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Глава 1: Въведение

Чарлз Дарвин, 1809-1882
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С

ледващия път, когато видите банкнота от 10 паунда, 
обърнете я и се вгледайте отблизо в изображението 

на гърба и.  Викторианският джентълмен с рунтавите 
вежди и дългата бяла брада е Чарлз Дарвин.
Плаващият в далечината кораб, е корабът на Нейно 

Величество - Бигъл. Двайсетинагодишен, 
Дарвин обикаля света на кораба Бигъл 
и преживяванията по време това 
пътуване, му помагат да стане един от 

най-проницателните британски учени. Тези 
преживявания, също така го довеждат и 
до нов начин на мислене, за който хората 

продължават да говорят 200 години след рождението му.  
Най-прочутата книга на Дарвин наречена „Произход на 
видовете“, обяснява неговата дръзка нова идея. Когато, 
през 1859 г. тя е публикувана за първи път, всички 
екземпляри са разграбени още първия ден. (В глава 8, 
може да прочетете всичко за неговата преломна идея - 
за еволюцията чрез естествен отбор).

 Да имаш голяма идея, е само част от цялото.  
През 1864 г. Дарвин е награден от Кралското общество 
с медала Копли.  Това е почти същото, като спортист да 
получи олимпийски златен медал или златни медали в 
няколко олимпийски игри. Дарвин спечелва медала за 
множеството си постижения като биолог и естественик. 

И така, кое е това, което прави Дарвин толкова 
необикновен? 
Дарвин е проучва и пише по широк кръг от теми. 
Първата му публикувана книга е посветена на 
камъните, а последната – за живота и дейността на 
червеите. Междувременно, той пише за възникването 
на кораловите рифове, за движението на пълзящите 
растения и за мистериозния живот на насекомоядните 
растения.  През целия си живот, Дарвин желае пламенно 
да разбере или обясни онова, което вижда. Той наистина 

Дарвин запомня завинаги точния момент на раждането на голямата идея:  „Съвсем точно си спомням мястото на пътя...  Решението, по мое мнение, е това, че измененото потомство на всички доминиращи и нарастващи форми, проявява склонност към приспособяване към много и твърде разнообразни места в икономиката на природата“ 1



Дарвин е 
любопитно момче. През 

1938 г. той разказва: „Много 
отчетливо си спомням желанието... 

да мога да науча нещо, за всяко 
камъче пред входната 

врата.“  2

обръща внимание на нещата и размишлява за тях. Никога 
не престава да задава въпроси. Също така, Дарвин 
развива методически похвати за записване на информация 
и проучва загадъчното за да открие отговорите. Но 
най-важното е, че той описва подробно огромен брой 
различни неща, видени от него на много различни места, 
придружени с доказателства и има куража да достигне до 
идеи, които изглеждат логични, дори когато са немислими. 

 В много отношения обаче, Дарвин е съвсем обикновен 
човек. Той не се справя много добре в училище и има 
неприятности с баща си и с учителите си. Като възрастен, 
говоренето пред голяма група от хора го прави неспокоен. 
Вместо това, той предпочита да остава вкъщи при 
съпругата, семейството и книгите си. Той е страхотен 
колекционер, експериментатор и мислител. Още преди 
да тръгне на училище, той обожава да събира и да носи 
вкъщи всичко, което расте, лети или пълзи. 

 Дарвин е и голям щастливец. Със своята откритост, 
любопитство и възторг от естествознанието, той си 
спечелва много приятели. Един от тях, Джон Хенслоу, 
професор по ботаника, го препоръчва като естественик 
и спътник на капитана на кораба на Нейно Величество - 
Бигъл, военноморски съд, изпратен в Южна Америка да 
проучи и картографира бреговата линия. На 22-годишна 
възраст, мечтата на Дарвин да види тропическата природа 
се сбъдва.  Неговата работа като корабен естественик е 
да проучва растенията, скалите и животните, който среща 
по пътя си.  Той също така, чете много и пише за видените 
неща – от изумителни кръвосмучещи прилепи и пълзящи 

растения, до озадачаващи вкаменелости и 
избухващи вулкани.

 По време на пет годишното пътуване 
той събира, описва и изпраща у дома стотици 
образци. Когато през 1836 г. се завръща във 
Британия, той разбира, че се е превърнал в 
знаменитост. Неговите бележници, дневници 
и писма от пътуването стават основа на 
пътеписи и научни занимания. Той заявява, 
че пътешествието му с Бигъл, е най-важното 
събитие в живота му.

 След зашеметяващото си пътешествие, 
Дарвин се жени и се установява в Даун 
Хаус, в Кент.  Едно от първите неща, които 
прави, е да изгради покрита с пясък пътека 
около къщата.  Тя се вие между дърветата 
и се връща към къщата покрай оградена 
с жив плет, поляна. Всеки ден Дарвин и 
негово куче предприемат „разходка за 
размисъл“ по тази пътека.
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 Това време той използва за да проясни мислите си, 
да обмисли експериментите си и да наблюдава местната 
дива природа през различните сезони.  По голямата част 
от работата си Дарвин върши вкъщи, в своята работна 
стая-кабинет. Децата му често си играят или рисуват 
докато той работи,  а понякога ги кара да му помагат. Някои 
учени смятат, че идеите му за произхода на видовете 
и естествения отбор са погрешни, но той има и много 
поддръжници. Мнозина добре познати на времето учени 
посещават Даун Хаус. Близки приятели като Джоузеф 
Хукър, който става директор на Кралските ботанически 
градини в Кю, го посещават по работа и за разговор.   
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Дарвин е много наблюдателен и той 
съзнава това! Той казва на своя син 
Франсис: „Мисля, че превъзхождам 
повечето хора, когато трябва да се 

забележат неща, които лесно убягват 
от вниманието, а също и в обстойното  

им наблюдение.“ 3

Хората обичат 
да си бъбрят с Дарвин. 

Неговият приятел Любок 
споделя: „Един час с него... 
въздейства като ободряващ 

тоник, и като свеж полъх 
премахва паяжините на 

въображението.“ 4

 Дарвин е дълбоко убеден, че всичко трябва да се записва 
– от подробните наблюдения до полуоформените идеи. 
Той нахвърля записки, рисува илюстрации и схеми.  От 
бележките му е ясно, че не винаги разбира веднага онова, 
което вижда. Когато се сблъсква с някакъв проблем, той 
прави експеримент или търси помощ от някой от колегите 
си експерти, от приятел и дори от напълно непознат.  И 
почти винаги я получава. Може би това е, защото Дарвин 
е любезен, търпелив и вежлив човек. Той не обича да 
се изтъква и винаги благодари на хората, които са му 
помогнали, особено на експертите по растенията, животните 
и вкаменелостите, които стават негови приятели. 
Когато Дарвин умира, именно неговите приятели са тези, 
които уреждат да бъде погребан в Уестминстърското 
абатство. Неговият надгробен паметник стои редом с 
тези на крале и кралици, както и с тези на някои от най-
забележителните мислители, писатели, музиканти и учени на 
страната.

Какво според вас прави един човек удивителен? 
Нужно ли е някой да е известен, за да бъде 
велик?   
Можете ли да се сетите за необичайни идеи, за 
които се иска кураж? 
Как бихте искали да ви описват хората – 
интелигентен, стабилен, забавен или учтив?    
Дарвин смята, че е много добър наблюдател; а 
вие в какво смятате, че сте най-добри?

Дайте отговор



Не 
берете растения 
или цветя, които 
не са ваши. Най- 

напред поискайте 
разрешение!

Нападалите 
цветчета на 

това глухарче са 
подходящи за моя 

маншет

Ох!  
Много е 
стегнато, 

Лили!

Никога 
не се 

разхождайте 
сами. Уверете 
се, че някой 

възрастен знае 
къде сте.

Събирайте 
неща от земята 
– там има много 

растителен живот, ако 
се вгледате усърдно. 
Не забравяйте да си 

измиете ръцете 
накрая.

Вземете самозалепваща лента или 
тиксо. Обвийте с нея китката си, с 
лепкавата страна навън.  Извикайте на 
помощ приятел и помнете, че не трябва 
да го правите много стегнато.

Станете лепкави

През целия си живот Чарлз Дарвин 
събира всичко, което расте, пълзи 
или лети.  Той често излиза на 
разходка да събира образци или 
да размишлява върху своите идеи.  
Защо и вие не предприемете своя 
„Разходка за размисъл“?

