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w związku z ich budową wewnętrzną.

Mineralogia w ciągu ostatnich kilkudziesię
ciu lat zrobiła postęp olbrzymi. Z dawnej 
nauki W ernera pozostał tylko ten sam objekt, 
lecz poglądy na jego istotę, a zwłaszcza spo
soby badania przeistoczyły się do gruntu, 
a raczej wyrobiły się zupełnie nowe i dawniej 
nieznane. Idąc krok w krok za rozwojem fi- j 
zyki i chemii, a nawet wyprzedzając je w nie- ! 
których działach, mineralogia stworzyła li
czne, różnorodne i ścisłe metody badania, 
i pod tym względem nie dorównywa jej chyba 
żadna z umiejętności przyrodniczych opiso- j  
wych. Możnaby ją  nazwać wychowanicą i 
chemii i fizyki, co wstąpiwszy na tory samo- j 
dzielne, śmiało i świadomie zdąża do celu, 
odkrywając po drodze zjawiska i fakty, nie
znane swoim mistrzyniom.

W  r. z. w kilku numerach Wszechświata * 
przedstawiłem czytelnikom zasady ważniej
szych metod fizycznych i chemicznych, jakie-

mi dziś posługujemy się przy badaniach mine
ralogicznych i petrograficznych. Wszystkie 
one, sprawdzając się nawzajem i dopełniając, 
mają na celu określenie indywidualności mi
nerału, pod którą rozumiemy sumę ogólną 
jego właściwości. Lecz każda z tych metod, 
użyta z osobna, może w danym wypadku zu
pełnie ściśle i dostatecznie oznaczyć gatunek 
minerału. Jeżeli mamy przed sobą ładny 
kryształ, o ścianach równych i gładkich, wy
starczy zmierzyć kilka zasadniczych jego kra
wędzi, aby następnie wyliczyć t. zw. „stałe 
krystalograficzne,” odróżniające go często
kroć w zupełności, j ako samodzielne ciało mi
neralne. Jeśli jest on przezroczysty, lecz ma 
pewne braki i niedokładności w rozwinięciu 
swych ścian, szlifujemy zeń w określonym kie
runku pryzmat albo płytkę, aby w odpowie
dnim przyrządzie zmierzyć współczynnik za
łamania światła lub kąt osi optycznych, 
a wielkości te niemniej ściśle oznaczą nam gatu
nek minerału. W  innym znowu wypadku, 
jak  np. przy badaniu skał zbitych, z wielkiem 
powodzeniem uciekamy się do metody inikro- 
chemicznej. Wreszcie możemy określić róz- 
nemi sposobami ciężar właściwy minerału, 
dokonać analizy chemicznej ilościowej i t. d, 
i t. d.
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Dziś chciałbym zwrócić uwagę czytelnika 
na jeden ze sposobów badania minerałów, zy
skujący coraz większe znaczenie i budzący ży
we zainteresowanie się ogółu specyalistów. 
Pobudkę do tego przedsięwzięcia dały mi pra
ce prof. Beckego, który drogą wytrawiania mi
nerałów kwasami i alkaliami doszedł do re
zultatów ze wszech miar godnych uwagi, 
a nawet, powiem, zdumiewających. Nie cho
dzi tu już bowiem o zdeterminowanie gatunku 
minerału na podstawie cech rozmaitych, lecz 
o budowę jego masy krystalicznej, o ugrupo
wanie w przestrzeni jego cząsteczek i składa- 
jących j e atomów. Jakkolwiek poszukiwania 
wymienionego badacza nie rozstrzygają zaga
dnień tych ostatecznie, wskazują jednak, jak 
daleko w tym względzie zajść możemy na dro
dze przezeń obranej. Zanim jednak przej
dziemy do doświadczeń prof. Beckego, poznaj
my wpierw samą metodę wytrawiania mine
rałów.

Jeżeli jakiś kryształ zanurzymy wpłynie 
energicznie go rozpuszczającym, to jak  wia
domo po pewnym przeciągu czasu spostrzeże
my, że ściany i krawędzie kryształu silnie są 
nadgryzione lub nawet całkowicie zmienione. 
Płaszczyzny przedtem równe i połyskujące 
stają się chropowatemi, pokrywają się bro
dawkami i dołkami, w których nic prawidło
wego, ani symetrycznego dostrzedz niemożna. 
Gdybyśmy jednak ten sam kryształ poddali 
działaniu tego samego środka rozpuszczają
cego, lecz w stanie mocno rozcieńczonym, lub 
gdybyśmy wystawili ten kryształ na działanie 
pary gryzącej, natenczas ujrzelibyśmy na jego 
ścianach mniejsze lub większe wgłębienia 
o postaciach foremnych, ograniczonych płasz
czyznami równemi i gładkiemi. Wgłębienia 
te, zwane figurami wytrawienia (Aetzfiguren), 
są zupełnie do siebie równoległe i podobne na 
jednakowych ścianach kryształu, na różnych 
zaś-—odmienne. Ale niedość na tem. Figury 
ostrożnie wytrawione odznaczają się stale 
tym samym stopniem symetryi, jaki jest wła
ściwy zawierającej je ścianie kryształu. Stąd 
wynika, że kryształy będące prostemi bryła
mi otrzymują po wytrawieniu na wszystkich 
swych ścianach jednakowe figury, kryształy 
zaś przedstawiające kombinacyą dwu albo 
kilku brył prostych, a zatem otoczone różne- 
mi ścianami, pokrywają się też figurami różnej

j  symetryi. Wyjaśnijmy własność tę na przy - 
| kładach.

Sześcian soli kamiennej, wystawiony na 
działanie wilgotnego powietrza, otrzymuje 
czworokątne wgłębienia, których boki biegną 

| równolegle do krawędzi sześcianu, jak to wy
obraża fig. 1. Na wszystkich płaszczyznach 
sześcianu figury te są zupełnie do siebie po
dobne. Bryłka kalcytu, jaką z łatwością 
otrzymać możemy przez łupanie masy więk
szej, jest również otoczona sześcioma ściana
mi; nie są one jednak kwadratami, jak w wy-
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Fig. 1.

padku poprzednim, lecz mniej symetrycznemi 
czworobokami ukośnemi (rombami); stąd figu
ry powstające na takim romboedrze kalcytu 
pod wpływem słabego kwasu solnego odzna
czają się daleko niższym stopniem symetryi, 
niż czworoboczne wgłębienia soli kamiennej, 

i Możemy je rozdzielić na dwie równe i syme
tryczne połowy tylko jedną płaszczyzną, co 
łatwo wywnioskować możemy z fig. 2 a i po
większenia na fig. 2 b, gdy tamte posiadają 
aż 4 takich ,.płaszczyzn symetryi.” Gdyby

śmy zaś, odszlifowawszy jeden kąt bryłki kal
cytu, a mianowicie ten, w którym zbiegają 
się trzy tępsze krawędzie, otrzymali nową 
płaszczyznę trójkątną i tę potraktowali tym 
samym roztworem kwasu solnego, to powsta
jące na niej wgłębienia miałyby inną zgoła
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postać o symetryi wyższej, potrójnej, jak się 
o tem łatwo przekonać z fig. 2 c i d. Słowem, 
stopień symetryi ściany udziela się i figurom 
na niej wytrawionym. vA oto inny jeszcze 
przykład. Kryształy krzemianu cynku (gal- 
manu), minerału, jak  i dwa poprzednie, obfi
cie w kraju naszym występującego, odznacza
ją  się t. zw. hemimorfizmem (półpostaciowo- 
ścią), polegającym na tem, że jeden koniec 
słupa pionowego rozwinięty jest w nieb ina
czej, niż drugi. Kryształy te, pozbawione 
oczywiście symetryi poziomej, poddane ostroż
nemu wytrawianiu, otrzymują na ścianach 
pionowych wydłużone, rowkowate wgłębienia, 
zakończone u góry inaczej, niż u dołu, co 
znów odpowiada symetryi płaszczyzn wymie
nionych (porównaj fig. 3).

Czasami podobne wgłębienia grupują się 
koło siebie tak gęsto, że pozostałe między 
niemi wyniosłości przybierają postaci samo
dzielne, charakterystyczne dla danego mine

rału, o symetryi ściśle odpowiadającej chara
kterowi krystalograficznemu badanej płasz
czyzny. Kwas solny wytrawia np. na sześcia
nie galeny naprzód wgłębienia, a po dłuźszem 
działaniu wyniosłości w postaci ośmiobocznych 
piramid, jakie wyobraża fig. 4.

Niewszystkie ściany i krawędzie kryształu 
ulegają z jednakową łatwością gryzącemu

Fig. 4.

działaniu kwasów. Ściany romboedryczne 
kalcytu (fig. 2 a) wytrawiają się np. daleko

prędzej, niż płaszczyzna wierzchołkowa (fig. 
2 C). Czasami znowu pod wpływem środków 
trawiących znikają pewne krawędzie, a za
miast nich zjawiają się nowe ściany, możliwe 
krystalograficznie i ugrupowaniem swem zu
pełnie odpowiadające symetryi całej bryły. 
Fig. 5 przedstawia kryształ kwarcu, na któ
rym kwas fluorowodorny 
oznaczone cyframi 1, 2, 3.

wytrawił ściany

Fig. 5.

