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TABLICA I.

Orthoceras podolicum Alth. Czortków (Zbiór Komisyi fizyograficznej).
1. a-b. Okaz widziany z boku. (Wielkość naturalna).
2. a-b. Okaz widziany ze strony syfonalnej, z zachowaną po części skorupą. (Wielk. nat.).
3. Następujące po sobie zmiany przekroju dorosłego okazu.
4. Komora embryonalna z blizną. (Wielk. nat.),
ó. Ujście skorupy dorosłego osobnika, nieco zgniecione. (Wielk. nat.).
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TABLICA II.

1. Orthoceras podalicum Alth, Ujście sko rupy. Czortków (Zb iór K omisyi fizy ograficznej) . (Wielkość

naturalna).
2. Orthocerce Roemeri Alth. Czortków (Zb. K om. fiz.), okaz oryginalny Altha :

a) widziany z boku. b) ze strony syfonalnej.
3. Orthoceras Roemeri Alth. Tudorów (Z b. K om. fiz.):

a) okaz widzinny z boku, b) stro na antysyfonaln a. (Wielk. nat.).
4. Orthoceros Roemeri Alth . Czortków. Przekroje w różnym wieku.
5. Ortheceras Iłocmeri Alth. Czortk ów. Komora embryonalna z blizną (Z b. Kom . fiz.), (W ie lk . nat.).
6. Orthoceros Hisiuqeri BolI. St ud zienica. (Z b. Kom . fiz ). (W iel k . nat.).
7. Ortheceras Kendolence Blake. Dawidkowce (Zb. K om. fiz.). (W ielk. nat.).
8. Orthoceras Kendalense Blake. Ok az młody. Kamieniec P odolski. (Muzeum lin. Dziedusayckich ).

a) rzeźba sko r upy powiększona .

9. Orthoceras cfr, longulum Barr., Rostrdes Linnaei BaJT., Mouoqraptu» sp. Skała (Zb. K om . fiz.).
10. Gomphoceras ellipilcum Mac Coy . Chudykowce (Zb. Kom. fiz.). (Wielk. nat.),

a) przekrój .
11. Orthoceros cfr. virgatum Sow oKamieni ec Podolski . Młody okaz. (Muz. im . Dzi cduszyckich ). (W ielk. nat.).
12. Gomphoceras pyri/orme Sowo Skała (Zb. KOIl1 . fiz.], (W ie lk. na t.).

a) wązka. b) szeroka strona.
13. Orthoceros sp. a/f. Sternbcrqi Barr. Dźwinogród (Zb. K om. fiz.).
14. Orthoceros pseudoimbricaiuni Barr. Kamieniec Podolski (Zb. K OIl1 . fiz.).

a) przekrój poprzeczny, b) przekrój podłużny.
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TABLICA III.

1. Clinoceras podolicum n. !:lp. Sinków (Zbiór Komisyi fizyograficznej ):
a) widziany z bok u: b) strona sy fonalna, c) prz ekrój, d-e) sy fon. (Wielkość naturaln a).

2. Clinoceras podolicum n. sp. Sinków (Zb. Kom. fiz.),
Komora mieszkalna, a) widziana z przodu, b) z boku . (Wielk. nat .),

3. Clinoceras ellipticum n. sp Dźwinogród (Zb. Kom. fiz.):
a) widziany z boku , b) strona sy fonalna, c) przekrój, d) syfon.

4. Cyrtocel'as vivax Barr. Rosohacz (Zb. Kom. fiz.).
5. Cyr toceras breve n. sp. Filipk owce (Muz. im. Dziedu szyckich):

a) widziany z boku , b) strona syfonaln a, c) przekrój podłużny, d) przekrój poprzeczny. (Wielk. nat.).
6. Cyr toceras formidandum Barr. Zal eszczyki (Muz. im. Dziedu szyckich ):

a) widziany z boku , b) strona syfonalna, c) przekrój poprzeczny.
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TABLICA IV.

