
538 MILJOEN JAAR IN 10 minuten
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• 1 ONTSTAAN AARDE

• 2 ONTSTAAN LEVEN OP AARDE

• 3 ONTSTAAN EERSTE OOG

• 4 ONTSTAAN DIEREN  SAMEN MET DE EVOLUTIE 
OOG

• 5.ENKELE SPECIALE OGEN

• 6.ZULLEN MENSENOGEN ZO BLIJVEN?



• HEELAL   H 1  He 2  13.000  miljoen jaar

• DE ZON  AARDE 4.600 miljoen jaar

• EERSTE LEVEN OP AARDE 3.500  miljoen jaar 

• EERSTE OOG 538 miljoen jaar geleden  

• DE MENS 0.2 miljoen jaar

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Average_prokaryote_cell-_nl.svg




HOMO SAPIENS
De tijdslijn ontstaan van de vroege moderne mens als soort is nog onduidelijk_

op basis van DNA-onderzoek  200.000 jaar geleden  in Oost-Afrika- vondst van 

resten van moderne mensen nabij het tegenwoordige Marrakesh in Noordwest-

Afrika, waarover in 2017 werd gepubliceerd mogelijk naar 300.000 jaar geleden.[

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vroege_moderne_mens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonucle%C3%AFnezuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marrakesh
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mens#cite_note-8


²
• Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het 

levenwas het ontstaan van eukaryotische eencelligen. 
met meerdere organellen die elk een taak hebben 
ontstonden ongeveer 2,0 Ga geleden-daardoor zet 
een eukaryoot beter energie om dan een 
prokaryoot_-volgende stap zelfdelende cel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eukaryoot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ga_(tijd)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prokaryoot


Rond 500 miljoen jaar geleden waren  complexe 

beeldvormende ogen aanwezig  en goed bewaard in een grote 

groep arthropoden -de trilobieten die leefden over een 

periode van 250 miljoen jaar, maar nu uitgestorven.

Men weet daar veel over omdat trilobieten een samengesteld 

oog hadden -vele ommatidia -waarvan elke lens gebouwd was 

van het mineraal calciet hetgeen goed bewaarde in de 

fossielen.



Een voorbeeld van de gefossileerde 
arthropoden  Xandarella van 
Chengjiang 

https://www.bing.com/images/search?q=trilobiet&id=8FE481EB321255EA8B63F817E0F12CF52D79D77D&FORM=IQFRBA
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1. Eerste diersoorten 542 miljoen jaar geleden 
Cambrische explosie  fossileerbare dieren 
trilobieten
2. Vissen 450 m.
3. Amfibiën -400 m
4.Insecten groeiden 
5.Dinosaurussen 25O m sterven uit 65 m 
6.Vogels –Zoogdieren 150 m
7. Zoogdieren worden dominant  1O0 m
8. Grote zoogdieren sterven uit 50 m tot nu



EVOLUTIE

• De eerste ogen waren waarschijnlijk  foto sensoriële 
cellen  in de huid.Twee richtingen

1.DIe invagineerden dan later ,een opening in de huid 
over de gevormde cup werkte als een lens en werd 
later vervangen door een echte lens om het licht te 
focuseren_zulk een oog werd dan verbonden met de 
hersenen langs een zenuw die de informatie 
overdroeg.

2.Een bultje –facetogen.



HET MAKEN VAN EEN OOG  
Vis Pelger Nillson

Vanuit een enkele fotoreceptor naar een beeldverwerkend oog

400.000 GENERATIES

500.000 JAAR 



https://en.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_of_eye_evolution.svg


OOGLENS



PUPIL

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ejbZOQEn&id=9D3F8FBA09C6FECF5D43BBBEDDD2A3EA46B90BCB&thid=OIP.ejbZOQEnQ9d_DThCUIXtyQEyDM&q=eyes+animals&simid=608019010086505027&selectedIndex=59


NAUTILUS



OOGVORMEN  SPECIALE OGEN 





DRAGONFLY 
LIBEL
Orde odonata





GHOST CRAB
Arthropoden Crustacea



MANTIS SHRIMP 
BIDSPRINHAANKREEFT





Samengesteld 
oog en 3 ocelli
Polistes wesp





LEMUR TARSIER SPOOKDIERTJE
MAMMALIA

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Hwv0QpGR&id=56925C923F1CECF571BE0C3C22E7844890450DA4&thid=OIP.Hwv0QpGReyUfXSjvHD_pnwHaFj&q=eyes+animals&simid=608034321657300547&selectedIndex=13&qpvt=eyes+animals


https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1vHD8RWt&id=CE8550F077EC5A1FAFD811C5E0831178BCCAC985&thid=OIP.1vHD8RWtS_vIh3MBUQkTlQHaFW&q=eyes+animals&simid=608023618612955191&selectedIndex=32&qpvt=eyes+animals




Hond 28/10/2018

Samenvatting
Honden zijn rood-groen kleurenblind. Vergeleken met de mens ziet de hond een meer heldere en minder gedetailleerde wereld. Het perifere gezichtsvermogen is beter dan dat van de mens (honden zien meer van de wereld), maar afstanden kunnen juist weer niet
Dit artikel is overgenomen van: http://www.uwsp.edu/Pages/default.aspx Met toestemming van de auteur: Mark Plonsky, PH.D.

http://www.uwsp.edu/Pages/default.aspx


•18+

ar 



PEREGRINE FALCON 389 KM UUR



HD
59 € 1920 × 1080 MP4 99,3 MB

SD
50 € 852 × 480 MOV 26,1 MB

Video‘s zoeken

Bladeren door videocategorieën

Voorbeeld videokwaliteit reflecteert niet de kwaliteit van de volledige gelicentieerde versie.

Gerelateerde videoclips

tel:0800-262-30




ACCOMODATIE 
MECHANISMEN  
VERTEBRATEN

Eye Advance 2018



ANABLEPS
ANABLEPS

Eye Advance 2018



OPTICAL DUPLICATED 
SYSTEM

Anableps-two pupils-upper pupil for aerial
vision A along the shorter axis-focuses in the 
lower part of the retina-lower pupil  under
water W long axis on teh upper part of the 
retina

Eye Advance 2018



Frank Goes The eye and the  artist  2018



• ANDER OOG

• ANDERS ZIEN

• ANDER SOORT MENS



Dier oog groet aan

Zoeken

https://www.beeculture.com/wp-content/uploads/2016/05/4Eyes.png
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