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Ja tu kādreiz redzi desmit mārciņu banknoti, pagriez to 
un rūpīgāk apskati attēlu otrā pusē. Viktorijas laikmeta 

džentlmenis ar kuplajām uzacīm un garo, balto bārdu 
ir Čārlzs Darvins. Tālumā peld Viņa Majestātes 
kuģis Beagle. Kad Darvins bija divdesmitgadnieks, 

viņš ar Beagle apceļoja pasauli, un tur 
pieredzētais palīdzēja viņam kļūt par 
vienu no labākajiem Lielbritānijas 
zinātniekiem. Šīs pieredzes aizveda viņu 

arī līdz jaunam domāšanas veidam, par kuru 
cilvēki joprojām runā arī 200 gadus pēc viņa 
dzimšanas. 

 Darvina pazīstamākā grāmata skaidroja šo viņa 
drosmīgo jauno ideju, un to sauca “Sugu izcelšanās”. 
Kad to 1859. gadā publicēja, visi eksemplāri tika izķerti 
pirmajā dienā. (Visu par šo revolucionāro jauno ideju, 
evolūciju dabiskās atlases ceļā, jūs varat izlasīt 8. 
nodaļā.)

 Bet pārsteidzošā, lielā ideja bija tikai sākums. 1864. 
gadā Karaliskā biedrība apbalvoja Darvinu ar Kopleja 
medaļu. Tas ir līdzīgi kā sportistam izcīnīt Olimpisko 
zelta medaļu vai varbūt zelta medaļas vairākās 
Olimpiskajās spēlēs. Darvins ieguva savu medaļu par 
panākumiem bioloģijā un dabas zinātnē.

Tad kas tieši padarīja Darvinu tik īpašu?
Darvins pētīja un rakstīja par ļoti plašu tēmu loku. Visa 
viņa pirmā publicētā grāmata bija veltīta akmeņiem, un 
pēdējā bija par tārpu dzīvi un darbiem. Pa vidam viņš 
rakstīja par to, kā veidojas koraļļu rifi, kā pārvietojas 
kāpelētājaugi un par kukaiņēdājaugu noslēpumainajām 
dzīvēm. Visu savu dzīvi Darvins dedzīgi vēlējās izprast 
un izskaidrot to, ko viņš redzēja. Viņš tiešām pamanīja 
lietas un pārdomāja tās. Viņš nekad nepārstāja uzdot 
jautājumus. Darvins arī attīstīja metodes, kā pierakstīt 
informāciju un pētīt mistērijas, lai varētu atrast atbildes. 

Darvins allaž atminējās savas lielās idejas precīzo mirkli: “Es atceros tieši to ceļa gabalu... Atrisinājums, manuprāt, ir tas, ka dominējošo un pieaugošo formu pārveidotie pēcnācēji sliecas pielāgoties daudz un dažādājām vietām dabas saimniecībā.” 1

1. nodala: Ievads
Carlzs Darvins, 1809-1882



Pats svarīgākais - viņš sīki aprakstīja milzum daudz 
dažādu lietu, kuras viņš novēroja dažādās vietās, sekoja 
pierādījumiem un bija gana drosmīgs izteikt idejas, kas 
šķita loģiskas, pat ja arī likās gandrīz neiedomājamas.

 Daudzējādā ziņā Darvins tomēr bija diezgan parasts. 
Viņam ne pārāk labi veicās skolā, un viņš mēdza 
iekļūt nepatikšanās ar tēvu un skolotājiem. Būdams 
pieaudzis, viņš uztraucās, runājot daudz cilvēku priekšā. 
Tā vietā viņš labāk palika mājās kopā ar savu sievu, 
ģimeni un grāmatām. Viņš bija lielisks kolekcionārs, 
eksperimentētājs un domātājs. Pat pirms skolas 
sākšanas viņam ļoti patika sadabūt un pārnest mājās 
jebko, kas auga, lidoja vai rāpoja.

 Darvinam arī diezgan bieži veicās. Viņš iedraudzējas 
ar daudz cilvēkiem savas atvērtības, zinātkāres 
un entuziastisma par dabas vēsturi dēļ. Viens no 
viņiem, Džons Henslovs, botānikas profesors, ieteica 
viņu kā dabas pētnieku un kapteiņa biedru uz Viņa 
Majestātes kuģa Beagle, flotes kuģa, kurš tika sūtīts uz 
Dienvidameriku izpētīt un iezīmēt kartē tās krasta līniju. 
22 gadu vecumā piepildījās Darvina sapnis redzēt dabu 
tropos. Kā kuģa dabas pētniekam viņa pienākums bija 
pētīt pa ceļam atrastos augus, akmeņus un dzīvniekus. 

 Viņš arī daudz lasīja un rakstīja par redzēto, sākot ar 
asinssūcējiem sikspārņiem un kāpelējošiem augiem, līdz 
mīklainām fosilijām un izvirstošiem vulkāniem.
Viņš izmantoja šo laiku, lai izvēdinātu galvu, domātu par 

saviem eksperimentiem un vērotu vietējos 
savvaļas dzīvniekus dažādos gadalaikos. 

 Darvins lielākoties strādāja mājās savā 
studijā-darbistabā. Kamēr viņš strādāja, viņa 
bērni bieži vien spēlējās vai zīmēja un dažkārt 
viņam palīdzēja. Daži zinātnieki domāja, ka 
viņa idejas par sugu izcelšanos un dabisko 
atlasi bija aplamas, bet viņam bija arī daudz 
atbalstītāju. Daudz pazīstamu tā laika 
zinātnieku viesojās Daunhausā. Īpaši draugi, 
tādi kā Džozefs Hukers, kurš kļuva par 
Kjū Karalisko Botānisko Dārzu direktoru, 
viesojās tur, lai strādātu un aprunātos.

 Darvins cieši ticēja, ka viss ir jāpieraksta 
- no detalizētiem novērojumiem līdz 
pusizdomātām idejām. Viņš skricelēja, 
zīmēja attēlus un diagrammas. Viņa 
piezīmes liecina, ka ne vienmēr viņš 
uzreiz saprata, ko redzēja. Ja viņš 
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Darvins 
bija ļoti zinātkārs 

zēns. 1838. gadā viņš 
atcerējās: “Es spilgti atminos 

vēlmi varēt uzzināt kaut ko 
par katru oli manu mājas 

durvju priekšā” 2



iestrēga pie kādas problēmas, viņš veica eksperimentu vai 
lūdza palīdzību kādam no saviem kolēģiem ekspertiem, 
draugiem vai pat pilnīgam svešiniekam. Gandrīz vienmēr 
tie to arī sniedza. Iespējams, tas tāpēc, ka Darvins bija 
laipns, pacietīgs un pieklājīgs cilvēks. Viņš vienmēr 
atcerējās pateikties cilvēkiem par viņu palīdzību – jo īpaši 
augu, dzīvnieku un fosīliju ekspertiem, kuri kļuva par viņa 
draugiem – un viņam nepatika izrādīties.

 Kad Darvins nomira, tieši šie draugi noorganizēja viņa 
apbedīšanu Vestminsteras Abatijā. Viņa kapakmens gulst 
starp karaļiem un karalienēm piederošajiem, kā arī dažiem 
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Darvins lieliski prata pamanīt lietas – 
un viņš to apzinājās! Viņš sacīja savam 

dēlam Frānsisam: “Es domāju, ka 
esmu pārāks par vidusmēra cilvēkiem 
spējā pamanīt lietas, kas viegli paslīd 
uzmanībai, un rūpīgi tās novērot.” 3

Cilvēkiem 
ļoti patika sarunāties 

ar Darvinu. Viņa draugs 
Laboks teicis: “Stunda ar 

viņu... bija brīnišķīgi sirsnīga un 
aizsvēpēja no iztēles zirnekļu 

tīklus gluži kā svaiga 
gaisa vēsma” 4

valsts diženākajiem domātājiem, rakstniekiem, mūziķiem 
un zinātniekiem.

 Piecu ceļojuma gadu laikā viņš ievāca, pierakstīja un 
nosūtīja uz mājām simtiem paraugu. Kad viņš 1836. gadā 
atgriezās Lielbritānijā, Darvins atklāja, ka ir slavens. Viņa 
piezīmju grāmatas, dienasgrāmatas un vēstules, kurās viņš 
aprakstīja ceļojumu, tika izmantotas par pamatu ceļojumu 
grāmatām un zinātniskiem pētījumiem. Viņš teica, ka 
Beagle ceļojums bija svarīgākais notikums viņa mūžā.

 Pēc sava apbrīnojamā ceļojuma Darvins apprecējās 
un apmetās Kentā, Daunhausā. Kā vienu no pirmajiem 
darbiem viņš ierīkoja ap māju smilšu taku. Taka vijās caur 
mežu un atgriezās mājās gar dzīvžogota lauka malu. Katru 
dienu Darvins un viņa suns devās “pārdomu pastaigā” pa 
šo taku.

Kā tev šķiet, kas padara kādu apbrīnojamu?
Vai cilvēkam ir jābūt slavenam, lai viņš būtu izcils?
Vai tu vari nosaukt kādu ideju, kas ir drosmīga un 
neparasta?
Kā tev gribētos, lai cilvēki tevi raksturo – kā gudru, 
ātru, jautru vai laipnu?
Darvins domāja, ka viņam īpaši labi padodas 
pamanīt lietas – kā tev šķiet, kas tev labi padodas?

Jautajumi diskusijai



Neplūc 
augus un 

puķes, kas kādam 
pieder. Vispirms 

lūdz atļauju!
Izvēlies 

lietas no zemes 
– ja ielūkojas 

uzmanīgi, tur ir daudz 
augu. Atceries pēc 

tam nomazgāt 
rokas

Paņem mazliet parastās vai papīra 
līmlentes. Aptin to ap savu roku ar lipīgo 
pusi uz augšu. Lūdz, lai kāds draugs tev 
palīdz, un atceries neaptīt to par ciešu.

Salipinies
Dzīves laikā Darvins kolekcionēja 
jebko, kas auga, rāpoja vai lidoja. 
Viņš bieži mēdza pastaigāties, lai 
ievāktu paraugus vai pārdomātu 
savas idejas. Kādēļ gan nedoties 
pašiem savā “pārdomu pastaigā”?

Dodies laukā “Pārdomu pastaigā” un salasi mazas kripatas un 
krikumiņus. Derēs ziedlapiņas, sēklas un mazas lapiņas.

Atkārto to pašu citā gadalaikā un 
tad salīdzini atšķirības!

Uzmanīgi nogriez savu dabas 
aproci un droši noglabā to.

