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Samenvatting 
In dit artikel worden de squamosa van laat-pleistocene en holocene vinpotigen uit het 
Noordzeegebied beschreven. De soorten die in dit artikel aan de orde komen zijn: de walrus 
(Odobenus rosmarus Linnaeus, 1758), de baardrob (Erignathus barbatus Erxleben, 1777), 
de grijze zeehond (Halichoerus grypus Fabricius, 1791), de zadelrob (Phoca groenlandica 
Erxleben, 1777), de gewone zeehond (Phoca vitulina Linnaeus, 1758), de ringelrob (Phoca 
hispida Schreber, 1775), de klapmuts (Cystophora cristata Erxleben, 1777) en de monniksrob 
(Monachus monachus Hermann, 1779).

Summary 
This article describes the squamosa from some late pleistocene and holocene Pinnipeds 
from the North Sea. The species described in this article are: the walrus (Odobenus rosmarus 
Linnaeus, 1758), the bearded seal (Erignathus barbatus Erxleben, 1777), the grey seal 
(Halichoerus grypus Fabricius, 1791), the harp seal (Phoca groenlandica Erxleben, 1777), the 
harbour seal (Phoca vitulina Linnaeus, 1758), the ringed seal (Phoca hispida Schreber, 1775), 
the hooded seal (Cystophora criatata Exrleben, 1777) and the monk seal (Monachus monachus 
Hermann, 1779).

Figuur 1. Schedel gewone zeehond (Phoca vitulina Linnaeus, 1758) in lateraal aanzicht. Ma) 
maxilla, Ju) jukbeen (jugale), Fr) frontale, Pa) pariëtale, Eo) exoccipitale, Sq) squamosum, B) 
auditieve bulla en M) mastoïduitsteeksel. De rode lijn markeert het squamosum.

Skull of a harbor seal (Phoca vitulina Linnaeus, 1758) in lateral view. Ma) maxilla, Ju) jugal, 
Fr) frontal, Pa) parietal, Eo) exoccipital, Sq) squamosal, B) tympanic bulla and M) mastoid 
process. The squamosal is marked with a red line.

Figuur 2. Schedel gewone zeehond (Phoca vitulina Linnaeus, 1758) in ventraal aanzicht. 
Ma) maxilla, Ju) jukbeen (jugale), Bo) Basioccipitale, Bs) wiggebeentje (basisphenoide), Co) 
achterhoofdsknobbels (condylus occipitalis), B) auditieve bulla en M) mastoïduitsteeksel. De 
rode lijn markeert het squamosum.

Skull of a harbor seal (Phoca vitulina, Linnaeus 1758) in ventral view. Ma) maxilla, Ju) jugal, 
Bo) Basioccipital, Bs) basisphenoid, Co) condylus occipitalis, B) tympanic bulla and M) 
mastoid process. The squamosal is marked with a red line.
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INLEIDING
In Nederland leefden gedurende het Laat-Pleistoceen 

(Weichselien) en het (vroege) Holoceen meerdere soorten 
vinpotigen. Er leefden grote vinpotigen zoals de walrus en 
de baardrob, maar ook kleinere soorten zoals de zadelrob, de 
grijze zeehond en de kleinere ringelrob. Het bewijs van het 
bestaan van deze dieren in ons land is te vinden in collecties 
van musea en in diverse privécollecties (Post, 2005). Een 
groot deel van deze fossiele beenderen wordt opgevist uit 
de Noordzee, maar ze kunnen ook opgeraapt worden van 
de uit zee opgespoten zanden van onze Noordzeestranden. 
Als strandvondst worden nogal eens zogenoemde ‘ge-
hoorbeenderen’ van zeehonden gemeld. Men doelt dan op 
squamosa (het squamosum is het deel van de schedel waar 
de gehoorgang door loopt en de onderkaak in articuleert) en 
bij zeehonden zit daar altijd de auditieve bulla en soms nog 
delen van het jukbeen aan vast. Die stukken zijn vaak vrij 
compleet en bijna altijd tot op soortniveau te determineren. 
De benodigde literatuur om de vondsten te vergelijken en te 
determineren ontbreekt echter of is moeilijk toegankelijk. Dit 
artikel probeert de kenmerkende aspecten van dit beenstuk 
overzichtelijk in beeld te brengen en baseert zich daarvoor 
op literatuur en de collectie van het Natuurhistorisch Muse-
um Rotterdam.

