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Ärewus, mtba Darwini tööde esimene ilmumine laiades
ringkondades sünnitas, mis wahepääl pea koguni kadunud oli,
hakkab ennast wiimasel ajal jälle näitama. Darwini ja tema õpetusi seletatakse tirituwaeuulistets — kuid ilma tarwiliku põhjuseta.
Kui keegi ilma eelarwamisteta oma tööd ou teiuud, ilma etteäramääratud sihita ühe ehk teise õpetuse ehk õpetaja wastu, siis on
see Darwin olnud.
Loodus oma lõpmata mitmesugustes eluawaldustes on teda kiilgetõmbanud, loodusele on tema wõimalikult
ligineda katsunud, ligineda tatsunud lahtiste silmadega, kui mõtleja
inimene; oma mõistust tarwitades on ta loodusest arusaada katsimiid. Looduse imesid nähes ei ole ta mitte ainult imestamise
ega nende imede kirjapanemise juurde jääuud: ta on sügawamale
waadata püüdnud, ta ou üksikute nähtuste Põhjusi, ueid üheudawaid sidemeid otsima julgeuud hakata. Ш* ernte teda õpetatud, ei jäksa teda iseseiswast mõtlemisest tagasi hoida ja ta leiab,
et makswad õpetused tihti õige pääliskaudsed ja uõrgalt Põhjeudatud ou, olgu et nende ülesseadjad suutnud ei ole, eht waewaks
ei ole wõtuud, ueid tarwilikua põhjendada. Darwin hakkab oma
tähelepauemin ühiste põhjusjoonte järele korraldama. Wäsimata
hoolega kogub ta aastate kaupa materjali ja teeb katseid, et oma
arwamiste õigust proowida.
Mis mitmed enne teda tumedalt tundnud, jaolt ka awaldanud, sellele arwamisele muretseb Darwin tarwilikud tõendused, Darwini pääs saab see selgeks õpetuseks:
meie elaw loodus ei ole mitte ilma algusest saadik ühtewiisi korduw isikute ja põlwede wahetamiue, järjestiue ilmumine ja kadnunne ühel kujul, meie elu ei ole mitte igawene ringkäik ühe kesk-

toha ümber, ei, ta on järjest muutuw edenemine. I g a elawa olewllsc ülesandeks on edeneda, kõrgeniale järjele jõuda, olgu ta elu
alumisel astmel olew pisielutas, olgu ta looduse ülemal tipul seisew inimene. Nagu Kopernikus kõikidest wastuwaidlennsteft ja
päälckäimistest hoolimata oma kord leitnd tõeasja juurde kiudlats
jäi ja oma „ta liigub ometi"ga täheteaduse uuele alusele pani,
nii on Darwin oma õpetusega looduse uurimise uuele alusele seadnnd. „Ta liigub ometi", ta edeneb, täieneb, tõik see meie elu;
ta ei ole mitte Ш jäädaw ühe koha Pääl tanimumine. See
edenemise õpetus ou inimese seisukoha looduse wästu koguni teiseks
muutund, tal on meie wiimase aja edenemise kohta suure« tähtsus
olnud, tui seda arwata oleks wõidud. Kuhu poole ta endid pööramc, igal pool paistawad meile selle tagajärjed wastu.
Ka meie rahwas, tui pääasjalikult põlluharija rahwas, kes
loodusega ligidases iiheudufes seisab, asub oma edcuemises Darwini õladel. Meie ei waata mitte enam oma hobuste, elajate,
sigade, lammaste ja muu loomade pääle, tui igawesti muutmata
olemuste pääle, ei, meie teame, et meie neid otstarbetetohaselt
muuta wõime, kui meie ainult küllalt terawasti tähele paneme,
mis tingimistel soowitaw muutmine sündida wõib, tui meie küllalt
kindlalt sihti silmas peame, kuhu poole meie saada tahame. Meie
ei waata ka mitte oma wiljasoitide pääle, tui muutmata asjade
pääle, ei, meie asutame latse jaamad ja seemnelaswatusetohad, meie
Valime seernnetets teri, mis iseäranis sündsad ja hääd ou, et oma
wiljasortisid parandada. „Ta liigub ometi", ta on edenemise ja
edendamise wõimnline, see elaw loodus, na see julgus, see jultnnius, et Darwin isegi inimese, kui osa elawast loodusest oma
looduse seaduste alla tõmbas, et ta oma muutumise seadusi ka ininiese lohta makswals tunnistas,
tni palju pilgatatse, kui
palju wihastatakse selle üle! Ainid imelikul wiisil ei panta Darwinile mitte pahaks, et tema õpetuse järele inimesed aegade jooksul
seisukohale wõiwad jõuda, kust uad meie praeguste inimeste pääle
niisama allawaadata wõiwad, nagu meie nüüd mctsinimeste wõi
ahwide pääle alla waatame, ei, waid ainnlt seda ei wõida kannatada, ei tema õpetuse järele meie esiwauemad kord nii wäga madalal järjel on wõinnd olla — nii madalal järjel, et neid meie
aja ahwidega wõitö wõrrelda.
Kuid meie loõime sest pahameelest wäga hästi aru^faada! Kui mõnelegi, kes natukeue kõrge— 2 —

male on saanud, ei meeldi sugugi, kui sellest räägitakse, et tema
esiwanemad waeses talutares on elauud; ja mine ütle talle siis
weel, et tema esi-esi-esi-wauemad kord koguni ahwisarnases olekus
on olnud! Ainid mõeldagu ometi natukenegi järele, mis on tüll
armsam, nii elu« ja eduwõimuliste ahwisarua^ote olemuste järeltuleja olla, et praegusele järjele wõisime jõuda ja weel palju tõrgemale saada wõime, wõi teada, et meie esiwauemad niisama kõrgel
on olnnd, tui meie praegu oleme ja et meie järeltulejatel kunagi lootust
ei ole karwagi kõrgemale saada!? Söö ja maga ja waata kuidas
sa oma päewad mööda saad, edeuemist ei ole sinul ega sinn sool
loota; jäta kõik nnistnsed ja tulewikn lootused, wõitle ainult selle
eest, et kõik mis on, nii jääks nagu ta on. Kas on see tõesti armsam ja ülendawam ja inimesewäärilisem, kui teadmine ja kindel
usk, et kõik meie elamine ja olemine ühes kõige töö ja tegemise ja
wnewanägemisega ometi mitte asjata ei ole, mitte jäljeta ega
mõjuta meie järeltnlejate kohta ei jää, Waid et meie oma edasipüüdmisega looduse cdnmõtct aitame edasi wiia, et meie ka omast
kohast inimesesoo edenemise junres toguui tähtsuseta ei ole. Ei
lähe suu ilmas midagi kadnma, ei kao ka meie elupüüdmine jäljetci; ta ühineb kõige elu edenemisega ühiseks eduwooluks, kui see
ka meie silmade eest warjnl on lust see wool tuleb ja kuhu
ta läheb.
See ei ole õige, kui Darwiui õpetust etteheidetega, et see
ehk teine tema arwamistest wõi õpetuste tõendustest mitte enam
igat triitilat wälja ei kannata, arwatakse nõrgendada wõiwat. DarWin ei pidanud eunast knnagi ilmeksimatals, ega kõikide asjade
tlindjats ja teadjaks. Õiged Darwini austajad peawad katsuma
ka sellepoolest Darwiui omale eesknjnks wõtta, et nad tui mõtlejad olewused mitte ainult pimedad järelräätijad ei tohi olla, waid
tõik ise järeltatsuma ja läbiuurima peawad. Edenemise ja patema äratundniise jnnres wõime mõndagi nähtust teisiti hindama
õppida, tui Darminil see wõimalik on olnud. See ei wähenda
aga meie lugupidamist tema wastu, see ei jaksa seda pööret, mis
Darwini õpetus looduseuurimises on süunitanud, neid edusamniusid,
mis selle järeldusel on astutud, enam olemataks teha. „Ta liignb
ometi". Elu ei ole mitte seismine, waid järjestises muutuses ülespoole wiiw edeuemine. See põhjusmõte ei kao enam, see on see,
mis eest meie fadrnrnd uurijale tärni wõlgu oleme, mis meile elus
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ja edasipüüdmises julgust \a jõudu ja kindlust ja lootust aimab.
See on ka see Põhjus, mis selle raamatu üksikute osade kirjutajaid
on ajanud jõudu mööda kaasa töötada katsuma, seda rõõmustciwat
ja julgustawat edujutlust edasi kanda aitama. Ei tule küll kellelegi enam mõttesse, kopernikuse õpetust maakera liikumisest weel
kiriku wastu käiwaks tunnistama hakata, oleks aeg, et ka asjata
wõitlust Darwini edenemise õpetuse wastu jäetaks, meie usuelule
ega meie kirikule ei oleks fee tõesti mitte kahjuks.
Kui positiiwilife sisuga õpetusi olemas on, siis on üks niisugune Darwini õpetus elu edenemisest. Leidku ta ka meie seas
enam ja enam ruumi, toogu ta ka meile tahtmist, julgust ja jõudu
tõsisteks edasipüüdwateks töödeks, ja tui ta wahest nendest soowitawaid tagajärgesid õtse näha ei ole, ärgu lastagu lootust langeda,
sest „ta liigub ometi!"

Charles Darwini elulugu.
Juba wanal hallil ajal kõdistasiwad looduse saladused,
iseäranis aga ilma simdimine inimese uudishimu. Kõige lihtsamad
looduse nähtused, mille teaduslist alust rahwas weel ei tundnud,
muutusiwad tema luules tas jumalate ehk mõue armsa kangelase
wägrtööks. Waua eestlaste usu järele loob Wanaisa ilma. Sepp
Ilmarine — Kalewite suguwosast — taob terasest taewalaotuse
pääle ja kinnitab tähed ja kuu sinna külge, wiimase nõnda, et ta
ise ülesse ja alla täib. Ilmatar, Piktcri tütar, kujub scitsmet
wärwi kanga, mille ühe õtsa Pikker merde riputab, et ra säält
wett üles pilwedesse tõmbaks. Wanemuise jala jälgedes siginewad
lilled ja kus ta istub, säält kaswawad puud. Igal tähtsamal kodumaa järwel, jõel, künkal, ornl orr oma rahwa loodud sündimise«
lugu. Nõuda koguneb Linda nutupisaratest Ülemiste järw. Loodufelaps nägi igal pool oma ümbruses midagi fantastilist, arusaamatat, mis teda piinas ja waewas, ja millele ta oma seletuse
püüdis anda, ilma et ta isegi selle sisse kindlasti oleks uskunud.
Wasrukajas kuulis ta näit. metshaldjate niskamist, weeläites
nägi ta wecwaimnsid ja näkineitsist. Nii oli see meie rahwa juures, nõnda on see tuhanded aastad tagasi olnud ja nõnda on see
praegugi rahwaste juures, kes weel krilturi maitseda pole saanud.
Esinrene paljudest, kes rahwausuga rahul ei oluud, oma
mõtteid looduseawalduste ja tekkimise üle korraldas ja sellega looduseteadusele Põhja pani, oli Greeka mõttetark Empedokles. Looduseteadnse algust tuleks küll weel kangemast minewikust otsida, krnd
Empedotles on esimene, kelle arwamist meie teame. Tema ütles,
et tõik loodus neljast elemendist koos seisab: weest, õhust, tulest ja
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maast, (tmpedoklesest tlmi meie päewini on looduseteadus mitmed
woolud läbi kanuataulld. Palju wäsimata töölisi on püüdnud
jilba kaua enne Darwini loodusesaladuöte sügawustesse tungida.
Pimedas kobades on nii mõnigi ülesleidus tehtud, on eksitnd,
kaheldud, ägedaid wõitlusi mõtete eest peetud. Koik ou aga ainult selleks kaasa aidanud, et looduseteadus jällegi sammu edasi
wõis astuda. Kllheksateiftkünmendal aastasajal õpetab kuulus
Linnö, et looduses algusest pääle mitmeid isetõugu loomade ja taimede liitisid on olemas olnud (Tot sunt species, quot ab initio creavit infinitum Ens). Tema liikide muutmatuse õpetusele kaewawad Goethe, Erasmus Darwin, Lamarck ja v. Baer hauda,
kllni wiimaks Charles Darwin liikide muutmatuse õppe oma tähelepanemiste ja katsete najal lõpulikult ümber lükkab ja maha
matab, kellega parandab Darwiu Liime eksitust. Liune tõugas
seismajüäwat ratast, Darwiu juhtis seda õigesse rööpasse.
Iga
teadus edeueb aeglasemalt ehk kiiremalt; juhtub eksitusi, mis teda
kauemat aega tinui peawad, wiimaks jõutakse siiski nendest üle ja
tungitakse otsides, kaheldes ja kaaludes tõele ligemale. Piiulitu
ettewaatusta ou ta Darwin tõtt otsinnd ja peab tuuuistama, et
tema töö asjata ei ole oluud. Üle wiietümue aasta on juba
möödas, tui Darwini edeuemiseõpetuse tundmine igale looduseteadliselt haritud inimesele päätiughuiseks sai. Wiiekümne aasta sees
on Darwini õpetus omale waimustatud poolehoidjaid leiduud.
Tähtsamaks nendest tuleb tüll E. Haeckela, edenemise-õppe esitajat,
lugeda. Lelle tõttu ou looduseteadusele koguni uns elu sisse puhutud. Sia teisi teaduseharusi ou darwinismus tuntawalt edendaund ja nende pääle oma sügawat mõju awaldanud.
Niisugust
pööret wõis Darwiu ainult oma wäsimata töö ja uurimisega korda
saata, mille läbi ta suuremate teadlaste ja ülesleidjate hulgas omale
jäädawa koha on wõituud.
Newtoni ja .Siopcniifufc niuiedele
järgneb Darwin, „organilise ilma.^toperuikus." Usume meie teiste
teadusemeeste sisse, siis wõime ka julgesti, Darwini eluaegset rasket tööd meelde tuletades, tema õpetusele ilma eelarwamisteta
wastu minna. On ju Darwin oma terwise ja elu teadusele ohwerdauud. Lapsepõlwest pääle oli tema tung looduse saladustega
ennast tutwustada, hoolimata raskustest, mis sellega ühenduses
oliwad. Takistused saiwad wõidetud ja inimesele selgus wiimaks,
missugune seisukoht temal looduses ou. >tui meie ühes poisikese
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Darwiniga Shrewsburis, tema isa kodus, ümber jookseme, wahel
suure kastanipuu oksadel istume õega juttu puhudes, ehk kooliwaheaegadel putukaid korjame, ehk wanemat wenda lahutustcaduse
töökojas aitanie, ehk jälle nooremehe Darwiniga Edinburgi ja
Cambridge ülikoolides õpime, igalpool hoolega loodnst uurides,
pärast seda laewa „Beagle'ga" teadusliku teckouna ümber maailma ette wõtame, Saut-Iago saare pääl mercloomasid püüame ja
geologilisclt saare läbi unrime, La Plata jõe kaldad läbi katsume,
läbi Patagonia pampade ratsutame, Tulemaa saarega endid tutwustame eht Galapagose saarestiku iseäralittll loodust imestame,
igalpool korjates, kogudes ja uurides, pääle selle Loudoins ja
Downis saadud materjali läbi töötame ja neljakümne aasta jooksul õnnelikku perekonnaelu elades uut materjali korjame, siis ehk
wõime küll Darwini kui teadusemeest usaldada ja austada kui immest.
Juba Charles Darwim' wcmawamnsa, Robert Darwin tundis huwitust Iooduseteaduse wastu. Charles'i wanaisa, Erasmus
Darwin oli tubli kirjanik, tohter ja looduseteadlauc. Erasmus
Darwin on oma „Zooitoinias" täielise edenemise õpetuse süsteemi
wälja töötanud. Erasmuse poeg Robert Wariug Darwiu pidas
ta isa ametit ja oli tui osaw laialise praktikaga arst tuutud. Robert Maring astns oma kolmekümnendat eluaastal Susannah Reunolds'iga, kes temast paar aastat wanem oli, abielusse. Oma
laialise praktika tõttu kogus Robert Waring warsti oinale kaum
summakese, nii et lapsed waranduslisest küljest kindlustatud oliwad.
Tema noorem poeg Charles Robert sündis 12. ^veebruaril
1H0\). aastal Shrewsburis. Mõned aastad lasti noort Charles'i
oma isa õues noorema õe seltsis wabalt ümber jooksta, kuid siis
jõudis ta temale see aeg katte, kus ta toeel õhtu aabitsa üle uuttis, aga hommikul ärgates aabitsa tähed nagu udu seest üles kerkifiwad, ja Charles sellega esimesest kulturi-inimcse hariduse astmest
— lugemisest — üle jõudis. Varsti pääle selle tabas Charles'i
raske õnnetus, mille tähtsusest aga kaheksa aastauc poisike weel
küllalt selgesti aru saada ei suutnnd. Kcsksuwel. juuli tuus 1817.
aastal suri tema ema. Sellesama aasta kewadest saadik täis
Charles waimulikus G. Eose alguskoolis. Õppimine toolis ei olnud aga sugugi mitte nii wäga Charles'i meele järele, tui wäljas
wabas õhus ümber hulkumine, ja kõiksuguste asjade korjamine.
Omas clutirjeldufcs jutustab ta ise: „Mulle ou räägitud, et ma
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õppimises palju aeglaseni olla olttud, fui mittu noorem õbc Catherine ja tua arwan, et tua nii mitmeski asjas päris kuri poiss
olin. Sel ajal, kui ma sääl kognkoolis käisin, Hannes mittus
tuttg Iooduseteaduse ja iseäranis korjamise wastu. M a katsusin
taimede nimesi ülesotsida ja kogusin tonnakarpisid, pitsaritnärkisid,
franfaturifib1), rahasid, miitcraltsib ja asju, nit«? wähegi wõimalik
oli. Kogumise kirg, mis inimesi Mtematilisels loodufeteadlaseks, meistriks ehk ihnuseks teeb, oli minus wäga tttgew ja wist
küll sündimisest päritud, sest et kellelgi, ei minu wennal, ega ka

Charles Tarwini sündimifepail Zhrewsburys.

minu õdedel kunagi seda tungi pole olttnd." — Nit halwasti kui
ka Charles õppis, nit palju kui ta ka sõpru koolis oma osawusega
ja terawusega, muidugi koerustüVides, imestama tahtis panna, oli
ja jäi ta siiski hää südamega, inimlikuks poisiks. Eht ta tüll
kirgline koguja oli, ei wõtnud ta ilmaski linnupesast üle ühe muna.
Õngitsemise juures surinas ta alati enne wihmausfi soolweega ära.
Muidugi mõjus sääl juures Charlesi pääle oma jagu ka õrnade
õekestega läbikäimine.
I) ^rankatnrid
allkirjad. Kõrgemad adelifeifusest tsiklid saiwad oma
nime kirjaümbriku pääle kirjutamisega postikuludest wabastatud.
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ЬіаиаЫ ci jäänud Charles G. Cofe togutooli. Juba suwel
1818 astus ta T r . Butleri keskkooli Shrewsburis. Lellest koolist
jäi Darwinile kibe mälestus järele. Küll lõpetas ta selle tooli nii
kuidagi moodi seitsme aasta jooksul, aga palju tarkust ta säält
kaasa ei toonud. Pääle selle, mis ta ise wäljaspool kooli oli koguuud. Kool oli klassikaline, tüübiti bomeri, Sophotlest, Birgiliuft,
Horatsiust ja teisi wauaaja kirjanikka. Igaüks, kes meieaegse llassita gümnasiumi ruumides on käiuud, teab, missugune wihawaen
sääl wanaaja kunstiloojate ja nende praeguseaja sunnitud jüngrite
wahel walitseb. Umbes uiisamasuguue oli lugu Darwini ajal
Inglismaal.
Wanade keelte õpetus ei olnud küllalt õigel alusel.
Kaswandikud ei suutnud kuidagi moodi Greeka ja Rooma kirja»itkudest lugu pidada, kes neile tüll piinaks, mitte aga lõbuks ja
kunstimaitse edendamiseks ei olnud. Laseme Darwiui ennast koolimälestlistest jutustada. „Witte midagi ei oleks wõinud minu
waimu edenemisele kahjulikuni olla kui Dr. Butleri kool, sest et
ta ainult klassikaline oli ja et sääl pääle wauade teelte muud
midagi ei. õpetatud kui wahest natukene maadeteadust ja ajalugu.
Et kool üts kaswatuse abinõu peaks olema, oli minule lihtsalt
arusaamata. Kõigel oma eluajal ei ole mina ühestki keelest õieti
jagu saanud. Iseäralist rohtu pandi satmiloomise pääle, unda
mina kunagi korralikult teha ei ole wõinud.
Miintl oli palju
sõpru, ja ma tõi» ühe suure kogu wanu salmisid, mida nia kokkulappimise teel, wahel teiste sõprade abil, iga thema jaoks wõist»
tarwitada. Palju rõhku pandi ka selle pääle, et eelminewa päewa
ülesanded pähe saiwad tuubitud. See oli mul kerge teha ja »m
õppisi» hommik» palwe ajal »eli- tu»i wiiskümme»d salnti Virgilillsest eht Homonft ära; siiski oli see wäsitus täiesti ilmaaegne,
sest et iga salm »eljaküuinekaheksa tunni jooks»! jälle ära
uuuues. Wina ei olnud mitte laisk ja tegin tõik oma tööd ilma
eeslisillata ^ ära, »lahaarwatud salmid« loomine. Ainukest lõb»
niisuguse õppimise juures sünnitasiwad minule Horatsiuse kiidulaulud, mis mind wäga waimustastwad." Pääle Horatsiuse kiidulaulüde huwitasiwad Darwim tema keskkooli ajal weel Shakespeare
ajaloolised tragödiad, Vyroni ja Walter Seotti kirjatööd. Wärske
1» Eeslisild
laisa abinõu. Meie juures iwudauimetatud „Spicker"
— walmi^tehtud ümderpanelud.
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õhu täes oli lõbudest esimese plaani pääl muiduqi putukate korjamine. Wiimastel aastatel keskkoolis hakkas temale ka küttimine
meeldima. Aegamööda kaswas teniast kirqliue jahimees ja osaw
tutt. Omast jahilustist räägib t a : „Ma arwan, keegi ci ole ts
wõinud ka kõige pühama asja junnis rohkeni ägedust üles nüidata
kni mina lindude laskmise jnnres. Kui hästi ma oma esimese
napsi mahalaskmist mäletan! Minu äritus oli nii sunr ja mu
laed wärisesiwad uii, et nia ainnlt suure waewaga oma püssi
uuesti laadida saiu. See tung oli minul kaua, ja minust sai
osaw laskja. Kui ma Cambridges olin, armastasin ma püssilaskmist peegli ees harjntada, et näha, kas ma õigesti püssi palgesse
ролей.* — Kõige paremaks kaswatuse ajaks keskkoolis tunnRtab
Darwin Wiimaseid aastaid Bntleri juures, tns ta oma wanemat
wenda lahutusteadnslistc tööde juures wõis aidata. Tema wend

oli aiamajasse ühe wäikese töökoja sisse seadnud ja sääl siis tntwnstas Darwin ennast keemiliste katsetega. Kui wäga ta lahutnsteadusest waimustatud oli, ioõib juba sellest otsustada, et tooliwennad teda liiguimega „Gaas" kntfusiivad.
Muidugi saiwad
niisuguste tööde kõrwal kooliasjad teise plaani pääle jäetud. Isa,
nähes et uoorem poeg oina aja kõrwaliste asjade Pääle ära raistab, tarwitas kõike oma mõjn, et Charles'ilc eline harilikku aega
tooli lõputunnistus katte auti. Darwini rõõm oli keskkoolist lahtildes lirjeldauiata, ainult pisut sappi walasiwad tema õnnekaritasse isa sõnad: „Sul ei ole muud huwi kui ainult püssilaskmiue,
koerte ja rottide püüdmiiie, ja nii saad sa wiimaks ise omale ja
oma suguseltsile häbiks olema." — Nii jättis siis Darwin keskkooli rõõmnga jumalaga ja reisis ottobri kuul L825 isa tahtmise
järele wanema wenna jnnrdc Edinbnrgi ülikooli arstiteadust õppima. Arstiteaduse jaoskonna waliniisega oli aga isa ctsinnd.
Darwinile oliwad esiteks ettelngemised wõimatli igawad, teiseks ei
wõinlid ta werd näha. >tliinitntööd oleksiwad Darwinile ehk weel
wähegi meeldinud ja ta aitasti ühe suwe maal oma isa haigete
rawitsemist jilnres, aga lõikuste (operatsioni) saalis paar korda
werd nähes ja haigete südautlõhestawat kisa kuilldes, — sell ajal
ei tuutud iveel chloroformi (unerohu) ja tokaini tarwitamist, — kadus
teinal wiimane isil arstiteadnst õppida. Siiski oma jagu kasil tõiwad Darwinile ülikooli aastad (idinblirgis la. Pääle selle kui
Darwiui ivancni wend aasta pärast ülikooli oli lõpetanud, oli
—
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Charles'il w õunal il wabamalt ümber liikuda ja wäljaspool tutwust
otsida. Nii leidis ta häid sõpru geolog Aiusworth'is (EnsuorЩ, zoolog Goldstrcam'is (Goldstrimis), Dr. Grantis ja taimetcadlases Hardies.
Niisuguste sõprade õhinal hakkas Tarпни tõsiselt Iooduseteaduse kallal tööd tegema,
llhes kalameestega täis ta austrist püüdmas, et mõned eksemplarid
omale saada. Oina halwa mitro^topiga töötas ta siiski wäga hääde
tagajärgedega ja laudis 1Н2С. aastal loodnsetcadlises „Pliniuse selt
sis" oma esimeste nlesleidnste üle kõne ette. Tarwin ise kirjutab
selle üie: „(it mina ennast lõikamises knnagi harjutanud ei oluud ja et
mul ainult halb mitrostop tarwitada oli, siis tuliwad minu katsed
õige waewaselt wälja. Selle pääle waatamata tegin ma ühe
wäikese hnwitawa ülesleidnse ja lugesin 1820. aasta algusel asja
üle „Pliniuse Seltsis" lühikese kirjatöö ette. See seisis selles, et
uõndanimetatud Flustra mnnadel ripsmete abil wõimalik on liilnda
ja et nad tõepoolest tuped on. Teises wäikeses tirjatöös näitasin
unna, et wäikesed tnnlisarnased kehad, mida Fueus loreus't nooreks arenemise astmeks peetakse, mnnd midagi ei ole, fui ühe ussisarnase looma Pontobdella mudeata ninna tapslid." — Darwin
oli ta „.kuningliku Arstiteadnse Seltsi" liige. Aga et sääl pääasjalitult arstiteadnslisi kõuest peeti, siis ei tõmbanud see selts teda
sugugi oma poole. Rohkem juba huwitas teda loodusteadliue
„Werneri Selts," kus ta kuulsa Auduboui (Cbüboni) kõuet PõhjaAmerika liltdnde üle knlllis. Sel ajal wõttis Dcrnoin ühe neegri
käest, kes ühes loodusteadlase Waterton'iga <Noterwn) reisinnd oli,
ka lindnde täistoppimise tundisid, ^iiisamuti sai ta museumi järelwaatajaga ^l'aegilliorao'ga ^latdschilliorei) tuttawaks, kellega uad
üheskoos palju looduseteadust üle kõuelesiwad. Maegillioray kiutis Darwiuile tema kogu jaoks hnlga mitmesuguseid tonuatarpisid.
Darwin ise suurendas ta tublisti oma kogu hoolsa korjamisega.
Suwel L826 tegi ta paari sõbra seltsis pikema jalareisi PõhjaWalesi, pääasjalikult putukate kogumise otstarbega. Sügisel saatis ta oma aja jahipidamisega kodukohas mööda.
I g a mahalastud liud sai hoolsasti üles kirjutatud. Selle tarwis tegi ta alati
iga lastud liuuu juures sõlme nööri sisse, mida ta oma nööbi«
augu küljes taudis, hoolimata sõprade pilkamisest ja naermisest.
Teisel snwel pani isa, nähes, et poja arstiteadusest midagi
wälja ei tule, Darwinile ette waimulituts hakata, mis sell ajal
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lõige fernem oli. Nüüd tuli Chm'les'il lange Greeka keele õppimine, sest Tanvin oli kahe aasta jooksul Greeka keele tähedki äia
jõudnud unustada. Tundide wõtmise waral sai ta wiimaks mi
kaugele, et pääle jõulu waheaja 1828. aasta algusel Cambridge
ülikooli sisse wõis astuda — usuteadust õppima. Kolme ülikooli
aastat Eümbribges, kue, ta usuteadust pidi õppima Baccalaurei
Artium traadi kättesaamiseks loeb Darwin euesele nag» taduuuts.
Kuid oma jagu kasu oli ikkagi ülikooli linnas wiibimisest. Olgugi,
et ettekirjutatud õpeprogranim temale tasnta oli, siiski wõis ta
teiste inimestega laiemalt läbi käia ja selle läbi oma waimu areudada. Esiti sattus Darwin Cambridges rikaste noortemeeste kilda,
kes oma aega joomisega, laulmisega ja kaardimänguga surnuks
lõiwad. Darwiu oma tõsise iseloomuga ei wõinud kauaks uiisugusesse seltstouda jääda. Warsti leidis ta oma sõbra Herberti
läbi, kellega ta suwe-waheajal Bariuouthis matematikat õppides
tuttawaks sai, teise — muusikalise seltskonna, mis teda rohkem
ligi tõmbas. Eht Darwin ise küll muusikast midagi ei teaduud,
siiski sünnitas ilns mäng temale niisugust estetilist lõbu, et tal
judiu üle ihu käis. Sõbrad teadsiwad temal mnnsikaande puudumist, niisama tema armastust muusika wastu, ja saatsiwad nii
mõuegi lõbusa tuimi Darwini nõrkuse arwel mööda. Selleks paniwad nad wahel eksamid toime, lus Darwin lauln- eht mängu
wiisi pidi ära tundma tui seda rutemiui eht aeglasemalt mängiti,
^lnnsita jäi aga Darwinile kõrwaliseks asjaks. Tema endine putuka korjamise tung tõusis Cambridges weel tugewamaks. Mui
wäga ta ennast putukate küttimise juures ära uuustas, tunuistab
jnhtumiue, millest Darwin ise jutustab: „.Sini mina ühel päewal
tüki wana pnnloort ära rebisin, nägin ma taks haruldast putukat ja
lahmasin teise teisi katte. Morraga märkasin ma ühe kolmanda
niiest tõust, keda ma ka kaotada ei tahtnud; sellepärast pistsin ma
paremas käes olewa putuka ruttu suhu. Kahjuks pritsis ta aga
kohe tublisti kibedat wedelikku wälja, mis minu keelt hirmsasti
põletas, nii et ma sunnitud oliu teda wälja sülitama; see oli
nüüd kadunud, niisama ka kolmas putukas." — Iooduseteaduse
põllul sai ta üliõpilaste seast oma sugulase W. Darwin Fox'iga
ja Albert Gay'ga tuttawaks ja sõbraks. Jalutuskäikudel sõpradega leidis Darwin nii mõnegi haruldase putuka üles, näituseks
Panagaens сгих-таіог. Kuid waimlisi lõbu, mille järele Dar— 12 —