Nokritušās 
pieneņu ziedlapiņas 
varētu derēt manai 

aprocei 

Nekad 
neaizmaldies 

vienatnē prom 
no pārējiem. 

Pārliecinies, ka kāds 
pieaugušais zina, 

kur tu esi

Nokritušās 
pieneņu 

ziedlapiņas varētu 
derēt manai 

aprocei

Es 
uzpūtīšu 

šo pieneņpūku 
uz savas 
aproces
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Pulkstenis bija četri. Skola bija 
beigusies, un Čārlzs Roberts Darvins 

bija aizņemts. Viņš gulēja zālē, atbalstījis 
zodu rokās, un darīja to, ko viņam patika 
darīt vislabāk. Ko viņš darīja? Viņš cieši 
novēroja to, kas notika viņam pie paša 
degungala. 

 Viņš skatījās uz kukaiņiem sīcam starp puķēm, viņš 
vēroja tārpus kustamies mitrajā zemē, viņš pamanīja, kā 
auga augi. Bet viņš ne tikai skatījās, viņā arī domāja un 
prātoja. Kāpēc kukaiņi dodas pie vienas puķes biežāk 
nekā pie citas? Kāpēc šī auga lapas bija tik atšķirīgas 
no cita turpat blakus? Ko zemē darīja tārpi? Patiesībā 
viņš domāja tik daudz, ka nedzirdēja savas trīs lielās 
māsas saucam “Bobij, Bobij, kur tu esi? Ir tējas laiks.”

 Ierastā kņadā viņas skraidīja pa dārzu pie lielās 
mājas, kurā viņi visi dzīvoja. Ne viņas, ne arī viņš pats 
nezināja, ka astoņgadīgais puika, kuru viņas sauc par 
Bobiju un kurš kavējās uz tēju, izaugs par slaveno 
zinātnieku, Čārlzu Darvinu.

 Karolīne viņu atrada. “Te tu esi,” viņa teica. “Tev 
jau sen vajadzēja būt atpakaļ no skolas. Un tu esi 
aplipis ar dubļiem.” Čārlzs piecēlās. Savam vecumam 
viņš bija gara auguma, ar pelēkzilām acīm un tumši 
brūniem matiem. “Un kas tev šodien ir kabatās?” vaicāja 
Karolīne. Čārlzs ielika savu roku pārpildītajā kabatā un 
izņēma gliemežvākus, akmentiņus, monētas un lapas. 
Karolīne nebija pārsteigta. Viņa zināja, ka Čārlzs bija 
traks uz kolekcionēšanu, tāpat kā uz kukaiņu, augu, 

Ne vienmēr 
Darvins uzvedās, kā to 

gribēja citi, tomēr viņš pirmais to 
atzina. Kā viņš teica savam dēlam 
Frānsisam: “Es daudzējādā ziņā 

biju nepaklausīgs zēns.” 1

1817-1831
  Šrūsberija, Edinburga un
  Kembridža
    Darvins 8-22 gadu vecumā

2. nodala: 
Darvins Noverotajs



apkaunosi sevi un savu ģimeni,” viņš teica Čārlzam.

 Kad Čārlzam bija 16, viņu aizsūtīja uz Edinburgu 
mācīties, lai kļūtu par ārstu tāpat kā viņa tēvs, vectēvs 
un brālis. Taču viņš zināja, ka tas nav piemērots viņam. 
Pirmkārt, viņš nevarēja paciest asinis operāciju laikā. Tā 
vietā viņš pievienojās dabas pētniecības klubam. Viņš 
lasīja daudz grāmatu par akmeņiem un mācījās izbāzt 
dzīvniekus un putnus, kas tolaik bija ļoti modē. Čārlzs 
arī kļuva par putnu vērotāju un savās piezīmju grāmatās 
detalizēti aprakstīja redzēto. Viņš gāja arī medībās un 
šāva, kas viņam likās ļoti aizraujoši.

 Tas viss vēlāk izrādījās noderīgi, kad Čārlzs devās 
savos zinātniskajos piedzīvojumos. Tomēr viņa tēvs 
baiļojās, ka viņa dēls kļūst par kādu, kuru interesē 

akmeņu un dzīvnieku vērošanu. Viņš vienmēr prātoja, 
kāpēc tie ir tādi, kādi tie ir, un kāpēc tie rīkojās tā, kā tie 
rīkojās. Karolīne zināja, ka Čārlzam patiešām patika darīt 
tikai to, kas viņam interesēja; un viņu interesēja būt laukā, 
iet garās pastaigās, pētīt laukus un makšķerēt Sevērnas 
upē, kas tecēja gar viņu dārzu. Viņš varēja būt arī diezgan 
nepaklausīgs, zagt ābolus un izdomāt mežonīgus stāstus.

 Mājās tēja bija gatava. Erasms (īsāk Rass), Čārlza 
vecākais brālis, prātoja, kāpēc meitenes sacēlušas tādu 
kņadu. “Jūs jau zināt, kāds viņš ir. Viņš vienmēr sapņo. 
Atceraties to reizi, kad viņš staigāja pa vecajiem pilsētas 
mūriem par kaut ko aizdomājies un pamanījās nokrist. 
Viņš izdzīvoja. Viņš vienmēr izdzīvo.”

 Gadu vēlāk, kad Čārlzam bija deviņi, tāpat kā Rass, 
viņš sāka iet Šrūsberijas zēnu skolā. Tā bija internātskola, 
bet tik tuvu viņu mājai, ka puiši varēja aizskriet mājās, un 
bieži to arī darīja. Čārlzs nebija labākais skolēns. Viņu 
neinteresēja tādi priekšmeti kā latīņu un grieķu valodas, 
ko pirms gandrīz 200 gadiem cilvēki uzskatīja par zēniem 
vajadzīgu zināt. Kad viņam bija 13, viņš un Rass ierīkoja 
dārza mājiņā zinātnisku laboratoriju; tas bija tik daudz 
aizraujošāk. Abi brāļi bieži vien palika tur līdz vēlai naktij, 
eksperimentējot ar mikstūrām, pulveriem un gatavojot 
smirdīgas lietas. Viņu māsas domāja, ka varbūt viņi 
uzspridzinās māju. Jau pieaudzis Čārlzs teica, ka šajā 
zinātniskajā laboratorijā viņš bija daudz iemācījies par 
to, kā izdarīt zinātnes eksperimentus. Tolaik Čārlza tēvs, 
Doktors Roberts Darvins, nebija pārāk apmierināts. “Tu 
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Bērnībā Darvinam patika 
pamanīt un kolekcionēt lietas. 

Viņš teica: “Līdz skolas 
sākšanai man bija attīstījusies 
patika pret dabas vēsturi un 

kolekcionēšanu. Es mēģināju 
atrast augu nosaukumus un 

kolekcionēju visdažādākās lietas, 
gliemežvākus, zīmogus, markas, 

monētas un izrakteņus.” 2



tikai “šaušana, suņi un 
žurku ķeršana.” Tāpēc 
viņš aizsūtīja Čārlzu uz 

Kembridžas Universitāti ar 
nodomu, ka viņš kļūtu par 
lauku vikāru.
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 Bet Čārlzu tikai arvien vairāk interesēja iepazīt augus 
un dzīvās radības sev apkārt. Viņš joprojām kolekcionēja 
lietas; šoreiz viņu fascinēja vaboles. Kembridžā viņš 
atrada daudz draugu un skolotāju, no kuriem mācīties un 
saņemt iedrošinājumus, jo īpaši profesoru Henslovu, kurš 
mēdza teikt, ka viņš nekad nepārstāj uzdot jautājumus. 
Čārlzs nolika savus eksāmenus, bet visvairāk viņš vēlējās 
sakravāt somas, doties tropiskā piedzīvojumā un redzēt 
dabu citās zemēs. Līdz tam vēl bija mazliet jāpagaida. Bet 
nāca arī viņa izdevība.

Vai tu vari zālē ieraudzīt kukaiņus un puķes?
Kas aug ap tavu māju?
Ko tev padodas ievērot? Vai tu zini visas ātro auto 
markas vai dažādu suņu sugas? Vai varbūt tu labi 
atpazīsti sejas?
Kura no lietām, ko tev patīk darīt, palīdzētu tev 
kļūt par zinātnieku?

Darvins vienmēr bija 
sapņojis doties tropiskā 
piedzīvojumā, lai redzētu 

vairāk dabas. Viņš nevarēja 
pārstāt par to domāt un 
teica: “Mans prāts riņķo 
tikai ap Tropiem... Esmu 
tā pārņemts, ka gandrīz 

nevaru nosēdēt mierā.” 3

Darvina 
tētim nepatika, 

ka viņš pavada visu 
savu laiku, pētot dabu. 

“Tu apkaunosi sevi 
un savu ģimeni,” 
viņš teica savam 

dēlam. 4

Jautajumi diskusijai



Atrodi koku netālu no 
mājām un padari to 
par savējo. Regulāri to 
apciemo, lai redzētu, kā 
tam klājas.

Ja tu klusi nogaidīsi, varētu parādīties dzīvnieki 
un kukaiņi, kas izmanto tavu koku ēdienam un 
pajumtei.

Uzmanies, koki!
Kad Čārlzs Darvins bija mazs zēns, viņš bija ļoti iemīļojis 
ēdamā kastaņa koku savā dārzā. Viņam un māsai katram 
tajā bija savas īpašās sēdvietas.

Dažādos gada laikos tu vari sajust tā ziedu vai lapu 
smaržu, iedēstīt tā sēklas vai fotogrāfēt to sniegā.

Pirms tu attapsies, tu jau 
dosi tam vārdu!

Atceries:
•  Nekad nenomaldies vienatnē
•  Pārliecinies, ka kāds 

pieaugušais zina, kur tu esi
•  Kāpt kokos var būt bīstami. 

Atstāj to vāverēm, ja vien tev 
nepalīdz kāds pieaugušais.

Iepazīsti to labāk, 
nokopējot mizas rakstu 
ar zīmuļiem un papīra 
lapu. Koku stumbri 
mainās platumā 
dažādos dienas 
laikos – vai tu vari 
izmērīt stumbru 
un ievērot 
atšķirību?



Viņa Majestātes 
Kuģis Beagle kuģoja 

prom no Plimutas ceļā uz 
Dienvidameriku, lai veidotu 

tās krasta līnijas kartes. Uz klāja Čārlzs 
Darvins apskatīja kajīti, kurā viņam būs 
jādzīvo nākamos piecus gadus. Tā bija 
ĻOTI maza. Vēljovairāk, tās vidū bija liels 
galds un cauri grīdai slējās viens no kuģa 
mastiem. Darvinam vajadzēja piekārt savu 
šūpuļtīklu pāri galdam un gulēt gandrīz ar 
degunu griestos. 