HET GEHOORCOMPLEX VAN 
VINPOTIGEN

Het gehoorcomplex van vinpotigen is interessant want we 
hebben met zeeroofdieren te maken die zowel op het land 
als in zee moeten overleven. Daarom is het belangrijk dat 
er voor vinpotigen een soort compromis bestaat tussen het 
horen op het land en onder water.

Vinpotigen voelen zich natuurlijk het beste thuis in het 
water en dat is ook te merken aan de aanpassingen in hun 
gehoor. Een aanpassing om beter onder water te kunnen 
horen is namelijk het ontbreken van een groot extern oor. Het 
binnenoor is ook aangepast zodat het onder water gevoeliger 
is en beter de richting van de geluidsgolven kan bepalen. 
Het gehoorcomplex kent dus bijzondere aanpassingen en is 
daarmee een bron van determinatiekenmerken.

De strandvondsten die doorgaans als ‘zeehondgehoorbeen-
deren’ worden gemeld, zijn – zoals al opgemerkt – vrijwel 
altijd een groter en meer compleet deel van de schedel van 
de zeehond. Bij zeehonden zijn de uitwendige delen van het 
gehoororgaan (de auditieve bulla) volledig vergroeid met 
een deel van de schedel, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
de walvisachtigen waar delen van het gehoorcomplex (bulla 
en perioticum) los onder de schedel hangen of maar door 
zeer minieme verbindingen met de schedel verbonden zijn. 
Het schedelgedeelte waar de gehoorbeenderen zich bevin-
den is het squamosum (os squamosum). Het squamosum is 
onderdeel van het slaapbeen (os temporale). De squamosa 
van vinpotigen zijn op een aantal punten heel goed van 
elkaar te onderscheiden; deze kenmerken zijn het formaat 
(van het squamosum als geheel), de vorm en grootte van de 
auditieve bulla (tympanic bulla), de vorm van de opening 
van het gehoorkanaal (external auditory meatus), de vorm en 
positie van het mastoïduitsteeksel (processus mastoideus), en 

eventueel de vorm van het onderkaakgewricht. De bovenge-
noemde morfologische kenmerken zijn te zien in Fig. 1 en 2.

KORTE BESCHRIJVING PER SOORT
Binnen dit deel zullen er acht soorten vinpotigen aan bod 

komen; van de zes meest voorkomende vinpotigen uit de 
Noordzee geef ik een korte beschrijving van het squamosum. 
De volgorde van deze zes soorten is van groot naar klein; 
te beginnen bij walrus, daarna baardrob, grijze zeehond, 
zadelrob, gewone zeehond en ringelrob. Tot slot behandel ik 
ook nog kort de tot nu toe niet aangetroffen squamosa van de 
klapmuts en de monniksrob.

Walrus (Odobenus rosmarus Linnaeus, 
1758) (Fig. 3 en 4)

Het makkelijkste te herkennen squamosum is dat van de 
walrus. De walrus is verreweg de grootste van de pleistocene 
vinpotigen die we fossiel terugvinden in de Noordzee. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat een squamosum van een 
volwassen walrus er qua formaat al uitspringt. Behalve vol-
wassen individuen kennen we fossielen van jonge walrussen 
uit de Noordzee (Mol et al., 2008). Maar zelfs het formaat 
van het squamosum van een jonge walrus is groter dan dat 
van de grootste zeehond. 

Vanaf de buitenzijde (lateraal) gezien heeft het gehoorka-
naal van de walrus geen benig hoedje (rode pijl in Fig. 3), 
in plaats daarvan is het squamosale deel van het slaapbeen 
(temporale) meer ontwikkeld waardoor het uitsteekt. De 
mastoïduitsteeksels zijn bij de walrus sterker ontwikkeld dan 
bij andere vinpotigen. Vanaf de buitenzijde zijn ook duidelijk 
de mastoïduitsteeksels te zien achter het gehoorkanaal; hier 
zijn ze verbonden met het achterhoofd (occipitale). Vanaf 
de binnenzijde (ventraal) gezien is de afgeplatte auditieve 
bulla (tympanic bulla) enigszins driehoekig van vorm en zit 
geklemd tussen het mastoïduitsteeksel en de onderkaakge-
wricht (Kastelein & Gerrits, 1990). Het onderkaakgewricht 
ligt strak tegen de bulla aan en is groot en ovaal van vorm.