Nader interesującemi są doświadczenia czy
nione nad wytrawianiem kul wytoczonych 
z minerałów. W  tym bowiem wypadku wy
nik operacyi zależy nie od ścian kryształu 
niejednakowo wytrzymałych na działanie 
środka trawiącego, lecz wprost od własności 
jego substancyi, a mianowicie od jej budowy 
molekularnej. Kula kalcytu mocno wytra
wiona przeistacza się np. w postać krystali
czną złożoną, przedstawiającą kombinacyą 
kilku prostych form spatu wapiennego, jak 
widzimy na fig. 6.

Przytoczyliśmy zdaje się dostateczną liczbę 
faktów, aby na nich oprzeć pojęcie o istocie 
i znaczeniu zajmującego nas zjawiska. Jest 
ono poniekąd wyrazem wewnętrznej budowy 
kryształu, od której zależą z pewnością jego 
kształty zewnętrzne t. j. symetryczność bryły. 
Spostrzeżenie ogólne, jakie z przykładów po
wyższych mogliśmy uczynić, jest to, że na 
ścianach krystalograficznie jednakowych wy
trawiają się figury zupełnie podobne i odwro-
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tnie, ściany krystalograficznie różnorodne 
otrzymują figury wytrawienia o różnych sto
pniach symetryi. Uogólnienie to prowadzi nas 
wprost do racyonalnego określenia kryształu, 
jako bryły, której własności fizyczne są fun- 
kcyami kierunku t. j. w kierunkach równole
głych są jednakowe, w różnych zaś—odmien
ne. Wszystkie więc własności kryształu za
leżą od ugrupowania przestrzeniowego jego 
najdrobniejszych cząsteczek czyli molekuł. 
Jakościowe pojęcie o tem ugrupowaniu dają 
nam figury wytrawienia.

Tak więc istnieje ścisła zależność między 
budową wewnętrzną kryształu i symetryą fi
gur wytrawionych na jego ścianach. Stąd 
i odwrotnie figury te pozwalają nam wniosko
wać o gatunku symetryi całego kryształu. 
Wytrawianie zatem minerałów krystalicznych 
i badanie otrzymanych wgłębień, albo wypu
kłości mają szczególną doniosłość praktyczną 
w tych zwłaszcza wypadkach, kiedy kryształ 
nie posiada postaci charakterystycznej, lub 
stoi na granicy dwu układów krystalograficz
nych lub dwu ich poddziałów. Powstające 
w takich razach kwestye sporne dają się z ła
twością rozstrzygnąć za pomocą trawienia 
i określenia stopnia symetryi otrzymanych fi
gur. W  ten sposób dowiedziono np., że mika 
potasowa (muskowit), którą dawniej zaliczano 
do układu rombowego, jest właściwie minera
łem jednoskośnoosiowym, albowiem figury 
wytrawione kwasem fluorowodornym na płasz
czyźnie doskonałej łupliwości symetryą swą 
odpowiadają temu ostatniemu układowi. Jak  
widać na fig. 7, wgłębienia powstające pod 
działaniem kwasu wymienionego posiadają sy
metryą pojedynczą, a nie podwójną, jakby to

być powinno było, gdybyśmy mieli do czynie
nia z minerałem rombowym. Tak samo kry
ształy dolomitu, które miano poprzednio za

jednopostaciowe z kalcytem. trawione kwasem 
solnym, pokrywają się niesymetrycznemi wgłę
bieniami, dowodzącemi, że dolomit krystalizu
je  się w układzie o symetryi niższej, aniżeli 
kalcyt. (Porównaj fig. 8, przedstawiającą 
wgłębienia wytrawione na dolomicie z fig. 2 a, 
wyobrażającą to samo na kalcycie). Nader

użyteczne zastosowanie metoda wytrawiania 
znajduje w badaniach kryształów mimetycz- 
nych czyli naśladowczych *). Budowa we
wnętrzna kryształów tych, jak sama ich na
zwa wskazuje, nie odpowiada kształtom ze
wnętrznym. Zwykle zbudowane są one z ele
mentów o symetryi niższej, tak jednak ze so
bą zrośniętych, źe razem wytwarzają bryłę 
pozornie jednolitą i bardziej symetryczną. 
Trawienie z łatwością wykaże ich budowę 
zrostkowatą i ułatwi jej rozwikłanie.

Ciała zbite i na pozór jednostajne po wy
trawieniu przybierają częstokroć wygląd wy
raźnie krystaliczny. Znakomity w tym wzglę
dzie przykład stanowi żelazo meteoryczne. 
Jeśli na jego bryłce odszlifujemy i wypoleru
jemy płaszczyznę gładką i potraktujemy ją  
kwasem, otrzyma ona rysunek prawidłowy, 
złożony z pasków i prążków, przecinających 
się ze sobą pod róźnemi kątami zaleźnemi od 
kierunku przekroju. W  tym wypadku, kiedy 
płaszczyzna odszlifowana jest równoległą do 
jednej ze ścian ośmiościanu (jak na fig. 9), 
paski te przecinają się pod kątem 60°, two
rząc trójkąty równoboczne. Dowodzi to, że 
masa meteorytu zbudowaną jest prawidłowo 
z blaszek krystalicznych, zrastających się ze 
sobą, jak  się nietrudno domyśleć, równolegle 
do płaszczyzn ośmiościanu.

Na kryształach ortoklazu, kalcytu, kwarcu,

*) Porównaj Wszechświat z r. z., Nr 32.
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topazu i in. dostrzegane bywają, czasami na
turalne figury wytrawienia. Są one jednak 
zwykle mało wyraźne, albowiem proces tra 
wienia trwał zbyt długo.

Z tym zasobem wiadomości możemy teraz 
przejść do prac prof. Beckego. Uczony ten 
prowadzi systematyczne studya nad wytra
wianiem kryształów naturalnych, należących 
do brył najbardziej symetrycznych t. j. nale
żących do t. zw. układu prawidłowego. W  za
kres badań tych weszły następujące minerały: 
blenda, galena, piryt, magnetyt i fluspat. 
Praca poświęcona ostatniemu minerałowi jest 
najnowsza i zawiera wiele bardzo ciekawych 
spostrzeżeń natury ogólno-naukowej. Do niej 
też zwrócimy się teraz. Przedewszystkiem 
jednak zauważyć musimy, że Becke rozsze
rzył, a raczej przeistoczył samą metodę bada-

Fig. 9.
nia; prócz kwasów wprowadził on do swych 
doświadczeń jeszcze alkalia, poddając działa
niu obu rodzajów ciał kolejno jedne i te same 
ściany kryształu i otrzymując w ten sposób 
rezultaty wielkiej doniosłości naukowej.

.Fluspat albo fluoryt, jak wiadomo, jest mi
nerałem żył kruszcowych, tworzącym zwykle 
kryształy bardzo ładne i różnorodnie zabar
wione. Postaciami krystalicznemi fluspatu 
bywają najczęściej sześcian i ośmiościan, rza
dziej dwunastościan; w kombinacyach zdarza
ją  się prócz tego dość często sześcian pirami
dalny, ośmiościan piramidalny i 24-ścian tra- 
pezoidalny. Jedną z najznakomitszych wła
ściwości fluorytu jest nadzwyczajnie rozwinię
ta łupliwość w kierunku płaszczyzn ośmio- 
ścianu, w którym daje się bardzo łatwo 
dzielić na blaszki równe, gładkie i poły
skujące. Chemicznie jest on fluorkiem wap
nia; optycznie wyróżnia się bardzo małym

współczynnikiem załamania światła i nadzwy
czajnie słabą zdolnością rozpraszania tegoż; 
odmiany jasnozielone odznaczają się prócz 
tego efektownem zjawiskiem fluorescencyi.

Do doświadczeń swych prof. Becke używał 
kryształów fluspatu pochodzących ze znanych 
kopalni tego minerału we Freibergu (Sakso
nia), Kornwalii, Kumberland (Anglia) i in. 
Wytrawianiu poddawane były bądź naturalne 
ściany kryształów, bądź płaszczyzny odszlifo- 
wane sztucznie w ściśle określonym kierunku, 
np. równolegle do jednej ze ścian ośmiościanu, 
12-ścianu i t. p. Środkami trawiącemi były 
kwas solny i siarczany różnych gęstości i tem
peratur oraz roztwory węglanu sodu i potasu 
i ługu sodowego gryzącego.

Pod wpływem kwasów najłatwiej powstają 
figury wytrawienia na płaszczyznach sześcia
nu i ośmiościanu, nazywa je przeto Becke 
pierwszorzędnemi płaszczyznami wytrawienia. 
Jak  wszędzie, tak i tu dostrzegamy ściśłą za
leżność między charakterem krystalograficz
nym ścian wytrawianych i symetryą powstają
cych na nich figur. Na płaszczyznach sze
ścianu mają one postać czworoboczną, ośmio
ścianu—trójkątną i t. d.

Alkalia najłatwiej wytrawiają figury na 
płaszczyznach dwunastościanu rombowego 
i ośmiościanu, które w tym razie przybierają 
znaczenie ścian pierwszorzędnych. Wywoła
nie figur za pomocą alkaliów na sześcianie 
jest bardzo trudne. Jak  widzimy, płasz
czyzny ośmiościanu w obu wypadkach zacho
wują charakter ścian pierwszorzędnych, gdy 
sześcian i dwunastościan zmieniają swe role, 
zależnie od własności chemicznych środka tra 
wiącego. Ta sama odwrotność zachodzi mię
dzy płaszczyznami sześcianu piramidalnego 
i 24-ścianu trapezoidalnego: na pierwszych 
kwasy wywołują wgłębienia, na drugich—wy
niosłości; alkalia zaś wywierają skutek wręcz 
przeciwny.