 Bija pagājušas divas dienas pēc 
Ziemassvētkiem, un Darvins bija bijis 
prom no mājām nedēļām ilgi. Kā viņš 
jutās? Mazliet skumjš, [page break] 
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Darvins zināja, ka viņa 
garais ceļojums mainījis 

viņa dzīvi. Viņš teica: 
“Beagle ceļojums bijis 

līdz šim svarīgākais 
notikums manā dzīvē un 
tas ir noteicis visu manu 

karjeru.” 1

pamesdams cilvēkus, kurus viņš visvairāk mīlēja, un 
pamest cilvēkus, kurus viņš visvairāk mīlēja, un mazliet 
baidījās, jo nezināja, kas notiks tālāk. Tomēr visvairāk 
viņu patīkami satrauca un darīja laimīgu būt šajā kuģī, 
doties uz vietām, par kurām bija sapņojis jau no mazām 
dienām. Darvins smaidīja, atceroties grāmatu, kuru 
bija aizņēmies no drauga skolā. To sauca “Pasaules 
brīnumi”, un viņš to bija pārlasījis atkal un atkal, 
ilgodamies apceļot pasauli un iepazīt iepriekš neredzētas 
vietas, cilvēkus un lietas.

 Bet Darvins varēja arī nenokļūt uz Beagle klāja. 
Viņš bija pametis Kembridžas Universitāti un gatavojās 
pavadīt atlikušo dzīvi kā vikārs lauku baznīcā. Šis bija 
darbs, kurā varētu atlikt daudz brīvā laikā, lai turpinātu 
kolekcionēt, novērot un pētīt akmeņus, augus, putnus un 
visu ar dabas vēsturi saistīto, kas bija viņa aizraušanās. 
Tad Darvinam atrakstīja Džons Henslovs, viņa draugs 
un skolotājs no Kembridžas. Viņš ziņoja, ka Roberts 
Ficrojs, Viņa Majestātes kuģa Beagle kapteinis, meklēja 
kādu, kas varētu viņu pavadīt ceļā un būt arī kuģa 
dabas pētnieks. Šis cilvēks pētītu, ievāktu un aprakstītu 
akmeņu, augu un dzīvnieku paraugus. Darvins zināja, 

1831-1836
 Beagle ceļojums
 Darvins 22-27 gadu 

vecumā

3. nodala: 
Darvins Atklajejs
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ka tas bija viņa sapņu darbs. Viņam izdevās pārliecināt savu 
tēvu viņu laist ceļā un apmaksāt visu nepieciešamo. Par laimi, 
Darvina tēvs bija bagāts un dāsns vīrs.

 Pirmās nedēļas jūrā nebija vieglas. Darvinam bija smaga 
jūrasslimība, un pagāja laiks līdz viņš iemanījās tikt iekšā un 
ārā no sava šūpuļtīkla. Bet viņš nenožēloja, ka ir uz kuģa, un 
nepārstāja patīkami satraukties. Viņš labi sapratās ar diviem 
pārējiem jaunajiem vīriem, ar kuriem viņš dalīja mazītiņo 
kabīni, un ar Ficroju, kurš bija diezgan īgns. Viņš bija droši 
noglabājis visu līdzpaņemto ekipējumu – pistoles, bisi, 
teleskopu, kompasu, mikroskopu, piezīmju grāmatas, burkas 
kolekcionēšanai; viņa vērtīgās grāmatas stāvēja plauktā. 
Viņam bija viss zinātniskam pētniekam nepieciešamais. Drīz 
viņš rakstīja savai jaunākajai māsai Karolīnei, ka divus reiz 
divus metrus lielā telpa, kurā viņam bija jāstrādā bija īpaši 
“ērta dažādiem darbiem, viss ir pa rokai”.

 Beagle pavadīja četrus gadus gar Dienvidamerikas 
krastiem, dodoties garām Hornas ragam un tālāk līdz 
Galapagu salām. Tad viņi kuģoja pāri Klusajam okeānam uz 
Jaunzēlandi, Austrāliju, Kokosu salām un, atgriežoties mājās, 
apstājās Dienvidāfrikā. Jebkurā vietā, kur kuģis apstājās, 
Darvins devās pētīt. Viņš nevarēja sagaidīt, kad nokāps no 
kuģa un būs laukā “ar debesīm jumta un zemi galda vietā”. Un 
viss, ko viņš redzēja, viņu pārsteidza, sajūsmināja un aizrāva. 
Kembridžā viņš bija bijis apsēsts ar vaboļu kolekcionēšanu. 
Brazīlijā viņš bija “sajūsmas delīrijā”, jo “lai kur vaboļu 
mednieks skatītos, pamana arvien jaunus dārgumus.” Par 
kādu citu lielisku dienu viņš rakstīja: “Es atgriezos krastā, 

kāpdams pa vulkāniskiem 
akmeņiem, dzirdot nezināmu 
putnu notis un redzot jaunus 
kukaiņus lidināmies starp vēl 
jaunākiem ziediem... Tas bija gluži 
kā aklajam atgūt redzi.”

 Darvins rakstīja dienasgrāmatu, 
kurā “rūpīgi un spilgti aprakstīju visu 
redzēto”. Viņš daudz redzēja un satika 
dažnedažādus cilvēkus. Viņš kuģoja pa 
upēm, kāpa kalnos, šķērsoja tuksnešus 
un kopā ar Dienvidamerikas kovbojiem 
zirgu mugurās devās medībās. Viņš redzēja 
vulkānus un piedzīvoja zemestrīces. Viņš 
atklāja milzu seno, izmirušo dzīvnieku 
fosīlijas, vēroja aisbergus sagrūstam 
un sadrūpam jūrā un atklāja vairāk 
pārsteidzošu augu nekā viņš jebkad bija 
iedomājies.

“Atklāt nepierakstīto 
augu un dzīvnieku dzīvi Darvinam 

likās lieliski. Baijā Darvins reiz teica: “Es 
atgriezos krastā, kāpdams pa vulkāniskiem 
akmeņiem, dzirdot nezināmu putnu notis un 

redzot jaunus kukaiņus lidināmies starp 
vēl jaunākiem ziediem. Šī ir bijusi... 

lieliska diena.” 2



 Lai kur dotos, viņš ievāca paraugus. 
Darvins iepakoja un pudelēs noglabāja kaulus, 
akmeņus, dzīvnieku ādas un putnu spalvas. 
Viņš uzmanīgi nospieda simtiem augu. Viņš 
rūpīgi aprakstīja tieši kur atradis augu augam 
vai kukaini dzīvojam; viņš aprakstīja to daļas 
un dažreiz uzzīmēja aptuvenus attēlus. 
Darvins vēroja uzmanīgi un pamanīja 
atšķirības.

 Kad vien iespējams, Darvins sūtīja 
mājās ievāktās lietas ar dažām piezīmju 
grāmatām un dienasgrāmatām. Un viņš 
allaž rakstīja vēstules.
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Kas no tā, ko esi redzējis, ir tevī izraisījis 
ziņkārību, licis uzdot jautājumus?
Kā tu jūties, redzot, sajūtot smaržu vai 
pieskaroties lietām, kas aug?
Vai tu kādreiz esi stāvējis lietū zem koka? Ko tu 
pamanīji?
Kā tev šķiet, kas ir mums visnoderīgākais augs?

Jautājumi diskusijai

Darvinu 
apbūra augi un 

dzīvnieki, ko viņš 
ieraudzīja Galapagu salās. 
1835. gadā viņš teica: “Šī 

arhipelāga dabas vēsture ir 
tiešām ievērojama: tā pati par 

sevi šķiet kā maza pasaule; 
vairums tās dzīvnieku un 

augu iedzīvotāju nav 
atrodami nekur 

citur.” 3

Pēc atgriešanās viņš atklāja, ka ir diezgan slavens un tiek 
uzskatīts par “zinātnieku”. Ceļojumos atrasto un pamanīto 
viņš atcerējās visu mūžu, un viņš visu atlikušo dzīvi 
turpināja uzdot jautājumus. Kāpēc dažas lietas izskatās 
līdzīgi, bet citas tik atšķirīgi? Kāpēc dažas lietas ir tik 
dažādas vietās ar vienādu klimatu?

 Jaunais vīrietis, kurš jutās skumjš, bailīgs un satraukts, 
kad Beagle sāka savu ceļu, nezināja, ka šis ceļojums būs 
svarīgākais notikums viņa dzīvē. Tāpat viņš nezināja, 
ka viņa jautājumi un rūpīgie pētījumi aizvedīs viņu pie 
ārkārtīgi lielas idejas, patiešām, vienas no lielākajām un 
svarīgākajām idejām visā zinātnē.



•
•

•

•

Blaktis
Kamēr Čārlzs Darvins bija Brazīlijā, 
viņš novēroja brīnumainus 
tauriņus, lēkājošus zirnekļus, 
maitēdājvaboles un skudru 
armijas. Kādi ložņājoši un 
rāpojoši radījumi dzīvo tavā 
apkaimē?

Apskati savu izvēlēto krūmu vai koku. Tev tas 
ir augs, bet mazajiem mini-zvēriem, kas tajā 
dzīvo, tā ir kafejnīca, ģimenes mājvieta vai 
viesnīca. Ko tavas vaboles darīja pirms tavas 
atnākšanas?

Sameklē vecu baltu palagu 
un noliec to zem koka vai 

krūma zariem. Neaizmirsti pateikt kādam 
pieaugušajam, kur tu dodies. Tāpat arī 
paņem kādu sev līdzi – kopā ar draugu ir 
jautrāk.

Viegli pakrati zarus un apskaties, 
vai kādi kukaiņi nav nokrituši uz 
palaga. Pirms viņi aizmūk prom, 
uzmanīgi viņus apskati.

Viegli izkrati palagu, lai 
vaboles var atrast savu 

ceļu uz mājām.

Meklē šīs pazīmes

Tīkli starp lapām vai

Apskrubinātas lapas?
Mizā vai lapās izraktituneļi?

ap zirnekļu oliņāmapvilktas zīdasegas?

Citas zemlapām saskatāmasoliņas?

Dabū visas 
vaboles prom 
pirms tu atdod 

palagu!

Skaties 
šeit!

Vai tu palūdzi 
saimniekam, 

vai vari to 
aizņemties?”