WM nii wäga igatses, ei jõudnud temale sõbrad mitte pakkuda.
Seda leidis ta taimeteadlase ja geologi professor Henslow'i majast,
tuhu teda sõber Fox sisse wiis. Henslow'i korteris kogusiwad eudid tõik paremad ülikooli jõud kord nädalas õhtul kokku. Sinna
wõisiwad ka üliõpilased ilmuda ja üleüldisest kõnest osa wõtta.
Darwinist sai peagi Henslow'i alaline wõõras. Henslow pani
undishimnliknlt päälttuulajat noortmeest tähele ja wõttis teda, kui
ta nooremehe suurt huwitust Iooduseteaduse wastu nägi, oma teaduslistele reisidele kaasa. Wiimaks saiwad Henslow ja Darwin
lahutamata sõpradeks, uõnda et Darwini „inimeseks, kes Henslowiga jalutamas täib" nimetati. Henslow mõistis Darwini korjomise- ja uurimise andest lugu pidada ja õhutas teda weel kibedamale tööle. „Waew, tõik minule ettekirjutatud asju ära õppida,
on wäljakannatamata," kirjutab Darwin oma sõbrale Fox'ile,
„Henslow on minu erakooliõpetaja, ja tema saadab oma töö
imeotomisewääriliselt korda; tema tund ou mulle tõige armsam
terwest päewast. Ma arwan, tema on tõige täielikum uiees, kellega mul kunagi tegemist on olnud. Tema häädus on piirita."
— Erateel õppis Darwin ta matematikat, tuid sellest ei saanud
ta tunagi jagu. Sõbra ^ox'i waikimise tõttu kirjutab ta: ,,^oodau, et S a kümme sülda sügawas matematikas finni istud; kui
nii peaks olema, siis peastku Sind Jumal, sest minul läheb niisamuti, ainult selle wähega, et mina pori sees kinni olen ja sinna
ma ka wist jään." —
jaanuaril 1831 tegi Darwin oma lõpueksami, pidi aga tats
ettelugemise termini Gaccalaureuft traadi kättesaamiseni weel ütitooli junrde jääma.
Wiimastel ülikooli aastatel hakkas teda
Henslow'i mõjul geologia huwitama. Oma jagu aitasiwad ka
kuulsa Lyelli: „(Geologia algoludc" (Elirnents of Geology) ja
Humboldti reisitirjeldustc lngcmine kaasa. ÜKiifirnia äratasiwad nimetatud kirjeldused nooremehe rändamise tungi. Hää juhtumine
oli ta warsti täepärasi. Vrosessor Sedgwick (Sedschwick) Cambridgcst mõtles angnstituu alguses 1831 Põhja-Walesi geologilisc
läbikatsumise reisi ette wõtta.
Sinna palus Henslow Darwirn
kaasa wõtta. Sedgwick oli uõus, ja teisel päewal algasiwad
nad Darwini kodust oma teekonda. See teekond oli Darwini pärastises elns wäga tähtis, sest just sääl õppis ta maad geologiliselt läbi uurima. Kui Darwin teekonnalt tagasi jõndis, leidis ta
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kodus Henslow'i kirja eest, kus see teda üles kutsus laewa „Beagle"
pääl kui priitahtlik looduseuurija kapten Fitz-Roy^ga ühes rändama.
„Pcacock (täheteaduse professor Cambridges) palub mind," kirjutab
Henslow, „temale ühte looduseteadlast soowitada — kapten Fitzen'oy saatjana. Fitz-Noy'le on walitsuse poolt ülesandeks tehtud
lõunapoolset jagu LVuna-AmerVast ära mõõta. Alina ütlesin, et
Teie kõige kohaseni isik, keda mina tunnen, sedo kohta wastu
wõtma olete. Mina ei räägi mitte seda selles mõttes, nagu olekfite Teie walmis looduseteadlane, aga et Teie kõik, mis ette tuleb, korjate, tähclepanna ja ülesjoonistada wõite. Peacock'il on
woli kohta määrata ja kui kedagi ei leidu, kes kohta tahab wastu
wõtta, siis läheb see hää wõimalus wististi luhta. Teekoud peab
kats aastat kestma, ja kui teie palju raamatuid ühes wdtate, wõite
teha, mis tahate. Õnnelik juhtumine ou Teie tarwitada.
XJüfoU
dalt, ma arwau, tuuagi ei ole ühele südidale ja waimuriltale mehele paremat wõiuialust leida olnud." Mitte kaua pärast seda
sai Darwin Peacock'i käest teated, kus see ligemalt reisisihtisid tirjeldab. „Teekond saab täiesti teaduslistels otstarbetets ette wõetud," kirjutab ta, „ja laew ootab Teid Teie looduseteadliste j . n. e.
uurimiste juures uii kaua, kui Teie seda soowite."
Midagi ei
olek* Tärminile rohkem meeldida wõinud, kui see ettepanek. Darwin oleks kohe nõus olnud reisima, kui aga isa poolt takistusi ei
olefs tehtud. Isa arwas reisi mitte waimuliku seisuse kohane
olewat. „.Siiti sa kusagil ühegi terwe aruga iuimese leiad, kes
sulle uõn auuab reisima minna, siis tahan ma sulle tohe silmapilt oma luba anda," ütles isa. ^ciisuguse terwe aruga inimese
leidis noor Darwiu oma onu Iosiah Wedgwoodis (Wedschwud),
lellest isa-Darwin tvüga suurt lugu pidas. Iosiah Wedgwood
lükkas kõik isa põhjused ümber ja ütles, et ta wäga õigeks peab
ettepanekut wastu wõtta. Nüüd andis ka isa Charles'i palwetele
järele. Päeio pärast seda sõitis noor looduseteadlane Canibridgesse, kus ta professor Henslow'iga kokku tahtis saada. Cambridges ei wiibinud ta kaua, waid sõitis kohe edasi Londoni, et
sääl kapten Fih-Roy'ga läbi rääkida. Peaaegu oleks Londouis
Tarwini lootused nurja läiuud — tema nina pärast. Fitz-Nop'le
ei ole selles sirges noores üliõpilases tema nina, mille järele tapteu inimeste iseloomu üle otsustada armastas, mitte meeldinud.
Kuid see põhjus sai, wist küll Heltölow'i poolt, ümberlükatud.
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Pilale läbirääkimist Fitz-Roy'ga sai reis kindlaks tehtud ja wälja
sõitmine Plynwuthi sadainast, kus „Beaqle" seisis, 4. nowembri
pääle määratud. Londonist täis Darwin Fitz-Roy'ga Plymouthis
laewa waatamas ja säält keeras ta Shrewsburisfe tagasi. Kui
wäga temale tulewane kaasreisija ja sõber Fitz-Roy meeldis, selgub
kirjast Heuslow'ile, kus ta kiitma otsuse tapteui üle annab: „Kapten Fitz-Roy on kõigest küljest waadates päris waimustust ämtaw
isik. Kui ula ta pool nii palju teda kiidaks, nagu mu soow on,
saaksite Teie seda wõimatats pidama, sest et ma temaga ainult
kord koos olen olnud. Teie ei wõi enesele midagi lõbusamat, lahkennlt ja awaliknmat ette kujutada, kui tapteu Fitz-Roy olekut
minu wastu. Kui meie mitte kokku ei peaks leppima, siis olen
ma lindel, et see ainult minu süüd ou." Oma elukirjelduses täheudab ta: „Fitz-Roy karakter on paljudes asjades kõikidest kõrgern, keda ma tuuagi olen tundnnd." ShrewSbnrisse jõudes haktas Darwiu ennast ruttu reisi wastu walmistama.
Juba 2.
ottobril jättis ta omaksed jumalaga ja sõitis Londoni, et sääl weel
raamatuid, püssi materjali ja muud osta. 24. oktobril oli ta
Plymouthis reisi-walmis. „^iissugnne sliurepäraline päew saab
4. uoweuiber olema! Minu elu algab sellega teist korda ja see
päew ou süudimisepäewats teisele elule," kirjutas Tarwin FitzRoy'le. Kuid laewa paraudamine weuis pikale ja wäljasõidu tähtaeg sai ikka päew päewast edasi lükatud. Wiimaks oli ometi tõik
korras, luid mere pääl walitses suur torm, mis wäljasõitmise wõimataks tegi. 'Alles 27. detsembril 1831 läks „Beaglel" korda lageda mere pääle jõnda. Reisiplaan oli umbes järgmine: LõuuaAmerita ida-poolue raud Bahiast (Brasilias) kuui Tulemaa saareui,
siis lääne-poolne rand Virna linnani (Perus) teekäikudega mannermaale ja saarte pääle. Siis järgnes Australia Polünesia ja
Uue-Mcrcmaa saarega. Pääle selle pidi Mauritsi saarelt Afrika
ida-rannast Kapimaale ja St. Helena saarele sõidetama, siis tagasi
Bahiasse.
Darwinile saiwad tema uurimise reisil Galapagose
saarestik ja Koralli saared Waikses ja India ilmameres (okeanis),
kõige tähtsamateks. — Warsti pääle merele sõitu tuli Darwiuil
esiuicse reisiraskusega wõidelda — merehaigusega, ja selle all lannatas ta umbes 5 aastat, — fee on kõige reisi kestwuse aja.
„Igaüks, teS kakskümmend neli tundigi merel on wiibinud, peab
tunnistama, et merehaigus wäga wastumeelne asi on. Tõsine
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häda algab alles siis, kui sa ära kurnatud oled, nii et kõige wahema wäsituse juures ära wõid minestada," räägib ta omas kirjas isale. Waheaegadel, kui teda merehaigus ei piinanud, tegi ta
kõwasti tööd: kas õppis raamatutest, mis ta kaasa oli wõtnud,
ehk uuris mereloomasid, mis ta wõrguga laewa päält püüdis.
Oma päewa söömise korda laewa pääl kirjutab ta õele nõnda:
„bommiku-einet wõtame meie kell kaheksa. Sääl juures ei oota
keegi teist ja igaüks läheb kohe minema, kui ära on söönud. Kell
üks sööme lõunat.
Lõunaks ei ole meie kunagi soolatud liha
söönud ja ei tee seda ka edaspidi mitte. Riis ja erned on suurepäraline keeduwili ja mis wõib hää leiwa kõrwal weel soowida?
Kohtunik Alderson ei wõiks ka mitte karskem olla, sest pääle wee
ei tule laua pääle mitte midagi. Kell wiis õhtupoole on thee."
Esimene suurem peatuse koht oli Porto-Praya St. Jägo saare
pääl. St. Jägo saare päält sai Darwin wäga palju geologilist
materjali. Rannast korjas ta mereloomi. Suure hulga putukaid
saatis ta Inglismaale. „St. Jägo on mulle iseäranis suure lõikuse mitmes Iooduseteaduse arus sisse toonud," kirjutab ta isale.
Pääle selle suure saagi sõideti edasi Bahiasse (Lõuna-Amerikas),
säält Rio-de-Ianeirosse.
Waimustusega räägib Darwin Amerika metsadest, kus loodusteadlasel iga sammu pääl midagi huwitawat ette juhtub. ^a-Plata kallastel tutwustas Darwin ennast
kohalikkude elanikkudega, uuris maa kihtisid Patagonia pampades
ja elusaid ja wäljakaewatawaid loomi. Meresõidul oli Darwinil
küllalt aega saadud materjali korraldada, et siis Inglismaale mufeumidesfe läkitada. — La-Plata kallastelt purjetas „Beagle"
Tulemaale ja Falklandi saartele. Tulemaal nägi Darwin esimest
korda täismetslasi, kellel kulturist aimugi ei olnud. „ M a ei oleks
iialgi uskunud, et wahe metsiku ja haritud inimese wahel nii suur
on. See on suurem kui metslooma ja kodulooma wahel, sest inimene on täienemisele kohasem kui loom," ütles Darwin oma „Reisikirjeldustes" ja wõrdleb metslasi kuraditega, kes näitelawale tutewad. Tulemaale jätsiwad reisijad kaks pärismaalast maha, kes
kord Inglismaale oliwad toodud ja sääl täitsa kulturiinimesteks
kaswatatud. Noorem neist oli koguni oma cmakeelegi ära unustanud. Fitz-Roy lastis neile Tulemaale majad ja aiad ehitada,
et nad siis oma sugurahwa seas tööd teeks. Kuid ümbruskonna
mõjul muutusiwad nad haritud inimestest peagi metslasteks. —
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Tulemaalt purjetati Faltlandi saartele, kus Darwin jällegi mitmesuguste loomade ja lindude seltsidega kokku puutus.
Mannermaa
ja Falklandi saarte loomade riik peatas tema tähelepanemist. Teda
paniwad pampades wäljakaewatud loomad, kes soomustega kaetud
oliwad, wäga imestama, nagu wööelajad. Ta nägi, kuidas maunermaal loomad, kes ligidalt sugulased on, üksteise asemele astuwad, kui l5una poole minna. Tuur oli aga Darwini imestns,
tui ta Oalapagosel ja teistel saartel mannermaa loomad mõnesuguste iseäraldustega leidis. I g a saare pääl oliwad loomadel oma
iseäralikud tuudemärgid.
Kõigi nende näituste Põhjal muutus
Darwini aimdus, et tõud — liigid — muutuwad, kindlaks usuks.
J a need uurimised Amerika mannermaal ja Galapagose saartel
paniwad aluse tema suremata tööle „liikide tekkimine" (Entstehung
der Arten. Происхожденіе видовъ). — Galapagose saartelt sõitis „Beagle" Tahiti, siis Uue-Meremaa saarele ja Australiasse.
Ünlber Afrika lõunapoolse õtsa — Hää Lootuse maanina ja S t .
Helena saare — sõideti weel kord Bahiasse, siis alles pöörati pääle
5 aastast teekonda Inglismaale tagasi, kuhu Darwin juba ammugi
igatses, sest wäsitaw teekond oli tublisti tema terwist raputanud.
2. oktobril 1886 tuli „Beagle Falmonthi sadamasse ja juba 4-al
oli Darwin omakste juures Shrewsburis.
Darwin oli ennast selle aja sees wist küll wäga muutuud, sest
juba esimese nägemise juures arwas kõik-tähelepaneja isa, et Darwinil
pääluu palju suuremaks oli kaswanud ja oma kuju muutnud. Aga kodus
ei püsinud Darwin kaua olla. Cftoortfuu lõpul sõitis ta Greenwichi, et
oma asju „Beagle" päält ära tuua. Kogutud loomad ja taimed
sai ta mitmesse museumisse ära mahutada ja asus ise Cambridgesse elama, kus ta segamata tööd wõis teha.
Cambridges kirjutas ta Lyell'i palwe pääle „Maaninade kerkimine Chiles" „Geologia Seltsi" tarwis. 1837. aastal jättis ta Cambridge jumalaga
ja sõitis Londoni, kus ta kuni 1842. aastani wiibis. Londonis
hakkas Darwin kohe oma „Reisikirjelduste" kallal töötama, mis
ta ka 1839. a. kolmes köites wälja andis. Sääl juures kirjutas
ta juba tähendusi „Liikide tekkimise" tarwis üles, mis kakskümmend aastat hiljem ilmus. Londonis wiibimise ajal kandis Darwin „Geologia Seltsis," kus ta ausekretärits oli, mitmete tähtsate
uurimiste üle kõned ette, näituseks „Põllurammutamine wihmausside läbi" ja teised, millede tagajärjel teaduslises ilmas tema pääle
— 17 —

2

*

rohkeni tähelepanemist hakati pöörama. Londoni seltskonnas liikudes sai ta paljude selleaegsete kuulsustega kokku, nagu geolog
Lyell'iga, kellest Darwin wäga tiitwa otsuse annab, teda hääsüdamliseks, osawõtlikuts ja teiste töödest lugupidajaks nimetades. Taimeteadlasest Robert Brauu'ist räägib ta tui suurest teadusemehest,
lellega ühes palju hauda ou läinud, sest Braun kartnud wäga
wigasi ja ei ole sellepärast ennast mitte awalitult wälja ütelnud.
Ka oma austatud Humboldt'i uägi Tarwiu, kellest ta aga eunast
petetud tuudis olewat. Pääle nende sai ta ajaloolase Thomas
Macaulay ja mõtteteadlase Carlyle'ga tuttawaks, kelle silmades
fell ajal põlemas orjalüsimuses üliwõiiu õigus oli, tuua Darwin
orjade wabastamise eest wahwasti wõitles. 1842. aastal tull
hoolsa töö järele „Korallisaarte ehitustest ja laialilagunemisest"
(Geological observations on volcanic islands) wälja, selle pääle waatamata, et autoril wiimastel aastatel alaliste seesmiste haiguste
tõttu järjetiudel töötaiuine wäga raskendatud oli. Juba 29. jaanuarist
1839 oli Darwin oma onutütre Emma Wedgwoodiga abielus.
ЫШЪ, tui ta oma töö korallisaarte üle lõpetanud oli, ostis ta
omale koha Dowrn, Beteuhami ligidal Kentis ja asus sinna alaliselt elama. Townis on ta ta peaaegu ilma wäljafõitmata, suurest ilmast lahus, luni oma surmaui wäikese perekonua kestel töötanud. J a just rahu oligi Darwinile tarwis, sest lestew tõhllhaigus waewas teda wahetpidamata. W. Bölsche nimetas teda
„surmast ära märgituks, telle saatus junksekarwa otsas ripub".
Aga lõige selle juures oli ta päewatöö korraldatud, ja tal jätkus
küllalt weel aega, et wõõrastele oma kodu näidata.
„гее on
minu museum ja töökoda," seletas ta külalisele oma aidasid, torjaudusi, tui- ja kauatuurisid ja jäuese tallisid tläidateS.
Sääl
jllures oli ta tõige oma olemisega elaw, asja juures keele ja
kätega seletades. Kodus tõusis ta waratult üles ja tegi euue
hommikusööki lühikese jalutuskäigu.
Selle jalutamise oli ta
kuskil sanatoriumis külge harjutanud, kus ta kord termist käis parändamas. .Uni ta umbes kella kolmweerand kaheksa ajal einet oli
wõtnud, asus ta töö kallale. Kell pool kümme tuli ta perekonna
hulka, kus temale umbes tund aega mõnda roinani ehk kirja ette
loeti, tuna ta ise sohwa pääl lamades päält kuulas. Pääle selle
töötas ta weel kabinetis poolteist mudi. Kui töö lõpetatud oli,
läks ta oma wäikese walge koera Polly'ga wärske õhu kätte ja— 18 —

tutcmm. Harilikult käis ta esiteks klaasmajakeses katsetaiuli waatamas, siis läks ta „liiwateele" jalutania, nulle äärde ta mitmesugused puud, nagu sarapuud, lepad, pärnad, kased, wahtrad ja
teised oli istutauud. Tenia jalutuskäikudest jutustab tema poeq
Francis Darwin: „Kui tenia üksi oli, seisis ta wahel wagusi ehk
läks ettewaatlikult hiilides, et lindusid ja loomasid uurida.
Nii
juhtus kord, et paar noort orawat tema jalgu ja selga mööda üles
jooksiwad, kuna nende ema surmahirmus puu otsas karjus. Tema

Charles Darwini elukoht Dowms.

leidis alati linuupesi ja meie, lapsed, nskusime, et temal selleks
iseäraline mid on". Niisamuti uuris ta ka lillesid kuni kõige
wäiksemateni peensusteni. Tellepärast annabki Tarwini kärner tema
üle ühele külalisele oma otsuse: „Tema ou armas ja hää herra,
aga kahju, et tal inidagi teha ei ole: ta käib ainnlt aias jäliltamäs ja wahib weerand tundi ühte õit." — Jalutamise asemel
läis ta wahel oma wagase mära Tommiga ratsutamas. Aga
pääle ühte õtlnetnst ratsutamise juures jättis ta ka selle lõbu nrnha.
Jaht, mis temale noores põlwes nii wäga meeldis, ei pakkunud
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teniale tõsiste tööde juures mingisugust huwitust.
Ainult söögilauas jutustas ta weel oma osawusest, kuidas ta ^õuua-Amerikas
24 pauguga 23 näppi lasknud. — Pääle jalutuskäigu tuli teine
eine. Söögilaual jõi Tarwiu wahel õige wähe weiui, tundis aga
juba sellest ennast erutatud olewat. Tema poeg Francis oli kord
lapsepõlwes isa käest küsinud, fa« ta ka kunagi purjus on olnud,
mille pääle see tõsiselt wastanud, et ta häbiga „ja" pidawat ütlema, sest Cambridges koolis käies olla ta kord liiga halju joonud.
— Pääle teise eine luges ta ajalehte ja kirjutas tarwilikud tirjad walmis. Umbes kella kolmeks oli töö lõpetatud ja siis läks
ta magamise tuppa, et natukene wälja puhata. Puhkamine ei testnud kaua. Kell neli tõusis ta üles ja jalutas pool tundi, et siis
umbes tund aega tööd teha. Pääle hilise lõuue mängis ta oma
abikaasaga kaks partid würflitega. Mängu järele läks ta oma
töötuppa, et mõnda teaduslikku raamatut lugeda. Kui ta juba
küllalt lugenud oli, kuulas ta häämeelega abikaasa klawerimängu
päält. Kell pool üksteistkümmend heitis ta magama. Halwa terwise pärast oli uni rahutu ja päewased pildid ilmusiwad uues
weel kord silmade ette. — Perekonnaga elas Darwin täiesti õnuetikult. Oma abikaasa juuresolekul tundis ta ennast rahulise ja
rõõmsa olewat, mis haiguse meelelahutuseks oli. Lastele oli ta
lõbusaks mänguseltsiliseks ja armsaks isaks. Selle juures uuris ta
laste hingeelu ja uende edenemist. Lapsed armastasiwad teda ja
kuulasiwad tema sõna. „Ш\ ei li su", räägib tema poeg Francis
Darwin, „et ta kellelegi oma lastest oleks omal eluajal mõue halwa
soua ütelnnd, aga ma olen kindel, et meile kuuagi mõte pähe ei
oleks tulnnd temale wastu rääkida." Isa kui mänguseltsilise,
kohta ütleb Francis: „Iseäranis oliwad meile need mängud armsad, kust ka tema osa wõttis." Niisama suurt lahkust kui omakste
wastu, näitas Darwin ka wõõrastele üles, kes tihti Downis kuulsat looduseteadlast waatamas käisiwad. Sääl juures ei teinud ta
wahet ei omamaalase ega wäljamaalase wahel — kõiki wõttis ta
ühesuguse lahkuse ja armastusega wastu. Tema ülespidamises ei
olnud mingisugust uhkust ega kõrki olekut, mis ehk küll oodata
oleks wõinud, selle austuse ja kuulsuse pääle waadates, mille osaliseks tema sai. Kõigiga ajas ta mõnusat lõbusa naljaga läbi
põimitud juttu. Iutuaiueks oli enamasti ikka mõni teadusliue töö.
Politikaga ja usuasjadega ei teinud Darwin paljn tegemist. Ainult
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wiimastel aastatel hakkasiwad usu tüsuuused teda enam wähem
huwitama. Nii kirjutas ta ühes kirjas a. 1879: „Mis minu
waated usuasjus oleksiwad, он küsimus, mis kellelegi tähtis ei ole,
pääle miim euesc. Minu waated selle kohta on tõituwad . . . Aga...
kui kaugele ma ka oma mõtetes läinud olen, ei ole ma knnagi
atheist ollmd selles mõttes, et ma ü h c Jumala oleuiasolemise ära
oleksin salganud." Dr. E. Audina,, kes ühes Dr. L. Vüchneriga
ei. 1881 Darwini juures wõõrsil täis, kirjutab, et Darwin ristiuiu üle juttu puh udes muu seas ütelnud: „Mina kaotasin oma usn
>tristuse sisse, kui ma uelikümmcud aastat wana olin, sest sellel
puudub Põhjalik tõendus." Uskus Darwin mida ta uskus, oma
sõprade ja külalistega oli ta waielustes alati aupaklik ja ei astiinud ilmaski wiisakuse piiridest iile, mis muidu õige tihti sünnib.
Päälekäimised ajalehtedes jättis ta harilikult wastamata, sest et see
teda asjata oleks äritanud. „Ша usun," ütles ta, „et ma õieti
olen teinud teaduse järele täies ja temale oma elu pühendades.
Ma ei tuuue südametunnistuse uäriniisi, nagu oleks ma mõnda
suurt pattu teinud, olen aga küll tihti kahetsenud, et ma oma
kaaselanikkudele weel rohkem hääd ei ole teinud."
Telle teadmisega lahtus Darwin ilmast. Tema endise kõhuhaiguse juurde tuli
n>eel raske südamehaigus. 7. märtsil 1882 käis ta weel wiimast
korda jalutamas. 15. aprillil kukkus ta pääpöörituse tõttu õhtu
söögilaual minestusesse.
17. aprillil jätkas ta uurimist taimede
kallal, aga juba öösel 18. aprillil langes ta uuesti minestusesse.
Enne surma ärkas ta weel minestusest, ainult selleks, et sõnadega
„ma ei karda mitte sugugi surra" lahtuda. 19. apr., kell 4 p. l.
langesiwad tema silmad igawesele unele. 20. aprillil sängitati
tema surnukeha Westminsteri abteisse, Isaat Kewwni ja John
Hersheli haudade lähedale. >tuulsa looduseteadlase matusest Wolsiwad mitmed riikide asemikud osa, niisama ka hulk teadusemehi,
nagu Wallace, John ^ubbock, Hyxley ja teised.
kõpuks waatame lühidalt, mis Darwin oma waewase terwisega Downi maawaikuses ära teha on jõudnud. Aastal L&89
ilmus juba nimetatud „^oodusenurija teekond ümber maailma"

(Journal of researenes in natural nistory and geology, 1845. et.
wäljaandes seesama, päälkirja all: Voyage of a naturalist
round tne worid).
1842 — „Korallikaljude ehitusest ja
laialilagunemisest" (Geological observations on volcanic is— 21 —