Wogóle powiedzieć możemy, źe kwasy 
i alkalia działają niejednakowo na jednę i tę 
samą ścianę kryształu.

Jednocześnie z obserwacyami, tylko co 
streszczonemi, Becke wykonał cały szereg 
doświadczeń i pomiarów szybkości rozpuszcza
nia się różnych ścian fluspatu w kwasach 
i alkaliach, osięgając rezultaty niemniej cie
kawe. Określanie tej wielkości uskutecznia
ne było w sposób bardzo prosty, a mianowi-



•694 WSZECHSWIAT. N r 44.

cie przez mierzenie dokładne grubości płytki 
wyszlifowanej równolegle do żądanej ściany 
przed i po trawieniu. Różnica otrzymana tą 
drogą, sprowadzona do jednostek czasu, tem
peratury i gęstości roztworu, stanowi szybkość 
rozpuszczalności odpowiedniej ściany. Środ
kami rozpuszczaj ącemi był kwas solny i stę
żony roztwór sody.

Na podstawie takicb doświadczeń Becke 
doszedł do następującego uogólnienia. W da
nym roztworze rozpuszczają się najłatwiej te 
ściany kryształu, które pod wpływem tegoż 
roztworu najtrudniej otrzymują figury wytra
wienia. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko 
pierwszorzędne płaszczyzny wytrawiania sze
ścianu (S), ośmiościanu (O) i dwunastościanu 
(D), to prędkość ich rozpuszczania się w kwa
sie w porządku zwiększającym się możemy 
wyrazić takim szeregiem:

S, O, D;
w alkaliach zaś—

D, O, S;
t. j. ściany najtrudniej rozpuszczalne najprę
dzej otrzymują prawidłowe figury wytrawia
nia. W  kwasie więc najtrudniej rozpuszczają 
się płaszczyzny sześcianu, w alkaliach—dwu
nastościanu; ośmiościan w obu wypadkach po
średnie zajmuje miejsce. Wogóle jednak 
ściany powyżej wymienione (pierwszorzędne) 
rozpuszczają się w kwasach i alkaliach daleko 
trudniej, niż płaszczyzny sześcianu piramidal
nego, ośmiościanu piramidalnego, 24-ścianu 
trapezoidalnego, między któremi panuje ta 
sama odwrotność zależna od środka trawie
nia, jak  między sześcianem, ośmiościanem I 
i dwunastościanem.

Zwróćmy się teraz do naturalnych warun
ków powstawania fłuspatu. Znajdujemy go 
zwykle w szczelinach górskich pospołu z inne- 
mi minerałami, tworzącemi t. zw. żyły krusz
cowe. Ze względu na własności chemiczne 
tych minerałów (otrzymują się one sztucznie 
z roztworów gorących i pod znacznem ciśnie
niem) ') przypuszczać należy, że szczeliny owe 
były niegdyś w części lub całkowicie wypeł
nione roztworem różnych substancyj, które 
bądź przez powolne wyparowanie wody, bądź 
przez zmniejszenie się temperatury lub ciśnie
nia przeszły z biegiem czasu w stan stały,

') Porówn. Wszechświat z r. z., Nr N r 4 9 ,50 i 51.

tworząc mniej lub więcej prawidłowe kryszta
ły. Najczęściej towarzyszą fluspatowi siarki 
metali ciężkich, jako to: galena, blenda, pi
ryt, chalkopiryt i in,, a dalej kwarc, węglany 
(spat wapienny, żelazny) i krzemiany. Ze 

j  wszech miar godną uwagi jest okoliczność, że 
najpospolitszemi postaciami krystalicznemi 
fłuspatu szczelinowego są sześcian, ośmiościan 
i dwunastościan, t. j. te bryły, których ściany, 
jak  widzieliśmy wyżej, są najtrudniej rozpusz
czalne. Nie jest to prosty przypadek, lecz 

| raczej konieczność, którą prof. Becke wyja
śnia w wykrytem przez siebie doświadczalnie 
prawie, brzmiącem jak  następuje: Kryształ 
rosnący w jakimkolwiek roztworze otacza się 
ścianami, których rozpuszczalność w owym 
roztworze jest najmniejszą, które są zatem 
najbardziej wytrzymałe na niszczące działa
nie. swego otoczenia. Z powyższego wiemy 
jednak, że rozpuszczalność 3 wymienionych 
gatunków ścian kryształu fłuspatu jest zale
żną od charakteru chemicznego działającego 
na nie roztworu, że płaszczyzny sześcianu naj- 
odporniej zachowują się względem kwasów, 
dwunastościanu—względem alkaliów, ośmio
ścianu zaś pośrednie zajmują stanowisko. Po
nieważ taka sama różnica, jak  między kwa
sem solnym i roztworem sody, zachodzić może 
i między ośrodkami naturalnemi, w których 
powstają kryształy fłuspatu, to rzecz prosta 
w jednym wypadku będą się one otaczać prze
ważnie płaszczyznami sześcianu, w drugim— 
dwunastościanu. Możliwym zresztą jest i taki 
wypadek, w którym najprędzej wytworzyć się 
zdołają płaszczyzny ośmiościanu.

Jakkolwiek nie możemy dziś bezpośrednio 
określić natury chemicznej roztworów, z któ
rych osadzały się w szczelinach kryształy 
fłuspatu, to jednak ze składu i własności che
micznych towarzyszących mu minerałów je
steśmy w stanie pewne w tym względzie po
czynić wnioski. Ponieważ w rozmaitych ży
łach występuje on w otoczeniu różnych che
micznie minerałów, wnosimy stąd, że tworzył 
się z roztworów niejednakowych. W  jednych 
żyłach widzimy go np. w towarzystwie siar
ków, kwarcu i węglanów, lecz nie znajdujemy 
tam krzemianów. Jakiż stąd wysnuć może
my wniosek? Wiadomo, że krzemiany nie 
mogą powstawać w roztworach, które zawie
rają  wolny dwutlenek węgla, albowiem za
miast nich, wytworzyć się musi- kwas krzemny
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w postaci kwarcu, zasady zaś połączyć się | 
muszą z dwutlenkiem węgla na węglany. Pro- j  
ces podobny odbywa się głównie w górnych 
częściach skorupy ziemskiej. Z obecności 
kwarcu i węglanów możemy zatem wnosić, 
źe roztwór pierwotny szczeliny górskiej za
wierał wolny dwutlenek węgla (albo węglany 
kwaśne). Gdy zaś obok tych minerałów spo- j  
tykamy fluspat prawie wyłącznie w sześcia- I 
nach, to okoliczność ta  jest dla nas po do
świadczeniach prof. Beckego zupełnie zrozu
miałą: fluspat skrystalizował się w sześcia
nach, ponieważ ściany tej bryły są najmniej 
wrażliwe na działanie kwasów. Sześciany 
iiuspatu obok kwarcu i węglanów znajdujemy 
w żyłach Kumberlandu, Kornwalii i Debry- 
shire w Anglii, a na lądzie europejskim — we 
Freibergu.

W  innych znowu miejscowościach (np. 
w Striegau na Szlązku) obok fluspatu i kwar
cu znajdujemy krzemiany. Obecność tych 
ostatnich dowodzi, źe roztwór pierwotny 
szczeliny nie zawierał dwutlenku węgla w sta
nie wolnym. W  takich żyłach kryształy flu
spatu otoczone są przeważnie płaszczyznami 
ośmio- i dwunastościanu, to jest ścianami tru 
dniej rozpuszczalnemi w roztworach alkalicz
nych, niż płaszczyzny sześcianu.

Widzimy stąd, że rzeczy napozór przypad
kowe i, jak dotąd przypuszczano, w żadne nie- 
ujęte prawa, związane są ze sobą zależnością 
ścisłą. Różnorodne postaci krystaliczne mi
nerału (do jednego układu należące) nie są 
wprost, jakby się zdawało, grą natury, lecz 
mają znaczenie głębsze, od nich bowiem zale- J 
ży poniekąd istnienie kryształu, jako samo- j 
dzielnego indywiduum. Obfitość form ze
wnętrznych nie jest przeto zbytkiem, lecz ko- J 
niecznym warunkiem powstawania i utrzyma- | 
nia się kryształu w ośrodkach chemicznie ró
żnych.

Idźmy jednak dalej jeszcze, podążając 
wciąż za pracą prof. Beckego. Niejednakowość 
figur wytrawiania i różną szybkość rozpusz
czania się rozmaitych ścian kryształu przypi
sujemy, jak wyżej, jego budowie molekular
nej, będącej prawidłowym układem cząste
czek w przestrzeni, w którym położenie 
stosunkowe cząsteczek zmienia się z kie
runkiem. Ale jak sobie wytłumaczymy za
leżność stopnia rozpuszczalności jednej i tej ; 
samej ściany od jakości środka wytrawiające- j

go? Dlaczego ze zmianą tego ostatniego 
w przytoczonym wyżej szeregu sześcian ustę
puje swojego miejsca dwunastościanowi? Na 
pytania te prof. Becke odpowiada, źe zjawi
ska tego nie możemy już objaśnić ugrupowa
niem samych cząsteczek kryształu, lecz ra
czej odmiennem położeniem atomów, cząste
czki te składających, względem ścian wymie
nionych. Becke przypuszcza mianowicie, że 
w fluspacie atomy wapnia zwrócone są prze
ważnie ku płaszczyznom dwunastościanu, ato
my zaś fluoru przeważnie w stronę płaszczyzn 
sześcianu, albowiem ściany pierwszego rodza
ju łatwiej rozpuszczają się w kwasach, niź al
kaliach, gdy ściany drugiego rodzaju zacho
wują się zupełnie odwrotnie.