Beagle 
ceļojuma laikā 

Darvinam ļoti patika 
ierasties eksotiskās vietās. Kā 
viņš reiz teica: “Tropu īpatnējā 
atmosfēra bija ļoti interesanta: 
ja vien svaigi no jūras ieradies 

cilvēks, kurš pirmo reizi iet pa 
kokosriekstu audzi, var spriest 

par kaut ko vairāk nekā 
savu laimi.”1
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Divas dienas pēc Ziemassvētkiem 1831. 
gadā Čārlzs Darvins stāvēja uz Viņa 

Majestātes Kuģa Beagle klāja, kamēr tas 
pameta Plimutu, lai kuģotu apkārt pasaulei. 
Šajā ceļojumā notikušais pārvērta viņu no 

parasta cilvēka par zinātnieku.

 Ko Darvins darīja uz Beagle? Viņš bija dabas 
pētnieks. Jebkurā vietā, kur kuģis apstājās, viņam 
vajadzēja atrast augus, dzīvniekus, putnus, akmeņus 
un fosīlijas. Tas bija viņa sapņu darbs. Viņš to dabūja, 
jo bija entuziastisks kolekcionārs, viņam ļoti interesēja 
daba un viņš šo to zināja par akmeņiem. Viņš nebija īpaši 
apdāvināts skolā, bet viņam labi padevās pamanīt lietas 
un apdomāt redzēto.

 Ceļojuma laikā Darvins rakstīja detalizētu 
dienasgrāmatu. Viņš sūtīja atpakaļ ievākto lietu 
paraugus. Viņš rakstīja vēstules par to, ko bija redzējis. 
Viņš lasīja grāmatas, kas sniedza viņam vairāk ideju, 
vedināja viņu pētīt uzmanīgāk un uzdot vairāk jautājumu. 
Viņš vienmēr domāja un uzdeva jautājumus par lietām, 
ko redzēja.

 Darvinam bieži bija jūrasslimība un dažkārt drudzis. 
Viņš gulēja savā šūpuļtīklā, kas bija piekārts pie viņa 
mazās kabīnes griestiem, pa mazo lodziņu virs sevis 
vēroja debesis ārā un vēlējās, lai kuģis ierastos kādā 
ostā, kur viņš varētu doties laukā un pētīt. Kad tas 

1831-1836
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4. nodala:  
Darvins Domatajs



“Vēl viens liels iedvesmas avots bija 
augu daudzveidība. Darvinu “piesaistīja 

neskaitāmo paparžu un mimozu sugu lapu 
ārkārtīgā elegance... prātu piepilda un 

pacilā apbrīns, pārsteigums un 
cēla pazemība.” 2
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notika, viņš domāja tikai par to, kā būšana sauszemē 
un pastaigas starp visiem tropiskajiem augiem lika 
viņam justies. Viņš bija lasījis par augiem grāmatās 
un sapņojis tos redzēt, bet, patiesi tos ieraugot, viņam 
aizrāvās elpa. Tikko no jūras un pirmo reizi iedams 
pa kokosriekstu audzi, Darvins nekad nebija juties tik 
laimīgs. Viņš domāja, ka pārsteidzošās ziedu krāsas un 
formas padarītu floristu traku. Mežā viņš skatījās augšup 
uz biezajām lapotnēm, tad lejup uz savām kājām un 
ieraudzīja, ka viņš staigā pa skaistām, elegantām simtiem 
dažādu paparžu un mimozu lapām. Viņš gandrīz nespēja 
atrast vārdus, lai aprakstītu savas izjūtas; viņš bija tik 
apbrīna un pārsteiguma pilns.

 Ceļojot iekšzemē, Darvins domāja par kaut ko citu. 
Viņš ievāca informāciju no vietējiem iedzīvotājiem par 
augiem un to lietošanu. Kādā vietā mežs bija iztīrīts, lai 
varētu audzēt pupiņas, cukurniedres un rīsus. Darvinu 
interesēja cilvēku stāstītais par kādu augu, kura katrai 
daļai bija pielietojums. Lapas un kātus ēda zirgi, saknes 
tika sagrūztas putrā, kuru, izspiežot sausu un izcepot, 
ieguva miltainu masu, kuru visi ēda. Bet viņš arī uzzināja, 
ka šī paša auga sula bija ļoti indīga un pirms dažiem 
gadiem kāda govs bija mirusi, to iedzerot. Šis fakts 
Darvinu ieinteresēja un lika aizdomāties.

 Pat iekļūšana tropiskā vētrā vedināja Darvinu prātot. 
Viņš patvērās zem koka, kura lapas un zari bija tik resni, 
ka angļu lietus nekad tiem netiktu cauri. Dažas minūtes 
vēlāk pa stumbru notecēja maza ūdens straumīte. Tas 

izskaidro, Darvins prātoja, kāpēc 
zem kājām viss tā zaļoja un mājās 
tā dzeltēja. Vieglais angļu lietutiņš 
būtu iztvaikojis pirms tiktu līdz 
zemei.

 Kāda lieta šajos ceļojumos 
Darvinu sadusmoja. Viņš 
nevarēja saprast, kāpēc tik 
daudz cilvēku vietās, ko viņš 
Dienvidamerikā apmeklēja, bija 
vergi. Vergu saimnieki viņam dažādi 
skaidroja, kāpēc turēt vergus un likt 
viņiem apstrādāt zemi ir nepieciešami 
nevis nepareizi. Bet Darvins uzskatīja, 
ka viņiem nav taisnība un ka viņu 
argumenti ir vāji.

 Darvins uzskatīja, ka būt Beagle 
dabaspētniekam ir svarīgākais, kas 
noticis viņa dzīvē. Kad viņš atgriezās 
Lielbritānijā, viņš turpināja domāt 
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par visu redzēto un ievākto un strādāja ar visām rūpīgi 
veiktajām piezīmēm. Viņš turpināja būt zinātkārs un uzdot 
jautājumus. Viņš eksperimentēja, vēlreiz un vēlreiz savā 
prātā pārcilāja idejas un sarežģītas problēmas. Dažkārt 
viņam vajadzēja strādāt vienatnē. Bet kad viņš iestrēga vai 
viņam bija nepieciešama palīdzība, viņš vērsās pie saviem 
draugiem un citiem zinātniekiem pēc prāta papildspēkiem.

 Viens no viņa domāšanas rezultātiem bija tiešām liela 
ideja, kas mainīja veidu, kā mēs domājam par sevi un savu 
pasauli. Šī ideja un viss viņa darbs ar augiem padarīja 
Darvinu slavenu; bet lai cik slavens viņš arī nebūtu, viņš 
turpināja domāt par to, cik skaista un brīnumaina ir pasaule 
un kā tā lika viņam justies.

Kas no tā, ko esi redzējis, ir tevī izraisījis 
ziņkārību, licis uzdot jautājumus?
Kā tu jūties, redzot, sajūtot smaržu vai 
pieskaroties lietām, kas aug?
Vai tu kādreiz esi stāvējis lietū zem koka? Ko tu 
pamanīji?
Kā tev šķiet, kurš ir mums visnoderīgākais augs?

Vietās, kur Darvins ceļoja, klimatiskie apstākļi 
atšķīrās no mājās pazīstamajiem. Viņš 

redzēja augus, kas bija labi pielāgojušies 
savai videi. Brazīlijas lietusmežā viņš iekļuva 
tropiskā vētrā un stāstīja: “Es mēģināju atrast 

pajumti zem tik resna koka, zem kura mani 
nekad nesasniegtu parastais angļu lietus, 
bet šeit... maza straumīte tecēja lejup pa 

stumbru. … Ja lietusgāzes būtu līdzīgas tām, 
kas sastopamas aukstākā klimatā, mitrums 

tiktu absorbēts vai iztvaikotu pirms būtu 
sasniedzis zemi.” 3

Augi 
Darvinam 

likās ārkārtīgi 
iedvesmojoši. 

Kādu reizi viņš teica: 
“Es ievācu daudz 

pārsteidzošu krāsu 
ziedu, pietiekami, 
lai padarītu kādu 
floristu traku.”4

Jautajumi diskusijai



Ceļojumā uz Taiti Darvins gulēja 
vietējo cilvēku taisītā pajumtē. Kādu 
rītu viņu agri pamodināja skaņa, 
spēcīgam lietum sitoties pret viņa 
banānu lapu jumtu. Savā ceļojuma 
piezīmju grāmatā viņš rakstīja par 
satiktajiem cilvēkiem un to, kā viņi 
savā ikdienas dzīvē izmantoja augus. 
Kādiem mērķiem tu izmanto augus?

Kas šorīt notika?
Vai tu saģērbies, nomazgāji 
savu seju ar ziepēm, apēdi 
pārslas ar pienu un iztīrīji 
zobus?
Tu varētu būt pārsteigts 
uzzinot, cik daudz mēs 
izmantojam augus. Tie ir 
mums visapkārt!

Augi 
pajumtei

Augi, lai lietu 
izgatavošanai

Augi 
medicīnai, veselībai 

un labsajūtai

Augi ēdienam

Augi 
iedvesmai

Tā ir laba doma. 
Izšķirsti vecos 

žurnālus un 
izgriez bildes, 
kas tai derēs

Es 
taisīšu 
kolāžu

No paroc giem garsaugiem l dz noder gajam jukam



Darvins bija ļoti 
lepns, ka ir tapis atzīts par īstu 

kolekcionāru. Viņš teica: “Neviens 
dzejnieks nekad nav jutis lielāku sajūsmu, 

redzot sava pirmā dzejoļa publikāciju, 
par mani, redzot Stīvena Britu Kukaiņu 
Ilustrācijās maģiskos vārdus “notvēris 

Č. Darvins, Eskv.”1
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Bija 1828. gads un Kembridžas Universitāti bija 
pārņēmis jauns neprāts – vaboļu trakums. 

Čārlzs Darvins izmisīgi cīnījas ar kādu citu 
studentu par labāko neparasto vaboļu kolekciju. 
Kādā pēcpusdienā, medīdams vaboles, Darvins 
uzmanīgi nolobīja koka mizu. Apbrīnojami! Tur 

bija divas retas vaboles. Viņš tās notvēra, 
katru savā rokā.

 “Vaboļu Bebingtons šīs nedabūs,” viņš triumfā 
nodomāja. Tad ar acs kaktiņu Darvins ievēroja vēl kādu 
vaboli, tikpat neparastu. Ko iesākt? Viņš nespēja pieļaut 
vēl viena parauga zaudējumu. Darvins veikli iegrūda 
vienu no vabolēm mutē, atbrīvojot roku, lai noķertu 
trešo. Tā nebija laba doma. Vabole reaģēja, izšļākdama 
drausmīgas, degošas sulas strūklu viņa mutē. Darvins 
izspļāva vaininieci un nometa pārējās vaboles.