lands). 1S44 ilmus „Geologiliseo märkused öõlma-Amerilas"
(Geological observations on South Атегіса).
Juba reisi
kirjelduste walmistamise juures E889 hakkas Darwin oma tuleNXtfe töö „biitide tekkimise" tarwis märkust ülestähendanui.
Aastal 1:888 luges ta majandusteadlase Malthus« tööd elauittude
üle, kus see oma õppe üles seab, et elanikkude arw palju rutemiui
kaswab, tui produktid elauitludc toitmiseks. Darwin nägi, et see
loomade juures uiisama on ja selle läbi siis igalpool „wõitlus elu
eest" (Kamps UMZ Dasein, борьба за существованіе) leidub.
Eluwõitluses saab üks osa õtsa, teine jääb alale, tuua ^viimaste
järeltulejad uclidest ueed omadused päriwad, millede tõttu isad
nwitjateks jäiwad. Celle loomulise wäljawaliku (natürliche Zucktwähl) tagajärjeks peab uute liikide loomiue olema. Selle õppe
(tcorie) järele töötades audis Tarwiu a. 1.859 oma kuulsa elutöö
„Liikide tekkimisest loomuliku wäljaioalilu teel ehk kõige otstarbekohasemate tõugude elusse jäämiue wõitluses olemise eest" (On the
огідіп of species by means of natural selection) 12õo eksemplaris wälja. Umbes neidsamu mõtteid awaldas teme teadusemees
Walla«, kes Malai saarestikus töötas ja oma töö aasta euue
„biitide tekkimise" ilmumist Tarwiuile läbiwaatamiseks saatis. —
Juba jaanuaris 1860 tuli teme wäljaaune „biitide tekkimisest"
3000 eksemplarid. І862 awaldas Darwin „СгсгпЬсеое suguta
misest." Aastast 1863 kuni 1866 töötas ta „koomade ja taimede
teiseuemine taltsutamise seisukorras" (Variation of animals and
plants under domestication) kallal, mis ka 30. jaanuaril 1868
esimeses tuäljaandes ilmus. — 1807. aastal Hakkas Darwin torjatud materjali „Iuimese loomulitli põlweuemise ja sugulilu wäljawaliku" (The descent of man and on selection in relation
to sex) tarwis korraldama. Nimetatud töö ilmus 24. weebruari!
1871 — 2:>o<> eksemplaris. Pääle selle kirjutas ta 1871. ja
1872. aastal „Meeleliigutuste awaldamisest inimeste ja loomade
juures" (Expression of the ernotions in rnen and animals),
siis „Putukasööjad taimed" (Insectivorous plants) 1Н75 ja
„Taimede rist- ja euesesugutus." 1881 ilmus 1 s:j9. a. „theologia
Seltsis, Loudouis peetud kõue: „kuidas wihmauss oma tegewusega
põllumulda walmistab" (The formation of vegetable mould
through the action of erdworms). Pääle ueude raamatute kirjutas ta weel mitmesugustes ajakirjades üle neljakümne lühema
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kirjatüki.
Nii palju Darwini kirjatöödest, kõigist täib punase
niidina mõte läbi, et liiqid muutuwad, täienewad. Koik loomade ja taimede liigid on aegapidi täienemise kaudu lihtsamatest
algkujudest sündiuud ehk wäljakaswauud. Iuimeue oleks siis ühest
algpäralisest imetajate tõust wälja kaswanud, aja jooksul euam ja
euaui täienenud ja omale kõrgema ja kohasema kujn omandanud.
„Wõitluses olemise eest" pääsemad ikka ainult tublimad wõidule,
kuna puudulisemad ära kaowad. Wõitjad jätawad paremate omadustega järeltulejad maha. Niiwiisi pärib järgnew Põlw eelkäijatelt paremad, täienenud omadused. Darwin ise on nagu elawaks
näituseks. Nagu eelpool tähendatud, oli Darwini suguwõsas looduseteadus alati esimese plaani pääl. (Erasmus Darwin teeb ennast
oma töödega sellet põllnl knulsats. Erasmus Darwini täiendab
Charles Darwin. Ka Charles Darwini poeg, Francis Darwin on tnttaw taimeteadlane. — Darwini õpe tn se põhjal on isegi waimliste teaduste põllul edenemist seletama hakatud. Igasse teadnseharnsse
tekkisiwad pääle Darwini wabamad woolud. Mõtted hakkasiwad
liiknma ja waimnwallas sündis pööre — rewolntsion.
Õigusega
ütleb R. Franeö: „Darwin on aastasaja esheleja, mis t e a d a
tahtis, pääle selle kni endine ennast kõigest wanast usnst wabastanud
oli. Waimnajaloos pidi V o l t a i r e'ile ja F r i e d r i c h s u u r e l e
üts D a r w i u järgnema. Kni tema aeg mööda oli, unnes wana
ilm ära purustatult, aga nuele oliwad ta juba tõik ehitusetiwid
juurde weetud. Täua seisawad nad walmis järgulisele wõimumehele waimuwaUas. Bit aga ou mees, kes sellest materjalist
une ilma mõistab üles ehitada, ilma, kns ta inimene elada wõib,
kes kaastundmust terwitad ja rõõmnde järele igatsed."
G. Pedak.
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Dllwim liijiiiiiistnff fiiniiijiiifipii iiiiilfstiiffb.
kuidas on need meie maateral elawate loomade ja taimede
lugemata liigid saanud? Selle küsimuse pääle katsub igaüks wastust
leida, olgu see wastus ka nit lihtne, uagu kuue päewa loomiselugu.
Muidugi mõista, ei saa mõtleja inimene niisuguse lihtlabase wastusega rahul olla, waid leiab palju tõeasju, niis teda koguui teisele
arwamisele wiiwad. J a see teine arwamine seisab selles, et
kõik o l e w n s t e l i i g i d ü k s t e i s e st j ä r k j ä r g u l t p i k a
a j a j o o k s u l a r e n e m i s e tee t w ä l j a он w õ r s u n u d .
Kuna meil suure wisadusega loomiseluo sisse ustakse, on aga
teaduse ilmas teine arwamine täiesti wõidnle pääsennd. Selle
arwamise wõidnle wiija oli Charles Robert Darwin, kelle sajaaastast sünuipäewa terwe haritud ilm minewal aastal Pühitses.
Rahwa seas on arwamine laiali lagnneuud, uagu oleks
Darwin õpetanud, et inimene ahwist wälja on taswannd. Et jnba
ammn aeg käes on niisugusest walearwamisest lahknda, siis tahawad
järgmised read, niis Darwini sajaaastaseks sünnipäewaks on pühendatnd, natukene selleks kaasa mõjuda ja uäidata milles jnst Darwini
õpetns ja tähtsns seisab.
Et Darwini õpetnsest täielist pilti saada, selleks heidame
pilgu tagasi ja waatame missugused arwamised walitsesiwad looduseteaduses enne Darwini, kuidas Darwiu edenemise mõtte pääle
tnleb, missngnsed tõendnsed ta selleks ette toob ja mis toodatse
Darwini õpetuse wastu ette.
Kõige esimeseks edenemise mõtte poolehoidjaks greeklaste seast
loeb Ed. Dacqn6, kelle järele see ajalooline ülewaade pääasjaliknlt
kokku on seatnd Thales't (624—543 e. Är.) keda wanaaeg seitsme
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targa hulka arwas. Thalcs'i arwainife järele on terwe maailm
weest, kui algollusest saanud. Weest olewat kõigepäält taewas
saanud, siis waa ja wiimasest ou siis elawad olewuscd wälja
wõrsuuud. Kuua Thales'i mõtted palju oma wäärtusest kaotada
ou wõinnd, sest et neid alguses suusõnal edasi kanti, siis on sellesamaaegse Greeka mõtteteadlase Auaxiuiauder'i (611—540 e. Sii).
arwamisi palju tähtsam pikemalt tähele panna. Auaximauder'i
arwamised lähewad oma kooliõpetaja Thales'i arwamistest sellepoolest lahku, et ta enesele üht algollust ettekujutab, millest „algained" (elemeudid): tuli, wesi, õhk ja maa toosseisawad, ja need
wiimased sünnitawad terwe nähtawa ilma. Need neli elementi
olewat lõpmata ja igawesed. Külma ja sooja, kuiwuse ja niistnse
ilmumise tõttu olewat neude elementide sees olewa liitumise abil
maailm saanud, mis igawesea saamises ja kadunnses alatasa oma
kuju muudab. Päikese soojuse abil lahtus wesi maast ja kui see
wiimane weel niiske ja mudane kogu oli, siis sündisiwad päikese
kiirte loowa jõu abil mullisaruased süuuitused. Neist arenesiwad
kalasarnased paksu, okkalise nahaga loomad wälja, järkjärgult
olewat need weest maale räunauud, maa elutiugimistcga äraharjnuud, endise lalatnjn taotannd ja nue knjn omandannd. Neist
algkujudest olewat siis kõik kuiwal maal elawad olewused, nende
hulgas muidugi ka iuimeue, saanud.
Empedotles (500—440 c. Kr.) arwab, et elawad olewused
weest ja maast (esialgsest mudast) on saamid. Alguses ei olewat
mitte terwed olewused sündinud, waid üksikud osad: pää ilma
taelata, käed ilma õladeta jne. Jõud, mida (impedoklcs armastuseks
nimetas, ühendas need osad, tnid esimesed ühendused ei olnud
miite otstarbekohased, ^üudisiwad niisugused olewused, uagu härg
inimese pääga eht, ümberpöördult, tuimem härja pääga, nagn neist
muinaslugu jutustada teab.
Esimesed õnnetud ühendusekatsed
läksiwad mnidngi hukka, aga ajajooksul sündisiwad ka niisugused,
mis järeltulejaid sünuitasiwad. — Kas ei leidu siin umbes seesama
mõte nagu Darwinilgi, kes ütleb, et otstarbekohased jääwad, kuna
mitteotstarbetohased hukkasaawad.
Paljugi wõiks weel Greeka mõtteteadlasi ette tuua, kelle
töödes kohtasid ette tuleb, kus edeneinise mõttest jutt ou, kuid läheme
uüüd selle mõtteteadlase juurde, kes edenemisest mitte üksinda oma
äratustes ei rääkinud, waid kes loodust euuast tundma õppis —
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see on Aristoteles, teda „loodusteaduse isaks" uimetatakse. Teuia
oli oiual ajal kõige tähtsam looduseteadkme ja teiste teaduste
tundja. Suur raamatukogu oli temal tarwitada ja temal oli ka
wõimalik reisida, uii et ta selleläbi teadmisi wõis laiendada. Olgugi,
et tol ajal aiuult umbes 400 looma liiki tunti — praegusel ajal
VMtalse neid umbes 400,000 — oliwad temal tõik ulikrostopi
abil uähtawad ja enne wäljasurnud loomad tundmata, kuid ta
seadis siiski teatama loomade kamastitu kottu, mispärast teda ka
wanaaja Linn^'ts nimetatakse. Kõik loomad jagas ta tahte suurde
osasse: merega (praegused selgrooga) ja wercia <praeg. selgroota) loomad. Kumbagi osa jagas ta jälle alamatesse jagudesse.
Aristotelest arwamise järele seisab maakera ueljast algainest —
tulest, maast, meest ja õhust koos. Neude algainete kõige alam
segu ou auoigauiliue (eluta) loodus. Taimed ou mahelüli eluta
looduse ja loomade Vahel. Taimede elu awaldab euuast aiuult
toitmises ja taswamises. loomariik ou mitmete wahendite läbi
taimeriigiga üheudatud. Ou mereolemusi olemas, teda ci loomaks
ega taimeks ei saa lugeda. Kõige täielisem elaw olemus on
iuimeue.
Aristotelesest saadik' ei ole greetlased looduseteaduses enam
edasi jõudnud.
Gveetalnaal oli teatam klass inimesi olemas, kes euuast teadusele pühendas. See klass kandis kas tarkade, mõtteteadlaste ehk
fophistide uime. Greetlaste juures sai teadus iseseiswats, tema ei
olnud enam usuasjadega ühenduses. Mõtteteadus edenes sääl
suurel wiisil ja paljudele teaduseharudele saiwad kindlad alused
pandud.
Koguni teine lugu он roomlaste juures. Sõda, kauplemine
ja politila tõmbasiwad tõik roomlaste tähelepanemise oma pääle,
uii et roomlased ei mõtte- ega looduseteaduses midagi oma, s. о.
iseseismat ei paln. >tnigi roomlased kõiki teadmisi greeklastelt laeuanwad, siis oletsimad nad arwusrama pilguga seda wastu wõinud
niõtta, luid keskajal tehti see wõimatals. Paapst oli usuasjades
autoriteediks, teaduses aga Aristoteles. Wümast loeti teaduslistes
asjades etsimatats. Pimedast pääst hakatakse teda tnmardama ja
bumitus — iseseiswalt uurida — kaob keskajal täiesti.
Kestajal ilmus tnll ka üks loodnseteadnSline raamat Physiologie, milles esiti ainnlt need loomad, taimed ja liwid, mis
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piiblis ettetulewad, üles loeti, pärastpoole mahutati sinna ta weel
teisi loomi. Physiologus'e esialgne ülesanne oli piibli lugemise
juures käsiraamatuks olla. >tui suur Huwitus selle raamatu wastu
oli, tõeudab see, et teda paljudesse keeltesse tõlgiti.
Terwel keskajal ei ole loomadc-teaduses mingit edu märgata.
Koik wanaaja teadus oli Europa rahwaste juures kaduma läinud.
Ainukesed, kes ueid alal hoidsiwad, oliwad arablased ja nende
Wiimaste kaudu wõisiwad europlased wanaaja teadustega jälle
tuttawaks saada.
.Sini uueaja algul üleüldse wabam õhk puhuma hattas, fns
ärkas ka looduseteadus keskaja uimastuses ja edenemise mõte, mis
täiesti unustusesse oli jääuud, hakkas jälle poolehoidjaid leidma.
Uute maade ülesleidmisega õpitakse palju uusi loomaliilisid
tundma.
Ennemalt nimetadi loomi rahwaste uimedega, kuid hiljem paneb
Carl Linns (1707—1778) igale loomale kaks ladinakeelset nime —
liigi- ja peretouua-uimc ning jagab tõik olewused teatawasse
kawasse. Щ1 ta tüll tähele pani, et olewused teatawani piirini
teisendist sünnitawad, siiski jäi ta liikide muutumatuse sisse kindlasti
uskuma ja ütles: „niipalju on tükisid olemas, kui neid alguses
loodud."
Lmnö'go ühel ajal elas Buffon (170?—1788), kes tükisid
muutlikkudeks pidas ja nende mnntliltnse põhjuseid kliima ja
toitmise ning iseäranis kunstliku waliku jnurest otsis.
Kuulsa Lharles Darwini wanaisa, tähtis Inglismaa arst oli
üks esimestest, kes edenemise põhjnseid enesele tannis selgesti ettekujutas. Koik, mis tema pojapoeg Charles pärimuse, snguwalitu,

тітісгу jne. üle kirjutas, oli temal juba pääjooutes ära täheudatud.
Tema arwamise järele sündisiwad liigid järgmiselt: kõige
esimesed olewused oliwad orgauilised liutesed, millel, nagu igal
teemialisel ühendusel, teatawad omadused oliwad, mis nende kiuleste saatust ühe eht teise tingimise jnures ära määrasiwad. Igtz
kiükese arenemise täigu määrawad mnidugi ta eucse omadused
ära, tuid krnlese pääle mõjuwad ta tunded, mis ta teatawat
astmel läbi elab: rahulolemise wõi rahulolematuse тине, katsed
rahulolemist pikendada ehk rahulolematusest ennast wabastada.
Kolm tarwidusi oli tuikestele omased: tarwidus sigineda, toita ja

hädaohuta elada. Nende tarwiduste täitmiseks ilmusiwad harjunud
kombed, mis edasi pärandatakse.
Kuumawerega loomad süudisiwad ühte sorti kiukestest; wõib
ka wäga olla, et neiftsamadeft kiutestest punase ja tülina werega
loomad — nende hulgas ka talad — ühe souaga selgroolased
sündisiwad. Putukad (praeguse tawastikil järele lülielajad) süüdi-

siwad teist sorti kiududest, ussid aga — kolmandast sordist. Niiwiisi
arenesiwad need kolm tüüpust kõrwu.
Oma raamatus Zoonornia, kus tal need edenemise mõtted
awaldatud on, kirjutab tai
Kui meie loomade moondumist
tonnapojast konnani meelde tuletame, muudatusi, mis kunstliku kaswatusc juures süuuiwad, nagu see hobuste, koerte ja lammaste
juures ilmsiks tuleb: kui meie muudatusi, mis kliima ja aastaaegade tingimistel sünniwad, nagu karmade kaswamine willade
asemel lammastel soojades maades, ehk jäneste ja nurmkanade
walge tehawärw põhjamaades; tui meie edasi tähele paneme neid
tehamuutusi, mis harjunud komme uimelt mitiuesuguste töötegijate
juures fiiuuitab, ehk muutusi, mis wigastamise wõi muul mõjul
emaihus olewuste juures ette tulewad. J a kui meie nüüd seda
kõikide soojawereliste juures ettetulewat ühist ehituse plaani tähele
paneme, siis tuleme otsusele, et nad kõik ühest sarnasest kiukesest on
süudiuud. Wiimaks — lisab ta weel juurde — elawad kõik loomad
muutused läbi, mis harjutamise tagajärjel ilmuwad, kuid harjutamist sünniwad rahulolemise ja rahulolematuse tunded ette wõtma,
ja mõned neist harjutamise abil juurdeomaudatud muudatustest
pärandatakse järeltulewale soole edasi.
Erasmus Tarnin ou esimeue, kes juurdeomaudatud muutuste edasipäraudainise mõtte üles seadis, kuua esimeue teaduslisel
alusel edeuemise mõtte põhjendaja prantslane Jean Lamarck oli,
kelle õpetusel Erasmus Tarwiui omaga palju ühist ou.
Muutuste süudimisi olewuste juures katsub ^amarek, uiisauia
kui E. Tarwiugi, nii ära seletada, et tarwidus tahtmised wälja
kutsub ja need — sünnitawad muudatuse. J a kui muudatus juba
olemas on, küll ta siis harjutamise abil tugewamaks saab, sest
harjutuse tagajärel saadud muudatused päraudatakse edasi.
Et harjutamise abil harjutataw orgau tugewamaks saab, eht
et mitteharjutatud organ kiduraks jääb ou igapüewaue uähtus.
^liäituseks, jõumehe musklid ja koobaste elauitkude silmad.
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Pääle harjutamise ja mitteharjutamise abil edenemise seletuse,
arwab Öömatci ka ümbruse mõju liikide muutumise juures osa
mänliiwat.
Lamarck'i sellesisuline kirjatöö Philosophie zoologique, mis
Charles Darwini siuidimise aastal ilmus, sai ainult wäikesea
teadusemeeste rinate tuttawaks. Ta jäi warsti uuustusesse, sest
et ta küllalt kindlate faktide alusel ei seisnud ja alles uuemal ajal
m ta jälle Lamarcki poolehoidjate poolt päewawalgele toodud,
tt% endid n e o l a m a rcki s t i d e t s nimetawad.
Warsti pääle Laniarck'i snrma peasis liikide muutumatuse
õpetus jällegi wõidule. Ta wõidule wiija oli Cuvier, kuulus
looduseuulija, kes wõrdlewale auatomiale ja paläontologiale
aluse pani.
(Sirnier seletas seda nähtust, et igast maalademest ainult teatawate loomade ja taimede jätiseid leitakse n. n. kataklysmenteoriaga.
Tema arwas et mõne aja järele kõik olewused maa pääl hukka
olewat saanud ja et uued siis jälle iseäralise loomise läbi sündisiwad. Pääle selle seadis ta weel neli loomakuju — selgroolaste

(vertebrata), lim ülaste (rnollusca), lülielajate (articulata) ja joouikltte
(radiata) — üles. Neid waateid kaitses (Surner 1830. aastal Parisi
Akademias. Tema wastane oli Geoffroy Saint-Hilaire, kes esiti
Cuoier'ga ühes töötas ja tema waateid omaks luges. Pärastpoole tuli ta otsusele, et liigid muutuwad ja seletas seda umbes
uiisama kui Kamara, ainult selle wähega, et ta wähem rõhku
harjutamise ja mitteharjutamise pääle pani, aga selle eest
seda suurema tähtsuse ümbruse mõjule andis. G. Laint-Hilaire
kaitses neid mõtteid. Wõitjaks jäi Cuoier.
Kui suurt huwitust Goethe selle waieluse wastu tundis,
seda näitab wäga selgesti järgmine Eoret'i jutustatud lookene.
Kui tema, Soret, pääle lõunat 2. aug. 1830. a., pääle juuli-kuu
rewolutsioni alg», mis siis iga suus kõlas, Goethe juurde läks,
wõttis see teda järgmiste sõnadega wastu: „Noh, mis arwate Teie
sellest tähtsast juhtumisest? Villkan on kinniste uste taga purtskama hakanud." Wastuse pääle, et midagi muud uiisuguse walitsemise korra juures oodatagi ei wõinud, kui kuninga äraajamist,
ütles Goethe, toguni teistes ntõtetes wiibides: „Nagu näha, ei
saa meie üksteisest aru, mu sõber. Mina ei räägi kogum neist
inimestest, waid mul on täitsa uued asjad ees. Miua räägin sellest
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teadusele nii tähtsast awalikust waielusest akademias Cuvier ja G.
>3t-Hilaire wahel. Asi on kõige suurema tähtsusega ja Teie ei
wõi enesele ettekujutadagi, missugune tundmus mul 19. juuli istumise teate üle on."
Et Goethe suur edenemise mõtte poolehoidja on, seda näitab
selgest jnbtl see kaksikkõuegi. Teda loewad mõned edenemise õpetusele
pdhjapauejaks, aga see on liialdatud. Kull on ta wõrdlewas
cmatomias mõndagi ära teinud ja „algtaime" ülesseadnud uiug
wäga õigesti näidanud, et tainie õilmelehed muud midagi ei ole
tui muutuuud taime lehed.
Äiagu juba tähendatud, jäi waieluscs Cuvier wõitjats
ja seda sellepärast, et ta wastase! selleaegse teadusega raste oli
oma waateid kaitsta.
Cnoicr wõitis ja ühes sellega liikide nniutnmatuse mõte.
Näib, nagu oleks edenemise mõte täiesti suruuks löödud
olewat. Aga ei. waikselt ja rahulikult töötatakse edasi. Uued
sõjariistad leitakse üles. Lyell näitab ära, er maakera pääl mingisugust!) äkilisi muudatusi ei ole süudiuud, Wait» et tõik muudatused
aegamööda ja ivähchaawal sünniwad, koomade wõrdlewat kehaehituse õpetust õpitakse rohkem tundma. Loomade loode arenemisest
hakatakse aru saama. Leitakse, et tõik loomad ja taimed ühesugustest ehituskiwidest, rakukestest üles on ehitatud. Loomade sigincmise salakambrite uksed awatatse. Palju uusi looma- ja taime
liitisid leitakse üles. Ühe souaga, teaduse tagawara salwed täieuewad ime kiiresti.
L859. a. lõpupoole ilmus Charles Darwini sulen „ L i i k i d e
p õ l w e u e m i u e , " mis uii imekiiresti laiali laguucs, et teise aasta
jaauuari-kuul juba teme trükk ilmus. See töö, mida õigusega
„suremataks" uiuietatatse, audis kuulsa Cuwier poolt wõidnle wiidud
liikide muutumatuse õpetusele surmahoobi ja wiis edenemise mõtte
täiesti wõidule. „.ftni meie Darwini õpetust waatame ja seda
eelpool ette toodud eelkäijate mõtetega wõrdlcmc, siis leiame, et
pea kõik mõisted, nagu waliku, „wõitlus olemise eest" jue. juba
ammu enne teda mõnedel autoritel tuttawad ou ja looma- ehk
taimeriigi, ehk inimese seltskonna arenemise kohta on tarwitatud.
„Wõitlus olemise eest" mõiste on majandusteadlase Malthus« oma
ja põhjeneb tähelepanemise pääl, et inimesesugu geomctrialises
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progressioms rohkeneb, tuna aga „toiduained" lihtsas arithmetilises
rohlenewab.
kellest näeme jälle, et uued ideed mitte üle öö ei sünni,
waid et neid enne ütsilutcs osades ettewalmistatatse ja wäljatöötatakse, fräi ja sääl katte alt wälja wiltsatawad, seni kui päämeist« ise tuleb ja tnrga laega wana tuju lõhub. Rahwale näib
see aga esimese koivaga nagu midagi uut olewat. Seega ei taha
leegi Darwini määratut tähtsust looduse uurimises wähendada.
Tema wiis edenemise mõtte nwidule looduseteadusa ja warsti
algab liitumiue, «is edenemise mõtte ka teistes teaduseharudes
läbi wiib. Wis enne teda mõned arglikult ja üksikutes osades
awaldada julgesiwad, seda tagus ta üheks kindlaks kogute ja sellest
hiigla Vaimusünnitusest pääle on kõikide — mitte Ütsi looduseteadlaste juhtuööriks — edeuemiue." (Daeque)
Rägu nägime, oli edenemise mõte juba ammu enne Tarwini
tuttaw. Kas Darwin oma eelkäijatelt selle euesele ommdas?
Wiipciljn ou kindel, et ta kuueteitttümueudal eluaastal oma wanaisa
Zoonomia't luges ja selle üle imestas. Cum autobiografias
seletab Tarwin, et kord Edinburgi ülikoolis olles ühe jalutustäigu pääl Dr. (>iraut'iga, wiimane temale suure waimustusega
Lamarck'i mõtteid edenemise üle seletanud. Tema kuulanud tüll
huwitusega päält, ilma et see miugit mõju tema pääle oleks awal«
dannd. >tui ta wiisteistkümmend aastat pärast seda jälle Zoonornia't korra oli lugeuud, siis leidnud ta enese koguni petetud olewat,
sest selle raamatu arutused taalusiwad tõeasjad koguni nles. Oma
wanaisa ja Lamarcki waated oliivad Tarwiuil tuttawad, aga need
ei awaldanud tema pääle sugugi uiisugust mõju, et ta ka nende
mõtete kandjaks oleks hakanud, waid tema oma waatlennne looduses
suudis teda wanadest waadetest lahkuma ja uuele alusele asuma,
.kõigepäält paui ta oma reisil tähele, et põhja poolt lõuua poole
sõites suguluses liikide asemele nued liigid astrnoad. Teiseks
awaldas kiwinenud hiigla imetajate loomade jätiste leidmine LaPlata ja Patagonia diluoial-lademetest tema pääle mõju. Darwin
leidis ühe hiigla wöölooma (Dasypus gias) ja teda huwitas küsimns, kuidas see ometigi tnleb, et praegusel ajal wäikesed wööloomad
Lõuna - Amerikas elawad, kuna ueid muidn terwelt maakeralt
elawalt ega kiwistustena ei leita. Rahustawa wastuse wõis ta
aiuult selles leida, kui enesele ettckujutas, et praegu elawad liigid
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diluvial-lademetest leitud liikidest põlwenenud on, tui mitte otsekohe
neist, siis ometi sellesama aja praegu tundmata wäheniatest liikidest.
kolmandaks awaldasiwad Oalapagose saarestiku elanikud
tema pääle koguni iseäralist mõju. See saarestik seisad wiiest
suuremast, wiiest kestmisest ja hulgast pisematest saaretestest fotö.
Nad ou ekwatori all, 600 penikoormat Võuna-Amerika rannast
laugel, wnlkanilist laadi ja alles uuemal ajal mererpiuuale kerkinud.
^iende paljlide üksildaste saarte elauikud ou suuremalt jaolt kohalised, s. t. niisugused, keda mnjal niaal leida ei ole. Sla üksikute
saarte pääl on oma kohatisi liikisid leida. Aga enam jagn neid
kohalist liikisid on L2ml«-Amerika rannal elawate sarnaste loomadega
sugulased. Siiu ei wõi mingit kahtlast olla, et Galapagose saarte
elanikud teistest liikidest ou põlweuellud, kes alles rniemal ajal
Amerika rannalt nendele saartele on ränuanud ja sääl kohaliste elu
tiugimiste tõttu ümber mnutunnd uiug seega uue liigi sünnitanud.
ЭДссо oliwad siis need tähelepauetud, mis Darwinile tonte
andsiwad wanast waatest lahtuda ja edenemise mõtte poole hoidma
snndisiwad.
Ühes kirjas prof. Otto Zacharias'ele kirjutab
Darwin: „Kui mina „Beagle" pääl olin, uskusin ma liikide
muutumatuse sisse, aga nii palju Ы ma inäletan, tõusiwad selle üle
mõuitord kahtlused. Kui ma pääle koju jõudmise 1836. aastal
tohe oma päewaraamatut trüki tarwis ettewalmistama hakkasin,
siis märkasin ma kui palju tõeasju ühise liikide põlwenemise pääle
tähendawad ja 1837. a. jnuli-tuul hakkasin ma taskuraamatusse ueid tõeasjll üles märkima, milledel selle asja kohta tähtsast
on. Aga ma ei olnud siiski weel kiudel, et liigid muutlikud ou
ja ma usun, et taks wõi tolm aastat mööda läks, enue kui
ma liikide muutlikkuse juures kitidlats jäin".
Tarrnin togns looinakaswatajate ja aednikkude käest sellesse
asjasse puutuwat materjali kõige suurema hoolega ning tuli warsti
otsusele, et wäljawalik looma ja taimede kaswatajate juures tähtsat
osa mängib. Kuidas aga walik metsikute taimede ja loomade
juures töötada wõiks, see jäi temale mõneks ajaks koguni arusaamatuks.
„>tui ma 1838. aasta oktobn-kuul, see on 15 kuud pääle
tõeasjade ülesmärkimise hakatust Malthuse raamatut 0f рориІагіоп waheldusets lugesin," kirjutab Darwin oma autobiograsias,
„siis tuliu ma tohe otsusele, et niisuguste tiugimiste juures
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kasulikkude omadustega teisendid elusse jääwad, kuna mittekasulikkudega hukka saamad. Selle tagajärg oleks uute liikide sündimine.
Siin leidsin ma wiimaks ometi teona, millega ma töösse wõisin
hakata; esiti olin ma siiski nii kartlik, et otsuseks tegin mõne ajajooksul ka kõige wähematki selle üle mitte awaldada. 1842. aastal
kirjutasin ma pliiatsiga 35 lehekülje pääle oma õpetuse lühikese
tokkuwõtte, mis 1844. a. suwc jooksul 230 lehekülje pääle palju
täielikunial kujul uuesti üles tähendasin. Olgugi et Darwin juba
1738 „loomulikku walikut" pää joontes enesele ette kujutas ja paar
korda kokkuwõttes ka paberile üles märkis, siiski ei tahtnud ta seda
weel awaldada. Wõib olla, et ta seda ka kunagi ise ei oleks
teinud, kui mitte üks wahejuhtuminc teda seda tegema ei oleks
sundinud. 1858. aastal saatis tähtis loomateadlane Alfred Wallace,
kes Lõuna-Alnerika metsades reisis, temale käsikirja, milles ta neidsamu mõtteid liikide tekkimise üle awaldas, mis Darwingi.
Darwin näitas seda käsikirja oma sõpradele Charles Lycll'ile ja
Josef Hookes'ile. Need mõlemad teadsiwad juba ammu Darwini
tööd selle asja kohta ja käisiwad pääle, et Darwin oma õpetuse
lühikese tokkuwõtte ühes Wallace'i käsikirjaga Loudoni fiimrt Seltsi
koosolekule saadaks, mida ta ka wiimaks tegi.
Järgmisel 1859. aastal ilmus Darwini töö „Liikide põlwenemine" täielikul kujul.
*
Kuigi edenemise mõte ammu enne Darwini mõtteteadlaste ja
looduseteadlaste suus liikumas oli, siiski ei suutnud see mõte kunagi
nii läbi lüüa kui see Darwini abil sündis. Tutwustame endid
lühedalt nende tõendustega, mis Darwin edenemise mõtte kasuks
ette tõi ja mis pääle teda, uuemal ajal ette on toodud.
N i i kui ajaloolane kroonikerite elulugude, kirjade jne. abil
minewitu pilti enesele ette kujutab, nii kui keeleteadlane praegu
walitsewate sugulusliste keelte wõrdluste ja nende wanemate kirjade
abil otsnfele tuleb, et need keeled ühest algkeelest ajajooksul
wälja on wõrsunud, niisama jõuawad looduseteadlased Paläontologin,
wõrdlewa anatomia, embryologia jne. uurimiste abil elawate
olewuste minewiku üle otsusele, et need üksteisest ajajooksul järkjärgult wälja on wõrsunud.
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3

.Sl õige parem tõendus edenemise lasuks oleks see, fui otsekohe
näidata wõidaks, et endistel aegadel nutte niisugused olewused ei
ole elanud nagu praegu, waid koguni teistsugused, kellel küll ka
praegu elawatega sarnadust on oluud, kuid mida wanematest
aegadest nad pärit on, seda wähemaks jääb nende farnadus praegu

Tuotigu (Paludina Neumayeri) arenemine pliocan'i ajajärgul.

elawatega. Си terwe teaduseharu olemas, mis wälja surnud
loomade ja taimede uurimistega tegemist teeb; seda teaduseharu
nimetatakse wõõrakeelse nimega paläontologints.
Vlagu ajaloolises ülewaates täheudawd, uüitas Lyell, et meie
maakera pind alatises muutumises on, et ta mitte alati niisugune
ei ole olnud, nagu Praegu, waid et tema kallal ühtesoodu teatawad
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agendid, HOttU wesi, tuul, soojus jue. tõutawad, tuid need
muudatused sünniwad nii aegamööda, et neist ajaloo jooksul ainult
uiõued üksikud ilmsiks ou tulnud. Inimese eluajast ei matsa sü»
rääkidagi: kni sadatuhandete ja miljonite aastatega arwata, siis
alles tulewad need muudatused selgelt nähtawale, luured maaosad on sügawasse wajunud, mäed ou merepõhjast üles tõusnud.
Wesi kaunad kõrgematelt kohtadelt kalju osad, mi* teised äge udid
peenikeseks ou teiuud, alla orgu ja weelogudcssc, — tasaudab seega
maapinda. Kallast wastu laiuetades uhab wesi kaldad ära ja kihlltaö
seega terwe weekogu teisi paika. Tuul kannab liiwakõrbctes snured
liiwamäed ühest kohast teisi. Tulepurtstawad »med ja maawärisemised sünnitawad mägesi ja orgusid.
Alalõpmata mõjub wesi lõhtuwalt kalju pääle ja kannab
lahti kistud osakesi merde. Meres tõuseb sel teel kiht kihi pääle ja
matawad olewnstc jätised eneste alla. Need jätised kiwinewad
mitmesuguste soolade abil ära ja jlist need t i w i s t n s e d ongi, mis
meile eudiste aegade olewustest jutustawad.
Mis nad siis jutustawad?
>tõige wanemad kihid on sunre rõhumise all niiwõrd
niuutuuud, et neist enam ühtegi kiwistust wõimalik leida ei ole.
Alles eambrium'ist pääle hakatakse maatihtidest tiwistusi leidma.
Kõige wanematest lademetest leitakse alamate loonrnde — wähjade
(trilobitide) ja juba ka selgrooloomade — algkalade kiwistnsi.
Mida nooreniatest lademetest tiwistusi leitakse, seda kõrgemal edenennst astmel nad on. Dmom lademetest leitakse esimeste kalade,
tiwisöe-aja lademetest — esimeste maalelawate neljajalgsete, permi
ladeuietest — esimeste sisalikkude sarnaste roomajate, triase
ladeinetest — imetajate, jura lademetest — kukkur-elajate, kriidi
lademetest — mallotheriatc, cocäni lademetest — poolahwide,
oligocani lademetest — koer-ahwide, miocani lademetest — praegu
elawatele inimestele õige palju sarnadust awaldawate olewnste
tiwistusi.
Peats arwama, et kiwistnste tõendus õige täieline on, et
kõiksugused üleminekud ja wahelülid tõepoolest olemas on. Asjalugu
ei ole aga sugugi uiisugune ja iseäranis edenemise mõtte wastased
astusiwad sellega ette ja nõudsiwad nimelt neid wahelülisi.
Muidugi mõista, wõimata on kõiki neid wahelülisi ette tuua,
esiteks juba sellepärast, et nad kuni meie ajani ei ole alale jäänud.
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sest meie peame neid tingimisi silmas pidama, mis juures nad alal
hoitud wõitsiwad saada: kõigepäält peawad need loomad, wõi
nende osad niisugusesse kohta sattuma, kuhu nad oma tuju majutada
wõiwad, ehk kus nad ise järeltulewale soole päranduseks alal hoitud
wõitsiwad saada. Wees elawate olemustega ou lugu sellepoolest kannis
õnnelik — nad wajuwad põhja, küll wesi selle eest muretseb, et
uad muda ja liiwa alla saawad maetud, aga kogum täbar lugu
on maal elawate olemustega. Kuigi neist mõni niisugusesse kohta
sattub, siis ei tohi wesi neid paljaks uhtuda ega teised lohkujad
jõud neile wiga teha.
Kui nüüd seda alatist purustamist
meelde tuletame ja üniberehitamist maakera kallal, siis peame
tüll ütlema, et see üks õnnelik juhtumine ou, kui mõni olewus,
wõi olewuse osa kiwistusena meie ajani järele on jääuud. Teiseks
on nende ülesotsimise tallal, mis meie ajani on ulatanudki weel liiga
wähe waewa nähtud. Ainult üksikutes kohtades, kacwaudustce
jne. on hakatud nende kogumise pääle rõhku panema. Olgu weel
tähendatud, et umbes 2/з maakera pinnast wee all on, kus wõimata
on nende uurimisi ettegi wõtta.
Wõib ka olla, ja juhtub
sagedasti, et olewuste osade kiwistusi leitakse, mille järele terwet
olewuse kehaehitust cuescle ette ei wõida kujutada, olgugi, et nõnda
nimetatud torrelatsioni seadus olemas on, mille abil üksikute kehaosade
järele terwe olewuse kehaehitust ettekujutatakse, kuid see on siiski
raske ja selle juures wõiwad suured eksitused tulla.
Nende eelnimetatud raskuste pääle waatamata on paläontologid
siiski nii suure tagawara kiwistusi kokku kogunud, mis 40,000
wäljasurnud olewuse liigist jutustada wõiwad. Ka ou suur hulk
niisuguseid üksteisele järguewaid kiwistusi leitud, mis kõige selgemini
näitawad, kuidas ajajooksul üts olewus teisest wälja on arenenud.
Toome paar näitust:
Slawonia kolmanda ajajärgu mitmetest lademetest leidsiwad
M . 3ieumayr ja C. M . Paul suure kogu soo-tigusid (Paludina
Neurnayri), kes, tili neid järgimööda wanaduse järele üksteisega
wõrrelda, õige wähe üksteisest lahku lähewad, aga kui selle rea
(rot. lhk. 34) esimest wiimasega wõrrelda, siis tuleb see wahe õige
nähtawale ja kui teised lülid wahepäält puuduks, mis üksteisest
ülcmiuekut tunnistawad, siis loeks igaüks esimese ja wiimase neist
igaühe ise liiki. Teiseks näituseks olgu kabjakandjate ja nimelt
hobuse põlwenemift lugu. Wanematest lademetest leitakse hobuse
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sarnaste loomade (Eohippus) wiiewarwaga jalgu, natuke noorematest
nelja wärwaga Hobuse esiwanemaid (Orohippus), neist warwastest
puutuwad 3 maha, neljas mitte; jälle uuematest lademetest leitakse
ainult 3 wärwaga, jne. kuni meie aja hobuseni, kellel ainult üks
ainus, keskmine wärwas olemas on.
Teine teaduseharu, niis edenemise mõtte kasuks kõneleb, on
«mbryologia — loodelugu. See on teaduseharu, mis iga looma
munarakrlkesest kuni täiskaswanud kujuni arenemisega tegemist teeb.
.'»tõik olewused jaotatakse kahte suurde osasse: üherakulised
(protozoa) ja paljurakulised (rnetazoa). Miina üherakulised ainult

Hyracotheriumi (A), mesohippus'e (В), anchitherium'i (С), hipparion'i (D)

jn ijubufc (E) esimesed jalab.