Baardrob (Erignathus barbatus Erxleben, 
1777) (Fig. 5 en 6)

Bij de baardrob is er vanaf de buitenzijde (lateraal) gezien 
geen duidelijk benig hoedje zichtbaar bij het gehoorkanaal. 
Ventraal gezien heeft de auditieve bulla aan het laterale deel 
van de bulla een scherpe, vierkante bocht. Het mastoïduit-
steeksel is, ventraal gezien, net zo breed als de bulla en het 
uitsteeksel hangt enigszins naar buiten over het uitsteeksel 
van het jukbeen. Vanaf de binnenzijde (ventraal) gezien is de 
kaaksgewrichtskom vrij diep en breed. Dit onderkaakgewricht 
vormt aan de zijde van de auditieve bulla een hoge rand die 
niet direct aan de auditieve bulla ligt (Hodgetts, 1999).

Grijze zeehond (Halichoerus grypus Fabri-
cius, 1791) (Fig. 7 en 8)

Vanaf de buitenzijde (lateraal) gezien heeft het gehoor-
kanaal van de grijze zeehond een plat en laag benig hoedje. 
Ventraal gezien is de auditieve bulla driehoekig van vorm 
en het mastoïduitsteeksel vormt aan de buitenzijde (samen 
met het uitsteeksel van het jukbeen) een sterk gehoekte rand. 
Het kaakgewricht is vrij smal en vormt aan de zijde van de 
auditieve bulla een scherpe, hoge rand.
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Figuur 3. Walrus (Odobenus rosmarus Linnaeus, 
1758), linker squamosum in lateraal aanzicht, 
collectie Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
NMR 999000003012. De zwarte pijl markeert het 
sterk ontwikkelde mastoïduitsteeksel; de rode pijl 
markeert het ontbreken van het benen hoedje. 
B) auditieve bulla, K) onderkaakgewricht en M) 
mastoïduitsteeksel.

Walrus (Odobenus rosmarus Linnaeus, 1758), left 
squamosal in lateral view, collection Natural History 
Museum Rotterdam NMR 999000003012. The black 
arrow shows the well-developed mastoid process, 
the red arrow shows the missing hood. B) tympanic 
bulla, K) mandibular fossa and M) mastoid process.

Figuur 4. Walrus (Odobenus rosmarus Linnaeus, 
1758), rechter squamosum in ventraal aanzicht, 
collectie Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
NMR 999000003012. De vorm van de bulla is met 
een zwarte lijn aangegeven. B) auditieve bulla, K) 
onderkaakgewricht en M) mastoïduitsteeksel.

Walrus (Odobenus rosmarus Linnaeus, 1758), right 
squamosal in ventral view, collection Natural History 
Museum Rotterdam NMR 999000003012. The shape 
of the tympanic bulla is marked with a black line. B) 
tympanic bulla, K) mandibular fossa and M) mastoid 
process.

Figuur 5. Baardrob (Erignathus barbatus 
Erxleben, 1777), rechter squamosum in lateraal-
ventraal aanzicht. B) auditieve bulla en M) 
mastoïduitsteeksel.

Bearded seal (Erignathus barbatus Erxleben, 1777), 
right squamosal in lateral-ventral view. B) tympanic 
bulla and M) mastoid process.

Figuur 6. Baardrob (Erignathus barbatus 
Erxleben, 1777), rechter squamosum in ventraal 
aanzicht. De vorm van de bulla is met een 
zwarte lijn aangegeven. B) auditieve bulla, K) 
onderkaakgewricht en M) mastoïduitsteeksel.

