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Idees oor evolusie in die volgorde van hulle 
oorsprong is soos volg:



Darwin se evolusieteorie deur natuurlike seleksie is 
gebaseer op die volgende waarnemings ...

1. Elke spesie toon 'n groot mate van variasie in 
voorkoms en vermoë van die organismes.

2. Tydens voortplanting word 'n groot aantal nageslagte 
geproduseer, maar almal oorleef nie.

3. Hierdie organismes ding mee om beperkte 
hulpbronne.



4. Organismes wat nie voordelige kenmerke het 
wat hulle in staat stel om uitdagings in die 
omgewing te hanteer nie, sterf uit.

5. Organismes met voordelige kenmerke, wat 
hulle in staat stel om uitdagings in die 
omgewing te hanteer, oorleef.

6. Dit word Natuurlike seleksie genoem.



7. Die alleel vir die gewenste eienskap word 
aan hul nakomelinge oorgedra.

8. Die volgende generasie sal dus 'n groter 
verhouding hê van individue met die 
gewenste eienskap.

9. Op hierdie manier, verander die kenmerke 
van 'n bevolking geleidelik oor 'n lang 
tydperk.





• A.g.v genetiese variasie in die kameelperdbevolking

• Sekere kameelperde het langer nekke as ander

• Omgewingsverandering/kompetisie vir hulpbronne

• Wat veroorsaak dat die kameelperde met korter
nekke sterf.

• En die langer nekke oorleef – dit is natuurlike seleksie

• Die gene/genotipe vir langer nekke

• Word oorgedra na die volgende geslag – waarvan die 
meeste nou langer nekke besit



•Hier langsaan is 'n 
reeks diagramme 
(A, B en C) wat die 
veranderinge in ‘n 
bevolking 
kaktusplante wat 
deur bokke gevreet 
word oor 'n tydperk 
toon.



1. Watter evolusionêre proses 
word deur die diagramme
hierbo verteenwoordig?

2. Gebruik die diagramme A, B en 
C hierbo om die proses genoem 
in VRAAG 1 te verduidelik.



1. Natuurlike Seleksie
2. As 'n resultaat van genetiese variasie in die 

kaktusbevolking het
• sekere plante het dorings en ander nie.

• Die bokke verkies om die kaktusse sonder dorings te eet

• Die kaktusse sonder dorings oorleef nie

• Die kaktus met dorings oorleef en plant voort 

• Die nageslag het dorings – gene/genotipe vir doring word 
oorgeërf in opeenvolgende nageslagte.



• Volgens gepunkte ewewig is evolusie nie geleidelik soos 
voorgesteel deur Lamarckisme en Darwinisme nie.

• Evolusie behels lang tydperke waartydens spesies nie 
verander nie of nie veel verander nie (bekend as ewewig 
of ekwilibrium)

• Dit is afwissellend (word onderbreek) met kort tydperke 
waartydens skielike, vinnige veranderinge plaasvind.

• Gevolglik word nuwe spesies oor ’n kort tydperk gevorm, 
relatief tot die lang tydperke van min of geen 
verandering.



•
Lees die uittreksel hieronder.



•
Beantwoord die vrae gebaseer op uittreksel.

1. Definieer gepunte ewewig.

2. Sê in jou eie woorde waarom sommige 
wetenskaplikes dink dat hierdie ‘n voorbeeld van 
gepunte ewewig kan wees.

3. Hoe sou Darwin die ontwikkeling van die klein 
kaakgrootte by  die slange verduidelik?



1. - Dit word gekenmerk deur lang tydperke van geen of
min verandering

- afgewissel met kort tydperke van vinnige verandering
- waartydens nuwe spesie gevorm word

2. - Omdat die verkleining van kaakgrootte oor ‘n kort
tydperk van 70 jaar plaasgevind het./Evolusie vind
gewoontlik oor miljoene jare plaas.

•
Antwoorde.



3. - Daar was variasie tussen die slang spesies
- sommige het kleiner kake gehad as ander
- die met groter kake het mariene-paddas geëet
- wat veroorsaak het dat hulle sterf/mariene paddas is giftig
- en die met kleiner kake oorleef
- Dit is natuurlike seleksie/oorlewing van die mees-geskikste
- Die gene vir kleiner kake
- word oorgedra na die volgende geslag waarvan die meeste

nou kleiner kake het.

•
Antwoorde.



Verduidelik die evolusie van die langer wortels by 

kaktusplante ten opsigte van Darwin se teorie.



Verduidelik die evolusie van die langer wortels by 

kaktusplante ten opsigte van Darwin se teorie.



 Verduidelik hoe Darwin die eend se gewebde voete sou

verduidelik het



 Verduidelik hoe Darwin die eend se gewebde voete sou verduidelik het

• Daar was variasie m.b.t. die voete binne die voorvader eend-bevolkings

• Sommige voorouer-eende het vel tussen die tone gehad.

• Namate voedsel op die land skaars geraak het, moes die eende kos in die 
water soek.

• Die eende sonder vel tussen hul tone kon nie goed swem nie en sterf.

• Die eende wat vel tussen die tone gehad het kon beter swem en oorleef

• Dit word natuurlike seleksie genoem

• Die gene vir gewebde voete

• Word oorgedra na die volgende geslagte



‘n Voorouer van die olifant, Phiomia, het 'n lang
neusagtige struktuur gehad wat 'n proboskis
genoem word en wat tot die slurp van die olifant
geëvolueer het. Die proboskis is gebruik om 
blare as voedsel bymekaar te maak. Die 
proboskis van Phiomia en die slurp van die 
olifant word in die volgende skyfie getoon. Die 
diagramme is volgens skaal geteken. 



Verduidelik die evolusie van die olifant se 

slurp ten opsigte van Darwin se teorie.



 Verduidelik die evolusie van die olifant se slurp ten opsigte van Darwin se teorie.

 Daar was baie genetiese variasie onder die nageslag. 

 Sommige het lang proboskisse gehad

 en ander s'n was kort

 Daar was 'n verandering in omgewingstoestande/kompetisie onder die 
diere vir voedsel. 

 Hulle moet hoër in die bome blare probeer bykom

 Die diere met korter proboskisse het gevrek. 

 Die individue met die langer proboskisse het oorleef. 

 Hulle het voortgeplant

 en hierdie kenmerk aan hulle nageslag oorgedra

 Die volgende generasie diere het 'n groter verhouding diere met langer 
proboskisse gehad 



 Konsep van ‘n spesie. 

 Kunsmatige Seleksie.

 Spesiasie