Направете „Разходка за размисъл“ на открито и съберете каквито ви 
попаднат дребни частици и късчета.  Венчелистчета, семена и дребни 
листа са много подходящи. 

Направете същото през 
различните сезони, за да 
видите разликата!

Внимателно срежете своя 
„органичен маншет“ и го приберете 
на сигурно място. 

Ще 
издухам 

цвета на това 
глухарче върху 

маншета си. 
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Ч

етири часът е.  Училището е свършило 
и Чарлз Робърт Дарвин е зает.  Той 

лежи в тревата, подпира брадичката си с 
ръце, зает с едно от най-любимите си неща.  
Какво прави той?  Той се взира в онова, 

което става точно под носа му.

 Той наблюдава жужащите между цветята насекоми, 
червеите, които се движат във влажната пръст, следи как 
растенията израстват. Но той не просто гледа, а се чуди 
и размишлява. Защо всъщност насекомите предпочитат 
едни цветя пред други?  Защо листата на това растение 
са толкова различни от тези на съседното?  Как 
въздействат червеите на земята?  Всъщност той е толкова 
дълбоко замислен, че не чува своите три сестри, които го 
викат: „Боби, Боби, къде си?  Време е за чай.“

 Те тичат из градината на голямата къща, в която 
живеят, и вдигат врява, както обикновено.  Нито той, нито 
те съзнават, че осем годишното момче, което наричат 
Боби, и което закъснява за чая, един ден ще се превърне 
в знаменития учен Чалрз Дарвин.

 Откри го Каролайн. „Ето къде си бил“- каза тя. 
„Трябваше да се прибереш от училище много отдавна.  И 
си целия в кал.“ Чарлз стана.  Той е висок за възрастта си, 
със сиво-сини очи и тъмно кестенява коса.  „А какво имаш 
в джобовете си днес?“- попита Каролайн. 

 Чарлз пъхва ръката си в издутия джоб и измъква 
черупки, камъни, монети и листа.  Каролайн не е 
изненадана.  Тя знае, че Чарлз е вманиачен по 

Дарвин не винаги 
се е държи както трябва, 

но винаги първи признава това! 
Както казва на сина си Франсис: 

„В много отношения аз бях 
непослушно момче.“ 1

1817-1831
 Шрусбъри, Единбург и 
 Кеймбридж
 Дарвин от 8 до 22 годишна  
 възраст

Глава 2:  

Дарвин Наблюдателят



особено доволен.  „Ти ще опозориш себе си и семейството 
си“- казва той на Чарлз. 

 На 16 години Чарлз е изпратен в Единбург да учи за 
доктор като баща си, дядо си и брат си.  Но той си знае, че 
това не е за него.  Най- малкото, той не може да понася да 
гледа – цялата кръв по време на операции.  Вместо това се 
записва в кръжок за изучаване на природата. Той прочита 
много книги по геология и се научава да препарира животни 
и птици, което е много модно по това време.  Той също се 
занимава с наблюдение на птици и пълни своите бележници 
с подробности за видяното.  Ходи също така на лов и 
стрелба, и го намира за много вълнуващо.

 По-късно, когато Чарлз се впуска в своето научно 
приключение, тези неща ще се оказват много полезни. 
Баща му се опасява, че синът му се превръща в някой, 

събирането на разни неща също толкова, колкото и по това 
да наблюдава насекоми, растения, камъни и животни.  Той 
непрекъснато се чуди защо те са такива каквито са и защо  
правят това, което правят.  Каролайн знае, че Чарлз обича 
да прави само това, което му е интересно, а това, което 
му е интересно е да бъде навън, да прави дълги разходки, 
да изучава околностите и да лови риба в реката Севърн, 
която тече покрай градината. Той също може да е много 
непослушен, да краде ябълки и да върши лудории.

Вкъщи бяха готови с чая.  Еразъм (накратко Раз), по-
големият брат на Чарлз, се чуди защо момичетата 
вдигат врява.  „Знаете го какъв е.  Непрекъснато мечтае.  
Спомнете си когато се разхождаше по старите градски 
стени, размишлявайки върху това и онова, и как успя да 
падне.  И оцеля. Той винаги оцелява.“

 Година по-късно, когато Чарлз вече е на девет години, 
той постъпва, също като Раз, в училището за момчета 
„Шрусбъри”. То е училище-пансион, но толкова близо до 
къщата им, че момчетата могат да отскачат до дома, и 
често го правят.  Чарлз не e училищна звезда.  Той просто 
не се интересува от неща като латински и гръцки, за които, 
хората преди близо двеста години са смятали, че са неща, 
които момчетата трябва да знаят. На 13-годишна възраст, 
той и Раз устройват научна лаборатория в градинската 
барака, това е много по-вълнуващо.  Двамата братя често 
са там, късно нощем, и експериментират с еликсири и 
прахове, правейки разни миризливи неща.  Сестрите им се 
страхуват, че може да вдигнат къщата във въздуха. Вече 
като възрастен, Чарлз казва, че е научил много от научната 
лаборатория за това как да прави научни експерименти.  
По това време, бащата на Чарлз, д-р Роберт Дарвин, не е 
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Като дете Дарвин обожава 
да забелязва и събира 

неща.  Той споделя: „Докато 
бях в училище, моят вкус 
към естествената история 
и събирането беше добре 

развит.  Опитвах се да 
познавам имената на растения 

и събирах всякакви неща – 
черупки, печати, щемпели, 

монети и минерали.“ 2



който се интересува 
единствено от „стрелба, 
кучета и лов на плъхове.“  
Затова той изпраща Чарлз 

в университета в Кеймбридж, 
с намерението да го направи 
селски пастор. 
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 Въпреки това, Чарлз все повече и повече се интересува 
от изучаването на растенията и съществата около него.  
Той продължава да събира разни неща; сега е увлечен по 
бръмбарите.  В Кеймбридж той намира много приятели и 
преподаватели, от които да се учи и които да го насърчават, 
и по-специално проф. Хенслоу, който казва, че той никога не 
престава да задава въпроси. Чарлз взема успешно изпитите 
си, но това, което наистина би искал да направи, е да си 
стегне багажа и да замине на тропическо пътешествие за да 
види природата в други страни.  Налага се да почака за това.  
Но неговия шанс ще дойде. 

Можете ли да откриете насекоми и цветя в 
тревата? 
Какво расте около вашата къща? 
Какво забелязвате най-лесно? Знаете 
ли какви марки са най- бързите коли или 
наименованията на различните породи кучета?  
Или може би сте добър физиономист?
Какво обичате да правите, което може да ви 
помогне да станете учен?

Дайте отговор

Бащата на 
Дарвин не одобрява, 

че той прекарва цялото си 
време като естественик.  „Ти 

ще опозориш себе си и 
семейството си“- казва 

той на сина си. 4

Да тръгне на тропическо 
приключение за да види 

повече от света на природата е 
нещо, за което Дарвин винаги 
е мечтал. В действителност 

той не може да спре да мисли 
за това, и споделя: „Главата 
ми е замаяна от Тропиците... 

Възторгът ми е толкова 
огромен, че чак не мога да си 

намеря място.“ 3



Намерете някое дърво 
близо до дома си и 
го направете свое. 
Посещавайте го 
редовно, за да гледате 
как израства.

Ако изчакате кротичко, животните и 
насекомите, които използват вашето дърво за 
храна или подслон може да се покажат.

Внимание, дървета!

Като малък Чарлз Дарвин е много привързан към 
един Сладък кестен в градината. Той и сестра му 
имали специални места на дървото.

През различните сезони ще можете да вдъхнете мириса 
на цветовете или листата му, да засеете взети от него 
семена или да му направите снимки през зимата.

И без дори да разберете, 
вече ще сте му дали име!

Запомнете:
• Никога не се разхождайте 

сами.
• Уверете се, че някой 

възрастен знае къде сте.
• Катеренето по дърветата 

може да бъде опасно. 
Оставете го на катеричките, 
освен ако няма някой 
възрастен, който да помага.

Изучете го добре, като 
снемете отпечатъци от 
кората, използвайки 
пастели и хартия. 
Стволовете на 
дърветата променят 
ширината си с 
течение на деня – 
можете ли 
да измерите 
дънера и да 
отбележите 
разликите?