1. Cyrtoceras sil/on Barr. Sinków (Zbiór Komi syi fizyograficznej) :
a) widz iany z boku, b) przekrój poprz eczny.

2. Cyrtoceras sp. ind. ajl lłoemeri Barr. Biała (Zb. Kom. fiz ):
a) widziany z boku, b) przekrój poprzeczny.

3. Cyrtoceras intermed ium Blake. Czortków (Zb. Kom. fiz.):
a) widziany z boku, b) prz ekrój .

4. Cyrtoceras intermedium Blak e. Czortków (Zb . Kom. fiz.).
Komora mieszkalna.

5. Cyrtoceras podolicum n . sp. K orolówka:
a) widziany z boku , b) stro na antysyfonaln a, c) strona syfonalna, d) przekrój poprz eczny, e-j ) syfon.

6. Cyrtoceras anomiale Barr. Kozaczyzna (Zb. Kom. fiz.):
a) widziany z boku , b) prz ekrój poprz eczny.

7. Glossoceras carinatum Alth . Łanowce (Zb. Kom. fiz.). Okaz typ owy A. Alth a.
8. A narcestes podolicus n. sp. U ś cie Biskupie (Zb. KOIl1. fiz.).
9. Anarcestes podolicus n. sp. Filipkowce (Muz. im. Dzi edu szyckich).

10. P okrywka śl imaka nieoznaczonego. Fihpkowce (Muz. im. Dzieduszyckich).
11. L oxonema aciculare Rnm. Sata nówka (Muz. im. Dziedu szyckich).
12. Lo xonema aciculare Rum. Sapahów (Zb. Kom. fiz.).
13. Murchisonia af/. Demidoffi Vern. Kozin a (Zb. Kom. fiz.).
14. Pleurotomaria bicineta Hall . Skała (Muz. im. Dzicdu szyckich).
15. Platq ccras (Acroculia) podolicum n. sp. Sk owiatyn (Z b. Kom. fiz.),
16. Bellerophon aff. Hiutzei Frech, Borsz ez ów (Muz. im. Dziedu szyckich).
17. Discoceras cfr, rapax Barr. Kami eni ec P odolski (Zb. Kom . fiz.),
18. a-d. Platyceras disiunctum Gieb. Fi lipkaw ce (Muz. im. Dzi edu szy cki ch).
19. Platq ceros cornuium His. F'ilipkowcc.
20 . Pleurotomaria alata W ahlb. Kamieni ec P odolski (Zb. Kom. fiz.).
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TABLICA V.

1. J.l1odiolopsis (t) podoliea n. sp. Skorodyńcc (Zbiór Komi syi fisyograficznoj).
2. Pierinea ventricosa Phill. Iwanie.
3. Pterinea opportuna Barr. Czortków (Muzeum im. Dzieduszyckich).
4. Cucullella tenuiaraia Sandb. Kalaharówka (Zb. Kom . fiz.): ośrodka.

5. Cucullella temuarata Sandb. Czortków (Zb. Kom. fiz.):
a) okaz ze skorupą, b) rzeźba skorupy powiększona.

6. Cucullella ovata Phill. Czortków.
7. Leda (?) sp. Skala (Muz. im. Dzieduszyckich).
8. Arca decipiens Mac Coy, Dobmwlany:

a) odcisk wewnętrzny prawej skorupy, b) lewa skorupa.
9. Cucullełla cultrata Sandb. Zaleszczyki. Powiększona i w wielkości naturalnej .