 Šī pieredze tomēr nenovērsa Darvinu no vabolēm. 
Tajos Ziemassvētkos viņš bija plānojis brīvdienās 
apciemot savu draudzeni un viņas ģimeni, tomēr 
neieradās. Viņa viņam rakstīja: “Es pieņemu, tevi atturēja 
kādas dārgas mazas Vabolītes.” Un viņai droši vien bija 
taisnība.

 Kolekcionēšana Darvinam nebija nekas jauns. 
Bērnībā viņa kabatas vienmēr bija pilnas ar akmeņiem, 
monētām, gliemežvākiem un citām interesantām lietām, 
ko viņš atrada. Tolaik kolekcionēšana bija diezgan 
populārs hobijs. Lielās mājās cilvēki izrādīja savus 
izbāztos dzīvniekus un putnus vai savus eksotiskos 
augus. Bet Darvins nebija lielībnieks vai “mana kolekcija 
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5. nodala:  
Darvins Kolekcionars



ir labāka par tavējo” cilvēks, pat ja viņš sacentās ar Vaboļu 
Bebingtonu! Viņš gribēja aprakstīt un pierakstīt lietas, ko 
atrada, un viņu interesēja daudz vairāk nekā tikai vaboles. 
Kembridžā Darvins devās garās pastaigās kopā ar Džonu 
Henslovu, botānikas profesoru, un nekad nepārstāja viņu 
iztaujāt par augiem. Darvins vienmēr gribēja lasīt darbus, 
kas sniegtu viņam idejas un palīdzētu saprast. Tas viss 
viņu padarīja par īsto cilvēku dabas pētnieka amatam 
uz Viņa Majestātes kuģa Beagle, un profesors Henslovs 
nevilcinājās viņu šim darbam ieteikt.

 Kad vien Beagle apstājās sauszemē, Darvins devās 
vākt paraugus. Brazīlijas lietusmežā viņš ievāca “vairākus 
pārsteidzoši krāsainus ziedus - pietiekami, lai padarītu 
kādu floristu traku.” Bet ievākšana bija tikai pirmais 
solis. Katrai lietai bija vajadzīga etiķete, un to vajadzēja 
iegrāmatot. Darvins par katru veica piezīmes, aprakstot 
tās izskatu, kur tā tikusi atrasta un jebkādus citus 
novērojumus. Bez derīgas etiķetes zinātnieki paraugus 
nevarētu izmantot, atgriežoties Anglijā pēc garā jūras 
ceļojuma. Dzīvniekus vajadzēja saglabāt vai apstrādāt, 
ietīt vai salikt pudelēs, nodīrāt vai izžāvēt. Augu paraugus 
vajadzēja uzmanīgi izžāvēt un nospiest. Tas bija liels 
darbs, bet Darvins bija tik aizņemts ar ievākšanu, ka viņa 
pirmā akmeņu, augu, kukaiņu un dzīvnieku krava bija 
gatava sūtīšanai profesoram Henslovam tikai astoņus 
mēnešus pēc tam, kad Beagle pacēla buru.

 Tikai aptuveni gadu pēc ceļojuma sākuma viens no 
kuģa komandas, Saims Kovingtons, 17 gadus vecs puisis, 

Cilvēki, ar kuriem Darvins 
strādāja, bija pārsteigti par 

viņa optimismu. Beagle 
kapteinis Roberts Ficrojs 
atcerējās Darvina pozitīvo 
domāšanu – pat tad, kad 
viņam bija jūrasslimība! 
“Labi, esmu priecīgs, ka 
esam atkal mierīgi jūrā, 

jo varēšu sakārtot savas 
kolekcijas un pieķerties 
darbam metodiskāk.”3

kurš bija bijis 
kuģa puika un 
remonstrādnieks, 
kļuva par Darvina 
asistentu. Viņš 
strādāja kā 
sekretārs un 
mednieks un 
iemācījās arī 
izbāzt dzīvniekus. 
Saims un Čārlzs 
strādāja un ievāca 
tik daudz, ka 
kuģa virsleitnants 
sūdzējas par 
‘atkritumiem’, kas krājās uz 
klāja, un kapteinis aprakstīja cik 
Darvins un Kovingtons dedzīgi 
strādāja ar savām cērtēm, lai izceltu 
milzu fosīliju, kas izrādījas senais 
milzu sliņķis. Darvins bija ļoti rūpīgs 
savu piezīmju sastādīšanā. Viņam bija 
Zooloģiskā Dienasgrāmata, kurā viņš 
pierakstīja novērojumus par augiem 
un dzīvniekiem, un Ģeoloģiskā 
Dienasgrāmata, kurā viņš rakstīja 
piezīmes par akmeņiem un fosīlijām.

 Kovingtona galvenais pienākums 
bija palīdzēt uzturēt Sugu Katalogu – 
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sarakstus un piezīmes par visām 
viņu ievāktajām lietām. Tāpat viņš 
sakravāja mucas, lai varētu nosūtīt 

uz Angliju vairāk paraugu.

 Kad paraugi ieradās 
Kembridžā, tie radīja daudz 

satraukuma un intereses. Darvina draugi arī 
publicēja viņa piezīmju un dienasgrāmatu 
fragmentus, tādēļ, pēc pieciem gadiem 
atgriežoties, viņš bija tāda kā slavenība 
un ieredzēts kā nopietns zinātnieks. Viņš 
turpināja strādāt ar lietām, ko ievāca uz 
Beagle.

 Dažos gadījumos viņš atklāja, ka viņa 
piezīmes ne vienmēr bijušas perfektas. 

Galapagu salās viņš ievāca mazus 
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Mūsdienu augu meklētāji izdara detalizētas 
piezīmes, uzmanīgi nospiež un izžāvē paraugus, 
veic iepriekšējus pētījumus un vienmēr tur acis 
vaļā – gluži kā Darvins.
Kā tev šķiet, kura no šīm darbībām ir 
vissvarīgākā?
Kā tev šķiet, kura no tām tev varētu padoties?

putniņus. Kāds zinātnieks Anglijā, Džons Gulds, ievēroja, 
ka tās visas ir žubītes, lai gan tām bija atšķirīgas formas 
knābji. Knābju forma bija atkarīga no tā, vai viņas ēda 
sēklas, kaktusus vai kukaiņus. Gulds domāja, ka dažādās 
žubītes visticamāk nāca no dažādām salām, tādēļ to uztura 
dažādība bija atkarīga no to vides. Bet viņš nevarēja par to 
pārliecināties, jo Darvins nebija pierakstījis, kur tieši katrs 
putns ticis atrasts. Darvins nekavējoties sāka sazināties ar 
visiem, kam varētu būt kāda informācija par šiem putniem, 
jo tā bija ļoti aizraujoša doma un viņam bija nepieciešami 
pierādījumi, lai to pamatotu.

 Šāds darbs un daudz jaunu eksperimentu, ko Darvins 
izdarīja, lai pārbaudītu savas domas, bija daļa no viņa 
lielās un izaicinošās idejas, ka visām dzīvajām radībām ir 
kopēja izcelsme.

Pat ja viņš nebija bijis izcils 
skolnieks, Darvina skolas direktors 

ar viņu ļoti lepojās. Profesors 
Sedžviks reiz rakstīja: “Viņam 

ārkārtīgi labi veicas Dienvidamerikā, 
un viņš jau mājup ir nosūtījis 
nepārspējamu kolekciju. Viņa 

došanās Atklājumu ceļojumā bija 
labākā lieta pasaulē.” 3

Jautajumi diskusijai



Ceļojumā uz Taiti Darvins kāpa smailās virsotnēs un riskēja 
ar savu dzīvību, lai atrastu retus un nomaļus lietusmeža 
augus. Kādēļ gan neizpētīt savus vietējos urbānos džungļus? 
Netālu no mājām ir daudz augu, kuriem piemīt vajadzīgais 
X-faktors, lai izdzīvotu skarbos apstākļos.

Augi aug ne tikai puķu dobēs un pļavās. Pilsētas 
centrs vai aizaudzis zemes pleķis ir dažu izturīgāko un 
iespaidīgāko apkārtnes augu mājvieta.

Izveidojiet paši savu uzvarētāju dēli, dodot 
augstāko punktu skaitu drosmīgākajiem augiem.

Neaizmirsti ieskatīties 
visneiedomājamākajās vietās. 
Varonīgi, drosmīgi un apņēmīgi 
augi augs pat notekās un 
notekcaurulēs. Skaties augšup, 

lai ieraudzītu augus, kas 
dīgst no augstu ēku sienām.

Pasaki 
pieaugušajam, 
kur tu dodies. 
Neaizmaldies 

vienatnē!

Vai, 
paskaties uz 

šo. Kā tas tika 
tur augšā?

Uzmanību:
Ja reiz tu sāc 

kuplos cīnītājus 
meklēt, ir grūti 

apstāties!

Zāle starp ietves

plāksnēm - Nav slikti

Pie sienas augošas 

pienenes - īri labi

Papardes mitrā, ēnainā

vietā - Aiziet!

Krūms, kas aug no

notekas vai sienas

- Iespaidīgi

Mazs osītis, kas aug 

pusceļā uz baznīcas

torņa smaili! - Uzvarētājs!

Kuplo uzvaretaju delis
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1855, Daunhausa
 Darvins 46 gadu vecumā

Līdzās citam vēstulē izteiktam 
lūgumam, Darvins uzdeva savam 

draugam Ītonam papildu jautājumu, 
meklējot vairāk ziņu par to, kā 

dzīvnieki izplata sēklas: “Pēdīgi 
(ja vien tev mani jautājumi jau nav 

apriebušies), vai tu kādreiz esi 
izmeklējis raudu un citu balto zivju 

vēderus?…

…Vai tās kādreiz ēd 
sēklas? Jo tāpat kā 
Džeka būvēto māju, 

gārnis varētu apēst zivi 
ar ūdensauga sēklu un 
aizlidot uz citu dīķi.”1

Cārlzs Darvins aizpogāja savu silto melno mēteli, 
uzvilka savu lielo melno cepuri un pasauca suni. 

Bija laiks pārdomu pastaigai. Viņš devās cauri dārziem un 
pāri Daunhausas pagalmam līdz vietai, kur sākās smilšu 
taka, kuru viņš ierīkoja drīz pēc tam, kad kopā ar sievu 
Emma pārcēlās no Londonas uz Kentu ar saviem diviem 
mazajiem bērniem. Taka vijās cauri mežam un atgriezās 
mājup gar dzīvžogotu lauku.

