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             Darwinova biografija
                                  Charles Darwin se je rodil leta 1809 v družini zdravnika Roberta Darwina.
                                  Že od mladih nog se je zanimal za naravo. Zbiral je živali, rastline in        
                                  kamnine.Kot 17-letni mladenič se je vpisal v univerzo v Edinburghu, kjer je   
                                  začel študirati medicino. Po dveh letih je ta študij opustil, ker so mu bila ta  
                                  predavanja z vajami dolgočasna in zoprna pa tudi krvi ni mogel prenesti.
Leta 1828 se je vpisal na teološko fakulteto, kjer je tudi doštudiral, vendar ni 
hotel postati duhovnik. Ves čas ga je privlačevala narava in je poleg študija pridno obiskoval 
predavanja iz zoologije, botanike in geologije. 
         Tako je postal pri 22-letih po izobrazbi duhovnik, po srcu in znanju pa naravoslovec. Zato je 
izkoristil priložnost in se še tisto leto (1831) vkrcal na raziskovalno ladjo Beagle kot mlad 
naravoslovec. 
         Ladja Beagle je imela nalogo, da podrobno zariše obale tedanjih še slabo poznanih ozemelj. 
Na pot je odšla 27.12.1831, najprej mimo Kanarskih in Kapverdskih otokov v Južno Ameriko, kjer 
je dve leti križarila ob njenih obalah. Darwin je imel možnost, da je v tem času prepotoval obsežne 
pokrajine v notranjosti in raziskoval naravo. Spoznaval in zbiral je živali, rastline, okamnine in 
minerale. Vsa opažanja si je skrbno zapisoval. Odkril je okamnele ostanke izumrlega orjaškega 
pasavca. Pasavci pa so tudi danes značilne živali Južne Amerike. Natančno si je ogledal otočje 
Galapagos, kjer se je živalstvo in rastlinstvo bolj ali manj razlikovalo od otoka do otoka, v osnovi 
pa je bilo podobno južnoameriškemu.
        Umrl je leta 1882. 



      darwinovo potovanje      
Darwin je imel ves čas morsko bolezen in se je počutil udobno le, če je ležal v 
svoji viseči mreži. Ni imel kaj početi, tako da je bral nove znanstvene knjige. 

        Ladja Beagle je priplula v Bahijo (Salvador) v Braziliji 28. februarja 1832. Tam je 
šel Darwin prvič v tropski gozd in bil je navdušen. Ladja je potem počasi plula 
navzdol ob obali do Rio de Janeira.

         Ko je ladja Beagle zapustila Brazilijo, je odplula po obali Argentine na J proti 
Montevideu. Ladja Beagle je prispela v Tihi ocean in plula na sever ob obali Čila.



                                 Otočje Galapagos
Otočje Galapagos je bil zanj zelo pomemben. Darwinova teorija evolucije je 
pojasnila zamotane probleme otočja Galapagos. Ti otoki so bili zaradi svoje 
mladosti in izoliranosti pravzaprav popolni naravni laboratorij, za proučevanje 
evolucije.



Otočje je vulkansko, zgrajeno iz kamnin, ki so jih iz morskega dna v bližnji 
preteklosti porinili izbruhi vulkanov. Najstarejši otok ni starejši od 5 miljonov let.

Ugotovil je da so živalske vrste v tesnem sorodstvu s tistimi v srednji in južni 
Ameriki, ni pa si znal razložiti, kako so prepotovale tisoč km težko pot čez odprto 
morje. Ptiči in žuželke bi lahko to razdaljo preleteli, semena pa naj bi prinesel 
veter.Večje živali pa bi na otoke težje prišle. 

Znanstveniki so opazili kilometer široke preproge vegetacije, ki so plavale po 
južnoameriških rekah. Te so dovolj močne, da lahko nosijo tudi dokaj velike 
živali.
Najbolj slikovite živali na otočji Galapagos so bile želve velikanke, ki so zrasle 
tudi do teže več kot 150 kg. Zdelo se je da pripadajo več kot eni vrsti, vendar jih 
Darwin ni mogel razvrstiti.Dobil je namig, da bi po oklepu lahko določili iz 
katerega otoka je želva, vendar Darwin tega takrat ni upošteval.

Od bolj razvitih živali na otoku so od plazilcev poleg želv še legvani in redke 
kače, od sesalcev pa le morski levi, redkeje tjulnji, podgane in koze, ki pa jih je na 
otočje prinesel človek.





Adaptacija 
Darwin pa se je zanimal predvsem za ptice, ki pa so na otočju v veliki meri 
zastopani.Še posebej so ga pritegnili ščinkavci.
Prvotni so verjetno pripadali isti južnoameriški vrsti, vendar so se s časoma razvili 
v 13 različnih Galapaških vrst.
Različne vrste so bile očitno v tesnem sorodstvu, toda med njimi so bile 
pomembne razlike, posebno v obliki njihovih kljunov. Ti so se začeli spreminjati 
glede na hrano, ki so jo uživali.
Tako je prišel do pojma adaptacija. To je podedovana lastnost ali kombinacija 
lastnosti, ki povečujejo možnosti organizma, da preživi in se množi v določenem 
okolju.