Oto dziedzina, do jakiej nas prowadzą stu- 
dya nad wytrawianiem minerałów, a raczej 
ich postaci krystalicznych. Rezultaty teore
tyczne, na tej drodze zdobyte, a budowy we
wnętrznej kryształów dotyczące, nie są wpra
wdzie jeszcze ustalonemi prawdami naukowe- 
mi, ale bądźcobądź opierają się na ścisłych,

J choć nielicznych doświadczeniach. Nie są one 
bezpodstawowemi spekulacyami, lecz przy- 

| puszczeniami, oparterni na faktach, które, po
mnażając się nieustannie, wyniosą je z cza
sem być może do godności prawd nauko
wych.

Józef Morozewicz.

Z W IE R Z E TA
W

charakteryzujące środkową Europę.

L at temu parę ') staraliśmy się zapoznać 
czytelników Wszechświata z wprowadzonym 
przez Sclatera podziałem kuli ziemskiej 
na obszary zoogeograficzne, których uczony 
ornitolog angielski utworzył sześć, a mianowi
cie: 1) Palearktyczny, obejmujący Europę,
północną Afrykę po zwrotnik Raka i całą 
Azyą, z wyjątkiem obu południowych pół-

') Patrz Wszechświat z lat 1888, 1889 i 1890.



wyspów (Indyjskiego i Indo-Chińskiego).
2) Etyopski, obejmujący resztę Afryki wraz 
z sąsiedniemi wyspami (Madagaskarem 
i Maskareńskiemi) oraz południową częścią 
Arabii. 3) Indyjski, zawierający w sobie 
Indye Wschodnie, Indo-Chiny oraz wyspy 
Sondzkie i Filipińskie. 4) Australijski, obej
mujący Australią, Papuazyą i wyspy oceanu 
Spokojnego. 5) Nearktyczny, mieszczący 
w swych granicach całą Amerykę Północną 
wraz z Grenlandyą. 6) Neotropikalny, obej
mujący środkową i południową Amerykę 
wraz z Antyllami.

Podział powierzchni kuli ziemskiej na czę
ści zoogeograficzne rozwinął dalej znany 
współzawodnik Darwina, Alfred Russel Wal- 
lace, który w dziele swem: „The geographical 
Distribution of Animals” (Londyn 1876) po
dzielił każdy z sześciu obszarów sclaterow- 
skich na cztery prowincye (sub-regions). Wal- 
lace, dając charakterystykę każdej z osobna 
prowincyi, przytacza najwybitniejsze w niej 
zwierzęta ssące i ptaki, ilustrując dzieło swe 
odpowiedniemi tablicami. Celem naszym jest 
zrobić kolejny przegląd wszystkich tych zwie
rząt, przytem powtórzymy Wallaceowskie 
tablice, starając się dać możliwie obszerne 
szczegóły z życia i obyczajów przytaczanych 
zwierząt ’).

Prowincya środkowo-europejska stanowi 
jeden z czterech podziałów obszaru Paleak- 
tycznego. Obejmuje ona całą środkową 
i północną Europę po Ural, a może lepiej po 
dolinę Irtyszu na Wschodzie,— po Pireneje, 
Alpy, Bałkany, morze Czarne, góry Kauka
skie—na południe. N a północy prowincya ta  
przechodzi nieznacznie w pas przybiegunowy.

Załączona tablica przedstawia niektóre ssą
ce i ptaki najcharakterystyczniejsze dla pro
wincyi środkowo-europejskiej. N a lewo u do
łu widzimy dobrze znanego i u nas borsuka 
(Meles taxus). Zwierz to pokrewny kunom 
i niedźwiedziom 2), a choć niewielki ciałem,

') Dla uprzytomnienia sobie prowincyj, według 
Wallacea, radzimy Sz. czytelnikom spojrzeć na 
mapkę, którą załączyliśmy do powyżej cytowanej 
pracy naszej, a mianowicie do Nr 28 za r. 1888.

2) Poprzednio zaliczano borsuka do rodziny 
niedźwiedziowatych (Ursidae), opierając się je 
dnak nar niektórych cechach wewnętrznych, wcią
gnięto go następnie do rodziny kunowatych (Mu- 
stelidae).
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gdyż nie przechodzi wielkością średniego psa, 
silnie zbudowany i krępy. Grubą i nadzwy
czaj silną skórę pokrywa szczeciniasty włos 
koloru szarego na wierzchu i bokach ciała,— 
czarnego zaś na spodzie i na nogach. Głowa 
jest biaława, tylko po przez oczy i uszy bie
gnie szeroka czarna pręga; końce uszu są 
białe. Nogi (osobliwie przednie) są uzbrojone 
silnemi bardzo pazurami, słuźącemi doskona
le do grzebania nor.

Borsuk zamieszkuje środkową i południową 
Europę oraz całą północną Azyą aż po J a 
ponią. Najniesłuszniej zwierz ten zasłużył 
sobie u nas na opinią wielkiego szkodnika, 
gdyż głównem jego pożywieniem są zapewne 
owady. Kopiąc nory borsucze, znajdowałem 
w nich całe bryły kału, zawierającego, np. 
wyłącznie resztki owadów zwanych krówkami 
(Copris lunaris). Niewątpliwie, że borsuk nie 
gardzi też i strawą roślinną, odwiedzając pola 
marchwi lub rzepy; we Francyi znaczne szko
dy wyrządza w winnicach; u nas jednak za
sługuje na ochronę, jako zwierz niszczący 
mnóstwo owadów i ich gąsienic. Na wiosnę 
szuka jaj ptasich, lub karmi się myszami, 
kretami i innemi drohnemi ssącemi.

Osiedla się zwykle w lesie, gdzie sobie ko
pie nory obszerne. Nora taka składa się zwy
kle z kilku korytarzów, zbiegających się w je
dnej większej jamie, służącej za pokój sypial
ny. Wyjść jest zwykle 4 do 8, z których 
jedne służą rzeczywiście do wydostania się 
nazewnątrz, gdy inne są jedynie wentylatora
mi. Pokój sypialny zawiera legowisko, utwo
rzone z gałązek świerkowych lub sosnowych. 
Wogóle w całem mieszkaniu borsuka widać 
czystość nadzwyczajną; gdy się samica po
tomstwa dochowa, kopie osobny przedział, do 
którego chodzą młode, aby się wypróżniać.

Borsuk jest przeważnie zwierzęciem noc- 
nem, chociaż zdarza się niekiedy w dzień go 
spotykać; zwykł jednak opuszczać swe schro
nisko, gdy zmrok zupełny zapadnie i wracać 
do niego przed świtem. Ostrożny jest nadzwy
czaj i dobrze się naprzód przekona, zanim 
z nory wyjdzie nazewnątrz.

Zimę spędza w rodzaju letargu, utuczywszy 
się przedtem niepomiernie. Gdy jednak dni 
cieplejsze wśród zimy wypadną, opuszcza 
chwilowo norę, aby ugasić pragnienie. Już 
w lutym lub marcu budzi się ostatecznie i ry
jąc ziemię, szuka korzonków jadalnych. Sa

N r 44.WSZECHSWIAT.
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mica szczeni się w marcu; liczba młodych wa
ha się między trojgiem i pięciorgiem.

W  głębi naszego obrazka po prawej jego 
stronie widać troje zwierząt, przypominają
cych nieco kształtem nasze kozy domowe: są 
to znane wszystkim choćby ze słyszenia kozi
ce (liupicapra tragus)— zwierz czysto alpej
ski i zamieszkujący góry środkowej i połu
dniowej Europy, a także Kaukazu, Gieorgii 
oraz Sybiru. U nas w Tatrach nie należy do 
rzadkości, wskutek praw ochronnych, jakie 
rząd austryacki uznał za stosowne w prakty-

Kozica latem trzyma się górnych pięter 
alpejskich na granicy wiecznych śniegów, ży
wiąc się trawami alpejskiemi; zimą spuszcza 
się na pobrzeźa leśne, gdzie głównie młodemi 
pędami sośniny życie podtrzymuje, niegar- 
dząc w braku lepszego pożywienia mchami.

Bywa jednak niekiedy, według zdania my
śliwych alpejskich, że głód srogi dziesiątkuje 
biedne stworzenia; Tschudi widział szkie
let kozicy wiszący na drzewie za rogi; wspi
nając się po mchy zaczepiła się widocznie 
rogami za gałęzie i tak zdechła.

Fig. 1.

kę wprowadzić. Kozica dochodzi wielkości 
zwykłej kozy domowej, od której się różni 
brakiem brody oraz małemi rożkami, piono
wo stojącemi i hakowato na końcu zagiętemi. 
Ubarwienie jej zmienia się stosownie do pory 
roku i gdy w lecie bywa rudawe, niekiedy na
wet czerwonawe, w zimie staje się ciemno- 
szaro-brunatnem, niekiedy prawie czarnem. 
Zmiana jednak szerści z letniej na zimową 
i odwrotnie odbywa się stopniowo, tak, że se
zonowe ubarwienie trwa wogóle czas stosun
kowo krótki.

