennym. Być 
może, iż pierwsze wyraźne wykształcenie pierścienia drewna grupy drzew pierścieniowoce-
wowych było końcowym wynikiem przystosowania się drzew do ustalenia się sezonów klimatycz-
nych. Zgodnie z tą hipotezą widzimy, że brak jest zupełnie rodzimych drzew o drewnie pierście-
niowocewowym w południowej strefie umiarkowanej, występują one natomiast w obszarach, 
których klimat charakteryzuje się rocznymi okresami suszy i opadów lub różnicami temperatur 
między miesiącami zimy a okresem lata. Również warunki klimatyczne wpływają na grubość 
poszczególnego przyrostu rocznego. Drzewa, których budowa anatomiczna wskazuje na 
wysoki stopień specjalizacji tkanek, a które jednocześnie zachowały pierwotną budowę roz-
pierzchłocewowych, mają ułożenie komórek miękiszowych przystosowane do nagłych zmian 
klimatycznych. W ogóle ugrupowanie parenchymy drzewnej jest często związane z wa-
runkami klimatycznymi. Modrzew, który zrzuca szpilki na okres zimowy i jest drzewem sub-
arktycznym przystosowanym do niekorzystnych warunków klimatycznych, ma wysoki procent 
promieni drzewnych w porównaniu z innymi szpilkowymi. T a k a budowa anatomiczna umo-
żliwia mu gromadzenie materiałów zapasowych potrzebnych do intensywniejszego rozwoju 
w krótkim okresie wegetacji. 

Badania drewien z wykopalisk archeologicznych rzucają światło na zagadnienie, z jakich 
gatunków drzew człowiek pierwotny wyrabiał drobne przedmioty użytkowe, a z jakich stawiał 
budowle. 

Węgle znajdowane w paleniskach z epoki kamienia dokumentują w pewnym stopniu 
wahania klimatyczne pleistocenu. T a k np. oznaczenie węgli z okresu paleolitu przez A . K o z -
łowską dowodzi, że w okresie tym (łącznie z kulturą aszebką) panował u nas klimat ciepły 
z dębem, w okresie wczesnooryniackim klimat oziębił się — pojawił się modrzew, m niebawem, 
w późnosolutrejskim, również limba. 
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Rys. i. Mikrofotografia skrawka drewna z belki z epoki 
brązu, a — a seria wąskich tzw. czułych przyrostów 

(wg Hubera i Holdheidego\ 

drzewo o znanej 
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Zbadanie węgli z jesionu i dębu z okresu neolitu nasunęło wniosek, że uprawa zbóż mogła 
się rozwinąć na terenach z rzadka zalesionych, gdyż ani dąb, ani jesion nie tworzą zazwyczaj 

silnie zwartych drzewostanów. 
Inny typ badań drewna to badania den-

drochronologiczne dające możność bez-
względnego datowania zabytków archeolo-
gicznych. Mogą one obejmować okres około 
3000 lat wstecz, są jednak dane pozwalające 
przypuszczać, że można będzie odczytywać 
daty znacznie wcześniejsze. 

Jest to metoda wymagająca dużej pracy 
zespołowej. Polega na zbadaniu przyrostów 
rocznych z szeregu krążków (wycinków) 
z pni starych drzew rosnących na określo-
nym badanym terenie, o znanej dacie ścię-
cia. Robiąc pomiary grubości przyrostów 
rocznych zwraca się szczególną uwagę na 
serię przyrostów bardzo wąskich, tzw. czu-
łych (rys. 1). Analiza ta służy do wykre-
ślenia lignogramów a z nich — krzywych 
przyrostów rocznych. Porównując otrzy-
mane z poszczególnych krążków diagramy 
stwierdzamy, że te same czułe serie przyro-
stów rocznych występują w identycznym 
układzie u wszystkich drzew na danym 
terenie. Badając belkę ze starej budowli 

Rys. 2. Schematyczny rysunek szeregu przekrojów z okresu historycznego można znaleźć serie 
•drzew, wykazujący korelację między seriami przyrostów przyrostów odpowiadających dokładnie 
rocznych. Uzgadniające się ze sobą przyrosty prowadzą przyrostom drzew uprzednio badanych, 
do chronologicznej łączności belki z okresu pierwotnego których wiek był ściśle oznaczony. W ten 

z drzewem współczesnym (wg W. S. Glocka). sposób na podstawie belek czy nawet wy-
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cinków z pni drzew można nawiązać 
do okresów coraz starszych i dokład-
nie datować przyrosty, a tym samym 
wiek badanych zabytków (rys. 2 i 3). 