Kako je mogoče, da so se pri teh ščinkavcih razvile tako številne adaptacije?
Na galapaških otočjih živi manj živalskih vrst kot na celini, saj se je sorazmerno 
pozno dvignilo iz morja in nanj so prišle samo tiste živali, ki so slučajno prišle na 
te otoke s celine. Ko so ščinkavci na otočje, je bilo tam veliko manj tekmovanja z 
drugimi ptičjimi vrstami. Razvijale so se lahko v različne smeri. Variacije, na 
kljunih, ki na celini niso pomenile kakšne prednosti na celini na otočju Galapagos 
pa so povečale možnosti ščinkavcev, da se ohranijo in razmnožujejo v različnih 
sredinah.





Naravni izbor

Ob začetku svojega dolgega potovanja po svetu je bil Darwin prepričan o enkratnem 
nastanku in poznejši nespremenljivosti rastlinskih in živalskih vrst. Prve dvome so mu 
zasejala šele opazovanja življenjskih oblik v patagonskih pampah. Tam je namreč 
odkril fosilne ostanke raznih izumrlih sesalcev, ki so bili po obliki podobni nekaterim 
še živečim vrstam. Na otočju Galapagos ga je britanski guverner opozoril, da lahko po 
vzorcih na oklepih orjaških želv zanesljivo ugotovi s katerega otoka so. To je bil za 
Darwina eden najzanesljivejših dokazov da se posamezni osebki neke vrste zaradi 
izolacije postopoma spreminjajo in da se lahko iz ene vrste postopoma razvije več 
novih.
Darwin je seveda s svojimi sodobniki delil mnenje, da fosilni ostanki izumrlih 
organizmov kažejo zgodovino sprememb rastlinskih in živalskih oblik, vendar pa se še 
ni prav zavedal pomena izumrlih vrst za evolucijo. Darwinova naravoslovna 
nadarjenost je bila v tem, da je pokazal na mehanizme, ki bi lahko povzročali 
opazovane spremembe pri vrstah. Darwin je tudi poznal osnove izbiranja dobrih in 
preprečevanja nezaželenih lastnosti pri gojenju domačih živali in rastlin. Med svojim 
potovanjem  je spoznal, da podobno izbiranje ali selekcija poteka tudi v naravi, le da jo 
namesto rejcev opravljajo mnogi drugi mehanizmi. Zaradi drobnih razlik v dednih 
lastnostoh so posamezni organizmi neke vrste po naključju bolje prilagojeni na svoje 
življenjsko okolje od svojih vrstnikov. Zato imajo večje možnosti za preživetje, svoje 
lastnosti pa prenašajo naprej na potomce. V naravi preživijo samo najsposobnejši 
osebki,zaradi ohranjanja dednih sprememb skozi mnogo generacij pa v tisočletjih 
nastajajo nove vrste.



Primer delovanja naravnega izbora
Odličen primer za delovanje naravnega izbora so brezovi pedici. Njihovo barvo 
določajo dedne lastnosti in normalno so ti nočni metulji zelo bledo obarvani, 
približno 2 % osebkov je skoraj črne barve. Na svetli podlagi brezovega lubja, kjer 
podnevi počivajo so bili črni osebki prej plen raznih plenilcev, zato njihov delež v 
populaciji ne naraščal. Na industrijskih območjih, ki so močno onesnažena z 
dimom in sajami, pa so imeli prednost temneje obarvani brezovi pedici, saj so bili 
od dima in saj na potemnelih površinah bolje prekriti od svojih svetlejših vrstnikov. 
V teh življenjskih razmerah se je delež temno obarvanih osebkov v populaciji 
povečal na 98 % po zakonsko predpisanih omejitvah zračnega onesnaževanja pa so 
opazili, da je delež črnih pedicev počasi upadal.



Revolucionarna 
ideja

Čeprav so Darwina zanimali koralni grebeni in atoli ter primerki, ki jih je prinesel s 
potovanja, pa ga je po vrnitvi v Britanijo prav obsedlo vprašanje o nastanku vrst. Ni se 
mogel pripraviti do tega, da bi verjel, da je Bog ustvaril vse tiste različne vrste za 
vsakega od galapaških otokov posebej. Smiselna se mu je zdela samo razlaga, da se je 
posamezna vrsta nekako spremenila v drugo. Julija 1837 je začel naskrivaj pisati 
zapiske o Spremenljivosti vrst. Spremenljivost pomeni proces spreminjanja v nekaj 
drugega, z drugimi besedami – evolucijo. 
Charles Darwin ni bil prvi človek, ki je razmišljal o razvoju živali. Njegov ded 
Erasmus Darwin je prišel na podobne misli že v 18. stoletju. Tudi francoski 
znanstvenik Jean Baptiste Lamarck je leta 1815 predstavil svojo teorijo evolucije, 
vendar ga niso jemali resno. 
Darwin je vedel, da so se živali spreminjale in razvijale, a ni mogel ugotoviti, kaj je 
bilo tisto, kar je povzročilo spreminjanje. Vedel je, da so bile posamezne vrste 
dobro prilagojene na svoje okolje. Ni pa mogel ugotoviti, kako je porodil 
nekega jesenskega jutra leta 1838, ko je prebral knjigo ekonomista Thomasa 
Malthusa. 