ühest ainsast rakust toos seisawad, on palzurakuliste keha sadadest,
whandetest ja miljonitest niisugustest rakukestest ülesehitawd. See
üherakuliste üksainus rakuleue täidab üffinda tõik eluülesanded: ta
wõtab toitu wastu, seedib seda ära, liigub ühest kohast teisi,
sigineb jne. Paljnmtnliste juures aga tuleb tööjaotus nähtawale,
s. t. ühed rakukeste logud on toidn wastuwõtmise, teised — selle
äraseedimise, kolmandad — terwe keha ühest kohast teisi kandmise,
neljandad — sigitamise oma pääle wõtnud jue.
Iga paljuiatuliue olewus algab oma arenemist ta ühest
ainsast rakukesest — sugutatud muuaratukesest pääle. Vee sngntatnd
munarakukene hakkab jagunemise teel siginema. Kõigepäält jaguneb
ta kaheks, igaüks neist kahest jälle täheks jne. tnni terwe kogu,
—
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terwe tombutenc rakukesi saab. Need rakukesed on wälispidi kõik
alles ühesugused, nad täidawad kõiki oma cluülc^audeid igaüks
oma eest. Wahe üheratulise ja selle rakukeste tombukese wahel on
ainult see, et esimeses üks, teises aga hulk rakukesi kokku он
heitnud. Edaspidisel loode arenemisel wõtawad rakukesed juba
eriülesaudeid
oma pääle.
Terwe tombuteue kujuneb seest
õõnsaks — tõik rakukesed koguwad end tombukese Pürnale, et seega
igaüks enesele kergemini toitu wõiks muretseda. Siis »ajub üks
osa tombilkesest teise poole sisse,
umbes nii nagu katkise kummipalli pääle wajutades üts pool
teise sisse läheb. Sel teel wõtab
siis rakukeste tombukeue sõrmkübara kuju, mis kahest rakukeste
korrast koos seisab. Niisugust
loode tuju uimetatakse gastruLa'fö. Edaspidisel loode arenemisel tekib ueude kahe korra
wahele weel kolmas rakukeste
kord, mida mesoderrna'is, tuua
aga wälimist korda ectoderrna'ts
ja sisemist endoderma'ts uimetatakse. Neist kolmest korrast areuewad kõiksugused kõrgemate loomade koed ja organid wälja.
Wälimisest korrast kaswab uaht,
Esinieue rida paljemal pool
üleuärwitawa
ja lihatsed, keskmisest
walt alla lugedes — kujutad sea,
teine lehma, tolmas - tudujal!ese, — seedimise organid, luu ja
neljas
inimese loode tolme edenetrõmpsluu, sisemisest — kops,
mise j ärtu.
maks jne.
№ui nüüd tawastikus õige lähedal seiswate kõrgemate
loomade, nagu inimese ja inimese-ahwide loodeid enne sünnitamist
wõrdleme, siis leiame, nagu seda alles hiljuti Emil Se leu ka
iseäranis selgesti näitas, nii palju sarnadust nende loodete juures,
et peaaegu wõimata on ära tunda, missugune neist immest', ehk
missugune ahwide oma on. (Wt. lht. 35).)
Ehk wõrdleme jälle teiste imetajate loomade, uagu sea,
lehma, kodujänese ja inimese loodeid, nagu neid pilt kujutab.
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siis näeme, et iseäranis nooremate loodete juures õige palju
sarnadust on, kuna nende wahed alles enne sünnitamist rohkem
nähtawale tulewad.
Niisugust nähtusi tähelepannes, seadis Haeckel n. n. „biogenet i l i s e p õ h j u s s e a d u s e " üles, mis järgmiselt käib: iga l o o n i a
l o o d e a r e n e m i n e k u j u t a b l ü h e n d a t u l t selle l o o m a
s u g n w õ s a w ä l j a a r e n e m i st, s. t. et i g a l o o m m u n a r a t u k e s e st t u n i t ä i s k a s w a n u d t u j u n i a r e n e d e s
needsamad a st med lühikese a j a j o o k s u l l ä b i e l a b ,
uiiö s e l l e l o o m a e s i w a n e m a d e n d i s t e l a e g a d e l l ä b i
on e l a n u d . Selle järele peaksiwad siis inimese algesiwanemad

Inimese ІооЬс ema»ihus wiienda
nädala joofjul.
(9tabfe järele,)

Ahwi loode wiiendal nädalal.
(Selenta järele,,

üherakulised olewused olema, sest et iuimese loode üheratulisest
nmnamkukesest oma arenemist hakkab; niisama peaks iuimese esiwanemaid ta gastrula kujulisi oluud olema, sest inimese loode
elab ka gastrula tuju läbi; siis on inimese esiwanemad ka wees
elama ja lõpuste abil hingama pidanud, sest et inimese loodel
teatawat arenemise järgul ka lõpuksed on.
9Ш wõidakse siis wõrdlema embryologia abil umbkaudselt
selle üle otsustada, inissugused esiwanemad kellelgi olewusel on olnud
ja luissuguste lähedal iga looma koht loomulikus kawastikuS on.
Nimelt umbkaudselt, sest et loode igakord kõiki esiwanemate
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astmeid mitte läbi elada ei tarwitse, waid et temal mõnikord
otstarbekohasem on mõnda astet wälja jätta.
Järgmine teaduseharu, mis edenemise mõtte kasuks räägib,
on wõrdlew anatomia ehk kehaehituse õpetus.
Kui nüüd
mõnede loomade, näituseks inimese ja inimeseahwide kehaehitust
üksteisega wõrrelda, siis leiame nende juures õige palju sarnadust.
Waatame lähemalt nende kondikawastd, mida pilt 40 lhk. pääl
kujutab. Kõigil neil on ühed ja needsamad luud olemas. Wahe
on ainult selles, et ühe juures üks luu natuke pikem, teise juures
seesama uatuke lühem, kolmauda juures jämedam ehk mõne muu
wäikese muudatusega on. Kui ueid wähesid ei oleks, siis ei oleks
need mitte mitme looma koudikawad, waid üheainsa; nii ei wõiks
siis mitte inimese ja inimeseahwi konditawast rääkida, waid Ütsi
inimese, ehk jälle inimeseahwi omast.
Kuidas seda
seda kuidagi teisiti
ja immesecchwidel
kaswanud, nagu
muildatllsega lahtu

suurt sarnadust ära seletada? Jällegi ei ole
wõimalik teha, kui et peab arwama, et inimesel
üks estwanem on olnud, kellest nad wälja on
ühe isa lapsed, üksteisest natuke mõne osa
minnes.

Kõige paremad tõendused edenemise õpetuse tasuks ou küll
nõndanimetatud rndimeutar-organid. 3teed on niisugused organid,
millel looma tehas enam mingit ülesannet ei ole. Toome paar
miinist:
Paljud loomad wõiwad oma nahka naha all olewate muskulite
abil liigutada, nagu näituseks hobune, tui ta kärbseid enesest
eemale peletab. Inimese juures ou niisugused lihatsed ainult
otsaesisele alale jäänud. Inimese kõrwa juures ou lihatsed olemas,
millel ta mingit ülesannet ei ole, tuua aga needsamad lihatsed
alamate ahwide juures weel palju täielikumad ou ja oma ülesannet
täidawad. ( S t . lhk. 42.)
Üks tuttawamatest rudimeutar-organidest inimese juures ott
pimesoolitas oma ussisaruasc otsaga. >tuua ta taimesööjate imetajate
loomade juures palju suurem ja millel ka seedimise juures suur
tähtsus on, ou ta inimese juures kiduraks, ülearuseks uiug terwelc
kehale kardetawaks orgauiks saanud, sest pimesoolita põletik wiib
uii mõnegi enneaegu hauda, tui õigel ajal abi ei saa. (2Bt lhk. 43.)
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Niisuguseid tähtsuseta organisid on R. Wiedersheini inuuesc
juurest sadasid leidnud. Palju niisuguseid näitusi wõiks ka loouiade
juurest tuua.
>tuidas neid ära seletada?
Üsna lihtsalt.
Esuvancmatel
on neid tarwis olnud, kuna nad praegu sellepärast tähtsusetuks
on jääuud, et nad muutunud elutiugimiste tõttu oma ülesande
täitmisest wabastatud saiwad; loom ei raiskanud siis enam
niipalju jõudu nende kaswatamiseks ja sel teel jäiwadki nad
kiduraks.
Edenemise poolt räägib ka atavismus, fee on niisugune
uähtus, kus wanemad oma esiwancma sarnaseid järeltulejaid
sünnitawad. N i i sünniwad mõnikord kolme wärwaga warsad, sest
hobuste esiwanemad on kord
tolme wärwast
kandnud.
Nii
sünniwad sagedasti sebra sarnascd triibulised
warsad — sebrat loetakse ta
hobuste esiwauemate sarnaste
hulka.

Inmnse lSnvanmsilib (lihalseb.)

Wiimaks peatamc weel kõige
uuemal ajal ülesleitud edenemise mõtte tõenduse juures, mis
näitab, et looduses wercsuguluscst rääknnine mitte tühine sõnakõlks
ei ole, waid kindel tõeasi. Bfba tõendawad ühe Berlini arsti
H. Frcdcnthali katsed, mis ta mitmesuguste imetajate loomade were
segamisega tegi.
Nagu teada seisab weri wärwita wedelitust, n. u. weremahlast ja selle sees ujuwatest walgeteft ja punastest weretehakestest (libledest) koos. .Sini kahe õige lähedas suguluses olewa
looma näit. jäuese ja kodujäuese werd segada, siis ei tee niisugune
weresegamine neile loomadele mingit kahju; segame meie aga kahe
kauges suguluses olewa looma werd, näit. koera ja jäuese, siis
mõjub esimese weri teise pääle surmawalt. Niisama on ka näidatud,
-
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et inimene ja inimese-ahwid tõesti weresussulased on, sest nende
werd wõib kahjuta segada, kuna aqa inimese ja poolahwide werd
ilma kahju kartmata wõimata on segada. Pääle nende on teised
teadusemehed umbes 1000 looma werega segamise katseid teinud.
Need ou üts osa tõcndnsi, n. n. kaudsed tõendused. Neid
nähtusi, millest need tõendused järgnewad, ei saa muidu ära
seletada, kui aiuult edenemise mõtte abil.
Pääle kaudsete on weel otsekoheseid tõendusi olemas: need
on niisugused nähtused, kus ühest liigist uus liit ehk tõug wälja
kaswab. Niisuguseid näitusi wõib koduloomade ja kasulikkude
taimede kaswatusest tuua, sest kindlasti ou teada et sääl inimeue
uusi tõugusid ja sortisid tublisti on „loonud". Pääle selle wõiwad
otsekohesid tõendusi weel Korschiusky ja Hugo de Vries tuua, kes
»aitawad, et ühest liigist äkitselt, hüppe wiisil uus liik ou saanud.
Need kaks teaduseuiecst katsuwad terwet
olemuste arenemise käiku niisuguste hüpete
abil ära seletada. Nende õpetust nimetatakse m n t a t s i o n i d e teoriaks.
Ml need eelpool ettetoodud tõe»onset» näitawad selgesti, et praegused ja
enne maakera pääl elanud olemuste liigid
mitte „algnses loodud" ei ole, waid et ^ ,
pimcf00lifa, 0 n №
nad ajajooksul järkjärgult alamatest olewusnssiftumaft utjaga.
test wäljaarenemise teel on saanud.
Nagu ajaloolises ülewelates nägime, oli niisugune mõte juba
ammu ешіе Darwini olemas. Aga missugustel põhjustel niisugune
wäljaarenemine ajajooksul sündima pidi, ehk teise sõnaga, mis
põhjnsel sünniwad uued liigid? — selle küsimuse pääle ei olnud
keegi, mahaarwatud mõui õnnetu katse ja Vamarcfi läbiwiimata
õpetus, õnnelikku wastust andnnd. Zeda tegitvad Wallac« ja
Darwin ühekorraga ja ühtemoodi.
Darwin pani kõige päält tähele, kuidas inimene omale nüsi
tasulikka looma- ja taime liikisid ja tõugusid soetab. .Sini lillelas«
wataja teatawa õie wärwiga taimi tahtis turule saata, siis walis
ta oma peenral kaswawate taimede seast niisugused taimed, mille
õiewärwil tahetama õiewärwiga kõige rohkem sarnadust oli, wälja,
jättis uced kaswama, a na mittesoowitawa õiewärwiga kitkus ta
waljo. Neist taimedest, miS kaswama jäiwad, wõttis ta seemneid.
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kaswatas järgmisel aastal jälle taimi, jättis nende seast jälle aimrft
niisugused järele, kelle õiewärw kõige soowitawani oli. Kaswatas
neist seemneid, kaswatas jälle uusi jne. seni tui sel moel teatawa
tahetama õiewärwiga nns taime sort kätte oli saadud.
Ehk kujutame enesele karjakaswatajat ette, kes enesele täitsa
puuase karwaga karja tahab soetada. Ta otsib oma karja hulgast
niisugused lehmad ja pulli wälja, kelle karw teiua tahtmise
järele on, paaritab neid ja nende järeltulijatega ttib ta nõndasama,
kuui soowitawa karwaga kari täes. Kui aga pääle punase karwa
seesama karjakaswataja ka hääd piimaandjat tarja kaswatada tahab,

Tuitejed.

siis walib ta oma tarja seest jälle need lehmad wälja, kes lõige
rohkem hääd rammusat piima annawad, paaritub neid Pulliga,
tcs Hää viimaandja kiima poeg ott, kaswatab nende wasikad üles,
walib nende seaü teatawats otstarbete jällegi Wige paremad wälja,
paaritab neid jne. kuni ta sel teel omale ilnsa punust karwa Hää
piimaandja tarja on kaswatanud.
Iseäranis snurte tagajärqedeqa on selles asjas tnilasnxttajad
töötanud. Pilt 44. Ust. pääl kujutab 11 tuitimau, kellel wäljanägemise poolest iiksteise^a wähe sarnadust on, kuid siiski on nad
harilikust metstnikesest põlwenennd. Clefs need 11 tnitõuqn wabast
loodusest leitud, siis et oleks neid wististi keegi harilisteks tnikesteks tnnnistannd, waid oleks igaühe iie liiki määrannd.
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Niisugust uute koduloomade ja kasulikkude taimede uute
tõugude taswatamise wiisi nimetas Darwin „ k u n s t l i k u k s
w ä l j a w a l i ku ks". Sellejuures peawad kolm tingimist täidettld saama: es i t e t s ei pea t a i m e d w õ i
loomad,
kelle j u u r e s w a l i k u t t o i m e t a t a k s e m i t t e ü h e s u g u sed o l e m a , teis eks — peab w a l i j a olema ja k o l m a n daks — p e a w a d need w ä l j a w a l i t u d l o o m a d ehk
t a i m e d n e i d o m a d u s i , m i s p ä r a st n e i d w ä l j a w a l i t i
ta j ä r e l t u l c w a l e soole edasi p a r a n d a m a .
„On metsrahwaid olemas, kes niiwõrd harimata on, et nad
tuuagi oma koduloomade pärandawate omaduste üle järele ci ole mõtelnud, kuid siiski hoitakse iga loom, kes neile teatamas asjas iseäranis
kasulik on, nälja ja muude hädade ajal, mis metslaste juures nii
sagedasti ette tnlewad, hoolega alal. Need alalhoitud loomad
sünnitawad mnidugi rohkein järeltulejaid, kui teised. Sel teel
sünnib siis „ t e a d m u s e t a w a l i k " . Missuguse wäärtuse isegi
Tulemaa metsrahwad loomadele annawad, näitab see asjalngn, et
nad nälja ajal wann naisi tapawad ja söömad, keda nad alamaks
hindawad kui koeri." (Darwin, L i i k i d e p 5 l w ene m ine).
„>tõigc wanem ja trnnn inimese sõber ja saatja on koer.
Koera esiwanemad oliwad metsikud kiskjad loomad, kes immefele jahi käikudel järel jooksiwad, et ühte osa saagist omale
saada. Kõige esimest kasu tõiwad koerad inimesele teadmata, ehk
wähcmalt omakasu pärast, seega, et nad metsloomi üles hirmutasiwad. Niisugusest ühisest huwist jahil tekkis kiudcl side iniiuese ja
koera wahcl. Koeri alguses ei laswatatud- need koerad aga, kes
jahil inimesel kõige ligidamal oliwad, pärandasiwad seda ligidalolemise omadnst järeltulejatele, nii et nad irnmqega täiesti sõbrustasiwad. .Hõige kasulikumaid koeri kaswataö inimene, toitis paremini
ja niiwiisi tarwitas ta kõige esiti t u n st l i k k n w ä l j a w a l i t u t
kõige lihtsamas kujus."
Inimene on siis juba ammustsaadik teadmuseta wõi kunstlikku
wäljawalikut tarwitatiud ja selle abil omale otstarbekohaseid taime
ja looma tõugusid kaswatanud.
Kiuidas on aga see otstarbekohasus saamid, mis wabas
looduses taimede ja loomade juures igal pool silma paistab?
Kas ta saal loalit selle sünnitaja ei ole? Kui need kolm tingimist,
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mi* tunstlitu walikn juures tähele panime, wabUS looduses ka
olemajB on, siis wõib ka sääl walit otstarbe kohasuste sünnitaja olla.
Ш wabas looduses lõik ühte liiki olewused mitte iialgi
täiesti ühesaruased ei ole, et nad teisendist sünnitawad, on täiesti
kindel. ojciii ühede ja nendesamade waneinate järeltulejate seast
ei leili tuuagi kahte ühesarnast. Ilgaüll läheb teistest mõnede tundemartide poolest lahtu, mis i f i k l i s t e k s i f e ä r a l d u s t e t s uimetatakse. Äieed isiklised iseäraldused on suure tähtsusega, nagu seda
koduloomade kaswatajatc juures tähele panime. Karjakaswatajad
töötawad just ucnde iseäraldustega, neid ikka soowitawas sihis
togudes, sest need pärandatakse sagedasti järeltulewale soole edasi.
Kui wabas looduses kõik ühte liiki olewused mitte ühesugused
ei ole ja kui ueed iseäraldused, mis ueid üksteisest lahutawad, ta
järeltulewale soole edasi pärandatakse, siis on seega kaks waliku
juures tarwis minewat päätingimist täidetud. Aga kes on siis
walija? Kunstliku waliku juures oli see inimene, aga kes täidab
tema aset wabas looduses? — Darwin leidis ta üles ja nimetas
„w õ i t l u se t s o l e m i s e ee st." „Wõitlusolemise eest" on kõigile
otennistele omase suure arwu järcltulewa soo sünnitamise möödapääsenuttats tagajärjeks. Kujutame euesele ette, et iga looma paar
oma eluajal 2 järeltulejat sünnitab, mis küll õige wäike arw on,
siis oleks töises põlwes järeltulejaid — 4, kolmandas — s,
neljandas 10, 32, (54, L28, 256, 512, 1024, 2<>48 jne., nii et
kolmeteistkümnendas põlwes juba 8192 järeltulejat oleks. Waatame
kodujänest. Tema sünnitab korraga kuni 10 järeltulejat ja tema
siiuuitamise korrad järguewad kaunis sagedasti. Ka seegi järeltulejate
arw on wõrdleuiisi wäikeue, kui selle kogu munade Piiale mõtleme,
mis talad loewad; üks karbikala koeb kuui 700,000 siginemisewõimulist muna. Lai-uss koguui lOOO miljoni. Mis sünniks siis
klii kõik need täiskaswanuks saaksiwad ja järeltulejaid süunitaks?
>tui üks ainus taim, hullukoera rohi (Hyoseyarnus підег), mis iga
aasta 10,000 seemet kaswatab, 5 aastat ühtesoodu järeltulejaid
sünnitaks, siis saaks neid nii palju, et terwe maakera pääl olewa
iga ruutjata suurilfe maalapikese pääle juba 7 hullukoera rohtu tuleks.
Kui kõigest sellest määratu hulgast seemnetest ja munadest täiskaswanud olewused wälja kaswaksiwad ja need ta järeltulejaid sünnitaks,
siis taswats ühe ainsa liigi esitajate arw lühikese aja jooksul nii
suureks, et neil kõigil mitte enam wõimalik ci oleks maakera pääl
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elada. Tõise sõnaga, tui looduses rohkem olewust juurde sünnib,
kui ära elada wõiwad, siis peab ühe liigi isikute, ehl mitmele liikide
esitajate wahel, eht wäliste tingimistega teataw „wõitlus olemise
,eest" walitsema.
.Sini wõitlus olemas on, kes jääwad siis selles Wõitluses
Wõitjaks ja kes peawad alla jääma? Et wõitluses ikka igapidi
tugewamad alale jääwad on iseenesest mõistetaw. Aga mis mõttes
tugewamad? Meie teame, et igal taimel, enne kui ta wiljakandjaks
saab, paljude raskustega wõidelda tuleb. Seemnel peab kõige
esiti tarwiline soojus ja niiskus saadawal olema, et ta idanema wõiks
hakata. Idule wõib jälle kuiw eht külm liiga teha. Ehk jälle
teised taimed wõiwad temast kiiremini kaswada ja teda ära
lämmatada, ^iiisama wõiwad looinad tulla ja oma laastamise
tööd teha. Ühe sõnaga, tui taim kõikide nende waenlaste wastu
mitte täiesti kiudlustatild ei ole, siis saab ta hulka. Ainult need
idud, mis rohkem kuiwust ja külnia wälja kannatasiwad ja teistest
oma sarnastest kaswu poolest mitte maha ei jäänud ning ka
loomadele mitte ohwriks ei langenud, kaswawad täieealistets ja
stinuitawad järeltnlejaid.
Järeltulejad päriwad oma wanematelt need omadused, mille
tõttu nad wõitluses wõitjaks jäiwad. J a kui wõitluses järeltulejätest jällegi aiunlt need elama jääwad, kes teatawates tingimistes
elamiseks kõige kohasemad on, siis kaswawad need omadused, mis
tmgimiste kohased он, ikka järkjärgult suuremaks, tuui sel teel
teatama ümbruse tarwis tarwiline looma- wõi taimeliik ehk tõug
on süudinud. J a fui siis need tingimised muutuwad, mis looduses
sagedasti sünnib, olgn sel teel, et kliima muutub, ehk mõni muutus
naabruses kaswawate taimede wõi loomade juures sünnib, siis
peawad ka need loomad ja taimed, kes endistele tingimistele õige
kohased oliwad, nüüd uutele tingimistele kohaseks saama ja sel
tviisil sünnib uus tõug.
Et looduses tõesti wõitlus olemas on, seks toome mõned näitused.
Darwiu paui tähele, et 3 jala pikkuse ja 2 jala laiuse maa
lapikese pääl 357 taime idu kaswis, aga neude hulgast oli 295-el
tigude ja putukate poolt edasikaswamine wõimataks tehtud.
Staffordshires waatles Darwin üht sunrt üksildast nomine,
milles iniuicse käsi 25 aasta jooksul mingit muudatust ei olnud
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sünnitanud. Sel ajal piirati mitmed hektarid seda maad aiaga
ümber ja istutadi mändasid täis.
Nüüd hakkasiwad selles istanduses koguni uued taimed, arwu
järele pääle 12 liigi kaswama, mis enne nõmmel mitte ei kaswanud.
Suurt mõju pidi mändade kaswatus ka putukate togu pääle
awaldanud olema. Kuna enne nõmmel ainult 3 liiki putuka
sööjaid lindusid näha wõis, nähti nüüd nende seas 6 uut sisseräunanud putukasööjate lindude liiki.
Nii näeme siis, missugust muudatust mändade istutamiue
selles maakohas elawate loomade ja taimede wahekorda tõi.
Surreys, Farnhami läheduses pani Darwin üht lagendikku
tähele, kus kari pääl käis ja kus kinkudel mõned üksildased mändade
tukad kaswasiwad. Wiimaste aastate jooksul oli üks osa sellest
lagendikust aiaga sissepiiratud. Selles sissepiiratud osas hakkasiwad
männad nii paksult kaswama, et neil kõigil taswamine wõimataks
sai. Aga aiaga ümberpiiramata osas mändasid pääle nende,
tiutudel kaswawate üksikute salkade näha ei olnud.
lähema järeluurimise järele selgus, et tanarpiku sees tuhanded
mäunatesed kaswasiwad, kelle ladwad kari ära oli söönud.
Darwin leidis nende hulgast ta nii wanu, kelle aastase kaswamise
rõngaste arw 32-ni ulatas.
Toome weel näituse, kus kariloomade elamise wõimalus
putukatest ära ripub. Afrikas elab tsetfe-kärbes, kes kariloomade
juures malaria sarnast loomade haigust sünnitab ja sel kombel
terwetcs Afrika maakondades kariloomadel elamise wõimataks
teewad.
Nagu need wähesed eelpool ettetoodud näitused küllalt
juba tõeudawad, peab looduses äge wõitlus walitsema. Iseäranis
äge on see wõitlus ühest liigist pärit olewate olewuste wahel, sest
need elawad ühes kohas, tarwitawad ühte ja sedasama toitu ja
ucid ähwardawad ühed ja needsamad hädaohud.
Nii on siis ka wabas looduses walija olemas, see on „wõitlus
olemise eest". Niisugust „wõitluses olemise eest" kohasemate olewuste wäljawalimist nimetatakse „ l o o m u l i k u k s w a t i k u k s . "
Kui inimene kunstliku waliku abil juba õige suuri tagajärgesid
kätte on saannd, siis peab loomulik walik palju rohkem wõima.
Sest iuimeuc katsub ainult wälimiste ja nähtawate omaduste Pääle
mõjuda, kuna aga loodus wälimusest ühtegi ei hooli, maha arwatud
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need korrad, kus ta kasulik on. Kuna kunstliku waliku juures
inimene seda wälja walib, mis temale kasulik, wabas looduses
walija — ainult seda, mis wälja walitule olemusele enesele kasulik
ок. Omakasu all ei wõi tviimafel korral mitte ainult üksiku olewuse
kasu mõtelda, waid terwe selle liigi kasu, kust see isik pärit ou.
Darwin ise kutsus arwustajaid üles auiult ühte aiusat näitust
loodusest ette tooma, ku* näha oleks, et teataw orgau ehk instiutt
ainuüksi teise liiqi tasuks
olemas oleks, aga mitte
kõigepäält looma eht taime
oma kasuks. Tarani läks
wiimaks koguni nii kaugele,
et ta kõik oma teona lubas
maha jätta, kui üts aiuusti
uiisuguuc uäitus ette too- ° *•'
da ts. Nii oli ta oma teoria
enne läbi kaalunud ja tema
sisse täiesti kiudel.
Et looduses tõesti liigi
omakasu igal pool pääosa
mängib ja et selle kättesaamiseks kõiksuguseid abinõusid tarwitatakse, selleks
toome mõned tõendused.
Meie oleme looduse pääle
sellest waatepunktist harjunud waatama, et ta ainult
inimese kasu pärast ou.
Arwatakse lindude laul selleks
olewat, et inimese kõrwa kõdisKallima paralecta.
tada, et tainied selle tarwis
niisuguseid toredaid ja lõhuawaid õisi kannawad, et seega inimese
silmale lõbn walmistada. Kuid alati mängib siin inimene kõrwalist
osa. Kõikide loomade ja taimede wärw, lõhn ning hääl on
nende eneste kasuks. Nad on selleks, et loomi ja taimi endid
waenlaste eest kaitsta ja et need oma sugu alal wõiksiwad hoida.
Taimede toredad õied, lõhn ja magusad mahlad ou selleks,
et nende abil putukaid enese juurde meelitada, kes siis sugutamiseks
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tarwiliku õietolmu ühelt õielt teise pääle kannawad; sest tuule
abil õietolmu teisele õiele kandmine oli liiga kulukas — palju
õietolmu pidi walmistama, sest suurem osa temast ei sattunud
õigele kohale, kuna aga putukate abil õietolmu edasi kandmine
palju kindlam on.
Et elawad olcwused endid waenlaste eest katsuwad ära
warjata, on wäga arusaadaw, sest kes seda kõige paremini teeb,
sel on elussejäämiseks rohkem lootust. Enese warjamiseks tarwitawad nad mitmesuguseid abinõusid. Üts nendest on nõndanimetatud
k a i t s e w ä r w.
Juba ammu on tähele pandud, et loomad, kes põhjamaades
elawad, walget, kõrbes aga — kollakat wärwi on. Põhjapool on
inaa euamasti lumega kaetud, sellepärast on sääl „wõitluses olemise eest" need wõitjatcks jäiirnib, kes walget wärwi on, sest
walget wärwi isit ei paista lume pääl wacnlasele nii silma, kui
mõni teist wärwi. Teine lugll ou kõrbes.
Sääl on ümbrus kollakas, sellepärast on sääl kollakat wärwi
olewused wõitjatets jääuud.
Mõnede loomade juures on keha wärwi ümbrusele kohasekssaamine nii kaugele läinud, et selle järele, kuidas ümbrus aastaaegadel oma wärwi muudab, ka nemad seda teewad, ffbab on
suwel tumeda mao, talwel walljamad.
Ott aga ka õige heleda wärwiga olewust olemas. Näituseks
mõned putukate rööwitud. Näib nagu olets see l,ele wärw just
selleks, et uad hästi silma peaksiwad torkama, sarwia kartis sellest
esiti oula teoriale koguni suurt kahju, sest et ta seda heleda wänvi
tähtsust kuidagi ära seletada ei wõiuud.
Wallace seletas seda järguliselt ära: ueed rööwitud on
wastilut maiku. Röötvitute sööjad Іішшо ue id süüa ei taha.
.Si ni uad ta seda wärwi oleks, nagu teised selles ümbruses olewad
rööwitud, siis juhtuks trndlaSti, et linnud neid ka kogemata
maitsewama lihaga rööwikute pähe alla neelasiwad.
Ща loomulik wäljawalit on asja nii kaugele wiiuud, et
silmatortawa wärwiga rööwitud mitte lindude ohwriks ei lauge,
waid just see wärw hoiab lindusid neist eemale, tui nad kord nende
mittemaitsewat liha on proowinud.
^citte ainult wärwi, waid ka kuju poolest katsuwad loomad
endid nii muuta, et nad ümbruses mitte nõnda wälja ei paistaks.
— 50 —

Indias näituseks elab liblikas Kallima paralecta (pilt lhk. 49).
Tema on oksa pääl istudes täiesti puulehe taoline. К — on
Pää, В — jalad, V — esimesed, Н — tagumised tiiwad, St —
tagnmise tiiwa ots, mis lehe wart kujutab jne.
Eht waatame jälle järgmist pilti 51. lhk. pääl. See kujutab
Selenia tetralunaria rööwikut, kes kase oksa pääl istub. Ta
kujutab täiesti üht kuiwannd oksa. К — pää, F — jalad jne.