К

орабът на Нейно Величество - Бигъл 
отплава от Плимът към Южна Америка 

с цел да картографира бреговата линия. Вече 
на борда, Чарлз Дарвин оглежда каютата, в 
която ще трябва да живее следващите пет 
години. Тя е МНОГО малка. Нещо повече, 
в средата и има голяма маса, а една от 
мачтите излиза през пода.  Налага се Дарвин 
да окачи своя хамак над масата и като спи, 
носът му почти докосва тавана.

 Два дни след Коледа е, и Дарвин е 
далеч от дома, вече няколко седмици. Как 
се чувства? Малко тъжен, че е разделен с 
любимите си хора и малко уплашен, защото 
не знае какво предстои, но най- вече той се 
чувства възбуден и щастлив, че се намира на 
този кораб, отправен към места, за които е 
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Дарвин знае, че това дълго 
пътешествие е променило живота 

му. Той казва: „Пътешествието 
на Бигъл определено беше най-

важното събитие в моя живот, и то 
определи цялата ми кариера.“ 1

мечтал като момче. Дарвин се усмихва, като си спомня 
книгата, която е заел от един приятел в училище. 
Книгата  се нарича „Чудесата на света“ и той я чете 
отново и отново, копнеейки да пропътува света и да 
опознае невиждани места, хора и неща.

 Но Дарвин можеше и да не присъства на борда 
на Бигъл.  Той завършва Кеймбриджкия университет 
и се очаква, да прекара остатъка от живота си като 
пастор в някоя селска църква. Това е работа, която би 
му дала достатъчно време да продължи да събира, 
наблюдава и проучва скали, растения, птици и всичко, 
свързано с естествознанието, което е неговата страст.  
И тогава Джон Хенслоу, негов приятел и преподавател 
от Кеймбридж, му пише. Той съобщава, че Робърт 
Фитцрой, капитанът на кораба Бигъл, си търси 
придружител и корабен естественик. Тaзи личност ще 
трябва да проучи, събере и опише образци на скали, 

Глава 3: 

Дарвин Откривателят

1831-1836
Пътешествието с Бигъл
Дарвин от 22 до 27 годишна възраст



15

той е в „делириум от наслада“, 
защото „накъдето и да погледне 
ловецът на бръмбари, погледът 
му среща ново съкровище.“ За 
един друг чудесен ден той пише: 
„Аз се върнах на брега, стъпвайки 
по вулканичните скали, слушайки 
песента на непознати птици и 
виждайки нови насекоми, пърхащи 
около още по-нови цветя... Беше като 
да дадеш очи на слепец.“

 Дарвин води дневник, в който „грижливо 
и образно описва всичко видяно.“ А той 
вижда много и среща много и различни 
хора. Той обхожда реки, катери планини, 
пресича пустини и ловува на кон с 
южноамериканските каубои.  Вижда вулкани 
и преживява земетресения.   Открива 
вкаменени останки от изчезнали 
гигантски животни, наблюдава как 

За Дарвин 
откриването на нерегистри-

рани растения и животни беше 
прекрасно. В Баия, Бразилия, веднъж 

Дарвин казва „Върнах се на брега, 
стъпил на вулканични скали, слушайки 
звуковете на непознати птици, виждах 
непознати насекоми наоколо и нови 

цветя. Беше един… чудесен 
ден“ 2

растения и животни. За Дарвин това е мечтаната работа. 
Той успява да убеди баща си да му позволи да тръгне и да 
плати за всичко необходимо. За щастие, бащата на Дарвин 
е богат и щедър човек.

 Първите няколко седмици по море не са лесни. Дарвин 
страда много от морска болест и му отнема известно 
време докато свикне да се качва и слиза от хамака си. 
Но той не съжалява, че е на борда, нито губи възторга 
си. Той се сработва с другите двама млади мъже, с които 
дели тясната каюта, а също и с Фитцрой, който е доста 
сприхав. Той държи цялото донесено от него оборудване 
- пистолети, пушка, телескоп, компас, микроскоп, 
бележници, стъкленици за образци – грижливо прибрано; а 
скъпоценните му книги са подредени на лавица. Всъщност 
той разполага с всичко, от което научен изследовател би се 
нуждал. Скоро, в писмо до сестра си Каролайн, той пише, 
че работното място, широко - два на два метра, с което 
разполага, е напълно „удобно за всякакъв вид работа, и 
всичко е подръка.“

 Бигъл прекарва четири години по крайбрежието на Южна 
Америка, като заобикаля нос Хорн и стига до Галапагоските 
острови. След това те се отправят през Тихия океан към 
Нова Зеландия, Австралия, Кокосовите острови, а на 
път за дома, спират в Южна Африка. Навсякъде, където 
спират, Дарвин винаги излиза на проучвания. Той няма 
търпение да слезе от кораба и да е на открито, имайки 
„небето за покрив и земята за маса.“ И всичко, което 
вижда, го удивлява, очарова и интригува. В Кеймбридж 
той е обсебен от събирането на бръмбари. В Бразилия 



ледници се разпадат и разбиват в морето 
и открива повече удивителни растения 
отколкото някога си е представял, че е 
възможно.

 Където и да отива, той събира образци. 
Дарвин пакетира и опакова кости, скални 
отломки, кожи на животни и пера на птици.  
Той грижливо изсушава стотици растения. 
Внимателно записва откъде точно е взето 
растението или насекомото; описва 
частите им и понякога нахвърля груби 
рисунки. Дарвин внимателно следи за 
различията и ги отбелязва.

 Когато има възможност, Дарвин 
изпраща у дома събраното, заедно с 
някои от бележниците и дневниците си. 
И непрекъснато пише писма.
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Какво виждате, което предизвиква 
любопитството ви и ви кара да задавате 
въпроси? 
Какво чувствате, когато гледате, миришете, или 
докосвате неща, които растат?
Стояли ли сте някога под дърво в дъжда? 
Какво забелязахте?
Кое според вас е най-полезното растение?

Дайте отговор

Дарвин е 
смаян от растителния 

и животинския свят, които 
вижда на Галапагоските 

островите. През 1835 г. той 
казва: „Естествената история на 

архипелага е много забележителна: 
изглежда, че това е един малък 

свят сам по себе си; повечето от 
неговите обитатели - растения 

и животни - не може да 
се срещнат никъде 

другаде.“ 3

 Когато се завръща у дома, той разбира, че е станал 
доста известен и че го смятат за „учен“. Нещата, 
които открива и забелязва при своите пътешествия го 
съпътстват и пораждат въпроси през остатъка от живота 
му. Защо някои неща си приличат, а други изглеждат 
толкова различно? Защо нещата на места с еднакъв 
климат се различават? 

 Младият мъж, който се е чувства тъжен, уплашен 
и възбуден в момента на отплаването на Бигъл, няма 
представа, че това пътешествие ще се превърне в най-
важното събитие в живота му. Нито пък знае, че неговите 
въпроси и внимателни проучвания всъщност ще го 
доведат до една голяма идея, до една от най- големите и 
значими идеи в науката. 



•
•

•

•

Дървеници

Докато Дарвин е в Бразилия, той 
забелязва удивителни цвъртящи 
пеперуди, скачащи паяци, 
месоядни бръмбари и армии 
от мравки. Какви пълзящи 
твари населяват района ви?

Наблюдавайте избраното от вас дърво или 
храст.  За вас то е просто растение, но за 
миниатюрните зверчета, които живеят в него, то 
е кафене, семейно жилище или хотел. С какво 
бяха заети буболечките до вашето идване?

Вземете стар бял 
чаршаф и го разстелете 
под храст или дърво.  

Не пропускайте да кажете на някой 
възрастен къде отивате. Вземете и 
някой друг със себе си, с приятел е по-
забавно.

Разтърсете леко клоните и 
наблюдавайте дали върху чаршафа ще 
паднат някакви насекоми. Разгледайте 
ги добре, преди да са се разбягали.

Изтръскайте 
внимателно чаршафа, 
така че насекомите да 
могат да намеря пътя 

към дома.

   Търсете тези признаци

Паяжини между

Има ли нагризани листа?
Има ли издълбани вкората или листата

листата или коприненизавивки около яйцатана паяците?
Има ли другияйца, скрити наобратната страна на

Изтръскайте 
внимателно 

всички буболечки 
преди да върнете 

чаршафа!

Гледайте!

Поискахте ли 
разрешение от 
собственика?

тунели?

листата?