Bearded seal (Erignathus barbatus Erxleben, 1777), 
right squamosal in ventral view. The shape of 
the tympanic bulla is marked with a black line. B) 
tympanic bulla, K) mandibular fossa and M) mastoid 
process.
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Zadelrob (Phoca groenlandica Erxleben, 
1777) (Fig. 9 en 10)

Het squamosum van de zadelrob lijkt enigszins op dat van 
de grijze zeehond maar wijkt op een aantal punten duide-
lijk af. Zo heeft het gehoorkanaal van de zadelrob vanaf de 
buitenzijde (lateraal) gezien een hoog en bol benig hoedje. 
De auditieve bulla heeft lateraal gezien een minder scherpe 
driehoekige vorm dan bijv. die van de grijze zeehond (Fig. 
10). Het mastoïduitsteeksel is lateraal gezien sterk afgerond 
en hangt meer naar buiten over het uitsteeksel van het juk-
been (Fig. 9). Het onderkaakgewricht is iets breder dan bij de 
grijze zeehond en vormt aan de kant van de bulla een sterk 
gekrulde rand.

Gewone zeehond (Phoca vitulina Linnaeus, 
1758) (Fig. 11 en 12)

Van de gewone zeehond zijn nog geen fossielen bekend uit 
de Noordzee, maar subfossiele en recente vondsten worden 
vaak aangetroffen. Het gehoorkanaal van de gewone zeehond 
heeft vanaf de buitenzijde (lateraal) gezien een driehoekig 
benig hoedje. Het mastoïduitsteeksel is lateraal gezien goed 
zichtbaar en vergroeid met het uitsteeksel van het jukbeen. 
De auditieve bulla heeft ventraal gezien een driehoekige 
vorm en is in verhouding langer dan breed. Het mastoïduit-
steeksel hangt naar buiten toe. Het onderkaakgewricht is 
ventraal gezien vrij smal en de rand ligt niet tegen de bulla 
aan.

Ringelrob (Phoca hispida Schreber, 1775) 
(Fig. 13 en 14)

De ringelrob is de kleinste van de zeehonden. Vanaf de 
buitenzijde gezien heeft het gehoorkanaal een gerond benig 
hoedje. Lateraal gezien steekt het mastoïduitsteeksel een 
beetje uit. De auditieve bulla is ventraal gezien enigszins 
ovaal/ U-vormig. Ook is de bulla qua verhouding breder dan 
dat hij lang is. Het mastoïduitsteeksel is ventraal gezien in 
verhouding met de bulla best klein, zeker als je het vergelijkt 
met de andere zeehonden uit de Noordzee. Het onderkaak-
gewricht van de ringelrob is relatief klein en vrij smal, maar 
ligt niet tegen de bulla aan. Mocht u een squamosum vinden 
dat niet met figuren 1 t/m 14 gedetermineerd kan worden dan 
wordt het spannend!

Klapmuts (Cystophora cristata Erxleben, 
1777) (Fig. 15 en 16)

Tot slot noem ik een zeehondensoort waarvan men 
vermoedt dat hij in de laat-pleistocene Noordzee rondge-
zwommen zou kunnen hebben, maar een fossiel is nog nooit 
gevonden. De klapmuts is hedendaags af en toe een dwaal-
gast in het Noordzeegebied. De klapmuts zou goed passen 
tussen de andere subarctische zeehonden, die hier gedurende 
het Laat-Pleistoceen wel voorkwamen. Er zijn ook een aantal 
redenen te bedenken, die zouden kunnen verklaren waarom 
de klapmuts ontbreekt in de laat-pleistocene Noordzee. De 
eerste reden is dat het hier gaat om een dier dat solitair/
alleen leeft. Een andere reden kan zijn dat de laat-pleis-
tocene Noordzee niet diep genoeg was om zijn (favoriete) 
voedsel te vinden. En de laatste reden zou kunnen zijn dat er 
teveel concurrentie was door de talrijke andere subarctische 
zeehonden. Maar dit blijft speculeren, voor hetzelfde geld 
duikt er morgen opeens een fossiel op van een klapmuts 
(Post, 2016). Omdat deze dwaalgast toch af en toe opduikt 

in de Noordzee, is een omschrijving van het squamosum 
toch wel op zijn plaats. Deze is van de klapmuts als volgt: 
lateraal (vanaf de buitenzijde) gezien heeft het gehoorkanaal 
een gerond benig hoedje. Het mastoïduitsteeksel is lateraal 
gezien ook goed aanwezig en vormt een grote licht gebolde 
lob, ongeveer ter hoogte van het achterhoofd. Ventraal gezien 
is de auditieve bulla enigszins rond qua vorm, daarbij is de 
voorzijde van de bulla breder dan de achterzijde. Door de 
afwijkende vorm van de bulla onderscheidt de klapmuts zich 
duidelijk van de andere vinpotigen uit de Noordzee. Ventraal 
gezien is het mastoïduitsteeksel goed ontwikkeld en is het 
qua formaat ongeveer de helft van de bulla. Tevens hangt het 
mastoïduitsteeksel ook naar buiten. Het onderkaakgewricht 
is vrij smal en de rand ligt enigszins tegen de bulla aan.

