
EVOLUCIJA           
 



KAJ JE EVOLUCIJA?

 Evolucija je biološki proces, pri katerem 
se genski zapis organizmov prenaša iz 
generacije v generacijo.

 Spremembe znotraj ene generacije so 
majhne, vendar lahko z združevanjem 
vseh teh sprememb čez čas nastanejo 
nove vrste.

 Podobnosti med posameznimi organizmi 
dokazujejo, da so se na ta način iz 
skupnega prednika razvile vse vrste.



 Z evolucijo se znanstveno ukvarja 
‘evolucijska biologija’, ta razvija teorije in 
spremlja evolucijske spremembe, ki 
pojasnjujejo vzrok za nastanek tega 
pojava.

 S preučevanjem evolucije so začeli v 
sredini 19.st , takrat je odkritje fosilov 
prepričalo večino znanstvenikov,da se 
vrste s časom spreminjajo.

 Charles Darwin je takrat razvil teorijo o 
izvoru vrst.

 Ta teorija je postala glavo načelo o 
evoluciji.



DEDNOST PRI EVOLUCIJI

 Evolucija v živih bitjih poteka s 
spremembami njihovih dednih lastnosti.  

 Med generacijami se dedne lastnosti 
prenašajo preko molekule DNK. Molekula 
DNK je sestavljena iz 4 baz, njihovo 
zaporedje določa genetski zapis. Vsaka 
molekula je zelo dolga in v celici tvori 
zgoščeno strukturo, katero imenujemo 
kromosom. 

 Zaporedja DNK se lahko spreminjajo 
zaradi mutacij. 



EVOLUCIJA ČLOVEKA

 Evolucija človeka je zadnji del evolucije.
 Z evolucijo človeka so znanstveniki ločili 

Homo sapiensa od drugih sesalcev, nato 
pa še od opic in človečnjakov.

 Do evolucije človeka je prišlo, ko je že 
prej omenjeni Charles Darwin izdal delo O 
izvoru vrst, v tem delu pa je napisal tudi, 
da imamo ljudje in opice skupnega 
prednika.



UVRSTITEV ČLOVEKA

 Človeka so po biotskem razvrščanju 
uvrstili v:

    -rod: človek
    -družina: človečnjaki
    -red: prvaki
    -razred: sesalci
    -deblo: strunarji
    -kraljestvo: živali



RAZVOJ  ČLOVEKA

 Znanih je 8 vrst iz katerih se je človek 
razvijal, to so:

   -Prokonzul
   -Ramapitek
   -Prazgodovinski človek
   -Avstralopitek
   -Spretni človek
   -Pokončni človek
   -Neandertalec
  -Misleči človek



PROKONZUL

 Prokonzuli se imenujejo človeku podobne 
opice, ki so nastale pred 20-25 milijoni 
let.

 Te opice so bile velike približno toliko, kot 
je velik šimpanz, obraz so imele precej 
strm, čeljusti in podočnike pa precej 
nerazvite.

 Prokonzuli niso bili dvonožci in so se 
prilagajali predvsem za življenje na 
drevju.



RAMAPITEK

 V boju za obstoj so imeli večje možnosti 
tisti, ki so se čim dlje obdržali pokonci. 
Ramapitki so  lažje prišli do hrane, hitreje 
so opazili plen ali sovražnika.

 Imeli so že dovolj razvite roke,da so lahko 
prijeli za kamen ali palico, da so se lahko 
branili pred sovražnikom. 



PRAZGODOVINSKI ČLOVEK

 Na nastanek človeka je vplivala narava in 
vremenske razmere.

 S spremembo podnebja so morali 
človekovi predniki spremeniti način 
življenja.



AVSTRALOPITEK

 Ostanke avstralopitkov so našli v Afriki. 
 V Etiopiji so našli del okostja 

avstralopitkinje. 
 Avstralopitki so bili visoki okoli enega 

metra in imeli približno 30 kg.
 Strokovnjaki so ocenili,da je živela pred 

približno tremi in pol milijoni let.

To je lobanja avstralopitka



SPRETNI ČLOVEK

 Spretni človek je živel pred približno 2 
miljonoma let.

 V Tanzaniji so našli veliko kamnitega 
orodja.

 Spretni človek je imel zaradi telesnih 
značilnosti omogočeno hitro premikanje. 

 Visok je bil okoli 1,40 cm.
 Ugotovili so,da je imel že spretni človek 

gibljiv palec na roki, kar mu je omogočalo 
prijemanje predmetov.



POKONČNI ČLOVEK

 Ostanke pokončnega človeka so našli na 
Kitajskem, na otoku Javi in v Izraelu.

 Najstarejši ostanki so stari približno 1,9 
miljona let. 

 Pokončni človek je hodil vzravnano, po 
tem je tudi dobil tako ime.

 Živel je predvsem na tleh.



NEANDERTALEC

 Najstarejše najdeno okostje je staro 
150.000 let. 

 Imel je močne kosti, štrlečo lobanjo in 
negibljiv vrat. 

 Za neandertalce pravimo da so bili na 
evropskih tleh prvi ljudje z ‘visoko 
kulturo’

 Neandertalci so izumrli pred približno 
27.000 let i.

To je lobanja neandertalca.



MISLEČI ČLOVEK

 Misleči človek je zadnja vrsta človeka, ki 
je obstajala pred našo vrsto.

 Živel je med 100.000 in 10.000 let pr.n.št.
 Misleči človek je izpopolnil orodje. 
 Ustvarili so strgala,svedre,šivanke…
 Znani pa so tudi po tem,da so na stene 

jam risali in vrezovali živalske podobe.



VPRAŠANJA

 Kaj je evolucija?
 Kako poteka evolucija v živih bitjih?
 V katero kraljestvo uvrščamo človeka?
 Kateri je zadnji predhodnik naše vrste?
 Kdaj so začeli s preučevanjem evolucije 



POVZETEK:
        Evolucija je biološki proces, pri katerem se genski zapis organizmov 

prenaša iz generacije generacijo.
        Človek je po biotskem razvrščanju uvrščen v:
         -rod: človek
         -družina: človečnjaki
         -red: prvaki
         -razred: sesalci
         -deblo: strunarji
          -kraljestvo: živali
        Znanih je 8 vrst iz katerih se je človek razvijal, to so:
        -Prokonzul
        -Ramapitek
        -Prazgodovinski človek
        -Avstralopitek
        -Spretni človek
        -Pokončni človek
        -Neandertalec
        -Misleči človek
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