 Takas sākumā bija trīs akmeņu rinda. Darvins paspēra 
malā pirmo akmeni ar savu spieķi. Viņš pārvietoja otro 
un trešo, atkal un atkal pastaigājoties apkārt. Šī bija trīs 
akmeņu problēma.

 Darvins devās Smilšu Pastaigā vismaz reizi dienā un 
nereti biežāk. Staigāšana palīdzēja viņam domāt. Šodien 
viņš domāja par kādu lietu, ko bija pamanījis, būdams 
dabas pētnieks uz Viņa Majestātes kuģa Beagle klāja 
pirms vairāk nekā divdesmit gadiem. Viņš apbrīnoja to, kā 

6. nodala: 
Darvins Izmekletajs
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sēklas nokļuva no vienas vietas citā – kā tās izplatījās. 
Kad viņš bija Kokosu salās Indijas Okeāna vidū, viņš 
prātoja, kādēļ viņš tur atrada tos pašus augus, kas 
auga kontinentā tūkstošiem jūdžu attālumā. Kā augi tur 
nokļuva? Vai tie patiešām būtu varējuši izdzīvot garajā 
ceļā pa sāļo jūru?

 Viņš bija lasījis kāda zinātnieka idejas, kurš izskaidroja 
šo mīklu, apgalvodams, ka attāli zemes gabali kādreiz 
bijuši savienoti ar sauszemi. Bet Darvinu šī ideja 
neapmierināja. Viņš gribēja saprast visu viltīgo problēmu 
par to, kā sēklas nokļuva no vienas vietas citā. Darvins 
pastaigājās pa Smilšu Taku līdz izlēma, kas darāms. 
Viņam vajadzēja atgriezties pie pamatiem un veikt 
eksperimentu.

 Atpakaļ mājās Darvins apsēdās savā ērtajā studijā 
un turpināja domāt. Ienāca viņa bērni. Viņi braukājās 
apkārt ar krēslu uz riteņiem un zīmēja uz papīra 
strēmelēm tāpat kā viņi mēdz bieži vien darīt, kamēr viņš 
strādāja. Kad viņš bija izlēmis, ko darīt, līdzīgi kā citiem 
eksperimentiem, Darvinam sākumā vajadzēja savākt viņa 
ekipējumu. Viņš ievāca sēklas, pagatavoja sālsūdeni un 
pat uz gadu tajā iemitināja dažus jūras dzīvniekus, lai 
pārbaudītu tā pareizību. Viņš iepildīja mājās gatavoto 
sālsūdeni stikla pudelēs, iemeta tur dažādas sēklas, 
piemēram, salātus, piparus, kāpostus, sīpolus, seleriju, 
rabarberus un auzas un gaidīja, kas notiks.

 Darvins vēroja 
un rūpīgi pierakstīja 
izmaiņas sēklās – kā tās uzpūtās, 
mainīja krāsu, nogrima pudeļu dibenā 
un sāka tiešām smirdēt. Protams, viņš 
atkārtoja eksperimentu, izmantojot tā 
paša veida sēklas, bet nepievienojot 
ūdenim sāli. Tas bija vienīgais veids, kā 
noteikt, vai tas bija sāls vai kas cits, kas sēklām 
kaut ko mainīja. Kad ūdenī stāvējušās sēklas 
tika iesētas, Darvins bija pārsteigts, redzēdams, 
ka gandrīz visas izdzīvoja savu sāļo 
pārbaudījumu un joprojām bija gana spēcīgas, 
lai dīgtu.

 Darvins ātri pārrunāja šīs lietas ar savu 
seno draugu Tomasu Hūkeru. Viņš bija augu 

Darvins katru dienu rakstīja vēstules un uzdeva 
tūkstošiem jaunu jautājumu, nemaz nerunājot 
par palīdzības lūgumiem! Viņu interesēja katrs 
sīkums par sēklu pārvietošanos. Kādā vēstulē 
viņš rakstīja savam draugam putnu ekspertam 

Ītonam: “Kad pūce vai vanags apēd mazu 
putnu, cik drīz tā izmet izkārnījumus? Kā es 
gribētu iegūt izkārnījumu kolekciju un 

redzēt, vai tie satur kādas dīgtspējīgas 
sēklas. Vai tavi mežsargi varētu 

atrast ligzdošanas vietu un man 
tos man ievākt?” 2



Pastāv dažādi veidi, kā sēkla var izplatīties no 
“vecāka” auga uz vietu, kur tā piezemēsies, 
paliks un izaugs. Tāpat kā jūras ceļojums, 
sēklas var pārvietoties dzīvnieku vēderos vai 
kažokos, ar vēju un dažkārt, kad “vecāku augs” 
tās “izšauj” lielajā plašajā pasaulē. Arī cilvēki 
piedalās sēklu izplatīšanā.
Vai tu vari iedomāties veidus, kā cilvēki 
piedalās sēklu izplatīšanā?
Ja Darvins būtu dzīvs šodien, kādu 21.gs. sēklu 
izplatīšanās metodi viņš pētītu?

eksperts, kurš nesen ticis iecelts par direktora asistentu 
Kjū Karaliskajos Botāniskajos Dārzos. Viņi pirmoreiz bija 
tikušies, kad Darvins atgriezās no Beagle ceļojuma un 
parādīja Hūkeram dažus augus no Ugunszemes. Viņi jau 
pašā sākumā viens otram bija iepatikušies, un Hūkers 
nu bija biežs viesis Daunhausā. Kādu laiku senākās 
dienās viņš bija bijis gandrīz asistents, ievācot Darvinam 
vajadzīgos faktus. Tagad viņš bija uzticams draugs, uz 
kuru Darvins izmēģināja savas idejas. Darvins arī dalījās 
ar saviem atklājumiem ar dārzkopības un zemkopības 
žurnāla lasītājiem. Viņš bija rakstījis viņiem, lūdzot 
padomu, un juta, ka būtu godīgi, ja viņš dalītos ar šo 
jauniegūto informāciju.

 Darvins rakstīja tūkstošiem vēstuļu draugiem un 
svešieniekiem, taujājot pēc informācijas. Viņš domāja, ka 
daudz dažādi cilvēki, dārznieki, baložu audzētāji, kā arī 
zinātnieki varētu viņam palīdzēt  atrisināt dabas mīklas. 
Viņš rakstīja salu iemītniekiem vietās, kuras viņš bija 
apmeklējis, lūdzot viņiem pavērot, vai krastā neaug salai 
neraksturīgi augi. Viņš sazinājās ar pētniecības kuģiem, 
tādiem kā Beagle, un lūdza sūtīt viņam informāciju. 
Likās, ka viņš nekad nekaunējās uzdot savādus, 
neparastus jautājumus. Reiz viņš aizrakstīja kādam 
putnu ekspertam, lūdzot viņu ievākt mazliet dubļu no 
bridējputna kājām, lai redzētu, vai tajos ir kādas sēklas. 
Tāpat kā citi labi zinātnieki, Darvins zināja, ka viņam 
jāatrod pierādījumi un jāievāc fakti, lai rastu atbildes uz 
saviem jautājumiem.

 Darvinu tā ieinteresēja veids, kā sēklas ceļo, ka viņa 
eksperimenti dažkārt nonāca diezgan savādās galējībās. 
Trīsdesmit dienas viņš sālsūdenī peldināja beigtu balodi, 
kurš tikko bija ēdis sēklas, lai varētu uzšķērst tā ķermeni, 
iesēt sēklas un gaidīt dīgšanas pazīmes. Kad parādījās 
daži dēsti, viņš saprata, ka ir iespējams, ka putna pēdējā 
maltīte varētu uzdīgt sauszemē.
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•

• •

•Čarlzs Darvins veltīja lielas pūles, 
pētot, kā sēklas tiek pārvietotas no 
vienas vietas uz citu. Viņš pētīja putnu 
izkārnījumus, lai redzētu, vai tie satur 
sēklas. Tu būsi priecīgs dzirdot, ka 
šim vienkāršajam eksperimentam nav 
darīšanas ar kakām!

1) Pāri kurpei uzvelc lielu vecu zeķi. Varbūt 
tev zeķe būs mazliet jāsagriež, lai to 
uzvilktu.

2) Pastaigājies pa zāļainu vietu tā, lai zeķei 
pielīp sēklas un augu materiāls. To 
vislabāk darīt vēlā vasarā un agrā rudenī.

3) Plastmasas kastītes dibenā izdur mazus caurumiņus. Ieliec pusi zemes.
4) Izgriez mazu savas sēklainās zeķes gabaliņu un ieliec to iekšā. Apsedz 

to ar zemi. Viegli aplej to un atstāj saulainā vietā dīgt.

Padari vecu zeķi laimīgu. Atrodi zeķi bez pāra, 
un tu tās dzīvei piešķirsi jaunu jēgu

Mums vajadzīgi:

Liela veca 
zeķe

Plastmasas 
trauks vai 
kastīte

Liela 
krūze ar 
svaigu 
kompostu

Šķēres

Ei, Lil-
ij, pagaidi 

mani!

Tas 
ir lieliski – 

šādā tuvumā tās 
visas izskatās 

tik dažādi!

Es domāju, diez 
cik sēklas es 
šobrīd ievācu

Diez kas 
izaugs

Pasaki 
pieaugušajam, 
kur tu dodies. 
Nenomaldies 

vienatnē!

Seklu zekes
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1861., Daunhausa
 Darvins 52 gadu vecumā

Ar zināmu veiksmi Darvins 
varēja turpināt savus 
orhideju informācijas 
meklējumus netālu no 

savas dzīvesvietas. Viņa 
meita Emma aprakstīja 
viņu mājas apkārtni: tas 
bija “mežs ar periodiski 
izcirstu lazdu audzi, kam 
malās bija veci, žuburoti 

dižskabārži, piemēroti 
bērnu kokos kāpšanai. Zemi 
sedza prīmulas, anemones 
un zvaniņi, un šajā mežā 
auga arī orhideju dzimtas 

ligzdene.” 1

7. nodala: 
Darvins Augu Detekt vs

Cārlzs Darvins, pasaulslavenais augu meklētājs, 
risināja dažas no lielākajām sava laika zinātnes 

mīklām. Gluži kā detektīvam viņam patika ievākt visus 
vajadzīgos pierādījumus, lai nonāktu pie patiesības. 
Diezgan bieži tas nozīmēja mēnešus un gadus, pavadītus 
eksperimentējot, ievācot informāciju un pierakstot savas 
domas. Pat pēc savas grāmatas publicēšanas, par ko visi 
strīdējās un daži bija pārliecināti, ka tā atrisinājusi vienu 
no vislielākajām mīklām, viņš turpināja būt zinātkārs un 
uzdot jautājumus. Neviens gadījums nebija par mazu 
vai par lielu. Ikkatrs vedināja viņu tuvāk dabas pasaules 
brīnumu izpratnei.

