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Nu, zoo heel gemakkelijk gaat dat niet. Het zijn niet de bezoekers, die Texel's 
natuurschoon hebben geschonden en als het Staatsboschbeheer maar voet bij 
stuk houdt, zal zelfs een verdubbeld bezoek geen stoornis brengen in de ruime 
wereld van duinen en stranden. En alweer vinden we hier, evenals in Oister
wijk maar nog in sterker mate, de flora en de fauna zoo rijk en overvloedig en 
duidelijk, dat de leek er gemakkelijk oppervlakkig mee bekend raakt en dan is 
hij meteen op weg naar dieper kennis en ware inwijding. Het duinlandschap 
van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Rottum, de Beer, 
Voorne, Goedereede, Schouwen, Walcheren kan onmogelijk een beter, waarde
volier bestemming verkrijgen, dient dus overal, voor zoover het met zijn veilig
heid overeen te brengen is, als natuurmonument te worden behandeld. Eigenlijk 
geldt hetzelfde ook voor de duinen van den vasten wal, maar deze ingewikkelde 
zaak moeten we nog maar eens afzonderlijk bespreken. Voorloopig heb ik aan 
Texel genoeg, om Prof. Pulle te troosten, want het wemelt er van bezoekers en 
hijzelf kan graag in Utrecht bij de Directie van het Staatsboschbeheer een per
missie gaan halen, om er te botaniseeren naar hartelust. 

(Wordt vervolgd). JAC. P. THIJSSE. 

• DE ADEMHALING DER VOGELS EN HUN 
ZANGORGAAN. 

GELUK bekend is bevatten vele skeletbeenderen der vogels geen merg, 
doch zijn hol en met lucht gevuld. Maakt men nu in een dier holle been
deren eene opening, zoodat de buitenlucht met die holte in verbinding 

komt, dan kan een vogel, wiens luchtpijp wordt dichtgebonden, dientengevolge 
nog vele dagen in leven blijven. 

Sommige vogels, zooals zeeduikers, kunnen ook ongeveer een kwartier onder 
water blijven. 

Een ander merkwaardig feit is, dat sommige vogels, zooals postduiven, die 
zich in goede conditie bevinden, met snelheden van 70—80 K.M. per uur ge
durende 12 — 14 uren achtereen vliegen kunnen. 

Wanneer men het zuurstofverbruik bij zoogdieren en vogels vergelijkt, dan 
blijkt, dat b.v. een paard per uur en per K.G. lichaamsgewicht 250 cc. zuurstof 
noodig heeft, terwijl dit zuurstofverbruik bij eenen vogel 9 Liter of 36 maal 
zooveel bedraagt. 

Bij vogels heeft bovendien eene enorme stofwisseling plaats. Deze snelle stof
wisseling gevoegd bij een arbeid als die van de postduif eischt een enorm 
zuurstofverbruik. Die groote toevoer van zuurstof naar de longen kan dan ook 
slechts plaats hebben, doordat het ademhalingssysteem bij vogels geheel afwijkt 
van dat der zoogdieren. Bij deze laatsten vertakken zich de luchtpijpjes (bronchiën) 



Fig. 1. Het ademhalingsapparaat van een vogel. 
1. Neusgaten; 2. Bovenst strottenhoofd (larynx superior); 3. Luchtpijp 
bij vele vogels geslingerd, bij zwaan en kraanvogel opgerold deel 
naast borstbeen; 4. Onderst strottenhoofd (Larynx inferior of syrfnx) 
5. De twee stemspleten; 6. Hoofdluchtpijptak (bronchie); 7. Meso 
bronchus; 8. Vier tot zes ventrale bronchiën; 9. Sacco-bronchiën 
10. Para-bronchiën; 11. Long; 12. Hals-luchtzak; 13. Sleutelbeen 
luchtzak; 14. Voorste borst-l'uchtzak; 15.' Achterste borst-luchtzak 

16. Buik-luchtzak. 

der longen in zeer fijne ka
naaltjes, welke in luchtzak-
jes (alveolen) eindigen. In 
deze alveolen wordt dan ten 
slotte een gedeelte der toe-
gevoerde zuurstof uit de 
dampkringslucht door het 
bloed in de bloedhaarvaat-
jes, welke om deze alveolen 
zijn gelegen, direct opge
nomen. Het opnemen van 
zuurstof in het bloed kan in 
deze gesloten zakjes plaats 
hebben, omdat de inge
ademde lucht daarin bij de 
in- en uitademing telken
male een oogenblik verblijft. 