Monniksrob (Monachus monachus Her-
mann, 1779)

De enige vondst van een pleistocene monniksrob die we 
kennen, bestaat uit een onderkaakfragment met drie kiezen 
gevonden op de Zandmotor. De vondst is gedateerd op circa 
28.940 jaar oud en dat zou betekenen dat dit warmtemin-
nende dier in Nederland zou hebben geleefd gedurende het 
Laat-Pleistoceen. Deze vondst werpt nog steeds vragen op. 
Wat had dit dier hier zo’n 30.000 jaar geleden te zoeken 
in de Noordzee? Was het een dwaalgast of waren het hele 
zeldzame bewoners van onze Noordzeekust? Deze en andere 
vragen kunnen we voorlopig nog niet beantwoorden (Mol 
& Langeveld, 2017). De zoektocht naar de antwoorden en 
nieuwe vondsten gaat door.

DANKWOORD 
Allereerst wil ik Klaas Post bedanken voor het meeden-

ken en het kritisch doorlezen van eerdere versies van de 
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Figuur 7. Grijze zeehond (Halichoerus grypus 
Fabricius, 1791), linker squamosum in lateraal 
aanzicht, collectie Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam NMR 999000001335. De zwarte 
pijl markeert de sterk gehoekte rand bij het 
mastoïduitsteeksel, de rode pijl markeert het 
lage en platte hoedje. B) auditieve bulla, K) 
onderkaakgewricht en M) mastoïduitsteeksel.

Grey seal (Halichoerus grypus Fabricius, 1791), left 
squamosal in lateral view, collection Natural History 
Museum Rotterdam NMR 999000001335. The 
black arrow marks the strong angle of the mastoid 
process; the red arrow shows the low and rounded 
hood. B) tympanic bulla, K) mandibular fossa and M) 
mastoid process.

Figuur 8. Grijze zeehond (Halichoerus grypus 
Fabricius, 1791), rechter squamosum in ventraal 
aanzicht, collectie Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam NMR 999000001335. De vorm van 
de bulla is met een zwarte lijn aangegeven. 
B) auditieve bulla, K) kaakgewricht en M) 
mastoïduitsteeksel.

Grey seal (Halichoerus grypus Fabricius, 1791), right 
squamosal in ventral view, collection Natural History 
Museum Rotterdam NMR 999000001335. The shape 
of the tympanic bulla is marked with a black line. B) 
tympanic bulla, K) mandibular fossa and M) mastoid 
process.

Figuur 10. Zadelrob (Phoca groenlandica Erxleben, 
1777), rechter squamosum in ventraal aanzicht, 
collectie Natuurhistorisch Museum Rotterdam NMR 
9990-00816. De vorm van de bulla is met een zwarte 
lijn aangegeven. B) auditieve bulla, K) kaakgewricht 
en M) mastoïduitsteeksel.

Harp seal (Phoca groenlandica Erxleben, 1777), right 
squamosal in ventral view, collection Natural History 
Museum Rotterdam NMR 9990-00816. The shape 
of the tympanic bulla is marked with a black line. B) 
tympanic bulla, K) mandibular fossa and M) mastoid 
process.

Figuur 9. Zadelrob (Phoca groenlandica Erxleben, 
1777), linker squamosum in lateraal aanzicht, 
collectie Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
NMR 9990-00816. De zwarte pijl markeert 
het overhangende mastoïduitsteeksel en de 
rode pijl markeert het hoge en bolle hoedje 
van het gehoorkanaal. B) auditieve bulla, K) 
onderkaakgewricht en M) mastoïduitsteeksel.