[Selenia tetralunaria rööwik.
Paju otsas elawad rohelised Сегиіа vinula rööwitud. Seda
rööwikut ou õige raske üles leida, sest et ta hästi warjatud on.
Kui ta siiski üles leitakse ja teda äritatakse siis wõtab ta enesele
selgrooga looma näo ja kehakuju, kääuab ennast sinnapoole, tust
teda äritadi ja tahab siis sellega oma selgrooga waenlast enesest
eemale hirmntada. (Wt. lhk. 52.)
Rüül» toome weel paar näitust päris mirnicria'st fee on
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niisugustest nähtustest, kus ühte liiki looniad teise liigi loomade
kehakuju, keha wärwi ja elukombeid nii järele aimawad, et järelaimajat looma järelaiuiatawaga kergesti ära wõib wahetada.
On liblikate liirisid olemas, kellel wastik hais juures, eht
maitseta liha on. Linnud, kes liblikate kõige suuremad waenlased
on, tunnewad neid juba laugelt nende wäliniisest kujust ära ja ci
liginegi neile.
Maitsema lihaga liblikatel oleks ka wäga kasulik, kui ueil
niisamasugune wälimus oleks, siis
ei puuwks linnud neisse, arwates,
et neil maitseta liha on.
Looduses on tõesti niisugusi
nähtusi, kus maitsema lihaga liblikad
maitseta lihaga liblikaid järele aimawad. Et nad mitmewärwilised on,
^£siis on wõimata siin nende piltisid
Сегиіа vinula rööwit hirmuette tuua.
äratawas olekus.
Teine näitus. Pilt 53. lhk.
pääl kujutab kahte madu. Üks neist (Elaps) on tihwtine, teine
(erythrolarnpus) kihwtita. Et kihwtita madu oma keha kujuga

Сегиіа vinula rööwik rahulikus olekus.

kihwtist madu õige osawasti järele aimab, seda näeb igaüks pildi
päält wäga selgesti. Et järelaimajal sellest tõesti suur kasu ou,
selle eest kõneleb juba nii hää kaitseabinõu, nagu kihwt — kõige
paremini.
On aga terwe rida nähtusi olemas, mida loomuliku wäljawaliku abil mitte ära seletada ei saa. Koguni wõimata on kolibri,
papagoide, wasanide toredaid sulgi loomuliku wäljawaliku abil ära
seletada. Need toredad, hästi silmapaistwad suled on neile koguni
kahjulikud, sest nad tõmbawad waenlase tähelepanemist enese pääle.
Ehk jälle põtrade suured sarwed, mille kaswatamiseks palju
materjali ja jõudu ära kulub.
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Nad ci ole ka „wõitlus olemise eest" kasuks kaswatatud, sest
et nad emastel puuduwad. Ka liudude toredat laulu ei saa
loomuliku wäljawaliku abil ära seletada, sest loouiulik walik
kaswatab aiuult ueid omadusi, mis olewuscle kasulikud on, kuna
aga laul kogum kahjulik on: ta tõmbab waeiüaste tähelepanemist
euese pääle. Kuidas
siis uiisuguseid uähtusi
ära seletada? Darnnn
seletab ueid n. n.
s u g u w a l i t n abil.
Asjalugu, et paljud
niisugused omadused
mitte mõlema, waid
ainult ühe soo juures
ette tulewad,aitab ueid
uähtusi ära seletada.
Need ou niisugused
nähtused, millel sugueluga, järeltulewa soo
soetamisega midagi
ühendust on. (5'namasti
tulewad nad sngntupsuse ajats nähtawale,
ja osalt ainult jooksuaegadel. Niisuguseid
nähtusi nimetatakse
k a u d s e t e k s sugut u n d e m ä r t i d e k s.
Nad ou enamasti
ainult isastel olemas.
Nende abil katsuwad
isased paaritamiseta
emaseid enesele wõita
Mlldud.
ehk meelitada.
Isased põdrad wõitlewad oma sarwede abil emaste
pärast mõnikord nii kangesti, et teine neist surnult wõitluseplatsile jääb.
Üts huwitawamatest abinõudest emaseid enesele wõita on

meelitamise hääled kõige lihtsamast möirgamisest pääle kuni ööpiku
toreda laksutamiseni.
„Abita langeb isane ööpik wäikses metsa wilus ja sureb,
sellepärast et ta oma laulu wõimuga õnnelikumat wõistlcjat mitte
wõita ei jõudnud." (Mantegazza.)
Amerika kraelind kogub kõik, mis ta oma arust ilusat leiab:
kõik siledad kiwikesed, tigukarbikesed, luukesed oma pesa ette kokku
ja läheb siis pruuti otsima. Kui ta meelepäralise on leiduud, siis
wiib ta selle pesa juurde ja näitab talle oma kokkukorjatud
toredust. Kui pruut nendega rahul on, läheb ta kohe Pesasse,
wastase! korral aga lendab ta kohe minema ja waene isa-lind
peab jälle otsast pääle hakkama.
Üheks emaste juurdemeelitamife abinõuks ou isaste leha
tõredused. Linnud uu sellepoolest kõige kaunimad. £n ainult
tarwis paradiisi linnu imeilusat snletnnbe meelde tuletada, et selgesti
näha, kui palju loodus niisuguse toreduse eest muretseb, mille
ülesanne ainnlt emaste joowastamine on.
Üheks emaste ärituse abinõuks on weel lõhnawad õlid, mida näituseks mõned liblikate liigid naharatuteste sees walmistawad ja mida nad
iseäraliste tõrukeste läbi ainult emase lähedaloletn ajal õhku lasewad.
''.Vcissuguseid kehaliigutusi ja tääuamisi isased ämblikud emaste
äritamisets teewad, seda tujutawad pildid (lhk. 55) tannis selgesti.
Paljngi wõiks weel näitnfi tuua. Aga saagu neist. Juba
need näitasiwad küllalt selgesti, kuidas neid nõndaniinetatud
landseid sugntnndemärkisid sugnlikn walilu abil ära wõib seletada.

Зее oleks siis Darwini õpetuse lühikene totknwõte. Kuna
juba ammu enne Darwini mõte liikumas oli, et olewused üksteisest
arenemise teel on saanud, siis ei wõi seda enam Darwini omaks
lugeda, waid Darwini oma on nimelt loomuliku wäljawaliku abil
selle arenemise põhjuse ära seletamine. J a seda nimetataksegi
päris d a r w i n i s m u f e k s , olgugi, et mõned darwinismuse all
terwet edenemiseõpetnst (Descendenztheorie) mõistawad.
Edenemise mõte on täiesti wõidule jõndnud. Waielused
wõiwad weel selle üle olla, missugune see wäljaareuemise käik oli
ja teiseks selle üle missugustel p õ h j u s t e l see arcueminc sündis.
Wiimase punkti wastamisea on mitu õpetust üles seatud. Üks
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neist on De Vries'i m u t a t s i o n i teoria, mis seletab, et uued
liigid äkitselt, ilma wahelülideta, hüppe wiisil sünniwad. Riisuguseid äkitselt sündinud tükisid nimetab ta m u t a t s i o n i d e k s ja
nende abil arwab ta kõikide olewuste arenemist ära seletada wõiwat.
Sääl on siis weel lamarckismus, niida ajaloolises ülewaates

Äniblittude tants.

lühidalt tundma õppisime; niisama Wagner'i m i g r a t s i o n i t e o r i a , o i t a l i s m u ö ja teised.
Igal neil oliwad ja on omad poolehoidjad ja koil tahawad
tiad wastaste waateid nia ha kistuda.
Siin tähendame mõnede nxlöwwaieluste pääle, mis Darwini
„loomuliku wäljawaliku" wastu ette ou toodud.
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1) Tähendatakse, et D a r w i n
ei ole t e i s e n d i t e
s ü n d i m i s e p õ h j u s t ä r a s e l e t a n u d . Tõesti, „loomulit
wäljawalik" töötab nende teisenditega niis olemas on, aqa mis
põhjustel nad sündinud on, see ei ole tema asi. Darwin tähendad
lühidalt, et klimatili^tcs ja toitmise ning harjutamise ja mitteharjutamise mõjudes teisendite sündimise põhjusi otsida tuleb.
2) Tõendatakse, et kasulikud muudatused alles siis, kui nad
juba kullalt fÄgesti nähtawale tulewad, nende omanikka „wõitluses
olemise eest" wõitjaks aitawad, aga kui need omadused alquses alles
tähtsuseta ou, ei saa uad seda teha ja loomuliku waliku juures
jääwad uad tähelepanemata.
r i i u 011 aga küsitaw, kui suured need muudatused olema
pearoad, et loomulit walit ka nendega rehkendaks. Kunstliku
waliku juures peawad uad küll teataroani suuruseni tõusma, et
inime« ucid näha wõiks, aga loomuliku waliku juures peab
arwatawasti walija silm mitu korda terawam olema ja tema wõib
ka sisemisi muudatusi tähele panna, luua see inimesel wõimata on.
8) Kunstlikust walikust loomuliku waliku jaoks järeldusi teha
ou wõimata, sest et uad sisuliselt mine ühesugused ei ole —
nimelt ei mõju ristsugutus nende pääle mitte ühetaoliselt. Waba
looduse teisendid segawad endid õige harwa ja ei wõta wõõrast
werd kunagi suuremal mõõdul wastu; sellepärast ei mnnda nad
endid ristsügutuse wõimalust läbi ka mitte.
(5t wabas looduses teisendid ristsügutuse läbi mitte ärataotatud ei
saa, see ei räägi sugugi loomuliku waliku õpetuse kahjuks, waid
koguni ümberpöördult, tema kasuks, sen toguni tarwilik on, et
teisendid, mis korra sündinud ou, ta edasi kestalsiwad.
i l Olewuste omadused peaksiwad loomuliku wäljawaliku
järele seda kindlamad olema, mida kasulikumad nad on ja waljema
tähtsusega omadused wõitsiwad küll muutlikumad olla. Selle wastu
räägiwad aga mõned indifferent (tähtsuseta) morphologiliseb omadused, mi* täiesti muutumata (kindlad) on.
.'i) Tähendatakse, et meie maakera kestwuse aeg liig lühikene
on loomulikn wäljawaliku abil kõikide nende lugemata asjakohasuste
asutamiseks, mis määratn hulkade olemuste liikide juures nähtawale tulewad.
Maigi ueude eelpool ettetoodud ja paljude teiste wastuwaieluste pääle waatamata on Darwini liikide arenemise põhjuste
— 56 —

seletamine loomuliku wäljawaliku abil üte tähtsamatest katsetest,
mis selle lohm üleüldse olemas ou. Otgllgi, et wiimasel ajal
teised woolud, nagu n e u l a m a r d i 8 m u s , m u t a t s i о и i z m u 3
jne. pMegnse aja bioluqiliscs kirjanduses rohkem wälja paistawad,
siiski on loomulik loalil ainukeseks arenemise põhjuse seletuseks, mille
abil tõiqe Krgemini kõiki nähtusi looduses ära wõib seletada.
Tarwiui töö ja tähtsus seisab kõigepäält selles, et ta ammuaegse, siin ja sääl Iooduseteaduse ajaloos nähtawale tulewa liikide
Üksteisest wäljaareuemise mõtte täiesti wõidule wiis. Niisama kui
Lyell maakera kohta uäitas, et ta mitte alati niisugune ei ole olnud,
nagu ta praegu ou, waid et ta alatasa muutub, olgugi mi wähehaawal, et meie seda oma eluajal suuremat ei märka, sedasama
tõeudas Darwin ta elawate olemuste kohta, näidates, et nad mitte
alguses iiiijugmotete loodud ei ole uagu uad praegu ou, waid et
uad pika aja jooksul wähehaawal mnutumise teel lihtsamatest
wälja ou arenenud.
Teiseks uäitas Darwin inimese koha looduses ära, uiisama
kui Kopernikus maakera koha teiste ilmakehade kestel ära tähendas.
Kuna enne arwati, et tõik looduse ilu ja tulli iuimese jaoks ou
loodud, uäitas Darwin, et looduses iga olenms oma eest elab
ja et; inimene niisamasugune „ looduse sünnitus" ou, uagu teisedki
olenniscd.
>tolmaudats seisab Darwiui töö ja tähtsus selles, et ta
lihtsal mehanilisel teel kõiki ueid asjakohasusi, mis meie looduses
igal pool näeme, ära seletas.
Se« ou kõige tähtsam osa tema tööst. 3iiit j ainoad nimetamata ueed tähtsad ülesleidmised ja uurimisetööd, mis Darwin
teistes teadufeharubes, uagu geologias, botauikas, zoologias jue. tegi.
Lõpetame Hurley sõuadega: „Wõitlus olemise eest" ja „loomulik nmlif" ou igapäewaStetS sõuadeks saauud. ^ceude looduse
nähtuste tõe ja tähtsuse juures, mille pääle Darwin ennast toetab
tabeldatse niisama wähe, tni kaswamise ja siginemise jnnres. Kas
nende lriluduse sisse ustakse eht mitte, teegi ei kahtle ometi ueude
määratu tähtsuse juures.
Kuhu ta biolog iialgi pöörab, ikka walgustab ta rada „Liikide
põlweuemiue": kni ta tui kooliõpetaja üles astub, siis ou ta ettelugemised sellesse põimitud. Mitte wähem ei oluud Darwim
mõtete utõju wäljaspool biologiat. Kõige wauem mõtteteadustest,
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ewolutsioni (edenemise) mõte oli usuteaduslise sholastika poolt
kätest ja jalgest seotud ja kõige pimedamasse pimedusesse heidetud.
Darwm walas wärsket werd wauasse kehasse; ahelad langesiwad
ja uuesti sündinud wana greeklaste mõte oli palju parem üleüldise
ilmakorra kujutamiseks, tui ükski fchema, mida pea 70 inimese
põlwe kerge- ja ebausklikult eneses kandsiwad.
Igaühele, kes aegade märkisid tähele paneb, on ewolutsionilise
mõtteteaduse põlastatud olekust mõtlewa ilma wõidu troonile
wiimine üks tähtsamatest 19. aastasaja sündmustest. Praeguseaja
edenemise õpetuse eest wõitlejate sõjariistad on Darwini muretsetud
ja tema „Liikide põlwenemine" on omale palju waimustatud
poolehoidjaid wõitnud. M a «sutt, et ükski otsekohene ja haritud
inimene nende sõnade tõe jnures kahelda ei wõi. Ta wõib sõna
ewolutsioui üle wihastada, ta wõib selle õigusi niisama osawasti
ära salata, kui jatobinlane Georg II. õigusi. 'Aga ta on sääl niisama
kindlasti oma troonil, kni Hannoweri dinastia. Õnnelikul konidel
aga ei pruugi ta ennast parlamendi otsuste alla anda ja isegi
ruurnlamadki wastased on õppinud nägema, et neil wastasega
tegemist on, kelle tondid ka suuremaidki sõimnsõnn wäljakannatnda

jöuawab."
m. Piu.
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Elmmlouseo eluta jn ehmu» looduses.
Mis on elu, millal ja tuidas ta maa Pääl on tärkanud?
Need on küsimused, mida inimesesugu juba wististi warsti pärast
oma mVttetegewuse algust üles seadis. J a et kostjaid leidus, seda
näitawad meile ща rahwa muinasjutud maailma loomisest, mis
sagedasti tui ümberlükkamata tõeõpetused ühe eht teise usuõpetuse
poolt wastu wõeti. Mitte wähe ei ole ka neid teadusemehi, kes
nende küsimuste kostmise oma eluülesandeks on teiuud.
Kas on aga ütski siiamaale antud seletus õige, ehk kui ükski
õige ei ole, missugune on siis tõele kõige lähemal?
Nagu harilikult, nii leiame ka siin ajaloolist edenemist.
Kuna muinasjutud harilikult igat terwe mõistusega inimest naeratämä sünniwad, leiame uuema aja seletustest sadaudeid niisugust,
mis oma tõctstuuuistamisets eht ümberlükkamiseks sügawat looduse
tundmist nõuawad.
Öeldakse, et meie mitte uii kõrgilt wanade waadetega ei
pidawat ümber täima, sest et need nimdasamasugused eelaimdused
(hüpothesed) olla, inida praeguse aja teadusemehed üles feawad, tui
ueil asja kohta kindlat seletust ei ole. Ometi on sarnaste hüpothesed«
ja mninasjuttude wahe niisamasugune, tui elutarga mehe ja sülelapse
mõtete wahel. Ühelpool leiame kaalumist ja tähtsaurnte ning kõrwaliste sündmuste lahutamist, teiselpool mõtteta wastuwõtmist ja
sündmuste üksteisega segamist. Teadusemees õpib asja wõimalikult
sügawalt tundma ja seab niisuguse seletuse tõttu, mis ühegi süüdlnuse wastu ei peats rääkima. Ta ütleb aga ka, et tema hüpothefe
tas tõekstuuuistatud ehk ümberlükatud wõib saada, tui tulewafed
leidused ta poolt ehk wastu räägiwad. Arwamine, et maa kera—

59 —

samane on, sai igaühele üinberlükkamata tõeks, kui esimene reis
ümber maailma möödas oli. Kuid ka siis weel leidus kaugeid
usumehi, kes selle arwamise awaldajaid wangi ja surma saatsiwad.
Siin tuleb wahe usu ja teaduse wahel selgelt nähtawale. Ust
tunuistab eelaimduse ehk hüpothese dogmaks, s. o. ümberlükkamata
tVeVpetusels, mida arwustamata wastu wõtma peab. Rahwa
pimedus ja üksikute kartus lapsepõlwest ligisaadnd waateid purustada on sarnaste dogmade alalhoidjad, mida mitmelt poolt enese
tasnko tarwitatakse. KatoUku kiril pühitses Darwini sajaaastast
sünnipäewa sellega, et ta hispanlase F r a n c e s e o F e r r e r i
surma saatis, tui see kooliõpetust dogmadest puhastada tahtis.
sellepärast ärgu loetagu weaks, kui meie waadetest, mida
igaühele Wägiwallaga lapsest saadik kaela aetakse, waikides
mööda läheme.
Kas ou teadus elu tärkamise üle põhjeudatlid arwamist annnd? X a r w i n ise ütleb
oma ^Liikide põlwenemises", et tema waimliste
alusjõudude ega elu algusega tegemist ei tee.
Ka jätab suur Vaksa loodufeteadlane V i r c h o w
ueed küsimused puudutamata. T u V o i s - 94 e ym o i i ö seadis elualguse küsimuse „tolmaudaks
maailma mõistatuseks" üles. Selle järele on
ta praegu tüll äraseletamata asi, tuid wõib
tulewikus seletatud saada.
Aastal №b arwas H e r m a u u R i c h - m
,
%0щЬсЪа
t e r , et ilmarulimis igalpool elu idusid leidub,
frtttaÄ.
nagu sääl ilmatehasidti ou. sellessamas mõttes
katsusiwad ka kaks li), aastasaja tähtsamat süntateadlast, H e r m a n n H e l m h o l ü ja W i l l i a m T h o m s o n , elu tekkimist
seletada. Helmholtz ütleb: „СічіаиНінс elu on kas ühel meile
teadmata ajal tekkinud ehk on juba igawesti olemas." Ta peab
wiimast wõimalust õigeks ja arwab, et kuuagi eluta aega ei ole
oluud ja et elu-idud meteoridege ühest kohast teisi rändawad.
Wiimase arwamise wastu räägiwad aga ilmaruumi klimatilised
tingimised. Kole külm, wee ja õhu puudus, niisama ka meteoride
langemisel telkiw palawus wõitsiwad wähemalt sarnase elu, kui
meie teda maakera pääl tuuueme, ära häwitada ja tema edasikandmise wõimataks teha.
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Pilt 2. Vedelad kristallid.
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Loodusmõtteteadlased Fechncr ja P r e y e r seletawad, et
terwe maailm elaw organismus on. Tulikuum wedel maakera oli
elaw olewus. Kui ta ära jahtus, jäiwad rasked ained (kiwid,
metallid jne.) elutaks; süsiniku liikuwad üheudused aga sünnitasiwad
praeguse elawa ilma. Selles õpetuses ou piirist üle mindud,
milleni meie harilikult olewust elawateks peame.
Üleüldiselt tuntud on praegu waade, mida Erust Haeckel
1866. aastal oma „Generelle Morphologie's" üles on seadnud.
Pärast ou mitmed, nagu N a e g e l i ja P f l ü g e r, teda laiendanud
ja täiendanud.
Haeckel seab oma õpetuse aluseks järgmised laused:

VV
а

Pilt 3.

d
с
d
>tahe wedela kristalli foffiilutuntinc.

е

1) Organilme elu ou igas kohas poolwedela leennalise aine

Protoplasma külge seotud, ehk teisiti öeldud: elu ilma Protoplasmata
on wõimata. Protoplasma pääosad, millest ta koos seisab, on
munawalge ollused ja wesi.
2) Elawa aine iseloomulised liitumised, mis organiliseks eluks
nimetatakse, on süsikalised ja keemialised sündmused, mis ainult
teatawates soojuse piirides wöimalikud ou (jaatamise ja keemise
punktide wahel, 0°—-100°).
3) Wäljaspool ueid piirisid wõib Protoplasma tull ajutiselt
elamaks jääda (uimastus), aga see wõib ainult lühikese aja kesta.
4) Maakera oli alguses tuliwedelas olekus, nõnda ei loomud
elu illitte igawesest ajast maa pääl olla.
5) Kui maapind kõwaks hangus ja soojus alla keemise punkti
(100") langes, siis alles tekkis wedel wesi, mis elu eeltingimiseks oli.
—
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e) Keemialiscl ühinemisel sündisiwad inunawalge ollused,
millest pärast Protoplasma sündis.
7) Kõige lvanemad elawad olcwused oliwad wististi protoplasma terakesed, milles meie kehaosadesse jagunemist ei leia.
8) Nendest Protoplasma terakestest tekkisiwad pärast rakukesed,
milles südame ja rakukese keha wahel wahet wõib teha.
Nõnda tekkinud lihtsatest olemustest ou muutumise ja edenemise teel praeguue mitmekesine elaw
ГіІ
ilm saanud.
Ka (£. P f l ü g e i ütleb, et Protoplasma oma
iseloomu ja eluwõimaluse munawalge ollustelt
lj
saab. Elawa munawalge olluse muutilmise wõimaiuse annab talle tema sisemine hapnik, mis
Pilt 4. Wedela
hingamise teel Protoplasma osakestesse sattub ja
kristalli jagune«
sääl uusi üheudusi elule kutsub. Et aga protomine.
plasma kergelt laguneda ja muutuda wõib, selle
põhjuseks peab Pstüger суапі, mille muutumiste! munawalge omadega paljll sarnadust on. Суап on lämmastiku ja süsiniku
ühendus. — Ehk see arwamine küll kui hästi põhjendatud ja wäljatöötatud õpetus huwitaw on, siiski ei wõi meie teda siiukohal
pikemalt arutada, sest et selleks laiemat keemia tundmist waja läheb.
Tunnistame meie Haeckeli mõtted
pääjoontes õigeks, siis peame ta temaga ühes arwamises olema, et eln
sündmnsed tui keemialised ja füsikalised sündmused endid ära seletada
lasewad. 3ün põrkame aga mitme
luusse ja lihasse juurdunud waatega
kokku. Kõige päält on õpetus inimefe suremata waimust, mis inimest Pilt 5. Wedelate kristallide kogu.
wähemalt eluta loodusest ära lahutab. Edenemise õpetus nüitab aga, kuidas iuimeue ühes teiste
elajate ja taimedega lihtsatest kujudest wälja ou kaswanud; ta
näitab ka, kuidas inimese ja elajate waim on tekkinud, nõnda et
siin midagi üleloomulist ei ole. Tahetakse aga ometi ütelda, ei
waim olemas ou, mille üle looduse seadused wõimetud ou, siis
wõib sellega ennast ainult kimpu ajada.
—
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LSiKnne wihmausfi pooleks ja laftnle tiitid oma teeb minna.
Ш\ ühel lin teisel poolel kaswab haaw liuni ja ühest wihmauSsist
on lato saanud .winudasse läte aga waim? Wõi lõilasiuie la
selle pooleks? llheialiilised olewused plgunewad laheks. K«s

Pilt i>, Algolewuste sarnased õNtllgab.
jaguneb la selle juures nende waim? — I g a maasse pistetud
paju otS Ulswab ifeseiswatl vuuls; misfuauftsfe läheb waim?
(ih! on la tenia siin mitmeks tükiks raiutud?
Dcilv sealatse; elawat ilma elniale nagu risti wastu?
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Katsume seda lühidalt seletada. Wesi, ftnri, muld ja teised cluta
asjad ei awalda isetegewust. Sünnib nendega midagi; siis on
selle juure* mõni jõud tegew; Kukub kiwi, siis öeldakse, et maakera teda enese fulgc tõmbad. Iseeuesest ei liine aga linn lendu.
Wesi liigub, tui tuul teda puhub eht tui ta külgetõmbamise jõu
tegewuse! ülewalt alla jinüscb. ^iõuda au toit eluta ilma tegewus
jõudude awaldus, mis
kindlate
luoduseseaonste alla täib. Inimeue wõib ueid sündmusi suurel arwul ette

