
 

 
 

Indeling in soorten 
Van weekdier tot zoogdier 

De leguaan is een andere soort dan de schildpad 

In de biologie worden levende wezens ingedeeld. 
Dit gebeurt om de enorme diversiteit beter te 
kunnen bestuderen. De meest gebruikte definitie 
van een soort is het biologische soortbegrip: 
organismen behoren tot dezelfde soort als ze 
vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.  

Deze definitie is alleen toepasbaar op 
organismen die zich geslachtelijk voortplanten. 
Daarom wordt ook wel het morfologische 
soortbegrip gebruikt bij de indeling van soorten. 
Hier wordt gekeken naar de uiterlijke kenmerken. Een andere en het meest 
moderne soortbegrip is het fylogenetische soortbegrip. Daarbij wordt gekeken naar 
het DNA van organismen. Bacteriesoorten worden bijvoorbeeld ingedeeld op basis 
van afstamming, uiterlijk en dna-kenmerken. 

Evolutie 

Fossielen vormen een bewijs dat de soorten die op aarde leven aan verandering 
onderhevig zijn. Volgens Darwins theorie gaat de evolutie met hele kleine stapjes. 
Dit noemen we het gradualistische model. Door al deze stapjes kan na een lange 
tijd een nieuwe soort ontstaan. 

Allopatrisch model 

Nieuwe soorten kunnen ontstaan wanneer 
een populatie door een geografische barrière 
(bijvoorbeeld bergen, water) wordt 
opgesplitst in twee geïsoleerde delen. Elk van 
deze twee delen gaat vervolgens zijn eigen 
evolutionaire weg. Als de geografische isolatie 
maar lang genoeg in stand blijft, kunnen er 
twee verschillende soorten ontstaan. Zoals 
leguanen en schildpadden op de Galapagoseilanden. 

Sympatrisch model 

Het is ook mogelijk dat nieuwe soorten ontstaan zonder dat er een geografische 
scheiding is. Een deel van de populatie raakt bijvoorbeeld seksueel gescheiden door 
een verandering in habitat, voedselkeus of iets dergelijks ten opzichte van de 



 

 
 

oorspronkelijke populatie. Bijvoorbeeld wespen die vijgen bestuiven: elke 
vijgensoort wordt door een andere soort wesp bestoven. Iedere wespensoort is dus 
gespecialiseerd in zijn eigen vijg. 

Indeling 

De mens behoort tot de gewervelden: we hebben immers een skelet in ons lichaam 
zitten. Sommige organismen behoren tot de ongewervelde soorten. Bijvoorbeeld 
weekdieren, wormen, geleedpotigen en eencelligen. Van daaruit kunnen we 
insecten en schaaldieren onderscheiden. Op die manier maken we op verschillende 
niveaus onderscheid tussen soorten. 

 