По време на 
пътешествието с Бигъл, 

Дарвин обожава пристигането 
в екзотични дестинации. Веднъж 

той казва: „... Необичайната 
атмосфера на тропиците 

представлява голям интерес:  Ако 
човек слезе на брега и за първи път 
попадне в какаова горичка, той не 

може да съди за нищо друго, 
освен за собственото си 

щастие. “1

Глава 4:  

Дарвин Мислителят
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Д

ва дни след Коледа, през 1831 г., 
Чарлз Дарвин се сбогува с Плимът 

от палубата на Бигъл за да тръгне на 
околосветско пътешествие. Случилото се 

по време на това пътуване го превръща от 
един обикновен човек в учен.

 Каква е работата на Дарвин по време на 
пътешествието с Бигъл? Той е естественик.  Където и 
да спира корабът, Дарвин трябва да открива разни неща 
като растения, животни, птици, камъни и вкаменелости. 
За него това е мечтаната работа. Той я получава, 
защото е запален колекционер, интересува се много 
от света на природата и знае това-онова за скалите. 
Дарвин не се изявява особено в училище, но той е 
добър в това да забелязва разни неща и да разсъждава 
над видяното.

 По време на пътешествието, Дарвин води подробен 
дневник.  Той изпраща у дома образци от нещата, които 
събира и описва в писмата си това, което вижда. Дарвин 
чете книги, които му дават повече идеи, карат го да се 
вглежда по-внимателно и да си задава повече въпроси. 
Той винаги обмисля и достига до нови идеи за нещата, 
които вижда. 

 Дарвин често страда от морска болест, а понякога 
вдига и висока температура. През това време той 
лежи във висящия от тавана на малката кабина хамак, 
поглежда през малкото прозорче към небето и се надява 
корабът да пристигне в някое пристанище, та да може 
да слезе на проучване. А когато това сe случи, мислите 
му се съсредоточават върху това, какво е усещането 
да бъдеш на твърда земя и да се разхождаш между 

1831-1836
 Пътешествието на Бигъл
 Дарвин от 22 до 27 годишна 

възраст



Друг голям повод за вдъхновение е 
разнообразието на растенията. Дарвин е 

„привлечен от изключителна елегантност на 
листата на безбройните видове папрати 

и мимози... възторг, изненада и 
възвишена преданост изпълват и 

повдигат ума.“ 2
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всичките тези тропически растения. Той е чете за тези 
растения в книгите и мечтае да ги види, но когато 
наистина попада сред тях, дъхът му спира от вълнение. 
Едва слязъл от кораба и попаднал в какаова горичка, 
Дарвин осъзнава, че никога не се е чувствал толкова 
щастлив. Според него невероятните цветове и форми 
на цветята могат да докарат до лудост някой любител 
на цветята. Поглеждайки нагоре, към гъстата зеленина и 
после надолу в краката си, Дарвин установява, че върви 
по красивите и елегантни листа на стотици различни 
видове папрати и мимози. Той не може да намери думи 
да опише как се чувства; до такава степен е изпълнен с 
учудване и удивление.

 Навлизайки навътре в сушата обаче, Дарвин се 
интересува от други неща. Той събира информация от 
местните хора за растенията и за това как се използват 
те. В гората има място, което е изчистено за засаждане 
на боб, захарна тръстика и ориз. Дарвин се интересува 
от едно растение, всички части на което, според 
разказите на местните хора, са използваеми. Листата и 
стъблата са храна за конете, корените му се смилат на 
каша, която, изпечена след като се пресова и изсъхне, 
представлява брашнена субстанция, и е основна храна 
на населението. В същото време, сокът на това растение 
е силно отровен и преди няколко години една крава 
умира, защото пие от него. Този факт интригува Дарвин и 
го кара да се замисли. 

 Дори тропическите бури предизвикват размислите на 
Дарвин. Подслонен под едно дърво с толкова дебели 
листа и клони, че английският дъжд никога не би пробил 
през тях,  той забелязва, че след няколко минути надолу 
по ствола потича струйка вода.  Това обяснява, мисли 

си Дарвин, защо тук всичко 
по земята е толкова зелено, а 
така кафяво у дома.  Слабият 
английски дъжд би се изпарил 
още преди да достигне 
земята. 
Има обаче едно нещо, 
което гневи Дарвин по време 
на пътуванията му. Той не 
разбира защо толкова много 
хора, по местата, които посещава 
в Южна Америка, са в робство. 
Собствениците на робите дават много 
обяснения защо това е необходимо, и 
че не е грешно да имат роби, които да 
обработват земята.  Дарвин смята, че 
те грешат, а аргументите им са слаби. 

 Дарвин смята, че да работи като 
естественик на Бигъл е най-важното 
нещо, случило се в живота му. След 
завръщането си във Великобритания, 
той продължава да мисли за всички 



20

видени и събрани неща, като работи по направените 
подробни бележки. Любопитството му не отслабва и той 
продължава да си задава въпроси. Той експериментира 
и премисля отново и отново идеи и трудни въпроси. 
Понякога се нуждае от уединение за да работи. Но когато 
срещне трудности или се нуждае от помощ, той вика на 
помощ приятелите и колегите си- учени, за да впрегне и 
техните умове.

 Един от резултатите на неговата мисъл, е една 
наистина голяма идея; идея, която е променила начина, 
по който мислим за себе си и за нашия свят. Именно 
тази идея, а също и работата му върху растенията, е 
онова, което прави Дарвин известен; но дори и вече 
известен, той продължава да мисли за това колко красив 
и невероятен е света и за това, какви чувства предизвиква 
у него.

Какво виждате, което предизвиква 
любопитството ви и ви кара да задавате 
въпроси? 
Какво чувствате, когато гледате, миришете, 
или докосвате неща, които растат?
Стояли ли сте някога под дърво в дъжда? 
Какво забелязахте?
Кое според вас е най-полезното растение?

Дайте отговор

Климатът на местата, по които пътува Дарвин, е 
различен от онзи, който той познава у дома.  Tой 
вижда растения, които са добре приспособени 
към своята среда.  В бразилските тропически 
гори, той попада в буря и казва: „Опитах се 

да намеря подслон под едно дърво, с толкова 
плътна корона, че тя никога не би била пробита 

от обикновения  английски дъжд, но тук 
...малка струйка течеше надолу по ствола. ... ако 
дъждовете бяха като тези при по-студен климат, 
влагата щеше бъде погълната или да се изпари 

още преди да достигне земята.” 3

Дарвин 
намира невероятно 

вдъхновяващи растения. 
Той казва: „Аз събрах голям 

брой така ярко оцветени 
цветя, че може да накарат 

някой цветар да 
полудее.“ 4



.Пътувайки из Таити, Дарвин 
преспива в една колиба, направена 
от местни хора. Рано сутринта 
той се събужда от шума на силен 
дъжд, който тропа по покрива му от 
бананови листа. В пътния си дневник 
той описва местните хора и как те 
използват растенията в ежедневието 
си. А вие за какво използвате 
растенията?

Какво ви се случи тази 
сутрин? Облякохте ли се, 
измихте и си лицето със 
сапун, изядохте ли купа 
овесени ядки, и измихте 
ли си зъбите?

Може да се изненадате 
колко много зависим от 
растенията. Те са навсякъде 
около нас!

Растения 
за заслон

Растенията 
като материал

Растения за 
лечение и 

здравословен живот

Растения за 
храна

Растенията като 
вдъхновение

Страхотна идея. 
Прегледай тези 

стари списания и си 
изрежи подходящи 

илюстрации.

Ще направя 
един колаж.

От удобните билки до полезната Юка
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П

рез 1928 г. университетът в Кеймбридж 
е обзет от една нова мания – манията 

по бръмбари. Чарлз Дарвин води отчаяна 
надпревара с друг студент за най-добрата 
колекция от необичайни бръмбари. По време 
на един следобеден лов на бръмбари, Дарвин 
внимателно обелва кората на едно дърво. 

Невероятно! Там има два редки бръмбара. 
Той ги хваща – по един във всяка ръка.  

 „Едва ли Бабингтън ще има от тези“, тържествува 
той. Но след това, с крайчеца на окото си, Дарвин 
забелязва друг бръмбар, също толкова необикновен. 
Какво да прави? Той не би понесъл да изгуби друг 
образец.  Дарвин бързо пъхва единия в устата си, 
така че да освободи едната си ръка и да хване 
третия. Лоша идея. Бръмбарът реагира, като 
впръсква ужасен парещ сок в устата му. Дарвин 
изплюва нападателя и изпуска и другите бръмбари.