Kozice w czasie rui żyją stadami z kilku
nastu do dwudziestu sztuk złożonemi; w in
nych porach trzymają się pojedyńczo. Zwierz 
ten jest niewątpliwie uosobieniem zręczności 
i szybkości: gdy chodzi zwolna po ziemi, wy
gląda niezdarnie, lecz gdy samiec strzegący 
stada wyda donośny świst, a raczej westchnie
nie jako sygnał ucieczki, kozice z szybkością 
strzały mkną po najtrudniejszych spadkach 
górskich, skacząc z niebywałą zręcznością 
przez szerokie parowy; von Wolten mierzył 
jeden skok kozicy i znalazł 7 metrów, a wi
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dział oswojony okaz, który przesadzał ogro
dzenia wysokie na 4 '/2 metra! To, co mówi 
Tschudi o zręczności i śmiałości kozicy, jest 
rzeczywiście zdumiewające. W edług niego, 
kozica rzuca się niekiedy po spadkach prawie 
pionowych, przechyla tylko głowę i szyję 
w tył, aby cały ciężar przenieść na zad i wów
czas nogami tylnemi ciągnie po skale, by tar
ciem zmniejszyć szybkość upadku.

Ruja kozic przypada w końcu jesieni; wów
czas stare samce gromadzą się około stada 
i rozpoczyna się szereg walk o posiadanie sa
micy. Bitwy te kończą się nieraz śmiercią 
jednego z zapaśników. Samica nosi 20 mie
sięcy, poczem lęże jedno a czasami dwoje 
młodych. Przedtem jednak stara się wyszu
kać jakie miejsce ustronne i niedostępne, 
gdzieby spokojnie mogła się poświęcić wycho
waniu młodego. Wszędzie jednak niebezpie
czeństwo grozi zarówno jej jak i dziecku: 
obrywanie się skał lub śnieżne lawiny spro
wadzają śmierć całych stad; orzeł i łomignat 
alpejski (Gypaetos barbatus) czyhają na mło
de co kroku, a poza tem wszystkiem najstra
szniejszy wróg kozicy— góral szuka nieustan
nie okazyi zdobycia sobie tej smacznej zwie
rzyny.

Po drugiej stronie od góry na drugim pla
nie widać sporego czarnego ptaka: jest to 
wrończyk alpejski lub szokar (Pyrrhocorax 
alpinus). Wielkości kawki, posiada dziób dość 
krótki i szczupły, podobny nieco do dziobu 
kosa, skrzydła długie i ostre, ogon zaokrąglo
ny i ubarwienie całkowicie czarne, dziób tyl
ko żółty a nogi koralowo-czerwone. Zbliżony 
jest do bardzo pokrewnego rodzaju Fregilus, 
który różni się głównie dłuższym i mniej za
krzywionym dziobem.

Wrończyk alpejski, jak  to sama nazwa 
wskazuje, zamieszkuje wyłącznie góry. W  Eu
ropie spotyka się w Alpach szwajcarskich, 
tyrolskich, w Apeninach, w Pirenejach i Gre- 
cyi; na Kaukazie znaleziony przez d-ra Rad- 
dego i Lorenza; w Turkiestanie rossyjskim — 
przez Siewiercowa, Russowa i Bareja.

W  pionowem swem rozsiedleniu sięga bar
dzo wysoko, gdyż prof. Meyer widział go 
w Alpach na wysokości 13 000'; jest to jedy
ny ptak, ożywiający tę dziką pustkę. Mie
szkańcy wyciągają z jego zachowania się 
prognozę pogody, gdyż przeczuwa on zbliże

nie się chłodów i z wyżyn spuszcza się na do
liny alpejskie.

Pokarm jego stanowi wszystko, co tylko 
jeść można: gdy go głód przyciśnie na niedo
stępnych wyżynach, wykuwa z lodu wmarznię- 
te owady, a nawet woli je od świeżych, które 
wiatr z nizin zanosi; w czasie dojrzewania ja 
gód różnych krzewów, chętnie się niemi żywi; 
muszle zjada całkowicie wraz ze skorupą, 
a padlina stanowi dlań łakomy kąsek. Odwa
ża się też gromadnie atakować ranione zwie
rzęta: Tschudi był świadkiem, jak razu je 
dnego wrończyki goniły zajadle postrzelonego 
zająca. Innym znów razem przez dłuższy 
czas karmiły się trupem strzelca, który nie
bacznie uganiając się za postrzeloną kozicą, 
runął w przepaść i znalazł śmierć straszną.

Gniazda zwykły robić w niedostępnych 
szczelinach, a nawet w grotach, gdzie nieraz 
kilka generacyj zajmuje jednę i tę samą 
grotę. Zbiera się tam wówczas dużo guana, 
z którego wszelako krajowcy użytku nie robią.

Pozostało nam jeszcze wspomnieć słów kil
ka o parze ptaków, zajmujących pierwszy plan 
naszego rysunku; są to t. zw. bojowniki' lub 
bataliony (Machetes pugnax ‘) — większy 
z nich"samicc, mniejszy samica. Należy on 
do rzędu ptaków brodzących a do rodziny be- 
kasowatyck (Scolopacidae). Ptak ten różni 
się od wszystkich sobie pokrewnych wspania
łym kołnierzem, jaki wyrasta samcowi w po
rze godowej. Rozwojowi tej tarczy towarzy
szy z jednej strony pojawienie się u nasady 
dzioba i przy oczach drobnych korali, oraz 
zmiana ubarwienia na całem ciele. Samiec 
w zwykłej porze jest szary jak samica; w po
rze godowej przybiera ubarwienia bardzo 
zmienne. Kołnierz osobliwie bywa najroz- 
maiciej ubarwiony i wogóle niepodobna zna
leźć dwu samców bataliona zupełnie do siebie 
podobnych.

Bojownik zamieszkuje całą Europę i Azyą 
umiarkowaną, trzymając się większych błót, 
na których się lężenie odbywa. Gdy młode 
dojrzewają, w początkach lipca, rozlatują 
się wszędzie, choćby i po małych błotach lub 
po mulistych brzegach rzek, gdzie tylko żer 
mają zapewniony.

‘) Obszerniej pisał o bojowniku ś. p. Tacza
nowski. Patrz Wszechświat za r. 1887 Nr. 22.
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Najosobliwszą stroną ich obyczajów są 
walki, jakie samce pomiędzy sobą staczają. 
Wybierają na to miejsca równe i dość krótką 
trawą porosłe. Tutaj samce z najeżonemi 
kołnierzami, z pochylonem ciałem oddają się 
zapamiętałym walkom. O co? Tego nikt nie 
wie, lub jak  słusznie Brehm robi uwagę: 
„o wszystko i o nic,” walczą bowiem o muchę, 
o robaka, o byle co. W  połowie czerwca, 
gdy walki te ustają, ptak zrzuca wszystkie 
pióra ozdobne i przybiera upierzenie samicy, 
od której różni się tylko większemi rozmia
rami.

Gniazdo znajduje się zwykle w blizkości 
wody. Jest to niewielkie zagłębienie wysła
ne zlekka suchą trawą i słomą. Lęg składa 
się z czterech a rzadziej z trzech jaj, formy 
gruszkowatej, mocno rozdętych przy grubym 
końcu. Tło ich jest glinkowato-oliwkowe, 
upstrzone dwoma szeregami plam podłu
żnych, z których dolny składa się z plam po- 
pielatawych, a górny — z brunatno-oliwko- 
wych.

Bataliony zalatują do nas w kwietniu i prze
bywają zwykle do połowy października; na 
zimę lecą do Afryki.

J. Sztolcman.

0  POLARYZACYI ŚWIATŁA.

(Ciąg dalszy).

IX .

Innemu szeregowi objawów polaryzacyj
nych dało początek spostrzeżenie Franciszka 
Arago w r. 1811, że płytka kryształu górskie
go czyli kwarcu, wycięta prostopadle do osi 
głównej, przedstawia pewną odrębną właści
wość. Jeżeli ją  mianowicie umieścimy w przy
rządzie polaryzacyjnym i rozpatrujemy przez 
analizator, okazuje ona żywe zabarwienie, 
które ulega zmianie przy obrocie analizatora, 
ale przy źadnem jego położeniu nie okazuje 
się płytka kwarcowa zupełnie ciemną lub też 
jasną i bezbarwną, jak to się dzieje.z kryszta

łami innych substancyj. Zmiana barw, za
chodząca przy obrocie analizatora, następuje 
w pewnym, oznaczonym porządku, który od
powiada następstwu barw widmowych, tak 
zatem, że po zabarwieniu czerwonem ukazuje 
się żółte, a dalej zielone, niebieskie, fioletowe. 
Bóżne przytem okazy kwarcu zachowują się 
odmiennie; aby bowiem otrzymać wskazane 
następstwo barw, należy przy jednych obra
cać analizator na prawo, to jest w kierunku 
obiegu skazówki zegara, przy innych zaś oka
zach w stronę przeciwną, na lewo. Są więc 
płyty kwarcowe dwojakie, „w Iowo zwrotne” 
i „w prawo zwrotne.”