ära näha; ta wõib
enamasti alati ütelda,
missugune loodusejõud
sini eht sääl tegew im.
Hoopis teine lugu
ou aga elawa ilmaga.
Зеііс asemel et ras
kuse tagajärjel liikumata paigal seista,
liigub loom ühest kohast teisi ja lind tõuseb isegi kõrgele ülesse.
Pün ei kaswa mitte
külgetõmbamise
jõu
tegewuse! maapõhja,
waid ülespoole. K»
ei wõi iuimeue elawa
P i l l 7, Anorgamlised taimed.
olewuse tegewust ette
Prof, Leduc'i järele.
ära näha, mis ta järgmisel silmapilgul keeb, millal ta tegewus surmaga lõpeb, — kõik
see on nagu saladuse katte all ja inimese arusaamise alt wäljas.
Töötab loom looduseseaduste wastu, siis peab teda miski
jõud aitama, mis neist üle on. Paljnd ütlewad ta tõesti, et
sarnane jõud olemas olla. Ta juhtida elu, olla inimestele arusaamata
ja looduse seadustest üle. Iseäranis »anmltege»»s olla selle
e l u j õ u (vis vitae) süüks lugeda. Kuna loodusejõud ilma sihita
tõutawad, olla elujõul kindel siht ja tahtmine. Elujdn õpetuse
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kuulutajad (vitalistid) feabroob elu nõnbafaimiti kahele alusele, nagu
seda waua Wannu« ja teha-õpetus teeb.
Darwin «nitas, et ilma tarna elujmlta elajatel otstarbekohased
omadused on saamid. Kas ei wõite elu nõndasamnti kecmialisel ja
snsitalisel tael ära seletada, tui eluta ilma süudmusi? Pärast
edenennse õpetuse ilmumist nn paljud õpetlased elusündmusi kaaludeaa ja mõõtudega
mõõtnud ja ueude
jaoks nõndasama tindlad seadused leidnud,
tui eluta ilmale.
Lnmarck ntles juba
1809. a.: „(Ли он
ainult keeruline süsi taline siindnins." >tnida
terme ^amarcki õpeni*, nõnda waiani ta
see lause algusel surnuls. Praeguse aja
teadus leiab ühe süüdunise teise järel, mi*
Lainata?!
arwamist
tõeudab.
.SiCnfi, mis meile
arusaamata, oleme esiwanematelt
päritud
wiisil imete pidama
Pill 8. Nnorganilised tainicd,
halanud. Pärast, kui
Pros. Leduc'i j о 1-еl с.
ise asjast arusaame eht
keegi teme meile seda ära seletab, uäeme, et sääl midagi üleloomulist
ei olnud. Nõndasama on lugu la eluga. Meie saatsime temast
täiesti jagu, kui korda lähete kuustlisel teel mõnda elawat olewust
nnllmislnba. Siiamaani ei ole see aga torda läinud. Зсік asemel
on püütud tõiki eluawaldusi eluta ainete jnuves järelaimata.
s i t t a m e , toidinoõtmiue, seedimine ja tarwitamata ainete wäljaheitmine, kaswamine j . rn. sündmused ou torda läinud sellel teel
loomnlitult ära seletada.
Cii aeg, kus neid olluseid timstliselt walmistada ci mõistetud,
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miH looma ja tatine kehas leiduwad. Elujõulafed (vitalistid)
ütlesiwad, et inimene neid üleüldse knnagi teha ei saawat, sest et
ta oma tööriistadega elujõudu abiks wõtta ei mõistwat.
Ja
ainult elujõu teqewusel wdiwatti ueed ollused süudida. Зее ei
ole aga mitte igakord wõimata, mida teha ei mõisteta. 1S2S. aastal
walmistas 3«ls« lahntusteadlane W ö hl e r eluta sooladest
tuseollusc, mida loomade
wäljaheidetes
leidub. Roomet kehas
saab lnunawalgc ollustest kuseollus. Pärast Wöhlcri leidust
mõisteti kinistlisel teel
ta muuawalgest kuseollust saada. Seniajani
on tuhanded elajates
ja taimedes leiduwad
ained kunstlisel teel
walmistatud. Berlini
prof. (tmil Fischer'i
tööd annawad lootust,
et see aeg kaugel ei ole,
kus isegi keerulised
inunawalge ollused
tuustliselt walmistatakse. Nõuda ei ole
.,,., , ,M
.r.к . . .
elajate ja taimede keha
,Jctnu,t j(ltclc
%Xi)l
materjali walmista
miseks elujõudu tarwis. Wöhlev'i leidus wõttis elujõu õpetusel
ühe suurema toe ära.
3gal looma- ehk taime liigil ou oma iselooiuuliue wälimus.
See asjaolu suudio meie esiwanemaid arwama, et iga liigi tekkimiseks
ise loomisetööd waja pidi olema. (5deuemise õpetus uäitab, et elajate
kui ta taimede wälimus ainult looduse jõudude tegewusel selleks on
saanud, mis ta praegu ou. Päälegi etsiksime meie, kui meie seda
usuksime, et ainult elawas ilmas tõu tuudemärkidega isikuid leidub.
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Iga soola pulber on üksikute mitmelaudiliste ja nur^eliöte
isikute kogu, millest uiõued kaunis suured, teised aga nõnda wäikesed
on, et neid ainult mikrostopi abil näha wõib. Sarnaseid soola
isikuid nimetatakse kristallideks. Ka kiivides leidub kristallisid.
Lööme punasekirju raudkiwi katki, siis saame säält terwe kogu
ilusaid kristallisid. I g a soola, iga kiwi kristallil on oma sugukonna
wälimus, mis sagedasti wõimalikuks keeb esimesel silmapilgul ühte
ehk teist soola ära tunda.
Kristallide ja elawate olemuste wahel on aga suur wahe:
esimesed on kõwad kehad, kuna aga teised pehmest, poolwedelast
ainest on. Wiimaste aastate
jooksul on korda läiuud wäga
mitmetest ainetest poolwedelaid kristallisid leida, mis
mi wälimuse kui ka muude
omadustega elawaid olewuii
meelde tuletawad.
Iodhõbe on harilikus
oletus tollane pnlber. 146.
kraadi palawuse! lähewad
tema kristallid poolwedelats, kuna neil aga endine
wälimus alale jääb. TeataPilt 10. «aafipmust tootega ttoru- watel tingimistel wõiwad
fonni till.
nad ka liikuda. Kui wedel
jodhõbeda kristall kahe wedelikus olewa õhuwullikese wahelt läbi läheb, siis tõmbab ta enese
kokku, nagu seda iga looin pugedes teeb, ja saab pärast jälle oma
endise wälimuse tagasi (Pilt 1).
Paljudest süsiniku, wesiuiku, hapniku ja lämmastiku übendustest saab wedelaid kristallisid, mis oma wälimusega „pühitsemata"
waatajat arwama sünniwad, nagu oleks tal elawate olemustega
tegemist. Mõtted neist on rakukeste, teised ussikeste sarnased.
Wahetpidamata liiguwad nad edasi ja tagasi, tõmbawad endid
kerasse kokku ja arguwad jälle lahti (Pilt 2).
5taks üherakulist looma sulamad sagedasti üheks kokku.
Selwiisil tõusnud üherakuline olewus elab oma wanemate wiisil
edasi. Õlihape ammoniumi wedelate kristallide juures leiame
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nõndasamasuguse sündmuse. Kaks pikergust kristalli puutuwad
üksteisega kottu; pikkamisi hakkawad ilad teineteise sisse ära kaduma,
kuni ainult üks kristall särele jääb (Pilt 3).
Üherakuliste olemuste jaguuemist leiame mitmete wedelatc
kristallide juures wilga täielikult järelaimatud. Pikergune kristall
ei wõi oma osakeste nõrga sisemise külgetõmbamise jõu pärast
nõnda suur olla, sellepärast sunnib keskele õ u a r , mis winnaks
ühe poole teisest ära lahutab <Pilt 4).

Pilt 11. Amöba sbõb шее laswu.
Tihti leidub ilusa mustriga wedelaid lristallind toes toos, mis
looma ja taime teha meelde tulctawad (Pilt 6).
Mitmed juurdelisatud ained muudawad kristallide wälimuse
ära. .Sen clawatc olemuste kaswu wõiwad kihwtid seisma jätta
ja muuta.
Cli tilgad saamad mõuikord algolewuste wälimuse. RVrga
soodasulatise sisse tallatud oliwi õli tilkadel ou amöbadc ja juurjalgsete uägu (Pilt 6, а, b, c, d ) ; mandli õli tilk sooda sulatises
tuletab joouikuid lradiolarisid) meelde (Pilt <;, e, f), tnna mee sees
olem treosoti tilk Actinosphaeriurni samane on (Pilt r>, g).
(tlamatel olemustel wõiwad haawad paraneda ja wigastatud
kehaosade asemele terwed kaswada. Sta kristallidel on see omadus suurel
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mõõdul olemas; seda näitas muude seas ta Tartu professor
%. R ä u b e r 1895—96. aastal. Ta hõõrus maarjää kristallidel
uurgad ja küljed ära ja pani siis need kristallid mette, kus niipalju
urnarjääd sulatatud oli, kui selle tarwis wõetud wen sulatada
jõudis.
Warsti wöis märgata, et kristallid uuesti taswaliia
haktanwad.
sulatisest tuli maarjää osakesi iseäranis rohkesti
haawatud kohtadele, kuni kristallil warsti cndiue wälimus tagasi
sai. Haawade paranemine on siis ka eluta ilmas wõimalik.
Kristallidel on ka sündimine, elu ja surm. Väikestest näqemata osakestest kaswama hakates wõiwad nad sagedasti wäga
suureks saada. Nad elaksiwad igawesti, kui tingimised seda lubaksiwad.
Paueme glauberisoola kristallid tuiwatispaberile. Warsti näeme,
kuidas kristallid pudenewad ja tolmuks kokku laugemad, kristallides
on wen kui ehitusmaterjal ühes wcewlihappe uatriumiga olemas:
paber tõmbab wee oma sisse, kuiw sool üksinda ei wõi kristalliks
jääda ja see laguneb ära.
Soola eht tiwi kristall kaswab nõnda, et sisemise tera ümber
üks liht teise pääle l,eidab. (ікшаЬ olcwnsed kaswawad aga
teisiti: söödud materjal secditakse ära ja kantakse kehasse laiali;
uuesti juurde tulnud aine tarwitawad rakukesed nõnda ära, et see
nende sisse, endiste osade wahele läheb, sellepärast on elawa
olemuse kaswamisel wäga palju sarnadust paisumisega, sisemine
taswamine ehk paisumine tuleb ka wcdelatc kristallide juure* ette.
Iseäranis wõime aga teda 3 г a u b e rakukeste ja L e d u e' i tünnliste taimede jnures näha.
Nende walmistamisels sulatatakse pisut wasewitrioli lsilmatinn)
wee sees ära ja lastakse selle sisse tilk wett tukkuda, milles suhkur
ja õige wähe rauaeyankalinmi (іеггосуапкаііит) sulatatud on.
Silmapilk tekib tilga ümber waseeyantalinmi toor. >ioore läbi
tungib aga wett sisse ja selle tagajärjel wõib wäitene rakukene
kaunis suureks taswada «Pilt 7, к ja '.»).
Ledul muutis käise tiugimisi ja sai mõnikord 40 tsentimeetri
kõrgused kaswud, mida ta ära tniwatatnlt loomnlittnde taimede
togusse paui. Paljud pidasiwad ueid weetaimedets. Tema eeskirja
järel wõib igaüks seda katset korrata. >tõige päält walmistatalie
10 protsendiline gelatini snlatis, siis snlatamtse wees nõnda paljn
lanasoola ära, tni wõetnd mesi sulatada jõuab: nimetame seda
t ä i d e t u d s u l a t i s e t s (насыщенный растворъ); nüüd tehakse
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vouactycmfaltumi läidetud sulatis. Nendest kolmest sulatisest tehakse
uus segu: 100 usa wee pääle wõetakse 10 ehk 20 osa gelatiui sulatist,
5 eht 10 osa soola sulatist ja 10 eht 12 osa rauaepaulaliumi sulatist.
Mm saadud wedelit 40 traadi soojaks au aetud, siis tülnxuatse tenia
sisse „seemned", mi* ühest osast suhtlust ja tähest osast loaseloitriolist
walmistatud ou. Mõue tunni jooksul kaswawad suured luustlised
taswud, millel juured, tüwid ja lehed all.
Milmed juul'jahlsed püüawad Hiwcileri liuui ja loguload nad
oma ümber, fiini neist wiimaks kõwa tarp saab, mis wäikest looma

Pilt 12. 3fiellafi niit Hotofottni tilgas.

kaitseb. Nõndasamuti sünniwad ta muud elajale katted, tui tehast
tarwilik materjal tenia wülimise piuna pääle saadetakse. Wõtame
klaasist tõrukese sisse kloroformi eht õli tilga ja pisut klaasipuru.
Niipea tui meie tilga welle laseme, heidab klaasipuru korralikuna
kihina tema ümber, mis tui juurjalgse tarp wälja näeb (Pill LO).
Selle katse ülesseadjal ")i h n m b l e r'il ou ta korda läinud amöba
loidu wõtmist lunslliselt järele teha. Kui amöba peenikest ja pehmel
weekaswu süüa tahab, siis heidab la oma leha mitu toida tema ümber.
Nii terib ta wiimaks kaswu enese sisse »Pilt 11). Bxva on niisamasugune külgetõmbamise jõud tegew, tui see, mis puu eht
klaasi pnlgalese wee sisse lõmbab. Rhumbler pani loetle kloroformi
lilga ja pistis temasse shellali niidi. Kloroform hallab lohe
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shellaKi sulatama: selle tagajärjel saad uiit tilga sisse leetdu
lõullliamd. ©n shellaki sees klaasi niit, siis wiskab kilk selle pääle
shellaki sulamist enesest wälja, ^iin teeb eluta till nõndasamuti
tahe olluse wahel wahet, kui aniäba, kes kõlbmata ollused taiwiramata wälja heidab <Pilt L2).
Need katsed on wäikene osa nähtustest, mis tõendawad, et
elusündmused ilma elujõuta wöimalikud on.
Meie ei taha nende tähtsust liialdama halata, tnid peame
ometi ütlema, et km ükski waade elu pääle põhjendatud oleks, siis
seda ainult järgmisest ütelda tohiks: e l n on k e e r u l i n e
s u u d m u s , m i d a h a r i l i k u d l o o d u s e j õ u d j u h i w a d.
Elujõud on põhjendamata lapsiku waate jätis.
Lõpuks tähendame, et edenemise wõimalus, mis harilikult
elawa ilma ainuõiguseks peetakse, ka terwel eluta ilmal olemas on.
3iõnda tui elawad olewnsed olude sunnil uued omadused saawad,
muutuwad ta kiwid õhu, wee, soojuse ja rõhumise tegewuse!,
sagedasti muutub kristalli kuju. Wahest asub waua kristalli
sisse hoopis uus ühendus, mis endise wälja on tõrjunud, kellel
teel on terwe maakera koore wälimus alatasa muutunud ja alles
aastamiljonite jooksul selleks saanud, mis ta praega on.
lit ta ka tulewikus ühes tema pääl olewate asjade ja olewustega muutuks, seda muretseb edenemise seadus täitsa loomulikul
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illini І01Ш taimede tunde-elust.
Kaua aega on mimefesugu ennast iuuialikn mantliga ehtida
püüdnud, ja see mi tallo ta aastatiitialldcto rootsul torda läinud;
tuid niida kaugemale iDfinc teadus edeneb, seda hädaahtlikuinaks
saab ta inimese enesearmastusele, seda julgemalt ja kindlama käoga
kisub ta inimesesoo õlalt tema jnmalikn mantli, tema jnmalitu
olemise, et teda sellele astmele alla tvugata, kus inimese tõsine
asupaik on.
Minu sooni ei olnud mitte siin inimese edenemise teed algusest
turn praegnseni ajani läbi arutada, nagu seda ehk eelmistest ridadest järeldada roÖifö, et ära näidata, knidas inimene alamatest
loomadest arenemise teel praegusele kultura astmele on tõusnnd.
Mul oli teine eesmärk. Nimelt, katsume selle suure looduseriigi
eest pisut eesriiet kergitada, mille elanikkudeks taimi peetakse, ja
waatame, kas ucil loomadega, sellega ühes ta inimesega, midagi
sugulust on wõi mitte.
Meid on luustliselt loodusest ära wõõrutatud, mille järeldusel
meie teda tõepoolest wähe tuuueme. Wana Greeka teadusemees
Aristoteles ütleb oma loodnseteadlistes kirjades möödaminnes, et
taimet küll midagi olla, mis elawat olewust meelde tuletab, kuid
looma h i n g e ei olla tal mitte. Keskaja teadus, mis isiku austamist
ja surnud tirjatähe sisse uskumist toigile pääle sundida püüdis,
ega miugit tähendust oma äranägemisele ei andund, hakkas neist
Aristoteles e sõnadest kinni, — ja nõnda muutus usk taime, kni
eluta asja sisse ewangclinmiks. Pärastine loodusteadlane Linns,
kes oma õpetuse alnsekS keskaja teaduse wõttis ja kes praegustele
taimedele ladinakeelsed nimetused andis — see wõttis taimedelt
—
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nende wiimase hingeõhu, neid nime ja sordi järele nagu asju
wanawarakorjandusesse üksteise järgi ritta seades. Kuhu see suurwaim astus, sääl tardus naerataw aas, närtsis lilleilu. Hingeülendama õieilu asemele astusiwad kuiwatatud surnukehad wõõrakeelsete nimedega.
Weel praegn on rahwa seas arwamine, nagu oleksiwad taimed
täiesti tuimad, eluta asjad, mis loomadest tui elawatest olemustest
täitsa lahku lähewad. Et see arwamine aga äraiganenud tarkuse
pääl põhjeneb — seesama asjalugu audiski mulle Põhjust neid
ridasi kirjutada.
Kas taim elab, kas tal ta seda tähtsamat eluawalduse märki
olemas on, mida t u n d m u f e k s nimetatakse?
Just neid wäga tähtsaid tõeasju ei tea laiem rahwatiht mitte,
tllua õpetlased teda ainult mõne aasta eest jaatawao mõttes ustuma
00 Halamid, muidugi mitmesuguste piinlikkude katsete ja uurimiste
järeldusel, lit see un ou olnud, selles ei wõi ju kellelegi süüdi
anda. Сісшо, mis liikumata ühes kohas paigal seisab, mis
ainult aegapidi, ilma et seda harilikult tähele panna wõiks,
suuremaks sirgub, olewus, mis nutmesnguste walimiste tui la
seesmiste mõjude, wõi ürituste pääle midagi wiibimata ei wasta —
seda ei taheta igapäewases elus mitte elawaks olemuseks pidada,
.stiili aga wähemat tui ussikest, kes ennast silmapilk rõngasse
kisub, tui teda puudutatakse.
Ometi ou niisugune arwamine siiski ekslik, mis meie
Wähestest teadmistest ja kauuatamam meelest tuleb. 5t õ i t , mis
elaw loom awaldada wõib, wõib ta taim: liigub, tunneb, awaldab
ägedat wastumõju antuste pääle ja tuuueb seesmist tänu hää
ümberkäimise eest. — >tõite seda wõime taime juures aiuult siis
märgata, tui me aga küllalt selle jaoks aega wõtame, et laime
alandlikku, õrna ivastust meie ägedate küsimiste pääle ära oodata.
Meie ei tihka ju enuast oma jämeda, rutuliku teguwiisia küllalt
asjakohaselt ülewal pidada, nagu see taimele kohane oleks; ainult
sellepärast näib, uagu olets taim tõesti tuim ja eluta. Aga ühes
teadmisega tuleb tauuatlit meel — ja kui meie isaliku armastusega
oma „laste" juurde astume, siis sosistab meile lehekeue, iduteue,
õieteue õrnalt, aga siiski arusaadawalt tõrwa sisse: Meie oleme
ju üts
niisugune olid kord ta sina
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See to lab nanu muinasjutt, aga tõsisel teadusel pole luulekujutustega tegemist. Mis tuimpääl tühiue asi näib olewat, see
saab arukale sügawaks teaduse-Hallikaks.
*

•:•:•

*

Wäikses tiigiwees, tohisewates mägiseinaa oja lainetes, tui la
mere sügawaste* elutsewad tuhanded ja miljonid tibatillukesed
olewused, kes imekärmesti edasi?tagasi ujuwad, lustilistes ridades
kepsu lööwad, ettewaatlikult oma toitu otsiwad ja sellega wäga
looma omadusi üles näitawad — kuid siiski nimetab teadus ueid
taimedeks. Nendest taimedest ei taha meie siinkohal palju juttu
leha ja nimelt sellepärast, et neid, tui taimi, raske ära on tunda —
seisawad nad ju kahe looduseriigi wahe pääl, lust õieti orgauiliue
elu alguse saab. Need taimekesed on pisielutatega sedawõrd sarnased,
et neid ikka ja ikka üksteisega ära wahetatatse. ^iuidugi on siin
tõik wahelülid nendest nimetatud weetaimekestcst ja seenistest
hakates kuni wägewa tammeni olema-?, ja seda kõik sini kirjeldada
pole wõimalik. Sia sellest huwitawast päätükist lähme mööda,
mille sisuks oleks kõiki ueid taime sisemisi eluawaldusi walgustada,
mis tema sngnclu saladustesse puutuwad ja mille kannul teatawad
walimised muutumised käiwad. Tõepoolest, taim ei liiguta mitte
miililt mõnda wäikest osakest oma tehast, waid tema terwe teha
wõib ta mitmesuguseid paeuduwaid liigutusi teha, nagu lõige
osawam loom, ainult mitu ja mitu korda aeglasemalt. Taimel ou
liikumisteks aega tüllalt — ega tu asjata aastatuhandeid ei ela.
Päälistaudue iuimeue läheb taimest mööda, ja loeb teda
eluta asjaks, lil) te tundigi aega ei tihka ta selleks raisata, et
ligemalt asja järele uurida.
Jah, palju ou aega selle tarwis ära kulunud, enne tui kindlatele otsustele jõuti. Nüüd aga on täiesti teada, et igaüks taim
kõigepäält ennast iseseiswalt liigutada wõib. Terwe tema kaswamine
seisab nagu wäikestest tõmbustest koos, ja niikaua, kui weel ütski
taime jagu elab, wõib ta itta ennast sel eht teisel wiisil liigutada,
tui ta waewalt arusaadawalt, Уооііі liigutab ennast mustulite
eht lihaksete abil. Taimel aga lihatseid ei ole. Mille abil liigutab
siis taim ennast? — Selle küsimise pääle ei tea praegune looduseteadus weel otsekohest wastust anda. Taimeteadlased ütlewad, et
—
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mitmesugused kaldumise ja paendumise saruased liitumised taimede
juures taime ratiltestes wee surumisest (turgor) tulel'. (Nagu iga
olemus looduses, uõuda seisab ta taim üksikutest õige wäikestest
elawatest rakukestest koos, just tui maja tellistiwidest.» Wesi wõib
ennast rakukestes mitmel wiisil ära jaotada, ja selle järele, kas ta
ühele ehk teisele poole rakukene seinte wastu litsub, paeudnb ta
terwe taim. (5'ht jälle taime warre pööramised tulla sellest, ei
wahel üks taimewarrc külg wõi osa kiiremiui kaswab kui teme.
See oleks muidu teua seletus, tuid asja tõsiue pVhjns jääb meile
süsti arusaamata.
Üts taime kehajagu, mis kõige selgemaid ja tõenäolisemaid
elumärtisid awaldab, on juur, ehk õigemini, need peenikesed ussisaruased juure kaswawad otfakeseb, kaswikud, mida Darwin mitte
ilma põhjuseta looma peaajuga ei wõrdle. Waewalt wõib uskuda,
mis üts juure niidikene korda mõistab saata. Kõigepäält pöörab
ta oma otsalest wiudi moodi aeglaselt ühtepuhku enese ümber, et
niiwiisi mullast läbi puurida. Igaüks, kes seda tähele ou wõinud
pauua, wõrdleb seda ilmutust toidu otsimisega, sest juuretesed tustiwad
sel kombel wiimased kui mulla kübemekesed enese lähedal läbi. J a
tui imelik, — säält kohalt, kus mullapõue kuiw, pöörawad juuretesed
eemale, et Niiskemat kohta otsida. Seda taime omadust, itta wett
üles leida, nimetatakse teaduslikus keeles hygrotropismus'er's.
Aga juured tungiwad ta itta sügawamale maapõue ja ei kaswa
millalgi ülespoole. Seda omadust nimetatakse geotropisrnus'efo.
Wõtke uäitnsels iiietsristitbeiu — iga aastaga ou selle juured
esialgsest seisukohast umbes .') tseutimeetri wõrra sügawamale maa
sisse tuugiuud. Siini läheb aga taimele kasuks, tema seisu kindlustamisets. Elawad olewuscd ostawad tõite oma tasuts tarwitada.
Oas ei nun seda nähtust looduses ka inimese omakasu püüdmisega
wõrrelda?
Aga sellega ei ole taime juurte omadnsed, aktiwilised edasitungimised lõppenud. On tähele pandud, et juured niisugust jõudu
ilmutawad, mis ueude õrnuse kohta õtse imestamisewäärt ou: uad
wõiwad maa all ettepandud paberilehest läbi tuugida. Missugune
sihikindlus! >tus takistused ees, wõidetatse ueed ära. Saab aga
juureotsateue siiski haiget, siis katsub wiimane hädaohtlikust kohast
kiiresti eemale kaswada.
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Rägu jnurcb mullapõue pimeduses, niisamasugust liikumise
elawust ilmutawad päikese walyusel mitmesugused wäimkaswud ja
ronijad taimed, nagu metswnnapuu, kõrwits, humal, ernes ja
palju muid. Maksab ainult ühel ilusal suwepäewal ennelõnnat
paar eht kolm tuudi aias mböda saata ja teie näete, kuidas wääntasw oma mitmeharnlised sõrmed otsides igale poole wälja sirutab,
ei mitte sellepärast, et enesele olporit kinni tabada, waid iilesronimiseks t u g e otsib ta. J a tni häoti tähele panna, siis näeme,
kuidas iga laswu otfakene kobades aeglaseid ringisid teeb, iga
6? minnti sees ühe täis-ringi. Kui siis lnõiti tugi näppu puutub,
haarab wääutasw silmapilk sellest kinni ja ei lase enam lahti.
Nõnda ronib taim itta kõrgemale ja kõrgemale walgnse poole,
tuna teised temale järele rnttawad.
Ei leia nad ühtegi tuge, ühtegi oksakest, ühtegi müüri, knft
kinni hatata, siis langeb wäänlaflv alla, hoiab aga oma sõrmed
iga jnhtumise tarwis siiski kõrgemale, et waheft uuesti kusagilt
kinni haarata. Dn tugi leitud, siis alles algab päris õige eln
wäänkaswus. Enne tni 20 sekundi möödas, on kaswu latw,
mis harilikult juba enne kõwer on, ennast toe ümber mässinud ja ühe
tnnni jootsnl on ta oma seisukorra täielikult kindlustanud. Nõnda
roiumad paljud wäankaswnd. Humala juures wõib seda iseäranis
hästi tähele panna. Ikka ajab see oma pikka ilmalehtedeta latwa
ees ja keerutab seda wabalt ümber. Paned sa kaswu ladwa
kohale ühe lauakese ette, et edasitungimist takistada, siis ei hakka
ülespoole rühlija sinuga pikalt armeid tegema, waid läheb hoopis
teisi külge, et säält nnt tuge otsida.
Olete Teie, austatud lugeja, ühte iseäralittn nähtust märganud,
mis tähelepanejale tahtmata silma paistab, tni ta ilnsal tasteritkal
õietnn hommikul parajasti enne päikesetõnsn aasale astub. Tahtmata lendas Teil mõte, pääst läbi: Kena! Vila päewa oli terme
aas mitmewärwiliste lilledega, küll walgete, küll punaste ja kollaste
õitega otsekui üle külmatnd, aga nüüd ei puutu peaaegu ühtegi
silma. Kust see tuleb? Cn õied maa alla wajunnd? Ei, nad
„uinuwad" al<es. Wanab looduseuurijad, nende seas ka kuulus Linn^,
nimetasiwad seda nähtust „tsaimede u n e k s " , kitid siiski ei
pidanud nad taimesid elawateks olemusteks. Tõe poolest ei „maga"
aga õied mitte ja sellepärast nimetame seda nähtust parem
„ ö ö s i s e k s t a i m e s e i s u k s " (Nyctitropisrnus), nagu seda uuem
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taimeteadus ka teeb. З и ж с т zagu lillesid tõinbawad ööseks ouia
õilme lehekesed kottu, kuna mõued uõndauimet. kuretatlad (Glockeublume, Сатрапиіа), wõõrasema (Viola tricolor), porgand lasewad oina õied nagu närtsinult allapoole rippuma, sellepärast
ou toit lilleilu euue päikese tõusu waataja silmade eest warjatud,
kuni seda päikesepaiste nuesti äratab, ^iitte tõik lilled ei paue
oma õietarikaid ühel ajal kiuni, waid ühed teewad seda warem,
teised hiljem. Sia ilma kuulutawad taimed ette, sest ka halwa iluia
eel muudab ennast aas. J a kui weel kõrgele mägede Pääle ronida,
sääl Ш igawese jää ja lume piiril wiimsed lillekesed oma Päid
nitutawad, sääl wõib niisugusid taimekest leida, kes imestamist
Wäärt õrnnst üles näitawad. Väikene sinililletene Alpi mägedel
(Gentiana nivalis, Alpenzian) on niiwõrd õrnatundeline, et ta
igakord oma õiekese kinni matab, tui mõni räudaw pilwerüngakene
päikese kiired tas wõi aiuult paariks minutite finni katab.
Mitte wähem silmatorkawad on ta lehtede seisukorra
muutumised taime „ u n e " puhul. Kes kord waewaks wõtab õhtn
hilja, pääle Päikese loojamiuekut ristitheiua Põllule ehk jälle metsa
äärde kõndida, see märkab tohe, missugune mahe lehtede seisul
õhtul päewasega wõrreldes ou. selgel keskpäewal seisiwad koit
ristikheina lehed nii laiali ja priskelt, kuna nad õhtul »agu pooluärninult longus euuast üksteise ligi litsuwad. Nad ou ühes päikese
loojamiuetuga euestele „ ö ö s i s e s e i s u " omandanud.
Mispärast on see tõik nii? Kaua aega on looduseuurijad
selle tüsimilse tallal pääd murdnud. Katoliku kiriku poolt uõiats
tuuuistatud piiskop Albert s u u r arwas juba 600 aasta eest, et
taimed m a g a d a öösel uiisama, nagu iuimeue. see julge wõrdlus
oli ta ühels taebtuse puultils tema wastu. Darwin arwas, et
taimed euuast uiiwiisi öösise tülma eest taitsetoad, tuua uuema aja
teadus aegamööda itta sellele otsusele tuleb, et tanu kirjeldatud
öösist lehtede seisu selleks tarwitab, et liig suurt kastet takistada,
sest see ou taime õilmelehtedele ja aiuewahetusele kahjulik. Tähelepanemise wäärt on siin see, et lehed mitte wee rohkuse pärast
öösel euuast allapoole ei lase laugeda, maid ainult w a l g u s e
p u il d u st tuleb pää põhjuseks lugeda.
Wististi olete, lugeja, ühest wäljamaa taimest kllnlnud, mida
häbelitlits mimosaks (Mimosa pudica) hüütakse. See ja mitmed
temaga suguluses olewad taimed „minestawad" kohe ära, kui nen— 78 —