 Тази случка обаче не отказва Дарвин от 
бръмбарите. По коледните празници той трябва да 
посети своята приятелка и нейното семейство, но 
така и не пристига.  Тя му пише: „Предполагам, че 
някой миличък малък бръмбар те е задържал“.  И 
вероятно е права.

 Колекционирането не е нещо ново за Дарвин. 
Като малък джобовете му са винаги пълни с камъни, 
монети, черупки и други интересни намерени неща. 
По това време колекционерството е доста модно 
хоби. Заможни хора излагат в домовете си, своите 
препарирани животни и птици или екзотичните си 
растения.  Но Дарвин не обича показността или да 
се хвали „моята колекция е по-добра от твоята”- дори 
когато се конкурира с колекцията от бръмбари на 

Глава 5: 

Дарвин Колекционерът

 1828-1836
    Кеймбридж и 

пътешествието на Бигъл
 Дарвин от 19 до 27 годишна 

възраст

Дарвин много се гордее, че е признат 
за истински колекционер. Той казва: „Нито 
един поет не изпитал по-голяма наслада 

при вида на първата си публикувана поема, 
както аз, когато видях в илюстрованото 

издание на Стивън „Британските насекоми“, 
вълшебните думи: “събрани от Ч. Дарвин, 

Ескуайър”. 1



Бабингтън!  Той се интересува много повече от това 
да опише и запише намерените неща; интересът му 
не се ограничава само с бръмбарите. В Кеймбридж 
Дарвин прави дълги разходки с Джон Хенслоу, 
професор по ботаника, като не спира да му задава 
въпроси за растенията. Дарвин винаги иска книги за 
четене, които да му дадат идеи и да му помогнат в 
разбирането. Именно това го прави най-подходящият 
за естественик на кораба Бигъл и професор Хенслоу 
без колебание го препоръчва за работата. 

 Където и да пристигне Бигъл, Дарвин излиза да 
събира образци.  В бразилските тропически гори 
той събира „редица толкова брилянтно оцветени 
цветя, че могат да накарат някой цветар да полудее“. 
Но събирането е само първата стъпка. На всеки 
екземпляр трябва да се сложи етикет и да бъде 
вписан. И така, Дарвин трябва да прави бележки за 
всеки един, като описва начина, по който изглежда, 
къде е бил открит и всякакви други наблюдения. 
Без използваеми етикети, образците биха били 
безполезни на учените, след като пристигнат след 
дългото пътешествие в Англия. Животинските образци 
трябва да бъдат консервирани или обработени, увити 
или поставени в лабораторни съдове, одрани или 
изсушени. Растителните образци трябва да бъдат 
внимателно изсушени и притиснати с тежест.  Това е 
много работа, но Дарвин  прекарва толкова време в 
събиране, че неговата първа пратка от скални проби, 
растения, насекоми и животни е готова за изпращане 
до професор Хенслоу, едва осем месеца след 
отплаването на Бигъл.

Хората, с които работи 
Дарвин, са впечатлени 
от неговия оптимизъм.  

Капитанът на Бигъл 
- Робърт Фицрой, си 

припомня как Дарвин остава 
позитивен, дори когато е с 
морска болест!  „Е, радвам 

се, че сме отново в тихи 
води, та да мога да подредя 
моите колекции и да започна 
да работя по-методично.” 2

 След малко 
повече от година 
от отплаването, 
един от членовете 
на екипажа, 
17-годишният 
Симс Ковингтън, 
каютен прислужник 
и корабен цигулар, 
става помощник 
на Дарвин. Той 
работи като 
секретар и ловец, 
и също се научава 
да препарира 
животни. Симс 
и Чарлз работят толкова 
усилено и събрат толкова много 
неща, че старши лейтенантът 
на кораба се оплаква от купищата 
„боклук”, който се трупа на 
палубата, а капитанът описва, как 
Дарвин и Ковингтън работят много 
усърдно с кирките си за да разкрият 
едно огромно изкопаемо, което се 
оказва гигантски ленивец. Дарвин 
много внимателно води бележките 
си.  Той има зоологически дневник, 
в който отразява наблюденията 
си за растенията и животните, 
и геологически, където пази 
бележките си за скалите и 
вкаменелостите.
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 Главната задача на 
Ковингтън е да помага с 
попълването на Каталога с 
образци – списъци и бележки 
за всички събрани неща. Той 
също така опакова пратките така, 
че колкото може повече неща да 
достигнат до Англия.

 Пристигналите в Кеймбридж екземпляри 
предизвикват голямо вълнение и интерес. 
Но приятелите на Дарвин също така 
публикуват откъси от неговите бележки 
и дневници, и когато пет години по-
късно той се завръща, вече е нещо като 
знаменитост и към него се отнасят като 
към сериозен учен.  След завръщането си 
той продължава да работи върху нещата, 
събрани на Бигъл. 

 В някой случаи Дарвин разбира, 
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Съвременните ловци на растения водят 
подробни записки, внимателно изсушават 
образците, проучват съществуващата 
информация и винаги държат очите си широко 
отворени - точно като Дарвин.
Коя от тези дейности според вас е най-
важната?
В коя от тях вие бихте били най-добри?

Дайте отговор 

че записките му не винаги са били прецизни.  Така 
например на Галапагоските острови той събира дребни 
птици. Един английски учен, Джон Гулд, забелязва, 
че всички те са описани като чинки, въпреки че имат 
клюнове с различна форма. Формата на клюна зависи 
от това дали ядат семена, кактуси или насекоми. 
Гулд смята, че различните видове чинки вероятно 
произхождат от различни острови, където са имали 
различна храна в зависимост от своето местообитание. 
Той обаче не може да бъде сигурен, тъй като Дарвин 
не отбелязва, точно къде е била открита всяка птица. 
Дарвин веднага започва да търси връзки със всеки, 
който може да разполага с необходимата информация, 
тъй като идеята e много вълнуваща и той се нуждае от 
доказателства, за да я докаже.

 Този вид работа и многото нови експерименти, с 
които Дарвин тества идеите си са част от неговата 
велика и предизвикателна идея, че всички живи 
същества би трябвало да имат общ произход.

Макар Дарвин да не е изявен ученик, 
директорът на училището, в което 
е учи, се гордее с него. Професор 

Седжуик пише: „Той се справя 
възхитително в Южна Америка 
и вече изпрати колекция, която 

заслужава похвала. Няма по-хубаво 
от това на света е, че той тръгна на 

откривателско пътешествие.”   3



Докато пътува из Таити, Дарвин се катери по остри като нож 
планински хребети и рискува живота си за да се сдобие с 
редки тропически растения от най-отдалечените кътчета. Защо 
не изследвате градската джунгла около вас? В близост до 
дома ви има много растения, които притежават определящия 
фактор, който им позволява да оцеляват в суровите условия.

Растенията не растат само в лехите и по поляните.  
Центърът на града или някой обрасъл пущинак е дом 
на някои от най-издръжливите и най-впечатляващи 
растения.

Създайте своя собствена класация, като дадете 
най- много точки на най-храбрите растения.

Не пропускайте да погледнете и 
на най-малко вероятните места. 
Растения-герои, притежаващи кураж 
и непоколебимост, растат дори и във 
водосточните тръби и канализацията. 
Огледайте се за растения, поникнали 

по стените на високите здания.

Споделете с някой 
възрастен къде 
отивате. Не се 

разхождайте сами.

Уау, виж 
това! Как е 
попаднало 

тук?

Трева между тротоарните

плочи – Не е зле

Глухарче поникнало до

стената – Браво

Папрат на влажно, сенчесто

място – За това става дума

Пеперуден храст (Будлея),

който израства направо от

– Впечатляващо 

Младо ясеново дърво

израстващо от средата на

черковната камбанария

„Листата” класация

канала или оградната стена

– Победител!

Предупреждение:
 Щом веднъж 

започнете да търсите 
„листати” шампиони, 
е трудно да спреш!



Ч

арлз Дарвин закопчава топлото си черно палто, 
нахлузва голямата си черна шапка, и извиква 

кучето. Време е за разходка за размисъл. Той тръгва 
през градините и през задния двор на Даун Хаус, до 
началото на покритата с пясък пътека, която прави 
скоро след като се преместват, със съпругата си Ема 
и двете им малки деца, от Лондон в Кент. Пътеката се 
вие между дърветата и се връща към къщата покрай 
оградена с жив плет, ливада.

 В началото има редица от три камъка. Дарвин 
отмества настрани първия с бастуна си. При всяко 
свое следващо идване, той отмества по един камък. 
Този проблем ще отнеме преместването и на трите 
камъка.