Aby ze zmienności tej barwnej można so
bie było zdać sprawę, należy oczywiście za
miast światła białego użyć światła jednoro
dnego czyli jednobarwnego. Jeżeli przez 
płytę kwarcową przepuścimy promienie czer
wone, zjawisko w samej rzeczy znacznie się 
upraszcza, przy obrocie bowiem analizatora 
ma tu tylko miejsce naprzemian rozjaśnianie 
i zaciemnianie pola widzenia, jak w ogólności 
w przyrządzie polaryzacyjnym, gdy między 
polaryzatorem a analizatorem wcale się pły
tka kwarcowa nie znajduje. Ta tylko zacho
dzi różnica, że w tym ostatnim razie maximum 
jasności występuje przy równoległem położe
niu polaryzatora i analizatora (t. j. gdy ich 
przecięcia główne nawzajem się schodzą), 
a minimum przy położeniu prostopadłem (t. j. 
gdy powyższe dwie płaszczyzny ze sobą się 
krzyżują); po wprowadzeniu zaś płyty kwar
cowej, w celu otrzymania najsilniejszej jasności 
należy analizator obrócić jeszcze o pewien kąt 
poza położenie równoległe, a dla zaciemnienia 
pola widzenia o takiż sam kąt poza położenie 
prostopadłe.

Jeżeli płytka kwarcowa posiada grubość 
1 milimetra, kąt ten przy uźytem w doświad
czeniu świetle czerwonem wynosi 19°, zmienia 
się wszakże wraz z rodzajem światła. Dla 
światła żółtego czyni 24°, dla zielonego 28°, 
dla niebieskiego 32°, dla fioletowego 41°. 
Wielkość zaś kąta tego, jak  to poznał Biot 
(1819), jest do grubości płyty kwarcowej pro- 
porcyonalną, tak że przy użyciu płyty posia
dającej grubość 2 mm  należy analizator 
w świetle czerwonem obracać o 38°, a w świe
tle fioletowem o 82°, poza położenie równole
głe lub prostopadłe, aby sprowadzić najsil-
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niejsze rozjaśnienie lub zaciemnienie pola wi
dzenia.

Z takiego zaś przebiegu zjawisk w promie
niach jednobarwnych czyli jednorodnych wy
pływa bezpośrednio, że gdy do przyrządu po
laryzacyjnego nie wprowadzamy szkła zabar
wionego, a zachowanie się płyty kwarcowej 
rozpatrujemy w zwykłem, białem świetle, 
które jest niejako mięszaniną promieni różno
barwnych, nastąpić musi przy obrocie anali
zatora przytoczona wyżej zmienność barw; 
każda bowiem z barw składających światło 
białe w innem położeniu analizatora z pola 
widzenia ustępuje, a do oka naszego dochodzi 
światło złożone z barw pozostałych. Kolejne 
zatem barwy płyty kwarcowej nie są to poje
dyncze barwy widmowe, ale barwy złożone, 
w ogólnym swym charakterze zbliżone wszak
że do porządku barw widmowych. Zupełnie 
ciemnem pole widzenia w świetle białem ni
gdy stawać się nie może, nigdy bowiem 
wszystkie jego barwy składowe naraz nie 
gasną.

Opowiedziane więc tu zjawiska świadczą, 
źe po przejściu promieni spolaryzowanych 
przez płytę kwarcową, drgania ich dokony
wają się w innej niż poprzednio płaszczyźnie, 
płaszczyzna ich drgań ulega pewnemu obro
towi, a o takiź sam tedy kąt obraca się i pro
stopadła do niej płaszczyzna polaryzacyi. 
Krótko więc określić możemy, że kwarc po
siada własność obracania, czyli „skręcania 
płaszczyzny polaryzacyi.”

X.

Zrozumienie tak osobliwego zjawiska na
stręczyło nowe trudności w mozolnych bada
niach światła spolaryzowanego, wyjaśnił je 
wszakże Fresnel pomysłem genialnym, przy- 
jąwszy, że w płytkach kwarcowych światło 
ulega polaryzacyi odmiennej, a mianowicie 
polaryzacyi obrotowej.

Rozważaliśmy mianowicie dotąd światło 
spolaryzowane w ten sposób, że cząstki eteru 
wykonywają drgania swe po liniach prostych, 
w jednę i drugą stronę swego położenia ró
wnowagi; jest to zatem światło „prostolinijnie 
spolaryzowane.” Otóż, aby zdać sobie spra
wę ze zjawisk wywoływanych przez płytki 
kwarcowe, zgodzić się należy, źe cząstki eteru i

N r 44.

odbywać mogą swe drgania nietylko po liniach 
prostych, ale także i po liniach krzywych, 
zamkniętych, na płaszczyznach do kierunku 
promienia prostopadłych; polaryzacya nazy
wa się wtedy „obrotową,” a światło jest „spo- 
laryzowanem eliptycznie” lub „kołowo,” sto
sownie do tego, czy cząstki eteru obiegają 
drogi eliptyczne, czy też okręgi kół.

Obrotowe te drgania mogą się nam osobli- 
wemi wydawać, w rzeczywistości jednak nie 
są do pojęcia trudniejsze, aniżeli drgania pro
stolinijne. W  najbardziej nawet dla dostrze
żeń naszych dostępnym ruchu falowym, w fa
lującej powierzchni wody, oddzielne jej czą
stki nie drgają po liniach prostych, ale obie
gają wciąż drogi kołowe, albo też inaczej 
skrzywione. Drgania zresztą kołowe lub eli
ptyczne powstawać mogą łatwo z połączenia, 
czyli ze składu drgań prostolinijnych, o czem 
zaświadczyć może zwyczajne wahadło. Jeżeli 
mianowicie wahadło kołyszące się w pewnej 
płaszczyźnie dozna trącenia bocznego w chwi
li, gdy przechodzi przez swe położenie równo
wagi, czyli gdy nitka jego ma kierunek pio
nowy, w takim razie zmieni ono tylko płasz
czyznę swych wahań i bujać się będzie w pe
wnym kierunku pośrednim między pierwotną 
płaszczyzną wahań, a kierunkiem tego trące
nia bocznego, ale inaczej się dzieje, jeżeli trą 
cenie następuje w chwili, gdy wahadło zajmu
je położenie najwyższe, czyli gdy się znajduje 
w największem od położenia równowagi od
chyleniu, w chwili zatem, gdy, licząc od poło
żenia równowagi, przebiegło część czwartą 
pełnego swego wahnięcia. Ciężarek waha
dła uchyla się wtedy w kierunku prostopa
dłym od pierwotnej płaszczyzny wahań, a źe 
popęd nowy wciąż łączy się z poprzednim 
ruchem wahadłowym, ciężarek obiegać odtąd 
będzie drogę krzywolinijną. Jeżeli nowe to 
trącenie jest tak silne, źe wywołuje obszer- 
ność wachnięć równą poprzedniej, droga ta 
będzie okręgiem koła; jeżeli zaś trącenie bo
czne jest słabsze lub silniejsze, ciężarek opi
sywać będzie elipsę. Podobnież obieg waha
dła staje się eliptycznym i w tym razie, gdy 
nowe trącenie wywołuje obszerność równą 
wprawdzie pierwotnej, ale ma miejsce w innej 
chwili, w innem położeniu wahadła, w innej 
jego fazie, a nie w największem jego odchy
leniu.

Toż samo więc dziać się musi i z cząstką
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eteru, gdy zbiegają się dwa promienie prosto
linijnie spolaryzowane, w płaszczyznach na
wzajem prostopadłych, wtedy bowiem ulega 
ona dwu potrąceniom, których kierunki za
wierają między sobą kąt prosty. Gdy oba te 
promienie spolaryzowane nie różnią się zgoła 
fazami swemi, składają się w ruch prostoli
nijny, ale obieg cząstki eteru staje się koło
wym, gdy promienie różnią się o czwartą 
część długości fali, cząstka bowiem eteru pod 
wpływem promienia jednego doznaje potrą
cenia w chwili, gdy pod wpływem drugiego 
znajduje się w najznaczniejszem od położenia 
równowagi oddaleniu, jak wahadło trącone 
w chwili, gdy ukończyło część czwartą całko
witego swego wahnięcia. Powstaje wtedy 
światło kołowo spolaryzowane, przy innych 
zaś różnicach faz będzie spolaryzowanem eli
ptycznie.

Promień eliptycznie spolaryzowany wyobra
żamy więc sobie w sposób wskazany na fig. 
12. Cząstki o, a, b, c, d, na drodze promie-

Fig. 12.

nia A  B rozłożone, obiegają dokoła swych 
położeń równowagi drogi eliptyczne w kierun
ku wskazanym przez strzałki; ponieważ zaś 
każda cząstka następna nieco później, aniżeli 
poprzednia bieg swój rozpoczyna, współcze
śnie zatem nie przypadają one w odpowie
dnich punktach o', a', b', c' d' swych elips, ale 
zajmują jednocześnie położenia o', a", b", c", 
d', tak że ostatni dopiero punkt fali znajduje 
się w położeniu odpowiadającem jej punktowi 
początkowemu o'. Też same uwagi tyczą się 
i promienia kołowo spolaryzowanego, w któ

rym zamiast elips występują okręgi kół; fala, 
to jest linia o' a" b" c” d', łącząca jednocze
sne położenia oddzielnych cząstek, nie jest tu 
płaską, jak w promieniu prostolinijnie spola
ryzowanym, ale ma postać linii śrubowej, 
zatem linii podwójnie skrzywionej, nieprzy- 
padającej na jednej płaszczyźnie.