De zoogdierlong is dus 
alveolair. De bouw van de 
longen der vogels wijkt 
daarvan echter geheel af, 
doordat men hier geen alve
olen aantreft maar een enorm 
samengesteld systeem van 
naast- en door elkaar lig
gende fijne luchtpijpjes. Men 
kan dientengevolge bij de 
vogels van een orgelpijp
systeem spreken. 

De luchttoevoer naar de 
longen wordt bij de zoog
dieren periodiek onderbro
ken, omdat na elke inade
ming eene uitademing volgt, 
waarbij koolzuur uit het 
lichaam wordt verwijderd. 
Bij vogels kan echter deze 
luchttoevoer ononderbroken 
plaats hebben. 

Bij zoogdieren komt de 
zuurstofrijke lucht onmid
dellijk ter plaatse (in de 
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alveolen), waar de zuurstof wordt opgenomen, terwijl bij de vogels de lucht eerst 
in z.g. voorraadkamers komt, wier inhoud die van de longen vele malen over
treft. Uit deze voorraadkamers nu, de twee achterste luchtzakken, stroomt de 
lucht door een bepaald kanalensysteem voortdurend naar de longen. 

In fig. 1 ziet men den weg, welke de ingeademde dampkringslucht in het 
lichaam van den vogel volgt. De neusgaten kunnen bij sommige vogels door 
klepjes worden afgesloten, b.v. bij de duikers. Bij anderen zijn die neusgaten 
met stijve haren bezet, teneinde grovere stofdeeltjes te weren. 

Na door de neusgaten te zijn binnengestroomd, volgt de lucht haren weg door 
eene kleine neusholte naar het bovenste strottenhoofd of larynx superior. Vogels 

Fig. 2. Doorsnede van het borstbeen van een Fig. 3. 
kraanvogel. A Syrinx; B longen; C longgroeven; 

A Borstbeen; B Holte in borstbeen; C Luchtpijp. D luchtpijp. 

hebben n.1. twee larynges of strottenhoofden; een larynx superior, welke slechts 
eene respiratorische functie en een, lager in de luchtpijp gelegen, larynx inferior, 
die eene vocale functie heeft. De luchtpijp (trachea) wordt gevormd door een groot 
aantal ringen van kraakbeen, welke door een vlies aan elkander zijn verbonden. 
Deze luchtpijp is bij sommige vogelsoorten bijzonder lang en kan soms als bij 
zwanen en kraanvogels bochten of zelfs windingen vormen. 

Fig. 2 geeft de afbeelding der luchtpijp van eenen kraanvogel, waarvan een 
opgerold gedeelte in een blaasvormig uitgegroeid gedeelte van het borstbeen 
geborgen ligt. Dergelijke windingen komen in den regel slechts bij mannelijke 
exemplaren voor. 

De larynx inferior wordt Syrinx genoemd. Zij kan vooral bij zangvogels zeer 
gecompliceerd zijn. Voordat de luchtpijp zich nu in tweeën vertakt, vormen de 
3—6 laatste luchtpijpringen een kokertje, trommel of blaas. Deze blaas kan vliezig 
of, zooals bij eenden, verbeend zijn. 
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Over deze syrinx zal hieronder nog een en ander worden medegedeeld. 
Na de vorming van de syrinx vertakt de luchtpijp zich in tweeën. Elke tak 

treedt daarna, ongeveer op de halve hoogte en op de ondervlakte, iedere long
helft binnen. (Fig. 3). 

De longen zijn klein en nemen een deel van de bovenste borstruimte in beslag. 
Door vergroeiing der beide 
longvliezen, gelegen in de 
bovenste borstholte, zijn de 
longgedeelten aldaar innig 
aan de ribben verbonden, 
zoodat deze op de bovenste 
longdeelen vlakke groeven 
vormen. 

Zoodra nu na de splitsing 
der luchtpijp elk dier takken 
eene longhelft is binnenge
drongen, vervormt zich deze 
luchtpijptak in eene vrij wijde 
vliezige buis, mesobronchus 
genaamd, waarvan men den 
loop verder door de geheele 
long kan vervolgen. Aan den 
ondersten longrand gekomen 
deelt zich deze mesobronchus 
wederom in twee takken, die 
elk in eenen luchtzak uit
monden; de een in den post-
thoracalen-, de ander in den 
abdominalen luchtzak. 

