University of Groningen

Over de ontwikkeling van de clavicula en het sternum van vogels en zoogdieren
Hommes, Johannes Hero

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1921
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Hommes, J. H. (1921). Over de ontwikkeling van de clavicula en het sternum van vogels en zoogdieren.
Drukkerij Gebroeders Hoitsema.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverneamendment.
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 27-09-2022

(i\:J

tpl'k dE'nken Ran een
Dc" onldekk in gen van
18), dat \'J"opg-elllhI'Yo
'lro,[rale lJenicillala het
I gelwel zijll en clat de
het midden en \'ood
nilk stl/k gelJeel ZOII
door de jOllgste onder
) Hun elllhryos van
om' His ventl',de uit
IHercn .,fan-shaped
Ide ZOli g-aHIl dan het.
vergelijkillg met de
it en ])leiten III.i. sterk
jJrodlikt \"iln Ta.lpa en
tz41 ( lH();-)) lJe ir/Pl'zijds

'aakbenigp l'pistel'nrtli,1
het niet met zpk<>l'h eid
II 1Iini 11 III of Ulll ele
alapparilat , zO\\'el \'an
f te leidell . Nil'll' het
waarschijnlik. dat de,
, yan ·.MlI S m lise lilus.

2 hlz. 17H en
een onwl knwkheell
rib; hij hOlldt dit
eoid ,.wenn es (1l1("h
n durt" Chlz. 193).

dit kraakbeenstllkje
Il ij bestllcleerde Sorex

l te Utr(>eht. \\"aarvall
··ke aanlea erhlel' niet

:)alllen-wtieJld o'Ce/";ddll.

Llij de Vogels zijn de achlerste pk;.;tl'cmiteiten steeds yerder
ont\\'ikkeld dan de \'00I'SI0; hij Zoogdierell is het jllisl OJ1l~
gekeerd.
T-IE't coracoid wordt als ('en zelfstandig kl"aakheenelelilent
aangelegd hij Selaehiers, Vogels en lJij ZoogdiC')'en ( rl/ncl,
konijn. nnkell, nt! , egeL kat); het vergfoeit spoedig met elf'
kraakhenige ~capl1la.
Bij \'og~'1s en Zoogdierell \\'ordell zelfslandige kraakbeen
Cenll'LL uangplegtl roar het os iii II Ill . het os pllbi~ en hetos
ischillm.
De cla\'irllla, \·ersc.hijnt het eeJ"st als E'en llleSen<.:hYlllstreng-,
\\'elke samenhiJngt met de kraakhen ige scapula. Bij rle Vogel"
ontstant hierllit zander kraakhenig tllssenstillliml1 het. sekllll
dail'-henige skeletst Ilk. Dij Zoogdiercn rilld! llien eell clirekte
beenkerl1 , \\"iJ,U nOIll later eersl JIlediaal en, in ef'n verdeI'
ontwikkeld stadilllli. oak lateranl haakbeell optl'(lpdt; deze
kl'aakhecnstllkkell hangell no('.h mel de seapltla noeh llIet het
stel"Jlllll1 SHlIlen. Bij hel konijn, de (,H \'ia en de kat vel'srhijnt
aileen de IWPll kern. Bij de mol (:27 1I1)J.) is er een gew richt
tllssen hlll1lel'llS en klayikel.
H et. "'iezig steJ'll111l1 ontslaat gepa(lrd. onRfhankelik van de
j'ibbell, ran het corar-oicl ell \"LIn de klavikel. zO\\"(~ 1 hij de Vogels
als hij de Zo()gdiel'~·n. Tn het yliezige stacliulll ziet men geen
segmentel'ing Hln lwl horstbeen. Bij Vogel" is de crista feeds
dllidelik aan de nog lliet n; rg-oeidr kraakbt'nige sternaal
helften: deZE' rergroeien rail J'ostl'anl naar raudaal , dorsaal
begil1nenll ell naa!' \'entnutl vl)ortschrijdcnd. Bij Talpa wordt
lwt eerst de crista IllHnuhl'i ', kraakbenig tlangelegel; venolgens
anisIan! hel rol'pus lIit gepaard aangelegde haakbeen
segllIenten, II/ ssel) ell' H'ntntie krnakbenige I'ibllileinden ge
leg-en. Hel laalstp segillent nil) het corp liS is weinig ontwikkeld.
De proc. xiph. wordt gepaanl. aangeleg·d. Een erista ont.breekt
bij ele egel, het konijn. de cClYia, lIet yarken. het rllnd en de
kat. Bij hel \'~Il'kel) lIangen de kraak bec nsegmcnten ran elke
kant SCllllen ; ook bij het l"Ill1d hebben de elementen van het
kl'aakbenige mesosterlllllll niet zo ' n zclfstandig kanikter als bij
de lIlol, de egel, het konijn en de cavia. Bij e1e mol en de egel
treedt een rnediane kraakbeenli,in op "an hel manubrillm tot
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de proe. xiph. Bii he! konijn, de ciwia en de kat kraakbE'en
schijfj(~". De verbening, het eerst optredencl in het eorpus
ster11i, is verschillencl bij het kani.in en de kat. Ann de beeu
kernen ,rindt men kraakbenigp epiphysen, nog duiclelik aan
het borst.h en Y<tn een volwassen witte muis.
Bij Vag 1 E'n Zoogdieren Iwstaat oorspronkelik geen krna k
benige salllE'nhang vnn ribben E'n borstbeen.
Een episternum is bij Vugels en placentale Zuogoieren
nfwezig.
Bij de mol \'ersehi.int dursanl van het manubrium het
krnakbenig {"picoracoid.
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