10. Cucullella culirata Sandb. Zale szczyki. Krótka odmiana, powiększona.

11. Cucullella cultrata Sandb. Zale szczyki. Ośrodka.

12. Orthonoia solenoides Sowo Czortków (Muz. im. Dzi edu szvcki ch). Okaz ze skorupą .

13. Orthonota solenoides Sowo Czortków. Ośrodka.

14. Orihonoia impressa Sowo Iw ańska Ubi cz (Zb. Kom. fiz.).
15. L eptodomus Zaevis Sowo TJhryń (Zb. Kom. fiz.),
16. Leptodomus podolicus n. sp. Korolówka (Zb. Kom . fiz.),
17. Grammysia rotundata Sowo Czortków (Zb. Kom. fiz.),
18. Grammysia rotundatu Sowo Ozortk ów,
19. Grammysia cinqulata Mac Coy. Czortków (Muz. im . Dziedu szy cki ch).
20. Grammysia podelica n. sp. Uście Biskupie (Zb. Kom. fiz.).
21. Grammysia complanata Sowo Korolówk a (Zb. Kom. fiz.).
22. Plumulites sp. ind. Ladawa (Muz. im. Dziedusz.yckich).
23. Glyptocrinus sp. ind, Filipkowcc (Zb . Kom. fiz.}, Kielich.
24. Pterygotus sp. nova ind. Skała (Muz. im. Dzieduszycki ch). Tclson.
25. Edmondia podolica n. sp, Biała Czortkowska (Zb. Kom. fiz.),
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T A BL ICA VI.

1. a-f. Orthis canalis Sowo Filipkowce. (Wielkość naturalna) .
2. D iscina atr proepostera Barr. Sapa hów (Z biór K omisy i fizyograficz nej ):

a) okaz w natu ralnej wi elkości , b) rzeźba sko r upy powiększona .

3. (t- e. Orthis eonaliculata Lindstr. Filipkow ce. (W ielk . nat. ].
4. a - e. Orthis crassa Lindstr. Wierz elini ak owce. (Wi elk . nat .).

j ) rzeźba sko r u py powiększona.

Ó. a-c. Orthi s palliaia Barr. Bor szczów. (W ie lk . nat.).
6. a-d. Orthis hybrida Sowo Fi lipkow ce. Zwykła forma. (W ielk . nat.).
7. a-c. Orthis hybrida So wo W ierzclmiakow ce. Od mian a plaska. (Wielk. na t.).
8. Orthis hybrida So wo Fili pk owce. Wnętrze sko rupy g rzb ieto wej. (W ielk. nut. ).
9. Orthis hybrida So wo Filipk owce. Zam ek skor upy brzu sznej . (W ie lk . nat.).

10. Trimerella sp. ind. Lad aw a (Muz. im. Dziedu ss vcki eh ). ( 'V i el kości natural nej i powi ększona).

11. a- b. Orthis lunata Sowo Michałków . (W ielk. nat. ).
c) rzeź ba sko rupy powiększona .

12. a-d. Orthis germana Harr. Filipkow ce. (W ielk. nat.). (Muz. im. Dsi cduszvck ich ).
13. a-c. Platystrophia podelica n. sp. Bor szczów. (W ielk . nat.).
14. a - c. Streptorhynchus usnbraculum Sc hlth . F ilipkowee (i\l uz. im . Dzi cdu sz vok ich ). (W iclk . na t.).

d) rzeźba sko r upy, powięk szon a

I D. a-b. Strophomena S tudcuitzae Wien. Filipkowcc. \W ielk . nat.).
c) rzeźba skor upy , powiększona.

16. a - c. S trcp torluntchue extensus Gagel. Zielin oe (l\l uz. i m. Dicd uszvck ich ]. (W iclk. nat .).
d) rzeźba sko r upy, powięk szon a .

17. S irophomeua niim ica Barr. 'Vołkowce.

a) okaz w w i el ko ści naturaln ej , h), e), d) powięk szon v, e) rzdba skoru py , powi ększona .

18. Strophomena podolica n. sp.
a) st rona brzuszn a, b) strona grzb ietowa , l:) za mek sko r upy brzu szn ej , d ) przekrój podłu żny ,

e) rzeźba skorupy, powiększona .

19. Spirifer Nerei Ba rr. Zaleezcz yki (Z b. K om . fiz.), (W iclk. nat. ).
20. a - b. Spir{j'er n. sp. «[, Nerei. Filipkow ce (Muz. im. Dzi cdu szy ckich ]. (W iel k . nat. ).
21. a- d. Sp irif er pl icatellus L . Zielińce (Muz. im. Dai edu szv ckicli ). (W ielk . na t.).
22. Pen tamerus iu teqer Barr. Łanowce. (W ielk . nat .).

a) sk or upa brzuszna, b) sko r upa grz bietowa: e) ok az widzian y z boku .
23 . Pen iamerus S ieberi Barr. Zielińce (Muz. im. D zied uszyckich ]. (W ielk. na t.).

