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Bewyse van Evolusie



Opsomming van aanbieding

Inleiding – Evolusie as ’n Teorie 

Fossielrekord

Modifikasie deur afstammeling

Biogeografie

Genetika



Feit: ’n Stukkie inligting oor omstandighede wat bestaan of 
gebeure wat plaasgevind het (Verduidelik wat)

’n Hipotese is ’n moontlike oplossing vir ’n probleem. Dit is
daarop gemik om feite/waarnemings te verduidelik.
(Verduidelik hoe)

’n Teorie is ’n verduideliking van iets wat in die 
natuur waargeneem is en deur feite, veralgemenings, 
bewese hipoteses, modelle en wette ondersteun word 
(Verduidelik wat en hoe) 



Die evolusieteorie verklaar die 
veranderinge wat plaasgevind het in die 
vorming van nuwe spesies en die 
biodiversiteit van die lewe wat ons 
vandag sien



Hierdie velde is:
 Paleontologie

 Modifikasie deur afstammeling

 Biogeografie

 Genetika



Paleontologie is die 
studie van fossiele.

’n Fossiel kan die 
oorblyfsels wees van 
plante of diere wat in 
klip verander het. Ons sê 
hulle het versteen.

Dop van dier wat 
gefossileer het

Fossielafdruk in rots



Fossiele word 
gewoonlik in 
rotse aangetref, 
maar kan ook in 
ys vorm Fossiel in ys



Maar hulle kan ook 
gevind word in teer 
en droë sap van 
bome.

Fossiel in droë sap

Fossiel in teer



 Die ouderdom van fossiele kan met behulp van twee tegnieke 
bepaal word.

Hierdie tegnieke is:

1. Radiometriese datering en

2. Relatiewe datering

Kom ons kyk na elkeen



Relatiewe datering
1. Die ouderdom van die fossiel word bepaal deur uit 

te werk hoe die ouderdom van die fossiel verband 
hou met 'n ander fossiel.

2. Relatiewe datering dui net aan of 'n fossiel ouer of 
jonger is as 'n ander fossiel.

3. Dit kan nie die presiese ouderdom van die fossiel vir 
ons sê nie.





2. Radiometriese datering

 Radiometriese datering word gebruik om 
die presiese ouderdom van ’n fossiel te 
bepaal.

 Dit dui dus vir ons aan dat ’n spesifieke 
fossiel  soveel miljoen jaar gelede gevorm 
het.



Die fossielrekord toon:

1. Die aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud.

2. Die eerste lewensvorms het ongeveer 3,8 miljard jaar 
gelede ontwikkel. 

3. Die lewensvorms wat vandag leef, is meer kompleks 
as lewensvorms wat in die verlede bestaan het. 

4. Die lewensvorms van vandag verskil van die antieke 
vorms van dieselfde organisme.

5. Baie van die lewensvorms wat in die verlede 
bestaan het, het uitgesterf, dit wil sê hulle 
bestaan nie meer vandag nie.



Dit beteken:

Al die organismes wat vandag leef, het uit 'n 
gemeenskaplike voorouer ontstaan en het 
mettertyd verander. 

Hulle het nie dieselfde struktuur as hul voorouer 
nie.



Ons vind dat sommige diere ledemate het wat 
dieselfde basiese struktuur het met verskillende 
funksies, byvoorbeeld:

Die voorpote van verskillende organismes het 
dieselfde basiese struktuur.

Elke ledemaat het egter 'n ander funksie.
Die walvis gebruik byvoorbeeld sy ledemaat om 

te swem en die voël  gebruik dit om te vlieg.



Homoloë strukture



a) Omdat die voorste ledemate van al 
hierdie diere dieselfde basiese struktuur 
het, moes hulle uit 'n gemeenskaplike 
voorouer ontstaan het.

b) Hierdie strukture word homoloë strukture
genoem.



Biogeografie is die studie van die verspreiding van 
bestaande en uitgestorwe spesies.

Baie geografiese streke word geïsoleer deur 
hindernisse, wat dan verhoed dat bevolkings van een 
streek na 'n ander streek  versprei, bv.  riviere en 
woestyne.

Hierdie hindernisse veroorsaak dikwels die vorming 
van nuwe spesies.



• Al die vastelande was oorspronklik een 
vasteland. (Pangea)

• Pangea het gedurende die laat Trias-tydperk in 
twee kleiner supervastelande, genaamd 
Laurasia en Gondwanaland, begin opbreek.

• Uiteindelik het dit opgebreek in al die 
verskillende vastelande soos ons dit vandag ken.







• Hierdie organismes het min of meer dieselfde liggaamsplan.
• Geneties is hulle baie na aan mekaar verwant.
• As jy hulle voorkoms bestudeer, lyk hulle baie na mekaar.
• Hulle toon oor die algemeen dieselfde gedrag.
• Nie een van hulle kan vlieg nie.
• Biogeografie dui dus vir ons aan dat hierdie organismes ’n  

gemeenskaplike voorouer gehad het, en dat hulle begin 
verander het as gevolg van natuurlike seleksie wat 
onafhanklik plaasgevind het nadat hulle deur oseane van 
mekaar geskei is.





 Die DNS-struktuur, volgorde van gene en proteïene, identiese 
proteïensintese en soortgelyke metaboliese weë is alles bewys uit 
genetika.

Hierdie bewyse kan aantoon dat organismes aan mekaar verwant is.

Laat ons na elkeen kyk

a)    Identiese DNS-struktuur:

 Die DNS-struktuur van alle lewensvorms wat vandag bestaan, is 
dieselfde.

 Daarom glo wetenskaplikes dat alle lewensvorms wat vandag 
bestaan, verwant moet wees.



b) Soortgelyke volgorde van gene

 Hier word gekyk na die rangskikking van die gene.

 Navorsing het getoon dat mense, vrugtevlieë en gis 'n 
soortgelyke geenrangskikking het.

 Daarom moet hulle met mekaar verband hou.

 Studies het getoon hoe meer die geenvolgorde ooreenstem, hoe 
nader is die organismes verwant aan mekaar.

 Sowat 46% van die gene in gis het dieselfde volgorde as die gene 
van mense.



 Sowat 61% van vrugtevlieë se gene het 'n soortgelyke volgorde as 
dié van mense.

 Daarom is vrugtevlieë nouer verwant aan mense as gis.

c) Soortgelyke gedeeltes van DNS sonder enige funksie

 Daar is gevind dat baie organismes ook nie die soortgelyke 
gedeeltes van DNS sonder enige funksie het nie.

 Hierdie ooreenkomste toon verwantskap.

 Daarom is die organismes met meer ooreenkomste nouer 
verwant aan mekaar.



d) Identiese proteïensintese en soortgelyke proteïene

 Alle organismes ondergaan presies dieselfde metode van 
proteïensintese.

Die proses is op hierdie maniere soortgelyk in alle lewende 
organismes:

i. Proteïensintese gebruik mRNS en tRNS

ii. Ribosome en

iii. Dieselfde 20 aminosure



 Baie organismes vorm dus soortgelyke 
proteïene.

 Hoe nader die ooreenkoms van 
gevormde proteïene is, hoe nouer is 
die organismes verwant aan mekaar.


