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Inleiding

Waar je ook kijkt op de verstrengelde takken van de Levensboom, elk dier – van hersenloze 

sponzen tot superintelligente primaten, en van piepkleine insecten tot enorme olifanten –moet heel 

wat problemen oplossen om de dag door te komen. Als je onder de grond leeft, heb je heel wat vuil en 

aarde uit de weg te ruimen. En wanneer je als dagbesteding door de takken van tropische regenwouden 

slingert, kun je maar beter goed in staat zijn om daarboven te blijven! 

Maar er is iets fantastisch: een dierenlijf verandert langzaam, in de loop van duizenden generaties. 

Langzaam worden hun LICHAAMSDELEN steeds beter geschikt voor de klussen die ze moeten 

doen. Dieren die geboren zijn met lichaamsdelen waarmee ze hun problemen makkelijker op kunnen 

lossen – zoals iets langere nekken waarmee ze beter bij voedsel kunnen komen, of iets snellere  

poten om roofdieren te slim af te zijn – krijgen jongen waaraan ze die lichaamsdelen en  

vaardigheden doorgeven. Dat is EVOLUTIE!  
 Dat dieren er allemaal zo verschillend uitzien, komt door hoe ze leven:  

hoe ze voedsel vangen, waar ze wonen, aan welke roofdieren ze moeten  

ontsnappen…

Kijk eens naar de Levensboom op deze pagina. Hoe verder de tak  

van een dier van een andere af staat, hoe minder de dieren aan elkaar  

verwant zijn, en hoe minder ze op elkaar lijken (tenminste, dat is meestal zo)!  

Reptielen en beenvissen zijn vrij nauw verwant (ze hebben allebei een skelet,  

hersenen die er hetzelfde uitzien en ogen die op dezelfde manier werken), maar  

haaien en kwallen zijn nauwelijks verwant – en zien er heel verschillend uit. 

De evolutie is verbazingwekkend: dieren die dezelfde taken moeten doen,  

ontwikkelen lichaamsdelen en vaardigheden, waar ze ook leven en tot welke  

soort ze ook behoren. Sommige lichaamsdelen en vaardigheden zijn zo handig  

en nuttig dat je ze over de hele wereld terugvindt – bij dieren die totaal niet aan elkaar  

verwant zijn en zelfs bij dieren die miljoenen jaren van elkaar gescheiden leefden.  

Dit zijn de SUPERDIERENKRACHTEN en superlichaamsdelen!  

SPONZEN

KWALLEN?

OORSPRONG 
VAN ALLE
DIEREN

EIKEL-
WORMEN 
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Kijk nog een keer naar de Levensboom. De sterren op de boom laten zien waar een superkracht 

een keer evolueerde, en nog eens, en nog vaker, volkomen los van elkaar op takken die niet met elkaar 

verbonden zijn (de uitleg vind je op blz. 16). Maar er zijn nog veel meer voorbeelden! Lees verder en 

leer alles over de triomfen van de evolutie: de superdierenkrachten die steeds opnieuw (en opnieuw... en 

opnieuw!) in de Levensboom opduiken. 

 
ZEESTERREN

HAAIEN BEENVISSEN

LONGVISSEN

REPTILES?

VOGELSAMFIBIEËN

   CLOACADIEREN? 

BUIDELDIEREN
(b.v. koala’s)

  AFROTHERIA
      (b.v. olifanten)

XENARTHRA
(b.v. luiaards)

EUARCHONTOGLIRES?
(b.v. apen)

LAURASIATHERIA?
(b.v. vleermuizen)

WORMEN

OCTOPUSSEN 

TWEEKLEPPIGEN

SLAKKEN

RONDWORMEN

FLUWEELWORMEN SPINNEN? KRABBEN  

INSECTEN?

ZOOGDIEREN
(b.v. vogelbekdieren)
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Pantser 
Welk dier je op aarde ook uitkiest – het maakt niet uit waar het leeft, hoe het 

eruitziet of hoe het ruikt – het is vrij waarschijnlijk dat iets anders het wil opeten.  

De meeste dieren moeten dus hun leven lang vermijden dat ze de lunch van een  

andere soort worden. De wereld is gevaarlijk! Maar een ongelooflijk groot aantal diersoorten  

heeft precies hetzelfde middel precies hetzelfde middel  ontwikkeld om zich te beschermen – een pantser. 

Drie miljard jaar lang was al het leven piepklein en blubberig. Op een gegeven moment begonnen een paar van 

die blubberige levensvormen andere op te eten. Maar 750 miljoen jaar geleden (500 miljoen jaar voor de eerste 

dinosauriërs verschenen) gingen sommige kleine wezens zichzelf beschermen door een pantser te ontwikkelen.  

Dat was een ongelooflijk belangrijke stap in de geschiedenis van het-niet-opgegeten-worden! 

Deze superkracht, die wetenschappers BIOMINERALISATIE, noemen, was 

zo nuttig dat in de volgende driekwart miljard jaar heel veel dieren een beschermend pantser 

ontwikkelden…

– Cloudina leefde lang geleden, 
voordat de belangrijkste diersoorten die 
we nu kennen ontstonden. Zijn kegelvormige 
omhulsel beschermde het zachte dier tegen 
een aantal van de vroegste roofdieren. Ook 
slakachtige schelpen ontwikkelden zich rond 
dezelfde tijd als Cloudina. Tegenwoordig zijn er 
meer dan 80.000 soorten weekdieren met 
een schelp!  

De dieren die koralen bouwen zijn klein en zacht.  
Ze vormen een skelet aan de buitenkant van hun lijf, dat een 
ongelooflijk sterke bescherming vormt tegen het beuken van 
de zee en de scherpe snavels van papegaaivissen. – 

[ Schildpadden ontwikkelden hun pantser 260 miljoen 
jaar geleden. Hun schild bestaat uit allerlei beenderen die bij 
andere reptielen in hun lijf zitten, zoals de ribben.  
De schouders en heupen van een schildpad worden dus 
eigenlijk beschermd door zijn ribben! 
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Lichaamspantsering is echt zeldzaam bij zoogdieren (dieren 
die ruggengraat en vacht hebben en melk produceren), maar 
schubdieren vertrouwen erop dat hun schubben hen tegen 
roofdieren als leeuwen beschermen.  
Hun schubben zijn gemaakt van keratine – hetzelfde harde 
materiaal waaruit de nagels van mensen en de hoorns van 
neushoorns bestaan. ] 

Komodovaranen hebben een pantser dat bestaat uit 
duizenden minuscule stukjes bot, osteodermen, die onder 
de schubben in hun huid groeien. Ze fungeren als een bijna 
ondoordringbare maliënkolder die hen beschermt tegen andere 
komodovaranen als ze vechten voor voedsel of een partner.
Andere, uitgestorven reptielen – gepantserde dinosauriërs 
als Ankylosaurus bijvoorbeeld – beschermden zich 
ook door osteodermen te ontwikkelen... ook al zijn 
dinosauriërs nauwer verwant aan mussen 
en kippen dan aan hagedissen als 
komodovaranen!  

Osteodermen

Ankylosaurus

Komodovaraan