 Lielāko sava darba daļu Darvins paveica savās mājās 
Daunhausā. Ciemiņi bija pārsteigti, ka šim zinātniekam 
nebija laboratorijas. Tā vietā viņš izmantoja “plašu, gaišu 
telpu” blakus dzīvojamai istabai. Tur viņš pētīja gandrīz 
visu, sākot ar tārpiem un sēklām un beidzot ar kāpostiem 
un baložiem. Arī dārzs kalpoja par lauka laboratoriju. 
Vienu daļu sava mauriņa viņš trīs gadus atstāja nekoptu, 



 Kārtojot informāciju par savām orhidejām, Darvins bija 
tikpat rūpīgs kā par visiem citiem pierādījumiem, ko viņš 
bija ievācis gadu laikā. Viņš turēja to marķētās koka kastēs. 
Kastēs bija neseni avīžu izgriezumi, piezīmes un līdz 
pusei uzrakstīti raksti. Piezīmju veikšana bija ļoti svarīga 
Darvina domāšanas daļa. Viņš ļoti rūpējās, lai viņam būtu 
piezīmes par visiem saviem eksperimentiem, pat tiem, 
kas neizdevās. Viņš saprata, ka varētu mācīties pat no 
savām apkaunojošajām kļūdām. No visām aptuveni 20 000 
veidu orhidejām Darvina detektīva prātu patiešām aizrāva 
Angraecum sesquipedale Āfrikas orhideja, kurai ir milzīgs, 
balti vaskots zieds.

 Šī orhideja parasti ir atrodama Madagaskaras salā, 
netālu no Āfrikas krastiem. Kad Darvinam izdevās izaudzēt 
šo orhideju savā siltumnīcā, viņš ievēroja, ka puķei bija 25 

un viņa piezīmes liecina, ka līdz tam laikam sešas 
smalku augu sugas bija izzudušas. Citviet viņš ievāca 
pierādījumus par to, kā dīgst nezāles.

 Darvinam ļoti patika savvaļas puķes un augi, kas 
auga laukos un dzīvžogos ap viņa māju. Viņu tiešām 
apbūra ziedaugu dzimta, ko sauc par orhidejām. 
Viņš pamanīja, ka orhidejas var būt dažnedažādās 
formās un izmēros. Tāpat viņš pamanīja, ka katrai 
bija perfektas formas zieds, lai uzņemtu viesos biti, 
naktstauriņu vai mušu.

 Kukaiņi apciemo puķes saldā, sulīgā šķidruma - 
nektāra – dēļ, kas viņiem ļoti patīk. Pašiem nezinot, šie 
darbīgie ciemiņi palīdz dažiem augiem veidot sēklas. 
Daudzām no brīnišķīgajām orhidejām, kuras Darvins 
pētīja, sēklu veidošanai vajadzīga kukaiņu palīdzība.

 Siltākās dienās Darvina mājas apkārtnē augošajās 
savvaļas orhidejās zumēja kukaiņi. Viņš vēroja, kā tie 
steidzās saldā nektāra medībās. Kad viņi to atrada, 
kukaiņi atritināja savus sūcējsnuķus, kas mazliet 
izskatās pēc sīkām, sarullētām šļūtenēm, un sniedzās 
lejup ziedā, lai iemalkotu savu mīļāko ēdienu. Darvins 
sāka audzēt orhidejas siltumnīcās Daunhausā. Viņa 
bērni viņam palīdzēja pētīt augus, kā arī kukaiņus, kas 
tos apmeklēja. Darvina dēls kādu reizi ievēroja četrus 
dažādus naktstauriņus apmeklējam to pašu orhideju. 
Viņa detektīva darbs tika publicēts viņa tēva slavenajā 
grāmatā par orhidejām.
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Darvinam ļoti 
patika orhidejas, un 

viņš dalījās ar savu augošo 
izpratni par kukaiņu lomu augu 

dzīves ciklos. Viņš stāstīja savam 
botānikas kolēģim Benthama 
kungam: “Tās ir brīnišķīgas 

radības, šīs orhidejas, un dažkārt 
es ar lielu baudu atceros, kā 
atklāju kādu nelielu detaļu 

par viņu mēslošanas 
metodēm.”2
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Īstiem detektīviem jāuzdod jautājumi, visu laiku 
jābūt modriem un jāveic piezīmes pirms viņi var 
atrisināt noziegumu. Detektīvs varētu arī izteikt 
minējumu un tad mēģināt pierādīt savu taisnību.
Kura no šīm detektīvu prasmēm, tavuprāt, ir 
zinātniekam vissvarīgākā un kāpēc?

Viesi ieradās ciemos pie Darvina no 
visas pasaules. Rakstnieks, kurš 

viesojās no Vācijas, Ernsts fon Hese-
Vartegs, slavēja veidu, kā Darvins 

sakārtoja savus paraugus un datus. 
Viņš teica: “Darvins piekopj izcila 
kārtību koka kastu sistēmas veidā, 
kuru varētu ieteikt daudziem citiem 

zinātniekiem.”” 3

centimetrus gara šaura caurulīte, kurā 
glabājās dažas saldā nektāra lāses. 
Darvins bija neizpratnē, kā kukainis 
varētu aizsniegties līdz caurulītes 
dibenam, lai iemalkotu nektāru. 

Caurulīte vienkārši bija pārāk šaura, 

lai kukaiņi varētu izspiesties tai cauri. Ja nebija kukaiņa, 
kurš spētu aizsniegties tik tālu caurulītes dibenā, tad 
kādēļ tur bija atrodams nektārs? Naktstauriņiem ir 
gari sūcējsnuķi, kurus tie izmanto, lai iesūktu nektāru 
mazliet līdzīgi kā ar dzērienu salmiņu. Tātad, vai 
Madagaskaras mežos varētu lidināties naktstauriņš 
ar masīvu 25 centimetrus garu sūcējsnuķi? Darvins tā 
domāja. Kukaiņu eksperti uzskatīja, ka viņš ir traks. Kurš 
gan viņus varētu vainot? Neviens nebija redzējis tādu 
naktstauriņu, tad kur bija pierādījumi?

 Daudzus gadus pēc Darvina nāves dabas pētnieki 
Madagaskarā atklāja naktstauriņu ar 15 centimetrus 
platu spārnu atvērumu un ar 25 centimetrus garu 
sūcējsnuķi – perfekti piemērotu, lai malkotu nektāru no 
šīs orhidejas. Mīklainās orhidejas gadījums beidzot bija 
atrisināts.

Darvins zināja, 
ka daži viņa secinājumi 
varētu tikt uzskatīti par 

trakiem! Tomēr viņš tāpat 
pie tiem pieturējās. Kad 

viņa nakstauriņu ideja netika 
pieņemta, viņš teica: “Šis mans 
uzskats ir ticis izsmiets.” Vēlāk 

tā tomēr izrādījās pilnīga 
patiesība.” 4

Jautajumi diskusijai



Darvinu apbūra augu augšana. Viņš audzēja daudz 
augu, lai pārbaudītu, kā dažādi apstākļi – piemēram, 
gaismas daudzums – ieteikmē to augšanu. Tagad ir 
tava kārta pamēģināt kaut ko izaudzēt!

1) Uztaisi kartupeļu “cietumu”! Vispirms izgriez 
caurumu vienā kurpju kastes īsajā galā.

2)  Uzliec kartupeli uz 
jogurta trauciņa 
atvērtā gala. Ieliec 
to kurpju kastes 
pretējā galā.

3)  Izgriez divus 
kartona gabalus tādā 
pašā platumā kā 
kurpju kaste. Tiem 
vajadzētu stāvēt 
kā sienām. 
Katrā no 
tiem izgriez 
caurumu un 
iestiprini tos 
kastē.

4)  Uzliec vāku 
tā, lai kartupelis 
sasniegtu gaismu 
tikai pa caurumu 
kastes īsajā galā.

5)  Noliec kasti saulainā 
vietā. Pēc dažām 
nedēļām ieskaties iekšā un 
apskati, kas noticis!

Uz kastes uzzīmē seju, 
lai asni dīgst ārā pa aci vai 

muti. Pārbaudi, cik labi veicas arī tavu 
draugu asniem! Vai viņi audzēja tos 
saulainā vietā? Kādu atšķirību tas 
rada?

Tev būs vajadzīgs: 

Liels zaļš kartupelis, 
kas sācis dzīt asnus

Tukšs jogurta 
trauciņš

Tukša 
kurpju kaste

Kartons un 
šķēres

Skaties, 
taisi to 

līdzīgi šim

Tupenu izlausanas



Darvins teica, ka Beagle ceļojums bija svarīgākais 
notikums viņa dzīvē. Tas noteikti mainīja viņa dzīvi 

pēc atgriešanās. Viņš nekad nekļuva par lauku vikāru, kā 
bija plānojis viņa tēvs. Tā vietā viņš Londonā uzzināja, 
ka ir topa zinātnes slavenība. Daudz zinātnieku, cilvēki, 
ko viņš dēvēja par “īstiem dabas pētniekiem”, gribēja ar 
viņu parunāt par viņa paraugiem. Daži no viņiem norādīja 
lietas, ko viņš nebija pamanījis un kas lika viņam vairāk 
aizdomāties. Un šī domāšana padarīja ceļojumu par 
Darvinam un mums visiem patiešām svarīgu notikumu. 
Viņš atgriezās ar vienu no lielākajām zinātnes idejām, 
kādas jebkad bijušas – ideja, kas mainīja veidu, kā mēs 
domājam par pasauli un mūsu vietu tajā.

