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(i\:J 
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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 kraakbec 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. VERI\]

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. De lllet pen " UR 
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