Douglass badał w północnej Arizonie 
drewno Pseudotsuga Douglassi, która two-
rzy wyraźnie przyrosty roczne bez do-
datkowych przyrostów powstałych w cza-
sie wtórnych sezonów deszczowych, jak 
również nie wykazuje braku pierścieni 
rocznych. Badacz ten porównywał ligno-
gramy wykreślone ze starych belek 
z budowli pierwotnych Indian Pueblo 
w Arizonie północnej z otrzymanymi 
lignogramami z Pseudotsuga i doszedł do 
określenia wieku zabytków z roku około 
260 п. е., a nawet otrzymał daty sięga-
jące 1900 lat wstecz. 

Opierając się na tych badaniach E. H. de Geer przeprowadził analizę rocznych przy-
rostów z belek pochodzących z wykopalisk na wyspie Gotland na Bałtyku. Za podstawę badań 
służyły tu przede wszystkim krzywe otrzymane przez Douglassa z sekwoi z Kalifornii. Ozna-
czona data wypadła na około 450 r. n. e. wtedy gdy fort był prawdopodobnie wzniesiony. 

a ostatnia badana budowla wykazała datę 585 г. п. е., co 
zgadzało się z danymi archeologicznymi wskazującymi na 
okres żelaza. 

Prace tego rodzaju przeprowadzał również Huber 
w Niemczech. Badane przez niego belki pochodziły z wyko-
palisk z okresu brązu. Wynikiem analizy przyrostów rocz-
nych było ustalenie różnicy lat w konstrukcji budowy 
wewnętrznej i zewnętrznej. Autor ten nie podał -ednak 
absolutnego wieku zabytków. 

Uderzająca jest korelacja, jaką wykazują cykle serii przy-
rostów rocznych drzew z cyklami plam słonecznych. W obu 
wypadkach w porównywanych krzywych zaznacza się 
stała periodyczność w okresach mniej więcej 11-letnich. 
Taką samą periodyczność znalazł G . de Geer w seriach 
warstw warwowych (warstwy glinki odkładającej się w okre-
sie topniejących lodów; każda warstwa kształtuje się 
w ciągu jednego roku), a otrzymane krzywe nazwał nawet 
krzywymi „słonecznymi". Wprawdzie uzgodnienie cykli 
warw z cyklami meteorologicznymi i z cyklami dendro-
chronologicznymi jest trudniejsze, są jednak przykłady, że 
oki-esy te doskonale się pokrywają (rys. 4). Również nie-
zaprzeczalne jest podobieństwo między układem warw 
a przyrostami rocznymi drzew. Tak samo warwy wykazują 
serię warstw bardzo wąskich odpowiadającą „czułym" przy-

rostom w pniach drzew. Metodę warwową, najwcześniejszą metodę datowania późnego 
glacjału i postglacjału, porównuje się zatem z metodą dendrochronologiczną. Wprawdzie 
obejmuje ona tylko koniec postglacjału, znacznie powyżej zerowego okresu warwowego (6839 
р. п. е.), według szwedzkiej skali czasu, jednakże daty otrzymane z odczytanych lignogramów 
mogą być znacznie ściślejsze. 
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Rys. 4. Diagram ilustrujący- 10-letnie 

cykle niedostatecznej ilości opadów, 

wykazane przez natężenie plam sło-

necznych (S), zwężenie przyrostów 

rocznych drzew (D) i warstw warw 

(W). Cykle te powyżej 10 lat za-

znaczają się wybitnie na trzech dia-

gramach, chociaż diagram warw po-

siada cykle różniące się znacznie 

•od dwóch poprzednich. Wykres krzy-

wych nie przedstawia okresu współ-

czesnego (wg W . S. Glocka). 
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Metody mikroskopowego oznaczania drewien kopalnych 