Bezien wij thans de meso
bronchus, waarvan het voorste 
gedeelte vestibulum wordt 
genoemd, dan ziet men uit 
den binnen-bovenwand van 
het vestibulum 4—6 pijpjes 
ontspringen, de z.g. ventrale 
bronchiën, terwijl uit den 
bovenwand van de mesobron
chus 7—10 dorsale bronchiën 
haren oorsprong nemen. Deze 

laatstgenoemde bronchiën liggen in twee rijen. Elk dier bronchiën verdeelt zich 
weder in kleinere takjes, die wanneer zij eene doorsnede van ongeveer 0,5 mM. 
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Flg. 4. Opgespoten luchtzakken van een kip van de bovenzijde 
gezien. fi/8 natuurlijke grootte. 

a. Cervicale of halsluchtzak; b. Claviculaire of sleutelbeenluchlzak; 
c. Gedeelte van de voorste borst-luchtzak; d. Ventrale- en para-
bronchiën; e. Sacco-broncchlën; ƒ. Achterste borst-luchtzak; g. Bulk-

luchtzak. 
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bereiken, parabronchiën of longpijpjes genoemd worden. Bovendien geeft de 
mesobronchus talrijke fijne vertakkingen af, welke direct in verbinding staan met 
de parabronchiën. Tenslotte vertakken zich deze parabronchiën in uiterst fijne 
buisjes, de z.g. luchthaarvaatjes, die sterk met elkander anastomoseeren en die 
elk door een fijn netwerk van 
bloedhaarvaten worden om
geven. 

De lucht wordt in deze 
luchtpijpjes voortgedreven 
met behulp van kleine kring
spiertjes in den wand dier 
pijpjes gelegen. 

Van de eerstgenoemde ven
trale bronchiën gaan er drie 
eveneens naar de z.g. voorste 
luchtzakken, welke de namen 
dragen van: cervicalen-, cla-
viculairen- en praethoracalen 
luchtzak. Overigens vertakken 
zich deze ventrale bronchiën 
eveneens in kleiner wordende 
kanaaltjes, welke met elkan
der anastomoseeren. Dit ven-
traal bronchiënsysteem staat 
overigens met het bovenge
noemde parabronchiale sy
steem in verbinding. Terwijl 
het eerstgenoemde systeem 
de lucht afvoert, zorgt het 
andere voor 'den toevoer 
daarvan. 

De abdominale luchtzak is 
soms zoo groot, dat hij, gelijk 
bij hoendersoorten en water
vogels, tot in de bekkenholte 
doordringt. Bij zangvogels is 
hij veel minder ontwikkeld. 
Ook de postthoracale lucht
zak, welke onder den vorigen ligt, kan soms zeer groote afmetingen aannemen. 

Uit deze twee luchtzakken dringen ter hoogte van den ondersten longrand 
kleine buisjes, de z.g. saccobronchiën in de long, waarin zij zich in de buitenste 
longgedeelten zeer sterk vertakken, terwijl de eindvertakkingen weer in verbinding 

^.Fig. 4bis. Opgespoten luchtzakken eener kip, van de onderzijde 
gezien. B/8 natuurlijke grootte. 

fa. Cervicale luchtzak; b. Claviculaire luchtzak; c. Praethoracale 
luchtzak; d. Sacco-bronchiën; e. Para-bronchiën; / . Postthoracale- en 

g. Abdominale luchtzak. 



58 DE LEVENDE NATUUR. 

komen (anastomoseeren) met de parabronchiën. Deze twee achterste groote lucht
zakken doen dienst bij de inademing, de voorste drie luchtzakken bij de uit
ademing. Van deze drie zakken loopt de cervicale langs iedere halswervelvlakte 
tot den 3en halswervel en geeft soms, zooals bij duiven, nog een takje af, dat 
in het halswervelkanaal dringt. Beide cervicale luchtzakken staan, op de plaats 
waar zij ontspringen, met elkander in verbinding. 

De claviculaire luchtzakken van beide kanten staan met elkander in verbinding 
en vormen zoodoende een zak, welke om de Syrinx en de luchtpijp heen ligt. 
De praethoracale luchtzak ligt aan de buitenzijde van het hartzakje en het 
voorste deel van de lever, terwijl bij vele vogelsoorten deze luchtzak met de 
claviculaire luchtzak is versmolten. In de pijpjes, welke uit de longen in de 
luchtzakken monden, bevinden zich klepjes of kleine kringspiertjes, welke in staat 
zijn deze pijpjes af te sluiten. 