 Дарвин се разхожда по пясъчната пътека поне 
веднъж дневно, понякога и повече. Ходенето му 
помага да мисли. Днес той размишлява върху нещо, 
което е забелязал, преди повече от двадесет години, 
когато все още е на борда на Бигъл като естественик. 
Той е изумен от това, как семената стигат от едно 
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1855 г., Даун Хаус

 Дарвин е на 46 годиниВ същото писмо наред с другите си 
въпроси, Дарвин моли своя приятел 

Ейтън, за повече информация по 
въпроса за семена, разпръсквани 

от животни: „И последно, ако не ти е 
втръснало от моите въпроси, случвало 

ли ти се е да изследваш стомаха на 
клен и други бели риби? ... ... 

... Te изобщо ядат 
ли семена? Подобно 
на песничката “Джак 
си построи къща”, 

чаплата може да изяде 
риба, която може да е 
яла семена от водни 

растения, и след това 
отлита до друго езеро.“ 1

Глава 6:  

Дарвин Изследователя
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място на друго – как се разпространяват.  Когато е на 
Кокосовите острови насред Тихия океан, той се чуди 
как е възможно там да има растения, които растат 
на континента, отдалечен на хиляди мили. По какъв 
начин растенията са стигнали дотук?  Възможно ли е 
да са оцелели при едно изключително дълго пътуване 
през соления океан?

 Той чете за идеите на един учен, който обяснява 
загадката, като казва, че отдалечените късчета 
земя първоначално са били части от континента. 
Но Дарвин не е удовлетворен от тази идея. Той иска 
да разбере цялостния, труден проблем за това, как 
семената стигат от едно място на друго. Дарвин 
продължава да обикаля по пясъчната пътека, докато 
най-после решава какво да прави. Трябва да се върне 
към началото и да направи един експеримент. 
Вече в къщата, Дарвин сяда в удобния си кабинет и 
продължава да размишлява. Идват и децата му. Те 
се пързалят наоколо с един стол на колела и рисуват 
върху парчета хартия, както правят често докато той 
работи.  

 Когато реши какво да прави, като всички 
експериментатори, Дарвин трябва най-напред да 
събере необходимото оборудване. Той събира 
семена, приготвя малко солена вода и дори поставя 
някои морски животни да живеят в нея за една 
година – за да пресъздаде точните условия. Той 
налива приготвената от него „морска“ вода в стъклени 
бутилки и пуска вътре различни семена – от маруля, 
чушка, зеле, лук, целина, ревен и овес, и чака да види 
какво ще се случи. 

 Дарвин наблюдава и 
внимателно и си записва 
промените, които настъпват 
със семената – как те набъбват, 
променят цвета си, потъват на дъното 
на бутилките и накрая започват да 
вонят.  Много предвидливо, той повтаря 
експеримента, като използва същите 
видове семена, но без да поставя сол във 
водата. Това е единственият начин, по който 
той може да прецени дали солта предизвиква 
някаква разлика в семената или нещо друго.

 След престоя си в солената вода, семената 
са засети и Дарвин е много изненадан, 
че почти всички оцеляват след соленото 
изпитание и все още имат силата да 
никнат. 

Дарвин ежедневно пише писма и задава хиляди нови 
въпроси, без да броим молбите за помощ! Той се 

интересува от най-малките подробности за това как 
пътуват семената. В едно свое писмо до своя приятел 
Ейтън, експерт по птиците, той пита: „Знаеш ли, когато 
един бухал или ястреб изяде някои птиче, след колко 

време изхвърля изпражненията?... Много бих 
искал да получа образци от изпражненията 

и да видя дали те съдържат някакви 
семена, които да могат да покълнат.  

Може би твоите пазачи на дивеча 
могат да открият някое леговище

  и да ми съберат малко?“ 2



Има много начини, по които семената могат 
да се разпространят от „родителското“ 
растение до мястото, на което попадат, засяват 
се и израстват. Също като при морското 
пътешествие, семената може да се пренасят в 
стомаха или козината на животните, от вятъра, 
а понякога те са направо „изстрелвани“ в 
големия широк свят от растението-родител.  
Хората също участват в разпространението на 
семената.  
Можете ли да кажете как хората участват в 
разпространението на семената?
Ако Дарвин беше жив днес, в 21 век, кой метод 
на разпространение би проучвал той?

Дайте отговор

 Дарвин веднага обсъжда нещата със своя стар 
приятел Томас Хукър. Той е експерт по растенията 
и току-що е назначен за заместник-директор на 
Кралските ботанически градини в Кю. Те се запознават 
след връщането на Бигъл, и Дарвин показва на Хукър 
някои растения от Огнената земя. Те се харесват от 
самото начало и сега вече Хукър е чест гост в Даун 
Хаус. По едно време, в началото на познанството 
им, Хукър е нещо като асистент, който събира факти, 
от които Дарвин се нуждае. Сега вече той е доверен 
приятел, пред когото Дарвин проверява идеите си. 
Дарвин споделя идеите си и с читателите на едно 
списание за градинарство и земеделие. Той им пише, 
искайки съвети и смята за справедливо да споделя с 
тях всяка новооткрита информация. 

 Дарвин пише хиляди писма до приятели и 
непознати с молба за информация. Той е убеден, 
че само много и различни хора, като градинари, 
гълъбари, но също и учени, биха могли да му 
помогнат да разкрие загадките на природата.  Той 
пише до хора от островите, които е посетил, като 
ги моли да се оглеждат дали по бреговете им има 
растения, които не са местни. Влиза във връзка с 
изследователски съдове, подобни на Бигъл, молейки 
ги за информация.  Той не се смущава да задава 
чудати или странни въпроси.  Веднъж той пише на 
един специалист по птиците с молба да събере кал от 
краката на блатни птици, за да види дали има някакви 
семена в нея. Като всички добри учени Дарвин знае, 
че трябва да намери доказателства и да събира 
факти, за да получи отговори на въпросите си.

Дарвин е толкова силно заинтересуван от начина, 
по който пътуват семената, че стига до някои доста 
странни крайности в своите експерименти. Така 
например той оставя един мъртъв гълъб, който току-
що е ял семена, да плува в солена вода за тридесет 
дни, за да може след това да извади от него семената, 
да ги засее и да види дали ще поникнат. И щом това 
се случва, той разбира че, ако птица със семена в 
стомаха умре и попадне в морето, нейната последна 
храна – семената –  могат да поникнат на суша.
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• •

•
Чарлз Дарвин навлиза много дълбоко 
в проучването си за това, как 
семената се пренасят от едно място 
на друго. Той търси да види дали 
птичия тор съдържа семена.
Сигурно ще се радвате да разберете, 
че този прост експеримент не е 
свързан с никакви курешки!

1) Обуйте големия стар чорап върху обувката 
си. Може да се наложи малко да го срежете, 
за да може да го обуете.

2) Разходете се по някое затревено място, 
така че чорапът да може да поеме семена и 
растителен материал.  Най-добре е това да 
стане през късното лято или ранната есен.

3) Направете малки дупчици в пластмасовия контейнер.  Запълнете до 
половината с почва.

4) Отрежете парченце от чорапа, покрито със семена и го поставете в контейнера. 
Покрийте го с още почва.  Полейте с малко вода и го оставете на слънчево 
място да кълни.

Ощастливете един чорап. Вземете един 
чорап без другар и ще осмислите по нов 

начин неговия живот.

Какво ни трябва:

Един стар, 
голям чорап.

Пластмасова 
саксия или 
контейнер.

Голяма 
купа, 
пълна с 
пресен 
компост.

Ножици

Ей, 
Лили, 

чакай ме!

Поразително 
– отблизо всички 

те изглеждат 
различно! 

Чудя се, 
колко ли 
семена 
имам?

Чудя се 
какво ли ще 

поникне?

Споделете с някой 
възрастен къде 
отивате.  Не се 

разхождайте сами.

Семести чорапи



Ч

арлз Дарвин, световно известният ловец на 
растения, решава някои от най-големите научни 

загадки на своето време. Също като детектив, той 
събира необходимите доказателства, за да достигне 
до истината. Доста често това означава месеци или 
години на експериментиране, събиране на информация 
и записване на идеи. Дори след публикуването на 
книгата му, която всички обсъждат, и някои хора са 
убедени, че тя разкрива една от най-големите загадки 
на всички времена, той съхранява любопитството си и 
продължава да задава въпроси.  За него няма твърде 
големи или твърде малки проблеми.  Всеки един от тях 
му помага да разбере чудесата на природния свят.  