Zachowanie makroskopowej struk'ury drewien kopalnych przedstawia się różnorodnie. 
Lignity bardzo dobrze na ogół zachowują makroskopową budowę anatomiczną, za to ich mi-
kroskopowa struktura często jest tak zniszczona, że z trudem udaje się nieraz ustalić, czy dane 
drewno należy do drzew szpilkowych, czy też do liściastych. Drewna drzew liściastych są z re-
guły gorzej zachowane niż szpilkowych i w stanie kopalnym stanowią jedynie niewielki pro-
cent. Drewna pleistoceńskie często są zbutwiałe, o budowie zewnętrznej zniszczonej, mikros-
kopowo łatwiejsze jednak do oznaczania aniżeli trzeciorzędowe. Oczywiście, jest to związane 
z wiekiem danego materiału oraz ze stopniem przesycenia go ciałami mineralnymi. Proces 
fosylizacji wywołuje dość znaczne deformacje anatomiczne. Zgrubienia w ścianach komór-
kowych, szczególnie w lignitach, nieraz pęcznieją, odklejają się i całkowicie zamykają nawet 
światło komórkowe. Na przekroju poprzecznym często widoczne są w lignitach, zwłaszcza 
w partiach drewna wiosennego, silne zgniecenia wywołane uciskiem warstw geologicznych. 
Czasem dochodzi nawet do zupełnego rozpadu tkanek. Takie destrukcje drewna mogą pro-
wadzić do fałszywych oznaczeń. Szczególnie trudne są do oznaczania lignity o podobnej, 
a nieraz prawie identycznej budowie anatomicznej. Stąd to powstało specjalne mianownictwo, 
np. Piceoxylon, obejmujący rodzaje Picea, Larix i Pseudotsuga lub Taxodioxylon, do którego zali-
czane są Sequoia i Taxodium. Często nie udaje się w ich obrębie oznaczyć poszczególnych ro-
dzajów. 

Jeśli materiał jest obfity, to należy oznaczać jedynie drewna dobrze zachowane i duże. 
Drobne kawałki mogą być odłamkami większych powstałymi podczas pobierania prób z po-
kładów lub przy przygotowywaniu laboratoryjnego materiału botanicznego. Dlatego badanie 
drobnego materiału, gdy zachowane są duże kawałki, jest zbyteczne. Jedynie części drobnych 
gałązek tworzą wyjątek, ponieważ mogą pochodzić z krzewów i krzewinek. 

Przystępując do badań anatomii drewien należy materiał przede wszystkim posegregować 
makroskopowo posługując się lupą. W ten sposób drewna z danej próby możemy podzielić 
na grupy, co ułatwia późniejsze ich szczegółowe badania. 

Stosując technikę badań paleohistologicznych konserwujemy odpowiednio materiał i przy-
gotowujemy preparaty mikroskopowe. Gdy materiał jest zbyt twardy do krajania, trzeba go 
uprzednio zmiękczyć. Służą do tego najrozmaitsze płyny, np. mieszanina alkoholu, gliceryny 
i wody, roztwór fenolu w alkoholu i wiele innych. Gdy drewna są bardzo ciemne, trzeba je 
rozjaśnić ciałami utleniającymi. Drewna łatwo rozpadające się lub węgle drzewne należy 
zatapiać w parafinie lub w celoidynie i robić skrawki mikrotomem. W ogóle w celu otrzymania 
skrawków cienkich, grubości kilku, np. 5—10 f1, stosujemy wyłącznie metody zatapiania 
i krajania mikrotomem. Jeśli drewna przesycone są węglanem wapnia lub krzemionką, robimy 
z nich szlify. Zależnie od grubości otrzymanego szlifu oglądamy go w świetle przechodzącym 
zwykłym lub spolaryzowanym albo w świetle odbitym. Nieraz trzeba drewna odmineralniać 
usuwając krzemionkę i inne domieszki mineralne stężonym kwasem fluorowodorowym. Chcąc 
się przekonać o obecności ligniny, celulozy, suberyny, kutyny i żywic wykonujemy szereg 
odpowiednich reakcji chemicznych. Są to wszystko rzeczy znane i dokładniej traktowane 
w odpowiednich pracach metodycznych. 