Rozumowanie powyższe wskazuje nawet, 
jak można otrzymać drogą doświadczalną 
światło kołowo spolaryzowane. Posłużyć nam 
do tego może blaszka kryształu podwójnie ła
miącego, blaszka mikowa np. posiadająca od
powiednią grubość. Promień przechodzący 
przez taką blaszkę dzieli się na dwa promie
nie, spolaryzowane w płaszczyznach nawza
jem do siebie prostopadłych; jeżeli więc jest 
ona tak cienka, że oba te promienie, zwyczaj
ny i nadzwyczajny, w przejściu przez nią róż
nią się o czwartą część długości fali, wtedy 
według wyjaśnienia powyższego składają się 
w światło kołowo spolaryzowane. Jeżeli bla
szkę taką umieścimy w przyrządzie polaryza- 

} cyjnym, to przy obrocie analizatora, w każdem 
jego położeniu, pole widzenia pozostaje jedna
kowo jasnem, światło bowiem kołowo spola
ryzowane zachowuje się tu jak  światło natu
ralne, co się tem tłumaczy, że okrąg koła ze 
wszystkich stron jest zupełnie jednaki; bada
nie jednak ściślejsze, na zasadzie pewnych 
własności światła kołowo spolaryzowanego, 
dozwala je odróżnić od światła naturalnego 
czyli zwyczajnego.

Jeżeli płytka krystaliczna posiada grubość 
nieco różną od powyżej określonej, oba prze
chodzące przez nią promienie wytwarzają 
światło eliptycznie spolaryzowane; przy obro- 

i  cie analizatora pole widzenia rozjaśnia się 
wtedy i przyciemnia stopniowo, niestając się 
wszakże nigdy zupełnie ciemnem. Staje się 
ono najjaśniejszem, gdy płaszczyzna drgań 
analizatora schodzi się z osią wielką elipsy, 
najciemniejszem zaś, gdy ta płaszczyzna 
drgań przypada razem z osią małą, natężenie 
bowiem światła zależy od obszerności drgań, 
od tego zatem, jak daleko usuwa się cząstka 
eteru od położenia równowagi.

Ponieważ długości fal promieni różnobar
wnych różnią się między sobą, światło przeto 
białe jako złożone z promieni różnobarwnych, 
nie daje się dokładnie spolaryzować kołowo. 
Płytki wszakże mikowe, grubości 0,062 mili
metra, dla których różnica między promie
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niem zwyczajnym a nadzwyczajnym wyrówny
wa ćwierci długości fali promieni żółtych, za
tem najjaśniejszych promieni widma, sprowa
dza co do innych promieni odstępstwa tak 
nieznaczne, że przechodzące przez nią światło 
białe jest z dostatecznem przynajmniej przy
bliżeniem kołowo spolaryzowane.

Przy odbijaniu się od metali promień pada
jący dzieli się na dwa promienie, spolaryzo
wane w płaszczyznach prostopadłych; promie
nie te wszakże różnią się o pewną część dłu
gości fali, wytwarzają więc światło eliptycznie 
lub kołowo spolaryzowane. Ponieważ zaś, 
jak  widzieliśmy, światło kołowo spolaryzowa
ne trudno daje się od naturalnego odróżnić, 
sądzono więc pierwotnie, że przez odbicie od 
metali promień zgoła się nie polaryzuje. Po
dobnież i całkowite odbicie wewnętrzne po
woduje także światło eliptycznie spolaryzo
wane.

Znajomość polaryzacyi obrotowej nasuwa 
nam jeszcze pewne uwagi co do światła natu
ralnego. Przyjęliśmy poprzednio, źe składa 
się ono z drgań prostolinijnych, dokonywają- 
cych się we wszystkie strony; skoro wszakże 
cząstki eteru przebiegać mogą i drogi krzy- 
wolinijne, nasuwa się domysł, źe i w świetle 
naturalnem drgania są bardziej urozmaicone, 
obok prostolinijnych występują teź eliptyczne 
i kołowe. W edług tego pojęcia obraz drgań 
cząstki eteru w promieniu światła naturalne
go daje nam fig. 13, w której cząstka ta  prze
biega kolejno drogi prostolinijne, eliptyczne

Fig. 13.

i kołowe, przechodzące stopniowo jedne w dru
gie. Jest to oczywiście hipoteza tylko, która 
wszakże wskazuje, źe światło zwykłe jest 
objawem bardziej zawiłym, aniżeli światło 
spolaryzowane, które jest jakby pewnem 
uproszczeniem światła naturalnego.

(Dok. nast.).
S. K.

Posiedzenie trzynaste Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk pi’zyrodniczycli pomocniczych odbyło 
sig dnia 19 października 1893 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr 14.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) P. J. Morozewicz mówił „O wpływie proce
sów górotwórczych na budowę skał i minerałów.” 
Zarysy ogólne gór sfałdowanych zależą od sąsia
dujących z niemi utworów geologicznych, które 
bądź dla swego ogromu i wytrzymałości materya- 
łu, bądź dla. jakich innych przyczyn pozostają 
od dawiendawna w stanie nieruchomym. Łańcu
chy górskie tworzą się w częściach skorupy ziem
skiej bardziej podatnych ku fałdowaniu się i wy
piętrzaniu, wymijając owe masy potężne a nieru
chome, które względem nich odgrywają rolę przed- 
górz (E. Suess). Do takich przedgórz półno
cnych łańcucha alpejsko-karpackiego należą np. 
masa czeska, Sudety i ławica granitowa podolsko- 
ukraińska, położona w punktach najsilniejszych 
zakrętów linii wytycznej tego systemu gór trzecio
rzędowych. W procesie górotwórczym odróżnić 
zatem musimy dwa elementy kształtujące: czynny 
i bierny. Skały pierwszego wypiętrzają się i fał
dują, gdy skały drugiego wytrzymują tylko nacisk 
boczny tworzących się obok fałd, którym nadają 
kierunek ogólny.

Nie dziwi to nas bynajmniej, jeśli w górach 
znajdujemy warstwy lub pokłady skał spękane, 
jedne narzucone na drugie, łub zgoła skruszone. 
Zjawiska tego rodzaju zgadzają się najzupełniej 
z naszem wyobrażeniem o skałach, jako ciałach 
wogóle bardzo mało elastycznych, twardych i kru
chych. Szczegółowe studya geologów alpejskich 
(zwłaszcza A. Heima), dotyczące mechanizmu 
tworzenia się gór, wykazały jednak, że w procesie 
tym prócz pogwałceń wymienionych, skały i skła
dające je minerały doznają innych jeszcze zmian, 
właściwszych raczej ciałom sprężystym i elastycz
nym, niż kamieniom. Dzięki owym studyom zna
my dziś bardzo wiele takich wypadków, w których 
warstwy skał i zawarte w nich minerały i skamie
niałości pogięte są wielokrotnie i w sposób bar
dzo skomplikowany, albo znacznie wyciągnięte 
bez pękania, łamania się, lub kruszenia. Heim 
objaśnia zjawiska podobne przypuszczeniem, że 
najtwardsze nawet substancye skalne pod ciśnie
niem spoczywających na nich pokładów przecho
dzą w pewien stan plastyczny, w którym możli- 
wem jest przesuwanie się cząsteczek wewnątrz 
ciała bez naruszenia jego całości. Przyjmując 
w zasadzie hipotezę Heima (stwierdzoną do pew
nego stopnia doświadczeniami Watta, Daubreego, 
Springa, Jeannetaza), możemy z łatwością obja
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śnić różne zmiany w budowie skal i minerałów, 
jak w górach sfałdowanycli, tak i w otaczających 
je przedgórzach. Zmiany te, zwane deformacya- 
mi mechanicznemi, oczywiście silniej występują 
w samych górach, niż w ich przedgórzach, mniej 
zresztą pod tym względem zbadanych.

Niektóre z deformacyj mechanicznych skal dają 1 
się dostrzegać golem okiem. Do takich np. nale
żą przejścia wapieni zbitych w krystaliczne, w stre
fach alpejskich napotykane a wpływom górotwór
czym przypisywane; przejścia granitu w gnejs, 
t. zw. uławicenie mas granitowych i t. d. Wszyst
kie te zmiany mogły nastąpić tylko podczas j  

uplastycznienia skał, które umożliwia ruch ich 
cząsteczek, niezbędny do powtórnej krystalizacyi 
lub równoległego ułożenia się elementów skal- ; 
nych.

Badania mikroskopowe wykazują, że i przedgó- j  

rza systemu alpejsko-karpackiego, które pod 
względem tektonicznym tworzyć mogą nawet ró
wniny, jak np. ławica granitowa podolsko-ukraiń- 
ska, również odznaczają się deformacyami mecha
nicznemi skał i minerałów, świadczącemi o ciśnie
niu, jakiemu podlegały podczas powstawania 
wzmiankowanego tylko co łańcucha.