De luchtzakken geven verder nog vertakkingen af, welke in verschillende 
beenderen uitmonden; tevens takken, die tusschen de spieren dringen. Somtijds 
loopen uiteinden van luchtzakken tot in het onderhuidsche bindweefsel. 

Vogels met deze luchtholten in het onderhuidsche bindweefsel kunnen door 
vulling dezer holten een deel van hun veerenkleed opzetten. Vele mannelijke 
exemplaren blazen, als b.v. de kalkoenen, in den paartijd of bij het z.g. pronken, 
de halsluchtzakken op, waardoor hals en omgeving dan opzwellen. 

Niet alle beenderen bevatten lucht of zijn z.g. pneumatisch. Pneumatisch zijn 
het opperarmbeen, het borstbeen, het bekken, de wervels en het coracoid, in 
tegenstelling van het dijbeen, het schouderblad en het vorkbeentje, die geen lucht 
bevatten. Bij groote loopvogels, zooals struisvogels, is het dijbeen echter wel 
pneumatisch. Zelfs zijn bij sommige vogelsoorten, zooals b.v. bij de roofvogels, 
de teenleden luchthoudend. Treedt een uitlooper van eenen luchtzak in een 
pneumatisch been, dan verloopt langzamerhand de wand van dien zak zoodanig, 
dat men tenslotte zijn aanwezigheid niet meer kan aantoonen. Door de oxy-
deerende werking van de zuurstof, schijnt het beenmerg in de mergholte der 
luchthoudende beenderen te verdwijnen. Deze pneumaticiteit der beenderen ver
oorzaakt mede eene beduidende vermindering van het lichaamsgewicht, waardoor 
bij het opstijgen en vliegen, minder arbeid verricht behoeft te worden. Men ziet 
dus, dat de luchtzakken zich feitelijk in alle deelen van het vogellichaam bevinden 
en dat lichaam eigenlijk voor een zeer groot deel met lucht gevuld is. 

Het is niet "gemakkelijk deze luchtzakken te prepareeren. Het best gelukt dit 
door deze zakken op te spuiten met een vloeistof, welke daarna gemakkelijk, bij 
iets lagere temperatuur, stolt. Fig. 4 geeft eene afbeelding van het complex 
luchtzakken bij eene kip. Bij deze werd in de luchtpijp een gesmolten metaal 
met laag smeltpunt, het z.g. Woodsche metaal, ingespoten, terwijl men daarbij 
nog vele voorzorgen moest nemen, om het te snelle stollen te voorkomen en te 
maken, dat het ingespoten metaal zoover mogelijk het lichaam kon binnen
dringen. Na de inspuiting en de stolling van het metaal werden de weeke 
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lichaamsdeelen verwijderd, zoodat ten slotte alleen het gestolde metaal in de 
vormen der luchtzakken overbleef. 

Neemt men een vogel in rust waar, dan ziet men dezen door de werking der 
in- en uitademingsspieren, duidelijk ademhalen. Bij de inademing wordt het 
achterste deel der borstholte verwijd. De ingeademde lucht komt voor een klein 
gedeelte in de dorsale bronchiën, doch voor het grootste deel in de achterste 
luchtzakken. Van hieruit komt de lucht door de saccobronchiën in de longpijpjes 
en luchthaarvaatjes der longen, waar de zuurstof in het bloed wordt opgenomen 
en koolzuur uit het bloed wordt afgegeven. Doordat bij inademing het achterste 
deel der borstholte verwijd 
wordt, kan de ingeademde lucht 
tevens door de dan geopende 
saccobronchiën gemakkelijk in 
de longen dringen, terwijl te
gelijkertijd de binnenste deelen 
der longen, waarin de ver
takkingen der ventrale bron
chiën verloopen, worden dicht-
gedrukt. 

Bij uitademing heeft juist 
het tegenovergestelde plaats en 
wordt de koolzuurrijke lucht 
dan uit het lichaam verwijderd. 

Bij het vliegen van den 
vogel wordt de werking van 
het borstbeen, dat eene voor
name rol bij de verwijding der a opperarmbeen; *. Opgespottnlchtzak; c. Luchtzakultlooper 
bors thol te Speelt, uitgeSCha- in beenholte; d. Beenholte met lucht gevuld. 
keld. Het blijft onbeweeglijk 
dezelfde plaats behouden, teneinde de vliegspieren in staat te stellen zich bij eiken 
vleugelslag krachtig samen te trekken. 