Metody analizy dendrochronologicznej 

Zbieranie materiału w celach dendrochronologicznych powinno być bardzo staranne. 
Drobny materiał nie wchodzi tu w grę. Najodpowiedniejsze do badań są oczywiście krążki 
z przekroju pnia całego drzewa (unikać należy szyi korzeniowej). 

Przy pobieraniu prób notuje się datę ścięcia, jeśli chodzi o materiał współczesny, datę 
pobrania i grubość. Trzeba również wziąć pod uwagę czynniki edaficzne i zbiorowisko ota-
czającej roślinności. 
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Próbkę można badać robiąc szereg kolejnych skrawków mikroskopowych wzdłuż linii 
od rdzenia do obwodu. Wymaga to jednak zbyt dużego nakładu pracy i dlatego tę metodę 
stosuje się tylko w szczególnych wypadkach 
np. do oznaczenia przyrostów fałszywych. Za-
zwyczaj ogląda się powierzchnię wygładzonej 
starannie próbki. Aby przyrosty lepiej się za-
znaczały, można zastosować natarcie odpo-
wiednim płynem. 

Przyrosty roczne liczy się według linii pro-
mienia pnia drzewa. Porównując grubości rocz-
nych przyrostów zaznacza się ich szerokość 
na specjalnym skoordynowanym papierze lub 
robi się wykres krzywej na papierze milimetro-
wym. Nie uwzględnia się przyrostów o normal-
nej grubości, natomiast wykreśla się przyrosty 
wąskie; im węższe, tym dłuższą linią się je za-
znacza (rys. 5). Przyrosty specjalnie duże 
można oznaczyć literami. Na wykresie takim 
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widać rytmiczne powtarzanie się pewnych 
serii przyrostów, niezupełnie jednak identycz-
ne, co daje możność uzgodnienia poszczegól-
nych lignogramów. 

Rys. 5. Porównanie dwóch lignogramów. Nor-

malne przyrosty nie są zaznaczone. Pionowe linie 

wskazują wąskie przyrosty, im dłuższa linia tym 

węższy przyrost. Litera S oznacza niezwykle sze-

roki przyrost. A —- przyrosty roczne sosny z Ari-

zony w latach 1 8 1 5 — 1 8 8 5 . В — przyrosty roczne 

drzewa z tych samych okolic z brakującym przy-

rostem z roku 1857. W próbce A rok ten jest 

reprezentowany przez przyrost bardzo wąski 

(wg W . S. Glocka . 

Pracownie do badania drewien kopalnych 

Badania anatomii drewien kopalnych wymagają dużego nakładu pracy, należy je też 
przeprowadzać w jak najlepiej wyposażonej pracowni. Idealnie rozwiązałoby u nas to zagad-
nienie stworzenie specjalnej pracowni do badań nad anatomią drewna i dendrometrią. Od-
powiednia aparatura jest jednak kosztowna i dlatego nie można myśleć o wielu tego rodzaju 
pracowniach, lecz należy raczej ograniczyć się do stworzenia w Polsce jednej, ale za to dobrze 
wyposażonej. Między innymi powinny się tu znaleźć : 1 ) mikroskopy ze specjalnymi lampami, 
np. niskowoltażowymi, 2) mikrotomy zaopatrzone w noże rozmaitego kształtu, ze stali roz-
maitej twardości, 3) odpowiednie cieplarki, 4) pompa kompresyjna używana przy zatapianiu 
w celoidynie, 5) mikroskop polaryzacyjny, 6) odpowiednie szlifierki do materiałów twardych 
przesyconych krzemionką. Do badań dendrochronologicznych wskazane byłyby: 7) obiek-
tywy rzucające światło prostopadłe, odbite, Opack iluminator, 8) okulary z podziałkami 
mikrometrycznymi, 9) specjalne świdry do pobierania wycinków z pni drzew. Wspomnieć 
również należy 10) o aparacie do makrofotografii i mikrofotografii. Ostatnie badania rodza-
jów, a nawet gatunków drewna drzew opierają się na ustaleniu stosunku objętości odpowied-
nich elementów drewna, które są mierzone planimetrem z mikrofotografii lub po wycięciu 
z niej ważone. 

