De Galerij van de Mens – Onze Evolutie
Werkblad niveau 4

Welkom in de Galerij van de Mens. Het onderdeel ‘Onze Evolutie’ omvat drie zones. In
de eerste zone kom je onze voorlopers tegen waarvan de fossielen uitsluitend in Afrika
zijn gevonden. Achteraan de verste muur kan je een tijdslijn bekijken. Die tijdslijn,
uitgedrukt in miljoenen jaren, loopt door in zone twee. Daar zie je onze voorlopers die
niet alleen in Afrika, maar ook voor het eerst buiten Afrika voorkwamen. In beide zones
zie je niet alleen de fossielen, maar ook 3D-reconstructies. Op de tabletcomputer bij
elke voorloper krijg je extra informatie. In de derde zone vergelijken we de ‘moderne’
mens met onze nauwste verwanten, de hogere mensapen.

Evolutie van de Mens
1.

Noteer van onze oudste voorloper de soortnaam, de vindplaats en rond welke periode hij leefde.
................................................................................................................................................................................................

2.

Rangschik onderstaande voorlopers in chronologische volgorde op de tijdslijn. Noteer eveneens de betekenis van hun naam.
		

a. Homo neanderthalensis .................................................................

d. Homo erectus ................................................................................

		

e. Australopithecus afarensis ............................................................

		

f. Sahelanthropus tchadensis ............................................................
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c. Homo sapiens ...............................................................................
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b. Homo habilis ..................................................................................					

j*

		

*Mj = miljoen jaar

Zet bij elke schedel de juiste naam van de soort waartoe ze behoren via de corresponderende letter.

3.

Vervolledig deze tabel ivm het hersenvolume van onze voorlopers.
Om te starten moet je eerst het hersenvolume van een moderne mens achterhalen.

soort

percentage

Homo sapiens

100%

ml

Homo neanderthalensis
Homo erectus
Homo habilis
Australopithecus afarensis
Sahelanthropus tchadensis
Mens - werkblad - niveau 4

		

1

4.

Duid op de juiste plaats op de kaart de verspreiding van volgende voorlopers aan:
2 Homo erectus

1 Australopithecus afarensis

4 Homo sapiens

3 Homo neanderthalensis

5.

Onze voorlopers leefden niet allemaal op hetzelfde moment, maar onze evolutie verliep ook niet lineair. Er zijn verschillende
vertakkingen en overlappingen.
Schrijf de namen van alle voorlopers die op hetzelfde moment leefden
a. tussen 4 en 3 miljoen jaar geleden: ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. .....
b. 2 miljoen jaar geleden: .........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. .....
6.

Lucy is een Australopithecus afarensis. Haar bekendheid is te danken aan het feit dat haar skelet
veel vollediger is dan anderen uit haar tijd. Lucy was een tweevoeter/viervoeter (schrappen wat niet
past). Hoe zie je dat? (2 bewijzen)
a. ................................................................................................................................................
b. ................................................................................................................................................
En hoe zie je dat ze toch nog een goede klimmer was?

....................................................................................................................................................................
7.

In onze evolutielijn stellen we vast dat onze voorlopers over het algemeen groter worden. In het
recente verleden is er echter een uitzondering te vinden.
Welke recente voorloper wijkt af van deze evolutietrend? .................................................................

Aan wat is zijn kleine lichaamsbouw een klassieke aanpassing? .......................................................
....................................................................................................................................................................
8.

Australopithecus afarensis

De Homo neanderthalensis was een goede jager. Geef 2 werktuigen die hij hiervoor gebruikte.
1. ..............................................................................

2. ..............................................................................

Mens - werkblad - niveau 4

		

2

Mens (apen)
Zichtbare overeenkomsten en ons genetisch materiaal verklappen dat
mensen en hogere mensapen (Pongidae) lange tijd een evolutionaire
lijn deelden.
Samen met de apen en mensapen behoren we allebei tot de orde van de
primaten.
Noteer de vier soorten primaten die samen de groep van de hogere
mensapen vormen en dus onze nauwste verwanten zijn.
1.

a. ..................................................................................
b. ..................................................................................
c. ..................................................................................
d. ..................................................................................
Wanneer vond de laatste afsplitsing tussen de voorlopers van de moderne mens en de voorlopers van de
hogere mensapen plaats?
Ongeveer … miljoen jaar geleden.
Vergelijk dit met de periode waarin Sahelanthropus tchadensis leefde: ...........................................................

Sahelanthropus tchadensis
2.

Bekijk deze drie onderkaken: welke veranderingen merk je in de loop van onze evolutie voor (a) de vorm van de kaak en (b) de
tanden. En wat gebeurde er met onze kaakspieren (c)?

moderne mens

Paranthropus boisei

chimpansee

a. .....................................................................
b. .....................................................................
c. .....................................................................
3.

Vergelijk het skelet van een moderne mens met dat van de gorilla.
a. Duid 5 duidelijke verschillen aan tussen het skelet van de moderne mens en dat van de gorilla
1. ...........................................................................

2. ...........................................................................

3. ...........................................................................

4. ...........................................................................

5............................................................................
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b. Duid eveneens aan welke 3 overeenkomsten er
zijn tussen het skelet van Lucy (Australopithecus
afarensis) en de moderne mens.
1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................

Culturele en maatschappelijke evolutie
1. a. Mensen zijn sociale dieren. Het leven in groep biedt tal van voordelen zoals bescherming en het verdelen van taken.
Eén van de dingen die mensen samenbracht was het vuur. Rond een vuur zitten en ervaringen uitwisselen versterkte het
groepsgevoel.
Welke van onze voorlopers kon voor het eerst zelf vuur aanmaken en situeer dit in de tijd. ...................................................................
b. Geef nog 3 andere voordelen van vuur:
1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................

2.

Geef van 3 verschillende voorlopers een bewijs van hun sociaal en/of cultureel gedrag
1. ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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