dega karedalt ümber täid. Ainsast puutumisest jääwad uad magama.
>tõiqile on see tuttaw, aga leegi ei tea miks see uii pead olema.
Ühed õpetlased ütlewad, et mimosa selle läbi wihma oma lehtedelt
maha tahtwat raputada, teised tõeudawad — enesest kutsumata külalisi
eemale peletada. Lee он üts huwitawam päätükk looduseteaduses
ja mida sügawamale me looduse saladustesse tungime, seda urniuasjutulisemats läheb asi. ttas ei kõla see õtse fautastiliselt:
Taimed hirmutawad äkiliste liigutuste läbi loomasid euestest eemale!
Waatame seda imelikku taime pisut ligemalt. Mimosa lehtedel
on rneicrnaa saare omadega õige palju sarnadust. Ta kaswab madala
põõsa wiisi ja on soojal maal hästi tubli, tüwetas — meil, jahedal
maal kiratseb ta ainult
triiphoonetes. Ig« külgepuudutamise järel tõmbawad endid kõigepäält
wäikesed kõrwalised lehetesed üksteise ligi kottu,
siis laugeb terwe lehe
wars allapoole. Sellest
pole weel küll! Mitte
aiuult see mimosa lehekeue ei lange allapoole,
mille külge puudutadi,
фйЬеШи mimosa leht harilikus olekus ja
waid ta uaabruslehed
pärast üritust.
näitawad warsti, et ta
uemad seda tunnewad, mis ülekohut ühele lehekesele tehtud. Kui
taime tõsiselt haawata, temalt lehekene ära lõigata eht lambitulega
pisut põletada — siis närtsib mõneks ajaks terwe põõsas.
Miinosa õrnatundelittus on wanasõnaks saanud, aga ärge
uuustage, et ta ainult ü t s paljude teiste niisamasugust« seast on.
Warjurittas tropika tihnikus kaswab taimekene (Taucrklee, Biphyturn
sensitivum), mis niisama puudutamist ei salli, uagu mimosagi.
Ei ole tarwis näitusi kaugelt otsidagi. Igaüks laps tunneb jalgtee
ääres erne puud (Akazie, Robine). Paar tublit tõuget taimele
ja teie miete, tuidas toit lchetescd uatutese aja järele ennast märksa
koomale on tõuuuauud. kõpuks on otsusele jõutud, et kõikide puude
lehed pisut allapoole langewad, tui puud tublisti raputada — üts
tundemärk, et taim seda tunneb, mis ülekohut talle tehtakse.
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Indias, Gangese jõe kaldal, — koht, millest hommikumaa
lugulaulud, tui kmgesuu«nutft ітеое maast jutustawad — kaswab
üts iseäraline põõsas. Sellest põõsast räägiwad Judia suured luuletajad MahabhKrata ja Bhagavad Ghitä imelugudes „1001 öö", et
see äraneetud taim olla ja igawesti rahu ei pidawat saama. Millest
muinasjutud räägiwad, ou teaduslise aluse saauud. Tõepoolest,
selle põõsa lehed (1'іішё nimetab seda taime Desrnodiurn gyrans)
ei seisa iialgi paigal,
waid joonistawad alatasa wäikesi ringisid.
Я otmelaupa
seisawad
uad koos, üts suurem
leht kestel, taks wäheumt teine teiselpool lõrwal. Wiimased teewad
1 2 minuti sees ühe
täie ringi, kuna kestmine
leht paigal seisab. Ainult
palawa ilmaga awaldab taim niisugust elawust, on sooja wal)ein
tui + 21° C , siis on
ta surnud ja liikumata.
Mits põlgab see taim
nii jahedust? See on
mõistatus. Miks ainult
kõrwalised lehekesed
liikumisest osa wõtawad? Keegi ei tea sellest
Desmodium gyrans.
midagi. Meie wõime
seda nähtust ainult waadelda ja imestada, et ta taim elab ja
ennast liigutab. Ainult seda teame meie, et noores eas taime elu
märksa suuremat würstast ja jõudu üles näitab. Wanas põlwes
jääb taim tuimemaks ja wagusamaks otsekui meie ise.
Kefl-Europas ja la meil kaswab mõnes aia nurgas ottaliue
põõsas, millel sügisel wäikesed punased haputmaiku märjukesed otsas
kaswawad. See on n. n. kukis-pnu (Berberis vulgaris, Sauerdorn).
Iseäralist huwitust pakuwad mai-kuul tema õied. Õie keskel seisab
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wäike seenesarmlne tnlbakene — õilmewrn. Cilrnetoru piirawad
t'iiitv pilawarrega tolmukat tolmukotikstega ülemises otsas. Kükispua õitel ei seisa tdlmnZab nutte püsti, waid litsilwad сиЪіЬ omalt
õilmelehtede külge. Iga tolmuta, warre jalal, sääl kus Aab endid
õie tulgo kmnitawad — leidud pisikene napakene wõi kaastlene,
uiilles putukate maiusroog — õie wesi — sees oti. Putukas teudad
õiele «ett wõtma, aga üti pea, kui ta oma oraga ehk jalaga kausikesesse on puudutanud, kargawad tolmukad oma seisukohalt ülesse
ja lööwad meewnrgale tubli matsu mööda külge. Muidugi ei
eksita niisugune hoop putukat mett rööwimast, aga selle asemel on
elukas oma ülikonna üleni kollase õietolmuga määrinud, mida
üleslargawad tolmukad talle salamahti kaela paiskasiwad. Putukas
teudad oma tolmuse kuuega muidugi teisele õiele ja määrib ta wiimase
wõõrsilt toodud õietolmuga, ree wõõrsilt toodud õietolm ongi,
mida taimel nõnda hädasti tarwis on, ilma milleta ta mitte sugu
edasi kauda ei saaks. Sellest näitusest õpime, tui õrnatundeline
ja toale taim oma üksikute kehajagude liigutamises on ja kuidas ta
seda omadust oma järel tulewa soo kasuks tarwitada oskad. Ei jõua
küllalt imestada, kindas taim ainsal silmapilgul, mil ta tegew pead
olema ja mille küttes ta terwe eluõnn ripub, nii sihikindlalt oma
tehajagusi tarwitada ostad — ta näitab sellega arusaadawalt
looma omadusi üles. Kui meie ka innud eluawaldust taime juures
ei märka, siis ei jää kaime tt ä lg w a l g u s e j ä t e l e meist kellestki
tähelepanemata.
Ainnlt walguse abil wõiwad rohelised taime
osad endid toita ja sellepärast ei põrka taim ühegi takistuse eest
kõrwale, et aga walguse juurde pääseda.
Toalilled on siin
kõige paremad koolmeistrid. Ütski nende õiekestest aknal ei kumarba
toasolejate poole, waid lõik wahiwad uudishimulikult aknast wälja,
kust walgus tuled. See ou ttii igapäewane nähtus ja igale lapsele
selge. Küsitakse aga, miks see nii on, siis on selleks ainnlt üts
wastus: N ä l g to a l g tt s e j ä r e l e on see — h e l i o t r o p i s m u s . Kes ei tuuuels päetoalille. Waadake, kuidas ta ikka päikese
poole tnmardad:' jõuad aga õhtu ja wajub päike alla — siis lased
ta kurwalt oma pää langeda.
Midagi ei sünni loodnses ilmaasjata. Taim awaldab ainult
niipalju liitumisi, tui seda tema lihtsale kehaehitusele tarwis lähed.
Sellest uäeme, miks taim harilikult nii paigal ja wait seisad —
tal pole enam tarwis. Iuhwb aga, et ta muul moodul ennast
— 81 —

6

kuidagi aidata ei wõi, noh — siis ei jää taim osawuses ega
wälediises loomast maha.
Huwitawamad kõigist taimedest terwes looduses on Nõndanimetatud l i h a s ö ö j a d t a i m e d . Ühes eluwiisiga, mis loomadele
omane, awaldawad uad ka suurt ahmist ja waledal liikumist.
Üte niisugustest rööwtaimedejt, nõndanimetatud huule-hein
(Wiedemanni järele) (Sonnentau, Drosera rotundifolia) kaswab
peaasjalikult £()t\u ja Lõuna-Europa madalikkudel ning rohkel
arwul ka meie turbarabades.
Liikumatult seisab ta ja
laotab oma pikawartega
lehed maa ligi. Loodusetlludjad seletawad, et ta
nõnda oma saaki waritseb.
Tõepoolest, juhtub mõui
putukas lehele istuma, siis
ci pääse ta säält euam lahti,
sest hiilgawad ka^tetilgad
lehe karwafeste latwades
mis päikese kiirte käes iuieilusasti särawad, ei ole tõepoolest mitte kastetilgad,
millest putukas jäuil wõiks
kustutada, waid liimi ollus,
millega elukas rabeledes
ennast ühtemäärib ja nõuda
^l>fZ"
lehele tiuui jääb. Mõui luud
hiljem näeme lehel ainult
Huule-hetn.
weel putuka jätiseid. Taim
ou kõik pehmed osad ära sööuud — kõwad aga üle jätuud. Seedimist toimetab seesama kleepiw locdclif, millel loomade maosüljega
(желудочный сокъ), mis teatawasti ka seedimiseks tarwis läheb,
wäga palju sarnadust ou.
On uiõue suurema loomaga tegemist, uagu ämbliku, parmu
eht sajajalgsega, siis nillib leht euuast looma ümber kokku. J a
kui weel õige tubli elukas lõksu on langenud, siis sünnib midagi
uslumatat: ta teised lehed tulewad ühele appi, et aga saaki
kinni pidada.
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Mitte ainult putukaid ei püüa need imelikud ІооиЫаішеЬ,
waid saawad isegi weiselihast jagu, kui neile seda anda. Niisngnseid
lihasööjaid tainiesortisid on 500 ümber. Wäga mitmet forti on
la nende rööwimise abinõud; pea tarwitawad nad kleepiva ollusega
katsumise sarwesid, pea iulliwad lehed endid ohwri ümber, et selle
elumahla enesesse imeda. Portngallased tarwitawad ühte taime,
kelle lehed poolwedela, Neepiwa ollusega kaetud on, kärbsepaberi
asemel — loomulik kärbsepüüuis, tuua meil neid knnstlisel teel
walmistatakse.
Palawa-wöö maadel, kns päike lõunaajal otsekohe päälae
kohal seisab, leidub õtse kohutawaid rööwtaimi. Nõnda näituseks
kaswab Asia ja Afrika saarte polistes metsades taim, kes oma
piibu wõi kruusi sarnased lehtedest püünised oksade õtsa riputab.
Kruuside kõrgus ulatab mõnikord 1/з süllani, jämedus 1V2 walsani,
nõnda et tui ennast kruusisse täiesti ära wõib peita. Kruusid
on päält kitsamad, alt jämedamad, laanega kaetlid. Kaas ei puutu
kruusi äärtega mitte kokku, waid on kruusi kohal ja kaitseb ta
sisu ainult wihma eest, aga mitte külaliste — putukate eest. Kruusi
ääred ja kaane alumine külg on magusa ollusega üle määritud,
Mis putukaid ligi meelitab. Teme asjalugu, mis putukaid ligi peab
meelitama, on kaane hele wärw. Külaline, olgu ta siis putukas
missugune tahes, lendab kruusi äärele ja hakkab suure isuga mett
õgima, knst ta ettewaatust' puudusel enamasti ikka kruusi libiseb.
Du ta juba sinna sattunud, siis pole tal säält igawesti enam
pääsmist, sest kruus on poolestsaadik iseäralise wedelikuga täidetud,
mis looma ära seedib. (5t loom wälja ei roniks, selle tarwis on
kruusil libedad seesmised seimid, ehk jälle ääre küljes terawa otsadega
allapoole pöördud nõelad. Ou ohwer wedelikua nõndaütelda
ära sulatatud, ja ueid õnnetuid pole lõksus mitte üks ehk kaks,
waid sadade kaupa, siis sünnib haisew Wirts, mis taimele maitsewaks
söömaajaks saab. Mädanewad loomade jätised annawad langet ja
halba lõhna wälja, mille järele juba kauge maa taha ära wõib
arwata: uüüd oleme jälle mõne rõõwtaime lähedusesse sattunud.
Nii siis, iga uiisuguse püünise juures, millest praegu alles
jutustasime, wõib kolme asja täbele panna: kõigepäält juurdemeelitamise abinõu (fiele wärw, magus ollus), teiseks isesugune
ehitus, uus selleks kaasa aitab, et loomad autu laugeksiwad ja säält
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enam wälja ei päästfs (nõelab), ja loputs ollused, mis ohwri
ära secdiwad.
Eelpool firjelbntiib putuka püüdjate taimede lehed ilmutawad
ainult aeqlasi liigutusi, et eudid ohwri ümber mässida, kuid o»
ta lmsugnseid olemas, les euuast peaaegu silmapilkliselt looma
ümber kiuui lööwad. Nõuda uäitusetv, wee sees ümber ujuw
p õ i e r o h i (Blllfenkraut, Aldroranda).
Suuremat tähelepanemist teenib wanasõnassc läinnd taini —
Amerika kärbsepüüuis — mis imestamise-wäärt osawast üles näitab.
Häda sellele putukale, kes jutgeb lehekest puutuda, iilinapilk lööb kahepooleliue leht
euuast kokku, hambulised lehe
ääred haarawad waheleti ütsteisest kiuui ja loom on pääsemata lõksus. Selle wäga osawa
tärbseküti lehtede seesmised seiuad annawad sitket wedelikku
Wälja, mis ohwri kõigega ära
seedib.
Nõnda wõiks näitusi uäituste järele ette tuua, kus taimed osawaid ja sihikindlaid
liigutusi ilmutawad, kuid saag»
nendest.
Kärbsepüünis (Dionaea muscipuia).
Kõige nende taimede juures
ettetulewate nähtuste järeltatsuluisel on otsusele tuldud, et ka taim looma kombel haistab. 2u\\ kohal
ei arwa meie mitte seda, et taime juur Miskust üles otsida mõistab,
waid seda, »agu krahw Smols-Laubach tõendab, et niisugused
taimed, kes teiste taimede tulul euuast toidawad, ilma eksimata
oma ohwri tallale langewad, kõiki teisi, kes temale ei meeldi
tähelepanemata jättes. Sääl kus kanep kaswab, sinna ilmub iga
aasta üks iseäraline lihalarwa taim, mida põllumees tui lauepi
surma kardab. Seda taime nimetad teadusemees Grobmmche'ls.
Wiimane kaswab ja toidab ennast tanepi jnnrte tulul, ja ilmetsimata otsib ta pimedas müüa põnes tanepi jnnred üles.
Seesama maksab ka ühe teise sellesarnase söödiktaime kohta,
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les ennast kollase nsftkefe wiisi ristikhein«, lina ja aia ääres
nõgese ümber mässib ning nende mahla imeb. Clere muidugi näinud— wõnnils ehk ristikheina siidiks tntsntatse teda (Wiedemann^
Keda niisngnne taini snndleb, seda ta sunnab. Ruskete maisemaa
metsade all leidub kewadel Ш weel iseäralitum, pruuni wäljanägemisega mahlanlas süödik-taini, sooinnsjnnr wõi nagu teda
Wiedemanni simaraamatus nimetatakse: käu-päht'li, lehma-rohi,
käo-paatrid, käo-päkä (Schuppenwltlz, Lathraea). 3 « taim
imeb puude ja põõsaste juurtest lõik mahla wälja, nõnda et nad
sagedasti ära kuiwawad) sellepärast ei salli ta metsakaswatajad
seda söödikut silmaotsaski. Ka see rööwlipoiss otsib haisu järele
oma ohwri nie*. Waewalt wõib inimese mõistns suuremat rnõrtsntat enesele ette kujutada. Hirmujutud manatustest rõöwlikoobastest seisawad meil siin wäiksel kujul elawalt silma ees.
M i s wõime meie nendest nähtustest taimede juures järeldada?
Vlewustel, kes nii mitmel wiisil ja nii korralikult wäliste mõjude pääle
sihikindlalt wastata mõistawad, neil peab miskisugune nhendaw side
wälimise ilma ja oma enese m i п a wahel olema. Seda sidet inimese
juures nimetatakse m e e l e k s . Mui meie järele mõtleme, kuidas
taime jnnrekene eksimata ikka omale kõlblikud toidnollnsed mullapõuest
üles otsib, kuidas ta ueed toiduollused enesesse imeb ja mõistlikult
siuua paika paneb, kuhu tannis ja kui weel seda tähele panna,
et puulehed ta seda teawad, kni palju nad niiskust enesest ära
anrata peawad laskma — et piinle kahju ei süuuiks, siis peab
tahtmata tõeks tunnistama, et ka taimel meeled ou. 3ee ou loogikaline järeldus eelpool ettetoodud nähtustest. Muidugi ci tule
siiu seda mõtelda, nägu oleks taimel niisamasugused silmad ja
kõrwad nagu meil. (*i, seda ei ole taimel mitte. Kuidas ou
aga lugll meie inaitsmise meele wõi organiga? Üts pisitillukene
kõrgustikukeue meie keele pääl ou ta —• aga waadake missuguseid
peemlesi wahesi ta söötide ja jookide juures ostab teha! N i i sugused, päält uäha lihtsad, aga siiski kuustlise ehitusega wõiwad
la laime orgauid ehk meeled olla, kuid meile ou uad rasked ülesleida. Alamate loomade ja putukate juures ou näitnseks silm
ainult üts uerwi niidiga wärwipletilene, tasakaalil äramääramise
organ (elund), ainult wäike põickene, mille sees lahtine liiwaterakene on, mis siia-finna liigub. — Wõimalust wäliseid rnõjusi
antuste näol wast« wõtta ja selle järele oma eluülespi— 85 —

damist juhtida — nimetatakse, nagu enne üteldud, » e e l e k i s ja
liga nimmt, mis selle tarwis olemas, ulgu ta nii lihtne wõi kunstlit kui ta on, niinctatof jc e l u n d i t &

Oleme meie kord niilaugele jõudnud, siis on mcil ta aru«
saamine mitmesugustest cluuditcst — meeltest taimede juures.
kaim on mimel juhtumisel luitutuhat Kuda Vruatundelisem
tui inimene. Kerged asjad, mis meie organibele rundmatals jääwad, wõiwad tärbsepüüdja taime juba tegewusele äritada. Ainult
haistmises ei jää meie taimest maha.
Mida fügawümale meie oma uurimistes tungime, seda suurePäralisem pilt kerkib meil silmade ette. Wiimaste aastakümnete
jooksul on tähtsamate praeguse aja laoduseuurijate — Sachs'i ja
Pfeffer'i juhatusel taime waimuelus mitmed huwitawad ülesleidused tehtud, mis ikka tungiwamalt tinnitawad, et ta taimedel meeled ei puudu. Midagi
uskumatat patud eelpool juba
nimetatud w a l g n s e n ä l g.
Siinkohal on taimede tundmine
nii peenike, et pimedas kaswatoad lehed ka niisuguseid walTafalaalu ltrmnüärannse elund.
gllse kiireid kinni püüawad, mis
meie silmadele, päewapildi aparatilegi hoopis märkamata on. Igaüks teab, et pallese walguse tiir

seitrnest wärwilisest kiirest toos seisab ja et seda kolmekandilise klaasist
prisma abil ühest lahmada wõib. Äärmised violett kiired, mis inimese
silmale peaaegu päris tundmata ou, mõjuwad taime lehe pääle kõige

rohkem, tuua aga punased, mis inimese silma kõige enam äritawad,
peaaegu mingit rnõjll taime Pääle ci awalda. & taim wärwide
wahet tuuueb, ta see ou järele prootoitud. Iseäranis wirgad ou
nad seda märkama kust p o o l t walgus paistab. (Kartuli kaswad
pimedas keldris). Hobuse wäljaheite pääl kaswab suwel üts õige wäike
mustapaliga seeueteue. Oma wälimuse poolest leidub waewalt ilusamat
ja õrnema ehitusega seent, wärskelt ja hiilgawalt tõstab ta hommikul
oma uõgimusta pääd ühtelt kõrgele. Jõuab aga päike lõunasse, siis
wiskab seenekene oma musta pää äkilise liigutusega kõrgele õhk».
&8 langeb terwe seen kokku ja ta on oma elu elanud. Järgmisel
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hommikul seisawad aga tenia asemel mitu niisugust mustapääga
poisitcst, nagu endine, tema asemel. See wäike soen sihib oma
pääd itta walguse poole. Pandakse ta pimedasse ruumi kaswama
ja jäätakse ainult wäike auk walguse jaols, siis wõib terwel hommiknpoolel tasast pommilllfkmist kuulda. >iõik seeuekesed wihkawad
oma Pääkesed, tns sees nende seemned peitnwad itta walguse
poole ja uii näitab wäike seeu, et ta täielikult seda „märkab" kust
walgus tuleb. Sest midagi ei ole pääle wee taimele tähtsamat
kui walgus.
Mitte tõik taime keha ei armasta walgust. Noored lehed
on walguse pääle kõige mammad, tnna tüwi suurt walgusest ei
hooli — juur kardab koguni walgust.
Ühte taime meele-elnndit wõi organit me tunneme juba.
See ou seesama igawesti liikuw, mulla põues edasi tungiw wettotsija taime junreteue, millest eelpool juba rääkisime. Ühel Auftria looduseuurijal prof. Haberlaud'il on aga N'iimasel ajal korda
läinud taime juures weel mitmeid elundist üles leida. Et nende
ehitust tundma õppida, selleks on mitro^kopi wõi strnrendajat klaasi
waja — nii pisitillukese« ou nad. Seda kõike täielikult tundma
õppida ei ole siinkohal mitte wõimalik. Tuletame ainult lühedalt
mõnda tähtsamat asja meelde.
Katsumise abinõuks tarwitame meie sõrmeotsasid. Tahame
meie teäda saada, kas asi sile eht tarwaue, koiva ehk pehme, palaw
eht kül» on — selleks kobame sõrmedega. Soomad katsuwad:
part ja aui noka otsaga, sipelgas — katsumise sarwedega, mõni
uiuaga j . u. e. Du'* ta t a i m e d e l katsumise abinõusid? Ka
siin on jaatawalt otsusele tuldud. Kärbsepüüdja taime lehel on
ainult teatawad rakukesed, miv puutumise korral terwet lehte kokkulaugema pauewad. Metswiinapuu jumes im isesuguse ehitusega
rakukesed, miv, tui uad mõue asja külge puutuwad, taime toe
ümber mässima panewad.
Uurimised, mis taimeriigi waimnwalda puutuwad, on nii
mõudagi huwitawat asja päewawalgele toonud. Näiwsels, kust
tuleb see, et iga pün metsas nii sirgelt ja uhkelt oma latwa piU
wede poole sirutades t a s a k a a l u s osk a b s e i s t aУ Wõtk katte
ja mõõtke loodiga sihwakat pedajast metsas, waadake kui õigesti ta
seisab. On leitud, et taimede juures umbes uiisamasuguue t a s a t a a l u ä r a m ä ä r a m ise a b i u õ u w õ i o r g a u olemas
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nit nagu alamatel loomadel. Missugused un nad siis Wiimaste
juuves» Lulnge, et seda huwitawat asja pisut taljele plmeme.
Wõtlc üts pututas, sitikas d)t mõni muu, ja paugc ta selili
peo pääle. Waadccke kuida* ta jalgadega sipleb ja rabeleb) kuni
ta jälle õige seisu kätte ou saamid. Sellest näeme, et putukal
kusagil üts niisugune organ olemas ou, «is ära ülleb, kas ta
õiges ehk toates seisukorras wiibib. Aga missugune wõib ta olla?
Liin seisame ühe uiõistatlise ees. Teadusemehed ou aga siiski
sellest pähklist jagu saanud. Arwati, et kui kusagil looma kehas
üts kõwa asi ou, mis wabalt liikuda wõib, siis peab loom oma
seisukorda selle järele ära määrata toõima, kuhu külge kõwa asi lilsub, sest kui loom küljeli eht selja pääl lamab, siis surub
kõwa asi külge, millega loom mitte harjunud ei ole. kellest järeldab ta, et ta seis mitte harilik pole ja katsub eud õigesse seisukorda seadida. Ou siis looma kehas midagi sellesarnast? llstmata asi on täide läiirnd. Tõesti, tõlgil alamatel weeloomadel :
tigudel, wähkidcl, ussikestel jne. ou uiisnguue aparat, hoopis keetulisem ja asjakohaseni kui seda enne anoata wõidi. (Hraata joonistus so. lht. Pääl.)
Wähkidc juures он asi weel imelikum. Wieniad tarwitawad
tasakaalu määramiseks wäikest liiwateratest, mida nad enesele
sõrgadega toitoa' sisse panewad. Wõtad sa liiwateta neil kõrwast
ära, siis wõid neid ilusastt selili seisma patina, ilma et nad sellest
ara saaksiwad. Paned sa liiwateni wähjale jälle tõrwa sisse
tagasi, siis hakkab looiu ennast kohe kõhnu pöörama. — Midagi
sellesarnast, nagn juba öeldud, ou ta mõningate taimede juures
leitud — kuid seda kirjeldada wiiks liiga pikale.
Kuidas aga seda teada saada, kas taim mitmesuguste maitsete juures meie kombel wahet ostab teha? See näitab alguses
toaga nstmata olewat. Maitsmisel on ainult siis mõte sees, tui
hästi maitsewat toiduollust halwast osatakse ära lahutada. Meie,
inimesed ja teised loomad, walime enestele wõimalikult ikka parema. On's taimel üts kõik, kas talle „räimeleiba" antakse wõi
„pannkooki" ? Ka siilllohal ei lase taim ennast petta. Mõningad
seened on iseäranis suured maiasmokad. Wõta toõrdlemata wäike
osakene nende armsamat maiusrooga, patte see n i i , et taim seda
katte wõib saada ja sa näed, kuidas taim juba kaugelt maiustuse
poole ruttab. ШпЬа wõib neid ta surmawate kihwtistc olluste
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juurde meelitada, ilma et uad seda oma ahnuse tuhinas tähelegi
pauetsiwad. Igal taimeliigil on oma teatawad ollused, mida uad
tinge euam animstrnimb. ftitteriab armavtawad töige rohkeni
talisoolasid, samblascemue-idutesed — õuuahapet, sõuajala idnlesed
— snhlrnollnsid.
Tahtmata tõuseb tüsimus: tas taim meie tõmbel la kuulma
ja nlgelma peats?
Sagedasti loeiue luuletujutustest kirjanduses, et tõrge mets
kuulatades asja päält toaatas, mis tema all tehti, — tuid sellega
ei wõi rehteudada. Teadus teab laime kuulmisest toaga lvähe,
ueude uägemise organist peaaegu mitte midagi. Dn tähele paudud,
et kõtoad toonid päris mõjuta taime kohta ei jää, kuid see tuleb
õhuwärisemisest, mis tasakaalu äramääramise orgaui päälc mõjub.
Muid tegelikus elus teeb see ükskõik wälja, sest meie luululise
organ reagerib ka ainult õhupõrutuste pääle.
9&\ oleme niiüb lühidalt taime waimuelu tähele pannud.
Kus ei ole meie suuuitud taime meelcsid inimese omadega wõrdlema?
Kahtlemata! Kas ei leia meie lillekese juures aasa pääl ncidsamn
elundist, nagu meie eneste juures: tundmine, maitsmine, haistmine,
nägemine, nuilminc — muidugi, ainult wähem wälja arenennd,
tnid selle Pääle toaatamata tnnncwad mõned taimede organid
wälimise ilma mõjusi palju peeuemnlt kui meie, inimesed,
^läitliseks teab noor porgandi õiekobar õhtul juba ette ära, tas
külm öö oodata on wõi soe, kuna meie sellest aimatagi ci tea. —
Ilm pole tõepoolest mitte niisugune, nagu ta meile esimesel
silmapilgul paistab. Meie silm petab meid ! Taimele, kelle meeleriistad
tõik meie omadest ehitnsewiisi poolest lahku lähemad, ci näita
maailm wististi mitte niisugune olcwat, nagu meile. Alamad
loomad saaioad maailmast toististi teifcti aru kni meie. 9tn siis,
tõsist asjade seisukorda maailmas ei tea meie; see, mis meie enesele
silma abil ette maalime, on ainult üks ilma ä r a t u u d m i s e w i i s,
nii tunnen« meie i s i k l i k u l t . Iuimeue ou edenemise teel — wõib
olla aastatuhandete järele paistaks talle praegune ilm hoopis teiseri.
Meie oleme lõpnle jõndnnd! Illsti asi ilmas pole jäädatv.
Ühes ajaga muutuwad ilmas asjad, muutuwad waated, muutume
ise. siõit läheb aegamööda, loodus ei salli hüppeid ega imetegnsi.
Wagad muinasjutud ilma ja inimese loomisest jäägu armsaks ajawiiteks neile, kes ahju Pääl nilist.vvad, kellel kohta ci ole eluwõitluses
— ^9 —

oma olemise ja tõe eest. Urge Шк endid nendest eksitada, kes
tõele tõkkeid püüawnd teha, kes tõendawad, nagu oleks praegune
ilm mõne imeteo läbi süudmud, waid umige uuema aja teadust,
siis tulete itta enam ja enam otsusele, et t u n d e - e l u s l o o m
m u u d m i d a g i ci o l e kui k a n g e s t i e d e n e n u d t a i m ,
kuna w ä h e m c d e u c u u d l o o m a d t a i m e d e g a t ä i t s a
ü h e t a o l i s e d on j a et p r a e g u n e i n i m e n e m i l j o n i t e
a a s t a t e j o o k s u l a l a m a t e st o l e w u s t e st w ä l j a о ii
a r e n e n n d j a e t k o g u u i w ä i k e õ i e k e ne n u r m e
n õ l w a l s i n n e f i w a n e m on, k e l l c s t s i n a , uhke l o o duse k u n i n g a s , oled p õ l w e n e n u d .
R. H. Francs järele Dl. Tatz.
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Inimene emaihus.
Inimese kaswamfsest emaihus cht immest* embryologiast ei
ole meie teades iseseiswa kirjatööna Eesti keeles weel midagi
põhjalikumalt ilmunud, kui üksikud katkendid arstiteaduslise sisuqa
raamatutes maha arwata. Ka järgnew kirjatöö ei taha midagi
muub pakkuda, tui ülewaatliktu pilti inimese embryoni ehk loode
kaswamisest, kus juures iseäranis juurde lisatud pildid, mis
embryologia ja anatomia yperaamatutest wõetud ou, sisu selgitama
saawad. Embryologia ou kaunis laialdane ja iseenesest õige huwitaw
teaduseharu; tema paremaks arusaamiseks ou aga tingimata
anatomilisi eelteadmisi tarwis, tui iseäranis üksikute kehaosade
kaswamist ja edenemise käiku tähele tahetakse panna. Täielikumalt
inimese embryologiat, inimese kaswamist emaihus seletada ei ole
selles raamatus mitte wõimalik, lepitagu siis ainult selle lühidalt
kokku seatud kogupildiga.
Mõik elu tuleb wimast. (Ornne vivurn ex ovo.) Selle
lause seadis Marl Erust v. Baer üles, kelle ausammas Tartu
Doome mäge ehib. See lause on maksew ka inimese kohta.
Munarakukene, mida meie waewalt palja silmaga näeme
ja mille läbimõõt 0,2 mm on, ja seemnerakukene, mida meie alles
suurekstegewa klaasi all ära tunda wõime, need on need kaks ollust,
millest elawad olewuied ja nende hulgas ka inimene, wälja kaswab.
Muna- ja seemnerakukeue sisaldawad eneses mitmekesiseid
wanemate ja esiwanemate omadusi, nende kaudu nuheldakse wauemate patud laste katte. Meie leiame terweid perekondi, kus
ühesugused waimuomadilsed: muusika ja kunsti anded, peretondlised
haigused, iseäralised kehalised tundemärgid põlwest pdlweui edasi
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kantakse. J a kes lm need edasi kandjad — pisikesed, paljale
silmale pea nägemata rakukesed!
Üteldakse: sugutatud munarakukeses peitub pärimuse saladus,
seemne- ja munarakukese südame olluste (Kernsubstanz) segu ongi
see wanemate omaduste edasikandja ja see segu sisaldabki
eneses seda jõudu, mis tu leiva se
elawa olewuse edenemise sihi
ära määrab. Selle wastu ei
waielda, tuid sellega ei ole
päriwüse saladus ta weel mitte
selgitatud.
Meie küsime: kuidas wõib
see pisikene olluste segu edenernist juhtida? Kas selles segus
enam muud midagi tegew ei
Piit nr. I. Inimese munaralukene. ^e, kui mõlemate rakukeste
füsikaliste ja leeiuialiste jõudude
mäng? Ja tõepoolest, mis asi on siin sihiraiuja, kes ou fee
mfener, kes siin teatama kindla plaani järele ehitab?