Wymieniono tu aparaturę najkonieczniejszą, nie wspomniano zaś o szeregu innych apa-
ratów, które w wypadkach szczególnych spełniają również doniosłą rolę. 

Paleohistolog posługujący się metodami chemicznymi musi mieć w pracowni oprócz 
aparatury odpowiedni dobór odczynników. Szczególnie ważne są tu: 1) odpowiednie płyny 
do maceracji, 2) płyny do zmiękczania, 3) ciała chemiczne rozjaśniające preparaty, 4) od-
czynniki dające barwne reakcje na zawartość niektórych składników chemicznych w błonach 
komórkowych, 5) parafina i celoidyna do zatapiania, 6) balsam kanadyjski i inne żywice 
do trwałych preparatów, 7) proszki karborundowe rozmaitej grubości do szlifowania twar-
dych preparatów. 

W pracowni anatomii drewien kopalnych musi się poza tym znajdować jak największy 
zbiór trwałych preparatów porównawczych. Preparaty takie należy robić nie tylko z drewna 
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drzew dziś żyjących, ale również z kopalnych, uprzednio dobrze oznaczonych, z węgli drzew-
nych otrzymanych sztucznie przez prażenie oraz z drzewnych węgli kopalnych. 

Szkic powyższy byłby niezupełny, gdyby nie wspomnieć o konieczności skompletowania 
przy owej pracowni centralnej odpowiedniej biblioteki z zakresu anatomii drewna i dendro-
chronologii, której dotychczas nigdzie w Polsce nie ma. W naszej własnej literaturze odczuwa 
się brak obszerniejszej książki o anatomii drewna oraz dobrego klucza do oznaczania drewien 
współczesnych i kopalnych. 

W związku z badaniami anatomii drewna oraz dendrochronologicznymi wylania się ko-
nieczność utworzenia również muzeum dendrologicznego z wielkim zbiorem drewien drzew 
współczesnych naszych i obcych. Zbiór ten powinien obejmować także drewna krzewów 
i krzewinek. Każdy gatunek drzewa musi tu być reprezentowany przez kilka krążków po-
chodzących z pnia, z dużej gałęzi o średnicy około 5—10 cm, z drobnych gałązek 2—10-letnich 
oraz z korzeni, gdyż zmienność w budowie anatomicznej wyżej wspomnianych części czyni 
to koniecznym. 

W muzeum dendrologicznym osobny dział powinien zawierać zbiór drewien kopalnych 
różnego wieku geologicznego oraz drewien z wykopalisk i palenisk pradziejowych, wreszcie 
drewien wczesnośredniowiecznych i subfosylnych. 

W celach dendrochronologicznych należałoby zbierać wszędzie u nas krążki z drzew jak 
najstarszych ścinanych obecnie, z oznaczoną datą ścięcia i dokładnym podaniem stanowiska. 
Trzeba też zbierać odcinki ze starych belek, których wiek jest wiadomy. Po dłuższym czasie 
na pewno udałoby się tą drogą uzyskać z niektórych okolic cenne zbiory materiałów, które 
umożliwiłyby wykreślenie lignogramów sięgających setek, a może i tysięcy lat wstecz. 

Przy utworzeniu takiego muzeum dendrologicznego byłaby konieczna współpraca den-
drologów, leśników, geologów, archeologów i historyków. 

Drewna z profilów geologicznych często są po prostu wyrzucane, a można by przecież 
utworzyć z nich piękny i systematyczny zbiór drewien kopalnych, co dla badań naukowych 
miałoby ogromne znaczenie. 