 Повечето от работата си Дарвин върши в дома си, 
в Даун Хаус.  Посетителите се изумяват, че този учен 
няма лаборатория. Вместо това той използва една 
„просторна, светла стая”, разположена до дневната.  
Там той проучва почти всичко - от червеи и семена за 
зеле до гълъби. Градината също така му служи като 
лаборатория на открито.  Той оставя в продължение 
на три години една част от моравата занемарена и 
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1861 г., Даун Хаус

 Дарвин е на 52 години

За свой късмет, Дарвин 
може да прави някои от 

проучванията си за орхидеите 
в близост до дома си. Дъщеря 
му Ема описва района около 
къщата им „... едно дърво, с 
лешников храст в основата, 
което се кастри редовно, а 
от живия плет, се издигат 

стари възлести буки, много 
подходящи, децата да се 
катерят по тях. Покрит е с 

килим от иглики, анемонии и 
диви зюмбюли, а в това дърво 

расте също една орхидея от 
вида Истинска гнездовка.” 1

Глава 7: 

Дарвин, Детективът по растенията



една и съща орхидея.  Неговата детективска работа е 
публикувана в известната книга на баща му за орхидеите. 

 При съхраняването на информацията за орхидеите 
Дарвин е също толкова грижлив, както и с всички други 
доказателства, събирани през годините. Той ги държи в 
етикетирани дървени кутии.  Кутиите съдържат изрезки 
от вестници, бележки и незавършени статии. Воденето на 
записки играе важна роля в мисленето на Дарвин.  Той 
грижливо прави бележки за всичките си опити, дори и за 
неуспешните.  Той осъзнава, че може да извлече поука 
дори от неудобните грешки.  От всичките около 20 000 
различни видове орхидеи, тази, която наистина успява 
да предизвика детективският ум на Дарвин, е орхидеята 
Комета, позната още като „Дарвинова орхидея”, която има 
огромен бял восъчен цвят.

записките му  показват, че през това време шест 
по-нежни растителни вида са изчезнали. На друго 
място той събира доказателства за начините по които, 
плевелите никнат. 

 Дарвин обича дивите цветя и растения, които 
растат по поляната и в живите плетове около дома 
му. Едно семейство от цъфтящи растения, наречени 
орхидеи, наистина го очарова.  Той забелязва, че 
орхидеите израстват в най-различни форми и размери. 
Той също така забелязва, че цвета на всяка една, е 
перфектно оформен така, че да приеме посещение на 
пчела, молец или муха.

 Насекомите посещават цветята заради сладката 
сочна течност, наричана нектар, която те обичат.  Без 
да съзнават, тези заети посетители помагат на някои 
растения да правят семена.  Много от прекрасните 
орхидеи, които Дарвин изследва, имат нужда от 
помощта на насекомите, за да създадат своите 
семена.

 През по-топлите дни около дивите орхидеи, които 
растат в съседство с дома на Дарвин, бръмчат 
насекоми. Tой наблюдава как те бързат на лов за 
сладък нектар. И когато го открият, те развиват своите 
хоботчета, които приличат на миниатюрни навити 
градински маркучи, и ги спускат надолу в цветето за 
да смучат любимата си храна. Дарвин започва да 
отглежда орхидеи в оранжерията на Даун Хаус.  Той 
кара децата си да му помагат да проучва растенията 
и насекомите, които ги посещават.  Един път, синът 
му забелязва четири различни молеца, посещаващи 
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Дарвин 
обича орхидеите и 

споделя нарастващите 
си познания за ролята, която 

играят насекомите в жизнения 
цикъл на растенията. Той казва 

на колегата си ботаник г-н Бентам: 
„Те са прекрасни създания, тези 

орхидеи, и понякога си мисля 
с огромно удоволствие за 
някоя дребна подробност 

в техния метод на 
оплождане.” 2
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Истинският детектив трябва да задава 
въпроси, да бъде непрекъснато нащрек и 
да води бележки, преди да разкрие едно 
престъпление.  Детективът може също така 
да направи предположение, а след това да се 
опита да докаже, че е прав.
Кое от тези детективски умения според вас е 
най-важно за един учен и защо?

Дайте отговор

Посетители от всички краища на света 
идват да видят Дарвин. Един писател, 

Ернст Хесен-Вартег, пристигащ от Германия,  
оценява високо начина, по който Дарвин 
организира своите образци и данни. Той 

казва: „Дарвин има отлична подредба под 
формата на поредица от дървени кутии, 

която може да бъде препоръчана на 
мнозина други учени.” 3

 Тази орхидея обикновено расте 
на остров Мадагаскар, до източното 
крайбрежие на Африка. Когато Дарвин 
успява да отгледа в своята оранжерия 
орхидеята Комета, той забелязва, че 

цветът има дълга около 25см тясна 
тръбичка, която съдържа няколко 

капки сладък нектар. Дарвин е озадачен как някое 
насекомо би могло да достигне до дъното на тръбата за 
да вземе глътка от нектара. Тръбата изглежда твърде 
тясна за да може някое насекомо да пропълзи по нея. А 
ако не е възможно насекомо да достигне толкова надолу 
по тръбата, тогава защо там има нектар? Молците имат 
дълги хоботи, подобни на сламка за пиене, с които 
смучат нектар. Така че, възможно ли е в мадагаскарските 
гори да има молец с огромен - 25 сантиметра, дълъг 
хобот? Дарвин смята, че е възможно. Експертите по 
насекомите го вземат за луд.  И кой може да ги вини?  
Никой до тогава не е виждал такъв; така че, къде е 
доказателството?

 Много години след смъртта на Дарвин, естественици 
откриват в Мадагаскар молец, чиито размах на крилете 
достига 15 см, а хоботът му е 25 см – и служи идеално 
за  пиене на нектар от орхидеите Комети.  Така случаят с 
мистериозната орхидея е окончателно приключен.

Дарвин 
знае, че някои от 

неговите изводи може да 
бъдат счетени за лудост!  
Въпреки всичко, той не се 

отказва от тях. Когато идеята 
му за молците не е възприета 

добре, той казва: „Това  мое 
убеждение е предмет на присмех.” 

По-късно обаче, се доказва, 
че той е бил абсолютно 

прав.. 4



Бягството на картофа

Дарвин е очарован от начина, по който се развиват 
растенията. Той отглежда много растения, за да 
тества, как различните условия, като количеството 
светлина например, влияят на растежа им. Сега е 
ваш ред да се опитате да отгледате нещо!

1) Направете „затвор“ за картофа.  Най-напред 
изрежете дупка в една от късите страни на 
кутията за обувки.

2) Закрепете картофа на 
отвора на кофичката 
от кисело мляко.  
Сложете го в 
кутията за обувки, в 
отсрещния край на 
дупката.

3) Отрежете две парчета 
картон колкото е 
ширината на кутията 
за обувки. Те 
трябва да стоят 
изправени като 
стени. Пробийте 
дупки и в двете 
и ги поставете в 
кутията.

4) Сложете капака 
на кутията така, че 
картофът получава 
светлина единствено 
през дупката откъм късата 
страна на кутията.

5) Сложете кутията на 
слънчево място.  Надникнете 
след няколко седмици, за да видите какво става.

Изрисувайте човешко 
лице  върху кутията, 

така че кълновете да никнат от 
едното око или от устата. Сравнете с 

приятелите си как се развиват техните 
картофи!  Дали са поставени да растат 
на слънчево място? Какво значение има 
това?

Ще ви трябват:

Голям суров картоф, 
който вече е 
започнал да покълва.

Празна 
кофичка от 
кисело мляко.

Празна кутия 
от обувки.

Картон и 
ножици

Гледай! 
Направи го 
подобно на 

това



Т

ой заявява, че пътешествието му с Бигъл е най-
важното събитие в живота му. След завръщането 

начинът му на живот коренно се променя.  Той не става 
селски пастор, каквито са плановете на баща му. Вместо 
това в Лондон той открива, че вече е в челния списък 
на учените.  Мнозина учени, хора, които той нарича 
„истински естественици”, искат да обсъждат с него 
образците му. Някои от тях откриват неща, които той не е 
забелязал и провокират у него нови размисли. А именно 
мисленето е онова, което прави пътуването наистина 
важно събитие за Дарвин и за всички нас.  Когато се 
връща, той вече има една от най-грандиозните научни 
идеи за всички времена - идея, която променя начина, по 
който мислим за света, и за нашето място в него.