a) okaz widziany od st ro ny brzuszn ej , b) od czoła, c) z boku.
24 . a-d. .Merletella eonaliculata Wien, Kozina (Zb. Kom. fiz.). Postać normalna. (W ielk . na t.).
2D. Meristella eonaliculata Wien . K ozin a (Zb. K om. fiz.). Od miana kuli sta. (W ie lk. nat.).
26. Meris tella eonaliculata Wi en. K ozina (Zb. K om . fiz.). Odmian a kulista. (W ie lk. nut.),
27. a-c. Stringocephalus bohemicus Barr, Skała (Muz. im. D zieduszyck ich). (W ielk . nat. ).

d) deltidium, powiększon e.

28. a- c. Gruenewaldtia prunum Dalm. K ozin a (Zb. K om . fiz.). (W ielk. nat. ).
29. a-b. Merista Calypso Barr , Skała (Muz. im. D zied uszyck ich) . (W ielk. nat.),
30 . a-b. Argiope podelica n. sp . Uwisła (Muz. im . D zied usz yckich ]. Powiększona .

c) okaz w natu ralnej wielkości.
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TABLICA VII.

1. a - d. Spirifer robusius Barr. Wi erz chni akowce (Muzeum im. Dzi edu szyckieh). (Wielkość naturalna)
2. a -c. Rhynchonella nYlllpha Barr. Bar szczów (Muz. im. Dziedu szyckich). (Wielk. nat. ).
~. a-d. lilumchonella borcaliformie Szaj n. F ilipkowce. Zwykła postać. (Wielk. nat. ).
4. Rhynchonella borealiformis Szaj n. Filipkowce, Szeroka odmiana. (Wielk . nat .).
5. Rhynchonella boreali formis Szaj n. Filipkowce, Wązka odmiana.
6. a - b. Rhsmchonella delicata Wien. Dźwinogród (Muz. im. Dziedu szyckich). (Wielk. nat.) .
7. a-c. Hhynchonella obsolescens Barr . Łanowce (Zbiór Komisyi fizyograficznej ). (Wielk . nat.).
8. a-e. Hhynchonella Hebe Barr. Skała (Zb Kom. fi z.). (W ielk. nat.).
9. Glasela contpressa Sowo F ilipkowce (Muz. im. Dzieduszyckich). (Wi elk. nat.).

10. a-d. Waldheimia podolica n. sp. Czortk ów. (W ielk. nat.).
11. a-d. Atrypa Theiis Barr. Borszczów. (Wielk. nat. ).
12. a-c. Retzia Haidingeri Barr. Mazurewka (Zb. Kom. fiz.). (W ielk. nat. ).

d) dziób, powiększony .

13. a-d. Meristina didyrna Dal m. Zi eliń ce (Muz. im. Dzieduszycki ch). (W ielk . nat.).
14-29. Człony łodygowe liliowców z D źwinogrodu w wi elkości naturalnej i powiększone.

30. Cuathoerinus sp. Michałków. (Zb. Kom. fiz.). Ki elich. (Wielk. nat.).
31. Coenites podolicus n. sp. Michałki prz y Cele jowie (Muz. im. Dziedu szycki ch).

a) oka z w wielkości natu raln ej, b) gułązka powi ększona, c) przek rój poprzeczn y, powiększony.

'ł2. Micheluua geornetrica Miln. E dw. & Hairne. Chudyowce (Zb. Kom. fiz.).
a) oka z widzian y z góry, b) z d ołu. (W ielk. nat.).

33. a- c. Amplerus borussicus W eissml. Skała (Muz. im. Dzi edu saycki ch), (W ielk. nat.).
34. a- c. Amplexus eurycalyx W eissml. Michałki pod Celejowem (Muz. im. Dai eduszyckich). (W ielk. nat.).
3D. Sphaerosponqia podolica n. sp. Wi erz chniak awce (Muz. im. Dzi edu szyckich).

a) oka z VI naturaln ej wielkości , b) powierz chn ia, powiększona .
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