Wydaje się, że centralna pracownia, o której wyżej wspomniano, powinna powstać w jakimś 
szczególnie żywym ośrodku naukowym, którego aktywność i wszechstronność byłyby gwarancją 
jej rozwoju. Centralne muzeum dendrologiczne drewien współczesnych i kopalnych mogłoby 
powstać albo przy tej pracowni, albo w pewnej od niej niezależności, jako odrębna instytucja. 
Być może, że praktyczniej byłoby dział drewien drzew żyjących urządzić osobno (np. przy 

jakimś muzeum leśnym), a dział drewien kopalnych -— przy placówce badań geologicznych. 
Przy takim podziale materiału muzealnego powinien też jak najprędzej powstać dział den-
drologii. 
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РЕЗЮМЕ 

Исследования анатомии ископаемой древесины находят большое применение в палео-
ботанических и геологических работах. Они не только дополняют флористические данные, 
но характерная структура древесины может служить показателем климатических изме-
нений, происходивших даже в отдаленных геологических эпохах. 

При изучении доисторических периодов определение структуры древесины дает во-
зможность более близкого ознакомления с условиями, в которых жил первобытный че-
ловек, позволяя даже разрешить вопрос, происходят ли изучаемые остатки из одного 
или различных периодов. 

Особым типом исследований являются исследования дендрохронологические. Приме-
нение дендрохронологического метода позволяет установить точную датировку изучае-
мых памятников, что имеет чрезвычайно большое значение в особенности в трудах ар-
хеологов. Эти исследования были впервые введены Дугласом в Америке, где они ве-
дутся в большом масштабе. Для территории Польши важную роль играют проводимые 
в Швеции научные работы основанные на корреляции со шведской шкалой времяисчи-
сления. 

При обзоре методов микроскопического определения ископаемых древесин и дендро-
хронологнческих анализов возникает вопрос об организации в Польше снабженной 
соответственной аппаратурой и библиотекой лаборатории, предназначенной для изучения 
анатомии древесины и для дендрохронологических исследований. В связи с вышесказан-
ным является необходимым создание больших музейных коллекций древесины ныне су-
ществующих древесных пород, а также ископаемых из геологических напластований 
и из доисторических и раннеисторических раскопок. 
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R É S U M É 

Les recherches sur l'anatomie des bois fossiles sont largement appliquées dans les travaux paléobotani-

ques et géologiques. Non seulement qu'elles peuvent compléter les données floristiques mais la structure 

caractéristique du bois est en état de fournir des indications sur les changements climatiques s'opérant 

même dans les époques géologiques très reculées. 

La détermination du bois des fouilles archéologiques, ainsi que celle des charbons des foyers facilite aux 

périodes protohistoriques l'étude des conditions de la vie de l'homme primitif, pouvant décider même de 

la provenance des restes examinées de la même période ou de leur classification aux périodes différentes. 

Un type spécial de recherches scientifiques forment les recherches dendrochronologiques. En se servant 

de la méthode dendrochronologique, il nous est possible de fixer exactement l'époque des antiquités, ce qui 

présente aux archéologues une importance toute particulière. Les surnommées recherches furent inaugurées 

par Douglass en Amérique où elles sont poursuivies en grand. Pour le territoire de la Pologne un rôle impor-

tant jouent les travaux basés sur la corrélation avec l'échelle du mesurage du temps suédoise, menés en Suède. 

La revue des méthodes de la determination microscopique des bois fossiles et de l'analyse dendrochro-

nologique nous suggère l'idée de la fondation en Pologne d'un laboratoire muni d'appareils et de bibliothèque 

indispensables servant aux études de l'anatomie des bois fossiles, ainsi qu'aux recherches dendrochronolo-

giques. Par suite de quoi il nous est nécessaire de créer de grandes collections des bois des arbres récents, 

ainsi que de ceux des bois fossiles provenant des couches géologiques, de même que des fouilles préhistoriques 

et protohistoriques. 