 Дарвин обмисля дълго и задълбочено значението 
на всичко видяно и открито по време на пътуването 
му. Всеки ден в Даун Хаус, той прави своята разходка 
за размисъл и изписва много бележници. В главата 
му постепенно се оформя идея. Тя не блясва като 
светкавица, но е вълнуваща и дори малко плашеща. 
Дарвин започва да вярва, че събраните от него растения 
не винаги са били такива, каквито са. Някога, преди 
милиони години, всички те са били едни и същи и 
постепенно, много, много бавно, те са започнали да се 
променят. Ние наричаме тази идея „еволюция”.
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Глава 8:  

Големите идеи на Дарвин

Задълбоченото 
обмисляне на проблемите 
е част от начина на работа 
на Дарвин.  Понякога му е 

необходимо известно време, за да 
може да разбере в какво всъщност 

се състои проблема.  „Предполагам, 
че мисля много бавно и вие ще 
се изненадате от броя  години, 
които ми отне да видя ясно в 
какво точно се състоят някои 

от проблемите, които 
трябваше да бъдат 

решени.” 1



 Уолъс, млад пътешественик и колекционер. Той 
достига до съвсем същата теория, за която Дарвин 
мълчи за толкова дълго. Уолъс не е притеснен от това, 
което хората ще си помислят и е готов да я сподели със 
всекиго.  Дали двамата ще се скарат кой е достигнал до 
идеята за „еволюцията” първи? За щастие не се скарват. 
Напрoтив, техните приятели уреждат теориите им да 
бъдат представени заедно пред световно известното 
общество по естествена история в Лондон. Една година 
по-късно, през 1859 г., Чарлз Дарвин представя идеите си 
в книга, наречена „Произход на видовете” - една от най-
важните книги за всички времена.

 Теориите на Дарвин разстройват много хора, които не 
могат да ги възприемат. Някои все още не могат.

Дарвин Природозащитникът

Пътешествието с Бигъл е важно за Дарвин и в 
още едно отношение.
 То променя начина по който възприема света и го 
превръща в един от първите природозащитници – човек, 
който силно желае да предпази природния свят от 
унищожение. В младежките си години, подобно на много 
други млади хора по това време, които разполагат с 
време и пари, Дарвин обича да събира яйца на птици 
и да излиза на лов за птици, зайци, плъхове и други 
бозайници. В началото на пътешествието си Дарвин 
страстно ловува, по време на експедициите си на 
сушата, но с течение на времето го прави все по рядко.

 Той открива, че предпочита „удоволствието да 
наблюдава и разсъждава”. Той иска да се опита да 
разбере дивата природа наоколо, без да ловува.

 Но Дарвин не може да разбере защо всички 
живи създания се променят. После се запознава с 
мнението на Томас Малтус. Идеята на Малтус е, че 
по време на глад или епидемия умират най-слабите 
хора. Този суров факт дава на Дарвин повече идеи 
за растенията и животните и защо те се променят. 
Растенията и животните, които се приспособяват най-
успешно, преодоляват трудностите, пред които ги 
изправя природата.   Природата, смята той,  като че ли 
„подбира” функции, които са полезни за оцеляването 
– примерно хитра маскировка, бодливо листо, клюн 
на птица, който може да чупи семена, за да стигне до 
храна.  Тази част от своята голяма идея той нарича 
„естествен отбор”.

 Това е наистина грандиозна идея. По това време 
повечето хора вярват, че Земята е само на около 60 000 
години и че всички растения и животни са създадени от 
Господ и не се променят. Дарвин разбира, че неговата 
идея е твърде голяма и е притеснен как ще реагират 
хората. Цели двадесет години той не споделя със света 
за нея. Той продължава да обмисля и запълва много 
тетрадки със своите идеи. Дарвин прави още повече 
експерименти, някои от които продължават с години, 
за да тества идеите си. Подобно на повечето учени, 
той има нужда да обсъжда работата си с други хора 
и да научи тяхното мнение. Тогава не е имало смс-и 
или и-мейли, Дарвин просто пише стотици писма. Той 
споделя своите теории за еволюцията и естествения 
отбор само с най-близките си приятели.

 Докато един ден нещо, пристига с пощата и 
принуждава Дарвин за размисли. Това е едно есе от 
Алфред Ръсел
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Къде мислите най-добре?
Какво застрашава растенията? Защо, според 
вас, може да се наложи да използваме 
семенните банки в бъдеще?  

Дайте отговор

година ловци на растения, работещи в различни части 
на света, продължават да изпращат новооткрити 
растения, които биват добавени към колекцията. Те са 
продължение на работата, която Дарвин и други преди 
него са започнали преди повече от 200 години.

 Един от начините за опазване на дадено растение 
за бъдещите поколения е да се съхранят семена му в 
семенна банка, като Семенната банка на хилядолетието в 
Кю. За разлика от растенията, техните семена може да се 
съхраняват в продължение на много години и след това 
да бъдат отглеждани, ако е необходимо. Специалистите 
в Семенната банка на хилядолетието събират, описват и 
съхраняват семена от най-редките и най-застрашените 
растения в света. Тази работа ни помага да съхраним 
някои от хилядите растения, които може да изчезнат 
завинаги.

 Ако днес Дарвин беше жив, той вероятно щеше бъде 
изумен и щастлив да види как съвременните ловци на 
растения продължават работата му.

При пътуванията на Дарвин се случва той да яде месо 
от костенурка, при все, че според него то е най-вкусно 
на супа. По-късно, когато разбира, че костенурките на 
един от островите на Мавриций стават голяма рядкост, 
той подписва важно писмо, изпратено до управителя на 
острова,  в което се иска от него да направи нещо по този 
въпрос.

 В резултат от пътуванията и на един цял живот, 
посветен на изучаване на растенията, вкаменелостите, 
времето и дори червеите, за Дарвин става ясно, че 
всички живи същества са свързани, че трябва да 
се ценят и да се полагат грижи за тях. Дарвин пише 
до най-голямата организация по градинарство във 
Великобритания, Кралското градинарско общество, с 
молба да спре да дава награди на колекционери на 
растения, които изкореняват редки растения само за да 
печелят конкурси.  Дарвин е притеснен, че някои от тези 
растения ще бъдат загубени завинаги. Колкото повече 
научава  за растенията, толкова повече Дарвин започва 
да ги цени.

 Много учени, посветили се на растенията,  днес се 
чувстват по същия начин. В Кралските ботанически 
градини в Кю, Лондон, учени сушат, пресоват и 
етикетират части от растения, точно както прави  Дарвин, 
така че те да могат да бъдат съхранявани в специални 
сбирки, наречени „хербариуми” и да бъдат проучвани. 
Досега в Кю има около седем милиона растения. Най-
старият хербаризиран растителен образец е взет от 
дивата природа преди повече от 250 години.

 Има и стотици растителни екземпляри, които са 
събрани лично от Дарвин и предадени на Кю. Всяка 



Изкуство на открито

Много често Дарвин се изумява от красотата и 
разнообразието на обектите, които събира при 
своите разходки и експедиции.
Защо да не отдадете почит към заобикалящата ви 
среда, като създадете някакво произведение на 
изкуството на открито. Добрата новина е, че не е 
нужно човек да е особено добър в изкуството, за 
да създаде природен шедьовър.

1) Разходете се в местната градина, парк, поляна или 
в  гората.  Събирайте всичко, което ви хване окото 
- паднали листа, цвят, камъни, клони и семена.  

 Помнете:   Избягвайте неща, които се отглеждат 
от, или принадлежат на някого.

2) Не носете събраното 
у дома. Създайте 
своето произведение 
тук и сега.

3) Когато свършите, не местете своята 
творба, оставете я да си стои! Тя 
може да избледнее от слънцето или 
да бъде издухана от вятъра.

Художникът Анди Голдсуърти 
използва листа, лед и камък 
в своите творби. Неговите 

скулптури се топят или 
избледняват, но това не е 
проблем. Той прави това 

нарочно.  Това му напомня (а 
и на мен), колко крехко нещо е 

нашия природен свят.

Тези листа са с различен 
цвят, но са от едно дърво.  
Ще направя „часовник от 
листа”.  Той показва как 

растенията се променят с 
течение на времето.

Хм, листа 
или кора за това?  

Възнамерявам да го 
снимам всеки ден, за 

да се видя как се 
променя.
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