Bedenkt men, dat ons reeds bij gewoon wandelen in sterken tegenwind het 
ademhalen spoedig moeilijk gaat vallen, dan kan men zich voorstellen hoe kwaad 
het de vogels zouden krijgen, die met snelheden van 40—70 K.M. per uur vele 
uren zich voortreppen, indien het op- en neergaan der vleugels hun geen hulp 
verschafte. Deze hulp bestaat hierin, dat de voorste luchtzakken, die de kool
zuurrijke lucht bevatten, periodiek met eiken omlaaggaanden vleugelslag leeg-
gedrukt worden, waardoor de koolzuurrijke lucht naar buiten geperst wordt. 
Omgekeerd wordt bij het opwaarts heffen der vleugels telkenmale koolzuurrijke 
lucht uit de longen in de voorste luchtzakken gezogen, terwijl te zelfder tijd 
tevens frissche zuurstofrijke lucht door de saccobronchiën de longen binnentreedt. 
Klepjes en kringspiertjes beletten, dat lucht in omgekeerde richting terugstroomt. 
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Bij zeeduikers vindt men eene bijzondere afwijking, die het hun mogelijk 
maakt gedurende langen tijd onder water te blijven. Bij hen kan de lucht uit 
de voorste luchtzakken, die reeds rijk aan koolzuur is, nogmaals in de achterste 
luchtzakken en overige ademhalingskanalen (parabronchiën) teruggebracht wor
den, zoodat ook het restant der zuurstof verbruikt kan worden. 

De luchtzakken doen overigens nog dienst bij de regeling der lichaamtempe-
ratuur. Wordt b.v. bij het vliegen krachtige arbeid verricht, dan gaan zij een te 
groote verhitting tegen, omdat door de ademhaling voortdurend warme lucht 
door koelere lucht vervangen wordt. Op koude dagen ziet men vaak, dat de 
vogels zich „bol" maken. Dit laatste wordt veroorzaakt, doordat de vogel eenige 
lucht in de luchtzakken brengt, om hierdoor zijne lichaamstemperatuur op peil 
te houden. 

De luchtzakken veroorzaken verder, dat de omhoogstijgende vogels bij hunne 
verschillende vliegbewegingen of bij het duiken willekeurig hun lichaamsvolume 
kunnen veranderen, waardoor dan tevens hun zwaartepunt verplaatst kan wor
den. Ook bij de paring van watervogels spelen de luchtzakken eene rol, daar 
de wijfjes bij de paring de luchtzakken gedeeltelijk ledigen, waardoor zij dieper 
in het water zinken en de paring vergemakkelijkt wordt. Bovendien breken de 
luchtzakken den stoot bij eenen plotselingen val en beschutten zij in het algemeen 
de verschillende lichaamsorganen, terwijl bij de zangvogels de gevulde luchtzakken 
tevens door resonantie het geluid versterken. 

Zooals reeds vermeld werd, bevindt zich kort voor de splitsing der luchtpijp 
de Syrinx of het onderste strottenhoofd, de zetel van den zang. 

Deze Syrinx vormt eene eenzijdige of dubbelzijdige vliezige of beenige blaas, 
die door verschillende spieren met het borstbeen verbonden is. Vooral bij de 
zangvogels is de Syrinx van zeer samengestelden bouw en is het spierstelsel 
ervan bij mannetjes veel sterker ontwikkeld dan bij de wijfjes. Opent men de 
Syrinx, dan ziet men juist voor de splitsing der luchtpijp eene kamvormige ver
dikking op den luchtpijpwand. Het slijmvlies van dezen kam vormt het halve-
maanvormig vlies (de membrana semilunaris). Beneden dezen halvemaanvormigen 
kam is het slijmvlies aan beide zijden van elke luchtpijptak kussenvormig verdikt 
door vorming van elastisch bindweefsel. In eiken luchtpijptak bevinden zich dus 
twee dezer elastische kussentjes tegenover elkaar, waardoor dan eene stemspleet 
ontstaat. Elke stemspleet wordt derhalve begrensd door eene uitwendige en eene 
inwendige lip (labium externum en labium internum). 

Boven de uitwendige en onder de inwendige lip is het slijmvlies in den lucht
pijpwand zeer dun. Beide vliezen en het genoemde halvemaanvormige vlies 
trillen bij de stemvorming mede. De Syrinx zelve is door taai bindweefsel aan 
de halsspieren en aan den slokdarm vastgehecht. 

Men ziet dus, dat het zangorgaan en het ademhalingstoestel der vogels heel 
wat meer gecompliceerd is dan men oppervlakkig zou denken. 

Breda, November 1929. H. W. KLERK DE REUS. 