 Darvins ilgi un cītīgi domāja par visu ceļojumā redzētā 
un atrastā jēgu. Daunhausā viņš katru dienu staigāja 
pa savu “pārdomu taku” un pierakstīja daudz piezīmju 
grāmatu. Pamazām Darvinam radās ideja. Tā nenāca 
kā zibens spēriens, bet tas bija satraucoši un mazliet 
biedējoši. Darvins sāka domāt, ka augi un radības, kuras 
viņš bija ievācis, nav vienmēr bijuši šādi. Savulaik, pirms 
miljoniem gadu tie visi bija vienādi līdz pakāpeniski, ļoti 
ļoti lēnām  mainījās. Mēs saucam šo ideju par “evolūciju”.
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Kārtīgi 
pārdomāt problēmas 

bija daļa no veida, kā Darvins 
strādāja. Dažkārt krietnu brīdi 
aizņēma izdomāt, kas īsti bija 

problēma. “Es pieņemu, ka esmu ļoti 
lēns domātājs, jo tu būtu pārsteigts 

par gadu skaitu, kuri man bija 
vajadzīgi, lai skaidri saredzētu, 
kas bija tās problēmas, kuras 

vajadzēja risināt.” 1

8. nodala: 
Darvina lielas idejas



Bet Darvins nevarēja saprast, kāpēc visas dzīvās būtnes 
mainās. Tad viņš izlasīja, ko domāja Tomas Maltuss. 
Maltusa ideja bija, ka bada vai epidēmijas laikā mirst 
vājākie cilvēki. Šis skarbais fakts sniedza Darvinam vairāk 
ideju par augiem un dzīvniekiem un pat to, kāpēc tie 
mainās. Visveiksmīgāk pielāgojušies augi un dzīvnieki 
izdzīvo dabas mestās grūtības. Likās, ka daba “atlasa” 
iezīmes, kas palīdz izdzīvošanā – viltīgu kamuflāžu, 
ērkšķainu lapu, putna knābi, kas var salauzt sēklas, lai 
atrastu ēdienu. Šo savas lielās idejas daļu viņš nosauca 
par “dabisko atlasi”.

 Tā bija patiešām liela ideja. Vairums cilvēku tolaik 
ticēja, ka zeme bija tikai aptuveni 60 000 gadus veca un 
ka katru augu un dzīvnieku radīja Dievs, un tie nemainījās. 
Darvins domāja, ka viņa ideja varētu būt pārāk liela, un 
uztraucās, kā cilvēki varētu reaģēt. Divdesmit gadus 
viņš pasaulei par to neteica. Viņš turpināja domāt un 
pierakstīja daudz piezīmju grāmatu ar savām idejām. 
Viņš izdarīja daudz vairāk eksperimentu, lai pārbaudītu 
savas idejas, daži no tiem ilga vairākus gadus. Tāpat 
kā vairumam zinātnieku, viņam vajadzēja pārrunāt savu 
darbu ar citiem un uzzināt viņu atsauksmes. Nebija 
ne īsziņu, MSN vai e-pastu, viņš tikai rakstīja simtiem 
vēstuļu. Viņš dalījās ar savām teorijām par evolūciju un 
dabisko atlasi tikai ar saviem tuvākajiem draugiem.

 Tad kādu dienu pastā ieradās kaut kas, kas lika 
Darvinam atkal aizdomāties. Tā bija eseja no Alfrēda 
Rasela Vollesa, jauna ceļotāja un kolekcionāra. Viņš bija 

35

izdomājis tieši to pašu teoriju, par kuru Darvins tik ilgi 
bija klusējis. Vollesu nesatrauca, ko cilvēki padomātu, 
un viņš bija gatavs visiem pastāstīt. Vai viņi strīdētos par 
to, kuram pirmajam ienāca prātā ideja par “evolūciju”? 
Par laimi viņi to nedarīja. Tā vietā viņu draugi organizēja, 
lai viņu teorijas tiktu reizē prezentētas pasauslavenajā 
dabas vēstures biedrībā Londonā. Gadu vēlāk 1859. gadā 
Čārlzs Darvins iekļāva savas idejas grāmatā, kuru sauca 
“Sugu izcelšanās” - vienu no vissvarīgākajām jebkad 
sarakstītajām grāmatām.

 Darvina teorijas sadusmoja daudz cilvēku. Viņi tās 
nepieņēma – daži cilvēki joprojām to nedara.

Darvins Dabas aizstavis
Beagle ceļojums bija Darvinam svarīgs arī citā 
ziņā. 

 Tas lika viņam paskatīties uz pasauli citā veidā un 
padarīja viņu par vienu no pasaulē pirmajiem dabas 
aizsardzības aizstāvjiem – kādu, kurš tiecas aizsargāt 
dabas pasauli no iznīcināšanas. Jaunībā, tāpat kā tajā 
laikā daudziem citiem, kam bija brīvs laiks un nauda, 
Darvinam patika kolekcionēt olas un iet šaut, medīt 
putnus, trušus, žurkas un citus zīdītājus. Beagle ceļojuma 
sākumposmā, dodoties pārgājienos un ievācot paraugus, 
Darvins aizrautīgi izmantoja savu bisi. Tomēr pamazām 
viņš izmantoja to arvien retāk un retāk. Viņš atklāja, ka 
deva priekšroku “novērošanas un spriešanas baudai”. 
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Kad tev vislabāk padodas domāt?
Tātad kas apdraud augus? Kā tu domā, kāpēc 
mums nākotnē būtu vajadzīgas sēklu krātuves?

malās, turpina sūtīt atpakaļ jaunus augus, kas tikuši atklāti 
un kuri jāpievieno kolekcijai. Viņi turpina darbu, ko Darvins 
un citi pirms viņa sāka pirms vairāk nekā 200 gadiem.

 Viens veids, kā saglabāt augus nākotnes paaudzēm, ir 
noglabāt to sēklas sēklu bankā, tādā kā Kjū Tūkstošgades 
Sēklu Krātuve. Atšķirībā no augiem, sēklas var glabāt 
daudz gadus, un tad tās var izaudzēt, ja vajadzīgs. 
Tūkstošgades Sēklu Krātuves eksperti ievāc, pieraksta un 
glabā sēklas no pasaulē retākajiem un apdraudētākajiem 
augiem. Šis darbs mums palīdzēs izglābt dažus no 
tūkstošiem augu, kas varētu izzust pavisam.

 Ja Darvins tagad būtu dzīvs, viņš droši vien būtu 
pārsteigts un sajūsmināts redzot, kā viņa darbu turpina 
mūsdienu augu meklētāji.

Viņš gribēja mēģināt izprast savvaļas dzīvniekus sev 
apkārt bez medīšanas.

 Savu ceļojumu laikā Darvins ēda bruņurupuču gaļu, lai 
gan viņš uzskatīja, ka vislabāk tā garšoja zupā. Vēlāk, kad 
viņš uzzināja, ka vienā no Maurīciju salām bruņurupuči 
pamazām kļuva ļoti reti, viņš parakstīja svarīgu vēstuli, 
kas tika nosūtīta salas gubernatoram. Vēstulē tika lūgts 
gurbernatoram kaut ko darīt šajā jautājumā.

 Pēc saviem ceļojumiem un augu, fosiliju, laikapstākļu 
un pat tārpu pētījumiem dzīves laikā, Darvinam kļuva 
arvien skaidrāks, ka visas dzīvās būtnes ir saistītas 
un tās jālolo un par tām jārūpējas. Darvins aizrakstīja 
Lielbritānijas lielākajai dārzkopības organizācijai, 
Karaliskajai Dārzkopības Biedrībai, lūdzot viņiem pārstāt 
apbalvot augu kolekcionārus, kuri izraka retus augus 
tikai lai uzvarētu sacensībās. Darvins uztraucās, ka daži 
no šiem augiem varētu izzust pavisam. Jo vairāk viņš 
uzzināja par augiem, jo vairāk viņš iemācījās tos novērtēt.

 Daudz augu zinātnieku mūsdienās jūtas līdzīgi. Kjū 
Karaliskajos Botāniskajos Dārzos Londonā zinātnieki 
žāvē, nospiež un marķē augu daļas tāpat kā to darīja 
Darvins, lai tos varētu noglabāt īpašā kolekcijā, ko sauc 
par herbāriju, un pētīt. Līdz šim viņiem Kjū ir septiņi miljoni 
nospiestu augu. Vecākais nospiestais auga paraugs 
tika savvaļā ievākts pirms 250 gadiem. Tur ir arī Darvina 
ievākti nospiestu augu paraugi, kurus viņš atdāvāja Kjū. 
Katru gadu augu meklētāji, kuri strādā dažādās pasaules 

Jautajumi diskusijai



Darvinu bieži vien pārsteidza viņa pastaigās un 
ekspedīcijās ievākto lietu skaistums un dažādība.
Kāpēc gan nepagodināt savu apkārtni, uztaisot 
āra mākslas darbu. Labā ziņa ir, ka tev nevajag 
būt labam mākslā, lai radītu dabas meistardarbu.

1) Dodies laukā pastaigā vietējā dārzā, parkā, laukā 
vai mežā. Ievāc jebko, kas iekrīt acīs – kritušas 
lapas, pumpurus, akmeņus, zarus un sēklas. 
Atceries: izvairies no lietām, kas aug vai kādam 
pieder.

2) Neņem savu kolekciju 
uz mājām. Radi savu 
mākslu šeit un tagad.

3) Pēc pabeigšanas nekustini savu 
mākslu, atstāj to, kur tā ir. Saule 
varētu to izbalināt vai vējš varētu to 
aizpūst prom.

Mākslinieks Endijs 
Goldworthy savos 

mākslasdarbos izmanto 
lapas, ledu un akmeni. 

Viņa skulptūras izkūst vai 
novīst, bet tas ir OK. Viņš 
to dara tīšām. Tas viņam 
(un man) atgādina, cik 

trausla ir dabas pasaule.

Šīs lapas ir dažādās 
krāsās, bet visas 
ir no viena koka. 

Es uztaisīšu “lapu 
pulksteni”. Tas rāda, 

kā laika gaitā augi 
mainās.

Hmm, šim 
gabaliņam lapas 

vai mizu? Es to katru 
dienu fotogrāfēšu, 
lai redzētu, kā tas 

mainās.

Maksla lauka
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Darwin), 1887. gada jūnijs.

2) Čārlza Darvina vēstule draugam botāniķim Benthema kungam (Mr. Bentham), no 
The life and letters of Charles Darwin (Čārlza Darvina dzīve un vēstules), autors 
dēls Frānsiss Darvins (Francis Darwin), 1987.

3) No Bei Charles Darwin (Pie Čārlza Darvina), raksts laikrakstā, autors Ernests von 
Hese-Vartegs (Ernst von Hesse-Wartegg), 1880.

4) No The various contrivances by which orchids are fertilised by insects (Dažādas 
orhideju mēslošanas viltības, izmantojot kukaiņus), Čārlzs Darvins, 1877.

8. nodaļa
1) No The autobiography of Charles Darwin 1809-1882 (Čārlza Darvina 

autobiogrāfija).