DARWINIZEM
 Leta 1885 mu je mladi naravoslovec Alfred Wallace poslal svoje znanstveno delo o teoriji 

evolucije, ki je temeljila na izboru. Darwin o njegovi teoriji ni vedel ničesar in prav tako 
Wallace o njegovi. Dogovorila sta se da bo teorijo objavil. Darwin ker se je prvi domislil. 
Novembra 1859 je Darwin objavil delo O nastanku vrst z naravnim izborom.

 Prva izdaja v nakladi 1250 izvodov je bila razprodana že prvi dan. Darwinova knjiga, 
običajno znana kot Nastanek vrst, je bila zelo natančna. Darwin je vedel, da bodo njegovim 
idejam nasprotovali, zato se je potrudil, da je vsako svojo trditev utemeljil z dokazi. 

 Njegov razvojni nauk pravi, da je Zemlja izredno stara in da življenje ni bilo ustvarjeno, 
ampak se je razvilo.

 Kot je Darwin pričakoval, je njegova teorija povzročila javno nasprotovanje. Cerkev je bila 
nad njo zgrožena. Mnoge časopisne kritike so bile komajda kaj več kot plaz žalitev. Tudi 
karikature v časopisih so smešile Darwinove ideje.Vendar je Darwin pridobil nekaj 
privržencev. Na svojo stran je pridobil kar nekaj znanstvenikov. Na javnem zborovanju v 
Oxfordu junija 1860 je Huxley zagovarjal darvinizem. Oxfordski škof pa mu je nasprotoval, 
pa je ne koncu ljudi prepričal Huxley in na koncu srečanja ni bilo nobenega dvoma kdo je 
prepričal občinstvo.Še zadnjič v njegovem življenju se je pojavil kapitan FitzRoy in je kričal 
ter mahal z biblijo. Sprožila je pravo biološko - filozofsko gibanje imenovano darvinizem. 
Ljudje so hoteli slišati njegovo mnenje ali pa so mu ugovarjali.



Še hujše je bilo ko je leta 1871 izdal knjigo razvoj človeka; ta je dala darvinizmu 
novega podnetka. Tisk mu je hotel izpiti kri - še sreča da se je pisatelj lahko zatekal v 
svoj rastlinjak.



Sredi 60 let tistega stoletja so darvinizem sprejeli mnogi ljudje med njimi tudi veliko 
znanstvenikov. Sprejemanje Darwinove teorije pa je hkrati pomenilo tudi priznavanje 
ideja da se je tudi človek razvil. Nekateri ljudje niso mogli sprejeti te preproste 
znanstvene resnice in so ostali nasprotniki darvinizma.

 Darwinova knjiga Nastanek vrst je svetovna uspešnica in jo je treba ves čas preverjati 
in tiskati v novih, popravljenih izdajah. Na začetku 20 stol. je bila Darwinova teorija 
evolucije splošno sprejeta, kot razlaga razvoja na zemlji. Ugotovitve Mendla in drugih 
znanstvenikov so Darwinovo teorijo še dodatno podprle. Geologi so našli na tisoče 
fosilov in vsak od njih je predstavlajal še en delček v celotni sliki evolucije. 

Verjel je da je evolucija postopen proces, pri katerem se ena vrsta počasi spreminja v 
drugo. Če bi imel prav bi obstajali fosili prehodnih stopenj, ki bi bili znamenje razvoja 
iz ene vrste v drugo.





Darwinizem danes
 Sredi 20 stol.  so znanstveniki našli mnogo fosilov in znanje o njih je bilo že 

mnogo popolnejše.
 Danes menimo da evolucija ni postopen proces kot je verjel Darwvin, ampak vrsta 

nenadnih skokov med katerimi so dolgotrajna obdobja brez sprememb.
 Ta poravek Darwinove teorije imenujemo skokovito ravnotežje.
 Danes, več kot 100 let po Darwinovi smrti še vedno menimo da je njegova teorija 

v bistvu pravilna.



Viri 
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
 http://commons.wikimedia.org/wiki/Charles_

Darwin
 http://194.249.243.190/projekti/wilde/darwin/

biologij.htm
 Družinska enciklopedija Guinness
 Knjiga o Charlesu Darwinu
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