Według osobistych spostrzeżeń p. M., opartych j  

na studyach mikroskopowych skał wołyńskich, de- j 
formacye te dotyczą wszystkich minerałów skal- ; 
nych. Zależnie od natury fizycznej minerału, 
zmiany w nim zaszłe przybierają pewien właściwy 
charakter. Tak np. kwarc ulega najczęściej spę
kaniu swych ziarn, których cząstki oddzielne \ 
przesunęły gię mniej lub więcej względem siebie; 
rzadziej stosunkowo dostrzegamy w nim budowę 
włóknistą, którą odznacza się przedewszystkiem 
ortoklaz. Ten ostatni pod wpływem ciśnienia 
tworzy także t. zw. bliźniaki fałszywe, lub prze- 
chodzi w mikroklin, przedstawiający wielokrotny j 
zrostek blaszek krystalicznych, chemicznie iden
tycznych z ortoklazem, lecz o innym układzie 
przestrzeniowym cząsteczek. Płagioklaz podlega 
bardzo często zgięciu t. zw. pasów bliźniaczych, 
odróżnianych dokładnie, jak i wszystkie zjawiska 
poprzednie, w świetle spolaryzowanem równole- 
głem. Minerał elastyczny w tym stopniu, co mi- j 
ka, zgina się tylko, gdy apatyt pęka i tworzy mi- j  

kroskopowe uskoki; augit przechodzi w dyalag, 
różniący się od niego tylko blaszkowatością pina- 
koidalną powstającą pod uciskiem mechanicznym 
i t. d. Wszystkie te deformacye mechaniczne po
łączone są z anomaliami optycznemi minerałów 
niemi dotkniętych.

Bardzo ciekawym wnioskiem, ugruntowanym 
na badaniach mikroskopowych skał wołyńskich, 
rozrzuconych na przestrzeni około 150 wiorst, jest j  

ten, że deformacye mechaniczne minerałów zwięk
szają się ilościowo i  jakościowo w kierunku od 
Pn ku Pd i Pd Z (od Owrucza ku Żytomierzowi 
i w górę Teterowa). To jest skały i minerały I 
ławicy podolsko-ukraińskiej resp. podolsko-wołyń- | 
skiej przeobrażone są mechanicznie tem silniej, im j  

bliżej są położone Karpat, których wypiętrzenie [

się było bezpośrednio przyczyną zmian wyżej 
przytoczonych.

Przemówienie p. M. wywołało dyskusyą pomię
dzy przewodniczącym Komisyi dziekanem K. Jur
kiewiczem i prelegentem.

3) Sekretarz Komisyi pokazywał bardzo cieka
we zrostki gipsu, zebrane przez d-ra Al. Zalew
skiego w okolicach Dobrzynia nad Wisłą i ofiaro
wane do zbiorów Tow. ogrodniczego.

Na tem posiedzenie ukończonem zostało.

W iadomości bibliograficzne.

— jjb .  Dr Siegfried Czapski: Theorie der Opti- 
schen Instrumente nach Abbe. Wrocław, 1893. 
VIII, 292.

Dr Czapski jest współpracownikiem zakładu 
optycznego Karola Zeissa w Jena, który słynie 
z wyrobu bardzo dobrych mikroskopów, jest nad
to jak to widać z przedmowy do przytoczonego 
dzieła, uczniem i wielbicielem profesora Abbego, 
który ze swej s(rony w bardzo znacznym stopniu 
przyczynił się do rozwoju ogólnej teoryi obrazów 
optycznych, a tem samem i do lepszego poznania 
przyrządów optycznych. W książce więc Czap
skiego mamy przez praktycznego człowieka 
streszczoną teoryą wszystkich przyrządów optycz
nych w możliwie krótkiej systematycznej i przy
stępnej formie, którą poprzedza ogólna ieorya 
obrazów według Abbego.

Książka rzeczona, jako traktująca przedmiot 
wyczerpująco, może oddać wielkie usługi każde
mu, kto pragnie poznać gruntownie bądź oko, bądź 
mikroskop, spektroskop lub objektyw fotografi
czny. Znaczna liczba osób posługujących się 
temi ostatniemi przyrządami, skłoniła nas do ni
niejszej wzmianki, którą dla uniknięcia nieporo
zumień zakończyć musimy informacyą, że dr Cz. 
posługuje się matematyką wyższą, co przy roz
biorze teoryi przyrządów optycznych jest nieuni- 
knionem.

Dzieło d-ra Czapskiego stanowi część Ii-go 
tomu podręcznika Fizyki, pisanego zbiorowemi si
łami pod redakcyą A. Winkelmanna, a wchodzą
cego w skład obszernej „Allgomeine Encyclopedie 
der Naturwissenschaften.”

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. J. Z. W Sokołowie. Roślina, przysłana 
jako Specułaria speculum, jest czem innem zupeł
nie— jest to roślina z rodziny Solaneae, zdaje się 
Nicandra physaloides Gartn.



704 W SZECHSW IAT. N r 44.

WP. A. H. 1° Do Algebry wyższej: Zającz
kowski, Zasady Algebry wyższej, Lwów, 1884. 
Sochocki, Rozwiązywanie równań liczebnych, (Bibl. 
mat. fiz.), Warszawa 1884. Baraniecki, Teorya 
wyznaczników. Paryż 1879. Serret, Cours d’Al- 
gebre superieure.

2° Do analizy wyższej: Folkierski, Zasady ra
chunku różniczkowego i całkowego, 2 tomy Paryż 
1870, 1875. Zajączkowski, Wykład nauki o ró
wnaniach różniczkowych, Paryż 1877. A. J. Sto- 
dółkiewicz, Zbiór przykładów i odpowiedzi na 
kwadratury równań różniczkowych, Warszawa 
1892. Schlómilch, Compendium der hóheren 
Analysis, 2 tomy. Serret, Cours de całcul diffe- 
rentiel et integral 2 tomy.

3° Do rachunku prawdopodobieństwa: Laurent, 
Traite de calcul des probabilites, Paryż 1873. 
Krótki rys tej teoryi znajduje się w drugim tomie 
„Zasad” Folkierskiego.

4° Do teoryi liczb: Yorłesungen iiber Zahlen- 
theorie von Lejeune-Dirichlet herausgegeben Yon 
R. Dedekind.

5° Do geometryi analitycznej: Zajączkowski, 
Geometrya analityczna, Warszawa (Bibl. mat. fiz.) 
1884. Briot et Bouąuet, Leęons de geometrie 
analytiąue, Dzieła Solmana w przekładzie nie
mieckim Friedlera.

6° Do geometryi syntetycznej: Baraniecki, Po
czątkowy wykład systematyczny własności prze

cięć stożkowych, Warszawa 1885. Malinowski, 
Elementar-Synthetische Theorie der Kegelsclmitte. 
Reye, Geometrie der Lage.

7° Do Geometryi wykreślnej: Friedler, Die dar- 
stellende Geometrie. Leroy, Traite de Geometrie 
descriptive.

8° Do mechaniki: G. H. Niewęgłowski, Kurs 
mechaniki rozumowej, 2 tomy, Paryż 1873, 1876. 
J. N. Franke, Mechanika teoretyczna (Bibl. mat.- 
fiz.), Warszawa 1889. Kirchoff, Yorłesungen iiber 
mathematische Physik I. Band. Mechanik.

9° Do Fizyki: Danieli, Podręcznik zasad fizyki 
w przekładzie Boguskiego, Warszawa 1887. Wit
kowski, Zasady fizyki (Bibl. mat. fiz.), I, Warsza
wa 1892. Natanson, Wstęp do fizyki teoretycznej, 
Warszawa 1891.

10° Do astronomii; Kowalczyk, O sposobach 
wyznaczania biegu ciał niebieskich, Kraków 1889.

Posiedzenie 14-e Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 2 listopada 1893 roku, o godzinie 
8-ej wieczorem, w lokalu Towarzystwa ogrodni
czego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1) Odczytanie protokułu posiedzenia poprzed

niego.
2) P. J. Eismond ,,0  budowie prot.oplazmy 

i komórek.”

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 18 do 24 października 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

■a
.®

B arom etr 
700 mm -j- T em p era tu ra w  st. C.

A K ierunek  w ia tru  
Szybkość w  m etrach  

n a  sekundę

Sum a

opadu
U w a g i .

O 7 r. l p . 9  w. : _7r!_| .1  P- 9 w. [Ńajw.jNajn. £

lb  S. 39,1 39,o
I

43,7 9.° 8,0 5,0 11,0 4.5 82 W 9,W i0,N W '7 4.3 #  w  nocy i w  ciągu dnia,
19 C. 51,7 54.9 57,7: 4.1 7,3 5,o 7,3 i 3,o 70 NW 5,NW 5,N W 5 l . l ® p. m. 5— 630; p. m. 5 A ,
20 P. 57,9 51,7 51,2 3,7 ó,4 7,4 7,5 | 3 ,o 88 W 6,W 8,W S5 1,0 #  w  ciągu doby z przerw.,
21 S. 54.5 54.5 55,0 | 7,8 10,2 9,4 10,5 7,0(90 W 5,W 3,W5 o,5 •  kilkakrotnie drobny,
22 N. 53,3 52,1 51,6 8,9 ' 10,2 11,0 11,0 8,5 i95 S W \ S W * .W 3,o •  w  ciągu doby z przerw.,
23 P. 50,8 4«.9 47,8 7,3 10,6 6,3 11,8 | 6,0 81 WS3,Wr«,W» 2,1 •  p. ni. 450— 6 ,
24 W. 51,1 51,5 54.6 j

|
3,8 8,2 6,3 8.5 3,3 86 W °,W N, ,W N 7 1,8 A a. rn. 10 chwilowo.

Średnia 51,1 7,4

1
85 13.8

T R E Ś Ć .  Wytrawianie minerałów w związku z ich budową wewnętrzną, przez Józefa Morozewi- 
cza.— Zwierzęta charakteryzujące środkową Europę, przez J. Sztolcmana.— O polaryzacyi światła, 
przez S. K.— Towarzystwo ogrodnicze.— Wiadomości bibliograficzne.— Odpowiedzi redakcyi.— Buletyn

meteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.
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