Harp seal (Phoca groenlandica Erxleben, 1777), left 
squamosal in lateral view, collection Natural History 
Museum Rotterdam NMR 9990-00816. The black 
arrow shows the overhanging mastoid process and 
the red arrow shows the high rounded hood. B) 
tympanic bulla, K) mandibular fossa and M) mastoid 
process.
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Figuur 13. Ringelrob (Phoca hispida Schreber, 
1775), linker squamosum in lateraal aanzicht, 
collectie Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
NMR 999000000817. De zwarte pijl geeft het 
overhangende mastoïduitsteeksel aan en de 
rode pijl geeft het geronde hoedje aan. B) 
auditieve bulla, K) onderkaakgewricht en M) 
mastoïduitsteeksel.

Ringed seal (Phoca hispida Schreber, 1775), left 
squamosal in lateral view, collection Natural History 
Museum Rotterdam NMR 999000000817. The black 
arrow shows the overhanging mastoid process and 
the red arrow shows the rounded hood. B) tympanic 
bulla, K) mandibular fossa and M) mastoid process.

Figuur 11. Gewone zeehond (Phoca vitulina 
Linnaeus, 1758), rechter squamosum in lateraal 
aanzicht, collectie Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam NMR 9990-01334. De zwarte pijl 
markeert het sterk uitstekende mastoïduitsteeksel, 
de rode pijl markeert het platte hoedje. B) 
auditieve bulla K) onderkaakgewricht en M) 
mastoïduitsteeksel.

Harbour seal (Phoca vitulina Linnaeus, 1758), right 
squamosal in lateral view, collection Natural History 
Museum Rotterdam NMR 9990-01334. The black 
arrow shows the extended mastoid process and the 
red arrow shows the flat hood. B) tympanic bulla, K) 
mandibular fossa and M) mastoid process.

Figuur 14. Ringelrob (Phoca hispida Schreber, 
1775), rechter squamosum (ventraal), collectie 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam NMR 
999000000817. De vorm van de bulla is met een 
zwarte lijn aangegeven. B) auditieve bulla, K) 
onderkaakgewricht en M) mastoïduitsteeksel.

Ringed seal (Phoca hispida Schreber, 1775), right 
squamosal in lateral view, collection Natural History 
Museum Rotterdam NMR 999000000817. The shape 
of the tympanic bulla is marked with an black line. B) 
tympanic bulla, K) mandibular fossa and M) mastoid 
process.

Figuur 12. Gewone zeehond (Phoca vitulina 
Linnaeus, 1758), rechter squamosum in ventraal 
aanzicht, collectie Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam NMR 9990-01334. De vorm van de 
bulla is met een zwarte lijn aangegeven. B) 
auditieve bulla, K) onderkaakgewricht en M) 
mastoïduitsteeksel.

Harbour seal (Phoca vitulina Linnaeus, 1758), right 
squamosal in ventral view, collection Natural History 
Museum Rotterdam NMR 9990-01334. The shape of 
the tympanic bulla is marked with an black line. B) 
tympanic bulla, K) mandibular fossa and M) mastoid 
process.
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Figuur 15. Klapmuts (Cystophora cristata 
Erxleben, 1777), linker squamosum in 
lateraal aanzicht, collectie Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam NMR 9990-00245. De 
zwarte pijl geeft het grote, licht gebolde 
mastoïduitsteeksel aan; de rode pijl geeft 
het geronde hoedje aan. B) auditieve 
bulla, K) onderkaakgewricht en M) 
mastoïduitsteeksel.

Hooded seal (Cystophora cristata 
Erxleben, 1777), left squamosal in lateral 
view, collection Natural History Museum 
Rotterdam NMR 9990-00245. The black 
arrow shows the large and slightly convex 
mastoid process and the red arrow shows 
the rounded hood. B) tympanic bulla K) 
mandibular fossa and M) mastoid process.

Figuur 16. Klapmuts (Cystophora cristata, 
Erxleben, 1777), rechter squamosum 
(ventraal), collectie Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam NMR 9990-00245. 
De vorm van de bulla is met een 
zwarte lijn aangegeven. B) auditieve 
bulla, K) onderkaakgewricht en M) 
mastoïduitsteeksel.

Hooded seal (Cystophora cristataErxleben, 
1777), right squamosal in lateral view, 
collection Natural History Museum 
Rotterdam NMR 9990-00245. The shape of 
the tympanic bulla is marked with an black 
line. B) tympanic bulla, K) mandibular fossa 
and M) mastoid process.