Meie seisame siin sügawa saladnse се*. Kuidawiisi nimetatud raku
keste segu töötab, ei tea meie weel
mitte, aga et ta tegewuses on, et ta
loob, seda meie teame.
Kui muna sugutatud on, on ta
pärimus lõpetatud ja wanemate mõjule
piir pantud, ainult ema saadab kasivawale idlile weel toitu.
Walmuwd muna pudeneb ninna- до ,„ 2 . KoiMnch mu«,
sarja knljest lahti ja sattub iseäralist
neljanda päewa lõpul.
täitu mööda ematnpe kaudu eiuakotta.
linne tui ta aga eiuakotta jõuab, töötab ematoja ilauaht tema
jaoks iseäraliku ümbriku (decidua), mille tulge ennast munarakukene liidab.
Ragn iga teisegi looma jnnres, nõnda hatlab ta ininiese
ninnaraklileiie pärast korda läinud sngntanlist jaguuema. linti
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kahels, siis neljaks, kaheksaks jne., kuni sellest rakukeste kogust
iuiiueue wälja kasUfab.

Pilt nr. 3. Kodujänes« nuum kümnendal päewal.
Inimese muna on, nagu öeldud,
0,2 mm läbi mdõttzs. Ta on hariliku
rakukese sarnane, nagu pildi pääl nr. l
näha on.
Et inimese muna ja selle esialgne
lagunemine ja selle esimesed astmed weel
tuudiuata on, siis tasutakse seda jaguneuiist teiste imetajate loomade juures
lahele panna. Iseäranis on kodujünese
uiuua jaguueuiist uuritud. Nende uurimiste põhjal tuõib aualogilisel teel la
inimese uiuuaralutese jagunemist enesele
ette tujutada.
Kodnjänese muna jagunemine haktab 10—14 tuuui järele pärast sugutauiist. Muuaraklikeue jaguneb kaheks
mitteüHesuurnfeks sioolets. MVlemad pauled jaguilewad опт korda poolels jue. m 4 .
. M
' '
'
Pilt nr. 4. Vtunafns cn
%кюІ jagudest он suuremad ja paal
fojaõ teise nädala lõpul.
—

!>.'}
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neist wähemad. Suuremad asuwad keskpaika, wähemad asuwad
suurematele pääle, kus juures wähemad rakukesed ruteuiiui jaannewad kui suuremad.
Warsti omandab muna omale sarnase kuju,
nagu pildi pääl nr. 2
näha 011, kus rakule 5 te sisemine kard
wälimise karraga aiPüt m\ ö. Umbes kahe nädala wanune
uult ühest kahast üheudatud ou, tuua ueude

inimese foobc.

wahel ruum wabaks jääb, mis
Vedelikuga täidetud au ja mis
blastoderma - paieks kutsutakse.
Niisugune on kadujäuese muna
oma kaswamise neljanda päewa
lapnl. Järgmistel päewadel
sünniwad blastaderiua - põie
seintes tähtsad muudatused,
mille tagajärjel nad kolmeks

osaks jagunewad: wälimisea,
keskmiseks ja sisemiseks kaareks
(ecto-, rneso- ja entoderrna),

millest laade') mitmekesised
üksikud osad ja kehajaod wälja
kaswawad. Need muutused
sünniwad just sääl, kuhu rakuteste sisemine kogu an asunud.
Fee koht iiimetatatse laadeWäljaks

(агеа

embryonalis),

sest et säält laade wälja kaswab.
Lood« - wälja tagumisel
poolel hakkawad rakukesed ruttu
Pilt iiv. 6. Inimese toude folnmuoa
kaswama ja jaguuewad piternädala lõpul.
guse jaaueua, mis eneses laade
esialgset idu sisaldab Kümne päewa järele ou ninna omale sarnase
tnjn omandanud, nagu pildi pääl nr. 3 näha au
К tioottt — cmbvijo.
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Amnions) pää j a saba woldid он selqesti näha, Msamuti
allontltts'e^) idud.
Nendest lühikestest seletustest jcitfiib, et inimese miurnrafnfese
esialgsest laswamiseft arufaad«, mis arwatawasti niisamuti sünnib,
lUltzu teistel imetajatel luainadclgi.

Pilt nr. 7. Inimese foobe neljanda nädala lõpul.
Inimese munaraku kaswamist teise nädala lõpill on mitmed
teadusemehed kirjeldanud.
1) Amnion - õhuteiie, lsbipaistew feft, mi? foobc fefgo \a fiilgcfib fataf».
'^) Nllontois llhendaw side loobe ja djimuifi »ahel (фогіои
bla?toderma-põie sein pääle loodewülja).
— 95 —

IKrgnewas pildis иг. 4 ом kahe nädala wcmnfe munafeis
emakojas näha (лЫшашп järele). Emakoja seina katab ilanahast
iväljakaowannd kord (decidiia), niis ühest kohast palju patstnn on
(decidua serotina) ja mille sees loode toit ripnb. Loode idn kfe
on poic sarnane. &utda£ sarnane loode lähemalt sibnitsedes
wälja näeb, wõime pildi pääl nr. :> näha. Loode pää on selgesti
näha, loode ise on bla^toderina põiest tnntawalt lahiitatlid, pääajn
põietesed tulewad nähtawale, südame algus on torn sarnane, näha
on 14—15 üksikut lmget eht niyotom'i, pää alumise poole küljes
on snn awans, knid jälgegi ei ole weel ei silmadest ega tõrwadest,
ei tätest ega jalgnst.

Pill nr, x. Umbes 33 päewa
wanune loobt.

Pill nr. 9, Inimese loode
kuuendn nüoala lõpul.

Kolmandal
nädalal
omandab
loode
kindlama kuju.
Tekiwad pääajn ja silma põietesed, tnnlmise kotikesed, lõpuste
poognad ja praod; sama nädala lõpnl ilmunuid jnba täte ja jalgade
algiividnd. Kolmanda nädala loodeid on tükki 12 kirjeldatud.
Pildi pääl nr. (> wõib ühe sarnase loode tüüpilist kuju näha.
Neljandal nädalal kaswab loode jõudsasti. Loode on
tõweras koos, nii et pää ja saba totkn pnntnwad. Lõpuste
poognad, kõrwad ja jnba nina on selgemini näha, süda on õige
suur. Üksikuid pääajn jagnsi wõib kergesti naha läbi äratnnda.
Mis silmadesse puutub, siis on silmamuna idn jnba olemas, käte
ja jalgade algns on selgesti näha. Neljanda nädala lõpul
näib loode nii wälja, nagu pildi pääl nr. 7 näha on.
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Wiiendal nädalal kaswab iseäranis jõudsasti loode pää,
fus juures nägu omale selgema kuju omandab, pääle selle weel
käed ja jalad.
Kõik pääaju jaod kaswawad ruttu, haistmise augud lähewad
sügawamaks, kus juures nende wälimifed ja sisemised ääred
huulteks lujunewad. ©uu oli nädala algul suur ilma wormtta
auk, tuua ta uädala lõpul pikerguseks praoks kujuneb, iiõrrn

Pilt nr. 10, Inimese fllmanäo lliijuncininc kolüiandast nädalast kuni
loliiianda liin alguseni
omandab
kindlama wälimise kuju, käte ja jalgade otsa
ilmuwad esialgsed sõrmed [ja mannad.
Wiieudal nädalal on
saba oma kõwera, peenikese otsaga kõige rohkem silinapaistew.
Loode pikkns on selle juures juba 15 mm., tuua pää ja kael
poole osa terwest loode pikkusest wälja teemad. Pildi pääl nr. 8
wõime umbes 33 päewa manust loodet näha.
Kuuendal nädalal ei kaswa loode mitte uii ruttu. Ta
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on küll nädala lõpul umbes 5 mm. pikem, kuid fee tuleb enam
sellest, et ta pää rohkem püsti ja selja sirgemaks ajab. Walimine
kuju saab aga rohkem iuimese sarnaseks. Pää on ikkagi weel õige
suur, näo jooned tulewad aga selgemini nähtawale, nina on madal,
tekiwad silma laud, alumine lõug; walimine kõrw omandab
iseloomulisema kuju, käed ja jalad kaswawad jõudsasti, sõrmed on
selgesti tunda, küünarnnkid ja põlwed tungiwad ettepoole, saba
innbritsewate kehajagude kaswamisega kaob saba ise rohkcm ja rohkem ära. Kuue
nädala wannst loodet kujutab
pilt ur. 9. Teise kuu lõpul
ou loode umbes 25—30 mm.
pikk ja 12—30 gr. raske.
Pää on ikkagi weel liiga
suur. Silmalaud, nina, hnuled ja walimine kõrw edenewad jõudsasti, nina on weel
madal, ninasõõrmed on aga
üksteisele rohkem lähenenud,
põsed hästi wäljakujuuenud.
Teise kuu lõpul näeb uägu nii
wälja, nagu pildi pääl nr. 10
joonistus nr. 4 seda kujutab.
Kael on selgesti näha,
aga ta on weel lühikene;
koht on täiesti juba wälja
lujuueuud. Nabanöör, mis
loodet cmatoogi külge köidab,
on 8—10 mm. pikk. Käed
Pilt ur. 11. Inimese loode teise tun lõpul.
ja jalad on jõudsasti edenenud, sõrmede keskel on pöial selgesti tunda.
>tahe kuu jooksul on loode omale kindla inimese kuju
omandaimd, nõnda et teda ka harinemata silm juba ära wõib
tunda. Pildi pääl nr. И tnnneme meie jnba selgesti tulewase
ilmakodaniku ära.
Nagu öeldud, on kahe kuune iuimese loode juba iuimese
sarnane, kuid ta ei ole kaugeltki weel inimene. Tähtsamad kehajaod
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on tüll koil juba olemas, аос irno peawad weel palju täienema
ja oma kujugi muutma, euue kui loode ilmale tuleb.

Pilt nv.

Wiie fini wanune inimese loode.

kolmanda kuu jooksul tekiwad küüned, edenewad walimised
suguosad.
Relzandal tuul ilmuwad juuksed, kuna peenikene
udukarw terwet keha katab. Äieljandal kuul on loode sedawõrd
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juba kaswanud, et enneaegsed sünnitused sest east juba mitu tundi
elada wõiwad, luua aga alles seitsme luu wanusel lapsel lootusi
on täitsa elawa jääda.

Pilt и . 13. Inimese kaswamine emaihus.
Huwitust wõiks weel pilt nr. 12 äratada, Ш meie wiie luu
wauust last näeme. (Suurt wahet selle ja lade luu wanuse wahel
—
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enam ei o(c, nagu meie seda endistes kujutustes näeme, kuna
Väliselt wiie kuune laps omale rohkem inimese kuju on omandanud.

Pilt »r. 14, Plaeelltar»wererittgjöuts ішшск loode juures.

Hääd wõrdlewat iilewaadtt pakub pilt nr. 18, kus meie
terwet inimese kaswamise käiku emaihus lahele wõime pauna.
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Säält wõime näha, kuidas lihtsast wormita massest lühikese aja
jooksul inimese laps wälja kujuneda wõib. On tuudmus nagu oleks
siiu imedega tegemist, täis saladust ja arusaamatust, kuid kiudlate
looduse seaduste järele.
Selle kohta ou palju waieldud, kui kaua õieti raslejalgsus
kestab, s. o. kui kaua inimene emaihus kaswab, enne kui ta ilmale
sünnib, luid täpipäält ei ole seda aega siiski ära määrata suudetud.
Meil ci ole rastejalgsuse aja alguse määramiseks ühtegi abinõu
käepärast, sest et meie seda silmapilku mitte ei tea, kunas numa
just sugutatud sai. Harilikult hakatakse rastejalgsuse aega wiimastest
tuuriietcst arwama ja ta kestab üleüldise arwamise järele 270—
280 päewa.
ШШ oleks weel tarwis teäda, kuidas laps emaihus hingata
saab ja millega ta ennast toidab.
Hingamise ja toitmise juures mängib weri pääosa. Kui
meie hingamise juures õhku lopsu tõmbame, wõtawad punased
weretehakesed sissehiugatud õhus olewa hapniku õhukeste kopsu
seinte kaudu wastu ja kannawad ta keha mööda laiali. Hapnik
ühitieb sääl süsinikuga, mille ühenduse — söehavpe — weri jälle
kopsu kaudu wälja saadab. Niisama ka toitmisega. Mui toit kohus
küllalt wedelaks on saanud, imeb weri ta oma sisse, kus juures
walged wereliblekesed toiduaineid kehamööda laiali saadawad. See
on üleüldistes joontes nii.
Emaihus saab laps nii hapnitkn tui ta toitu ema werest.
Ema toidab oma last were kaudu. Lapse emalojas wiibimise ajaks
tekib sinna emakool (placenta). Emalool liidab ennast emakoja
sisemise seiua külge, ehk õigemiui, ou üks tema jagu. Emakoogi
sisemise ehk waba poole küljes ou nabanöör, mis loodega ühenduses
ou. Emakool on kahest poolest ehk korrast toos, walimine eht
emapool ja sisemine ehk loooepool. Loode eht embryoui weri
woolab nabanööri kaudu, milles kaks were tuiksoont on, emakoogi
poole, kus weresooned paljudeks pisikesteks harudeks jagunewad.
Niisama tungiwad emakooli ka emaka weresoonte harud. Ei ole
mitte teäda, kuidas ema ja lapse weri emakoogis üksteisega tokkii
puutuwad, kindel ou aga, et sääl ema ja lapse weri üksteisest lahus
oma sooni mööda woolab, ja et see kokkupuutumine mitte saruaue
ei ole, kus mõlemate weri tõsiselt segatud saaks. Nn saab laps
walmist toitu ema werest, mida ta mitte seedida ei pruugi, ja
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organismusele tarwisminewat hapnikku, ilina et ta kopsu selle juures
tarwitaks. M e i l on wäike ja suur were ringjooks. Wäikese were
ringjooksu kaudu ajab süda werd läbi kopsu, kus weri wälise õhu
hapnikuga kottu puutub, suure were ringjooksu kaudu terwet teha

Pilt nr. 15.

Wäitc ja suur were «ingjools

mööda laiali. Loodel on wäikese wereringjooksu asemel placentarwere ringjooks. Wiimast wõib selgemalt pildi pääl nr. 14 näha.
Зсс oleks lühikene ülewaade lapse kaswamisest emaihus, kus
päärõhk"» piltlikkude kujutuste pääle on pandud, selle juures pikematest seletustest ja üksikute kehaosade edenemisest mööda minnes,
—
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mis ka selle kirjatöö ülesanne ei ole. Kahe asja pääle tahaksin
siiski weel tähelepaneinist pöörata.
Eespool oli juttu loode lõpustest ja sabast. Kuidas need
on siis sinna sattunud? Siin peame biogenetilist põhjusseadust
meelde tuletama, uimelt: i g a o l e w u s k o r d a b o m a k a s w a l» i s e s l ü h e n d a t u d k u j u l k õ i k i n e i d a st m e i d sel c d e n e m i s e t e e l , m i s t e m a e s i w a n e m a d l ä b i on t e i n n d .
Meie teame, et kõik elawad olewused, nende hulgas ka inimene, ühest
ühisest algolemusest wälja on kaswanud. Järjelikult peaksiwad lõpuksed
inimese loodel seda seisukorda ära tähendama, kus inimese esiwanemad kalasarnased wees elutsewad olewused oliwad, niisama saba
meie ligemaid esiwanemaid ahwisi mceldctulctama. Descendenztheoria
ehk edenemise õpetuse kohta ou meil juba kaunis palju ilmunud, nii
et seda siin pikemalt harutada ci maksa.
Igatahes arwatakse inimesel umbes sada sarnast keha osa
olewat, mis tal omal ajal küll tarwilikud ou olnud, muutunud olude
tagajärjel aga tarwitusest ära jääuud ja uüüd weel kõdunenud,
rudimenteriwas olekus alles ou. Pääastmeid edenemise käigust
kordab inimese embryo, seega on sündinud laps üheks tähtsamats
jaamaks sellel edenemise teel, mille lõpusihiks inimene oli.
H. Vebane.
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liinMiscst.
Toidu llined, mi* äraseedimise järele meresse on imbunud,
saawad were soonte kaudu igale paole kehasse laiali kantud.
Iuuksfoonte (kapillai'idc) seintest läheb were wedelani osa läbi ja
et jnukssooned otsekohe rakukeste wahel asuwad, siis puntub weri
otsekohe nende kandu rakukestega kokku. Elawad rakukesed korjawad
sellest wedctikust toitwad ained wälja ja põletawad ucid omas
tehas «rakukeses eneses) hapniku abil ära. Sellest põlemisest, nagu
igast harilikust pdlemisestki, sünnib soojus, mida rakukene omaks
elamiseks ja liikumiseks tarwitab. Nagu juba nimetatud, sünnib
niisugune põlemiue hapniku abil. Kui hapnikku ei oleks, siis ei
oleks ka põlemist ja selle tagajärg oleks rakukeste surm. Nende
pää elutiugimiue — soojus — puuduks.
Igaüks teab, kuidas toidu ained kehasse lähewad. Kuidas
peaseb aga hapnik rakukeste juurde? Wiimase kuumuse üle katsume
järguewates ridades selgusele jõuda.
Kõige lihtsam rakukeste hapnikuga kokkupuutumine ou muidugi otsekohene. Niisugune kokkupuutumine ou aga pea wõimata, sest otsekohe wõiwad ainult keha walimised ja sisemised katerakukesed, mis otsekohe õhuga kokku puutuwad, õhust hapnikku saada,
nagu näituseks naha rakukesed, nina ja suu õõnsuste tate-ralnkesed,
tuua aga tõik teised rakukesed ilma peaksiwad jääma.
Hapniku kehasse minekut nimetatakse h i n g a m i s e l s.
Hingamise ülesanne on hapniku kehasse toimetamine ja pääle selle
põlemisest sündinud söehapn wäljasaatmine.
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Hingamine sünnib pääasjalikult kopsude kaudu. Tehtakse
wahet kahesuguse hülgamise, w ä l i m i s e ja s e e s p i d i s e hingamise wahel. Wälimise hingamise läbi saab hapnik wälimisest
õhust weresse toimetatud, kuna seespidine wõi seesmine hingamine
j u u k s s o o n t e s (kapillarides) woolama were ja ueid ümbritsewate
rakukeste wahel sünnib.
Nagu juba korra nimetatud, sünnib hingamine kopsude kaudu.
Kopsud, kui neid ligemalt waadata, tuletawad wiinamarja kobaraid
meelde. Hingamise lõõr
jaguneb esiteks kahte harusfe, mis b r o nchi d e
uime kannawad. I g a niisugune toru (bronch) jaguneb omakorda ikka rohkem ja rohkem peenematesse harudesse, mis ikka
weel bronchide nime kannäwad. I g a niisugune
bronch lõpeb wiimaks
põietaolise kotikesega,
mida k o p s u a l w e o l a k s nimetatakse. Alweola, wõi kopsu põiekese
ehitus on järgmine:
Bronchi kulles, tui ta
ftttrf, hingamise lõõr^bronchid ja inimese ^
.Q
^
e{ ^ . ^
lõppema hakkab, ilmuwad muhud, wiimased on seest õõnsad. Wiimaks lõpeb
bronch ise põiekese näol ära. Põis on ka seestpoolt tühi,
knid seinade kulles on hulk wähekesi, mis hobuste wõi loomade
latrid meelde tuletawad. Põie seiuad on õhukeste rakukestega
kaetud. Nende raknkeste all on terwe wõrt jnukssoonesid. Nõnda
näeme, et kopsud õieti põickestest koos seisawad, mis hingamise
lõõriga mitmesuguse jämedusega tõrukestega (bronchidega) üheudatud
on. Kopsu põiekescd ja torukesed (brouchid) on üksteisega töitkoe
abil ühendatud.
Hiugamise lõõr on toru, mis eespool söögi lõõri on. Ülemine hingamise lõõri ots on natukene laiem ja kannab kurgu nime.
—
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Hingamise lõõri seinad on ftõrnpšluuft, mis hingamise lõõri kokkulangemise eest hoiab. Kui mikroskopi all hingamise lõõri ehitust
tundma õppida, siis leiame, et temas kolm korda on: 1) sisemine
kord, ilauahk, mis ainult mikroskopi abil nähtawaid karwatest kannab,
nõndanimetatud wirwendawad kate-rakukesed; nende karwakeste ülekanne on ila, mida ilanahk wälja töötab, kurku saata; oina liigutamisega, mida wirwendamisets wõiks nimetada, täidawad nad
oma ülesannet wäga hästi: 2) keskmine kord — lihaksete kord,
kus krömpsluu sees on ja 3) kiudline kord; seesama kord katab ta
lopsusid ja rinnakoopa õõnsust seestpoolt. Nagu juba nimetatud,
haruneb hingamise lõõr esiti kaheks ja siis ikka edasi peenemateks
ja peenemateks torudeks. Kõikides nendes
torndes on itta krömpsluu sees, aiuult
selle wähega, et hingamise lõõris eneses
trõnipsluu hobuseraua taoline on, see
tähendab, üks külg on lahtine, kuna
bronchides (torudes) juba täied rõngad
olemas on ja wiimaks on kõige peenemate tõrukeste terwe seiu krõmpsluust.
Sellest ou näha, et torukesed kokku wajuda ei saa ja sedawiisi saawad kopsu
põiekesed alati wärsket õhku.
Inimese kopsudes on kaks jagu:
parem ja pahem kops. Parem tops
35pu аішеоіа läbilõige.
oma korda jaguneb kolmeks jauks, tuna а) lõpu bronch (tont); b)
pahemas topsus ainult kaks jagu on. аішеоііі (lopsu põiekese бон*
fnõ); c) alweola (lopm põie«
Igasfe jaosse läheb bronch (toru), mis
kese) wahekesed.
jaos eneses peenemateks torudeks jaguned. Chf, mida sisse hingatakse, läheb hingamise lõõri kaudu
topsudesse ja jaguneb sääl bronchide taudn laiali, kuui ta wiimaks
kopsu põickestesse jõuab. Ziin lahutab õhku werest aiuult õhukene
rakukeste kord, mis topsu pöiekesi (alweolaid) seestpidi katab, ja
et otsekohe selle katte all juukssooncd on, siis ta õhukesed juutssoonte seinad. Muidugi mõista, et need rakukeste korrad nõnda
õhukesed ou, et uad mingisugust takistust õhu ja were ühinemise
wahel ei tee.
Kops töötab nagu lõõts. £l)t läheb sisse ja tuleb wälja.
Niisugune tottulitsuja ja wäljawenitaja on rinnalnud. Kopsude
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ümber on weel õhukene kotikene. Kotikene ise on rinnaluude külge
kinnitatud. Rinnaluude ja kopsude wahel on kotikeses wäikene wahe
olemas. Kui nüüd rinnakoobas suureneb, siis peawad ka kopsud järele
minema, sest et wahe, mis kopsude ja rinnaluude wahel on, wälimise õhuqa kokku ei puutu ja sedawiisi wasturõhumist ei awalda,
kuna kopsud wälise õhu rõhumise all on. Walimine õhk, mi*
kopsu põiekestesse tungib, sunnib kopsusid suurenema. Wäljahiugamise ajal wajuwad aga kopsud kokku ja litsuwad enesest õhu wälja.
Koik õhk ei lähe aga wäljahingamise ajal kopsudest wälja.
Osa jääb siuua. Sellepärast on kopsud ikka suuremad kui nad
harilikult peaks olema, kui nendes enam õhkn ei ole. Kui inimest
rindu ou haawatild, siis peaseb walimine õhk rinnakoopasse ja
kopsud langewad hoopis kokku. Misügufe haawaga inimene ci saa
enam hingata, sest et walimine õhk kopsudele pääle rõhub, topsu
põiekestes on ta walimine õhk, ja sellepärast on mõlemalt poolt
õhu rõhumine ühesugune.
Inimene hingab l8 korda nmtutis, tui ta täiesti rahuline
on. Laste hingamine on sagedam: iseäranis rnttn hingawad
sündinud lapsed. Hingamise pääle awaldawad oma mõjn mitmesngused walimised olud, nagu näituseks teha harjutused, liigutused ja
ka äritus.
Nagu juba nimetatud, sünniwad rinnaluud topsu wälja
wenüna ja kokku minema. See sünnib tõik ilma meie tahtmiseta.
Meie mhtewõim ei saa hingamist jnhtida. Kui teegi tatsnts hingamist kinni pidada, sus läheks see teniale ainult mõneks silmapilguks
korda, ta ei suuda kuigi kaua hingamata olla.
Kui hingamist kinni pidada, siis ei saa weri tanoilitku osa
hapnikku ja söehapu jääb meresse. Niisugune olek mmdugi mõista
ei wõi taua kesta. Kopsude abil hingawad pääle inimese ka imetajad loomad; nende kopsud ou iuimeste kopsude sarnased.
lindude kopsud on wammisarnased, mille õõnsused elundite
wahel olewate õhnkotitestega ühendatud ou. Õhukotilefed ise
oma korda on luude õõnsustega ühendatud, kus õhk sees on.
«Lindude luudes ei ole üdi, nagu see imetajate loomade luude
õõnsuses on.)
stoomcljate kopsud seisawad üksikutest põietestest toos. Murudel
ou üts pool kopsu koguni wäljaareuemata jäänud: teine pool
selle wastu ou pikuti, keha kohaselt wälja weninud. Konnod
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suruwad oma topsudesse õhtu turgu tontcstc abil, mis loäljawenida ja tõttu tistuda wõiwad. Weuoc hingamine süuuib järqmisel wnsil: tonn pigistab nina augud finni ja surub turgukotikesc
tottutistumisc abil õhtu turgu laudu kopsudesse. Kurk awaueb
nendel ainult hingamise ajal, luua magusas oletus turgu auk finni
on. Kilpkonnad täidamad imemise abil oma kopsusid õhuga.
.Kahepaiksetel on kaks lihtsat kopsu, mis imetajate loomade
topsude põite (alweolade) sarnased wälja näewad. Vahe on
ainult suuruses. Kum oma muutuseni hiugawad uad nooremas
eas lõpuste abil, tuua mõued ueudest
ta edaspidi nagu taladki lõpuste
abil hiugawad.
Lõpukseb on mees
hingamise tarwis määratud. Nemad on
weresoonekestcga kaetud ja täidawad
sedawiisi otsekohe üheudamisc ülesannet.
Mõnedel kaladel on pääle lõpuste la
weel sisemise hingamise <organ» elund,
nõndanimetatud ujumise põis olemas.
.Sialabc seas on ka niisngnseid, kes soolitäte abil hingawad (cobitis). Niisugune
hingamine sünnib siis, tui taladel õhupuudus ou, tui nad näituseks pori sees
peawad asuma. Nemad neelamad wee
pinnal õhku ja et nende seedimise eluudid oma ehituse poolest wäga lihtsad
on, siis läheb hapnik otsekohe soolikate
Putukate trachead.
meresse.
Pntutad hiugamad tracheade kaudu. Trachead on õhutorud,
mis termes tehas laiali on laotatud ja ou otsekohe wälimise
õhuga ühenduses. Torude augud, mis wälimise õhuga tõttu
puutuwad, wõiwad ta kinni minna. Pututatel ei ole were ringwoolu selles mõttes liagu see loomadel on, kes kopsude abil hitigawad. Hapuil läheb trachea torude kaudu igale poole kehasse
laiali, tuua topsudega loomade juures weri kopsudega kokku peab
puutuma; ainult sel teel ou werel wõimalik ennast uuendada.
Ämblikud hingawad tracheade ja õhnkotikeste abil, wähjad
lõpuste abil.
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Limulised hiugawad enamasti lõpuste abil. Tigudel näituseks
ou topsud ja lõpuksed olemas.
Usfib hmgawad lõpuste abil, mõnedel" ueudest läheb hapnit
soolikate kaudu meresse.
Iseäranis huwitaw on mitmesuguste parasiitide hingamine,
kes teiste loomade soolikates elawad. Peaks arwama, et nende elu
soolikates wõimata ou, sellepärast et soolikates olemas õhus wäga
wähe hapnikku ou ehk ka sugugi ci ole. Siiski näeme, et see wastupidi on. >tatsed on selgeks teinud, et niisngused ussid (parasidiid)
hapnikku kuigi palju ci tarwita. ШЬ wõiwad ilma hapnikuta
terwete Päewade kaupa elada.
KVige alamal astmel olewatel elaioatel loomadel ci olc iscäralisi hingamise cluudisi olemas. Nende hapniku tanoitus lepib
sellega, niida nad loolisest õhust wõi wcest, kus nad elawad, saawad
ja mis otsekohe nende kehaga lottn pnntub.
Were ühinemine hapnikuga sünnib lopsu põiekestes. Sisse
hingatamas õhus ou umbes 20 jagu saja jao päälc hapnikkn ja
neli sajandiktli jogu saja jao pääle söchapnt, tnna wäljahingatawas
õhus hapnikkn umbes 16 jagu saja jao pääle on ja söehaput
4 jagn saja jao pääle. Sellest näeme, et hapnikkn 4 jao wõrra
wähenenud on, tuna söehaput sada korda rohkem on.
Hapnik, mida iga elaw loom tarwitab, on kas õhnst ehk
weest pärit, selle järele kas loom tuumi maal ehk wees elab.
Harwemini tuleb ette, et wec-clauitud sunnitud ou aegajalt weepinnale üles tõusma, et õhku sisse hingata. Seda peawad, näitnseks meres elawad imetajad loomad ja magedates wetes asuwad
putukad, ämblikud ja teod tegema.
Sellest lühikesest ülewaatcst näeme, missuguseid astmeid hingamine läbi on teinud euue kui ta niisugusele täiusele on jõuduud,
uagu ta praegu topsude abil hiugawate loomade juures ou. Huwitaw ou ta weel sellepärast, et sellest näha on, tni tarwiline
hapnik on ja missuguseid teesid ta peab otsinrn euue kui ta werega
ühendusesse saab.
A. Koger.
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Eesti rahwas wõib w a i m l i s e l t
ja m a j a n d u s l i s e l t alles P o l i t i l i s e s w a b a d u s e s tõsiselt ede«
ueda. Et meie Ühes muude rahwastega politilifele wabadusele jõuaks, peab
Wenemaal k о usti t u t f i u u rahwameelses waimus wälja arenema !
Kodumaal peab l a i a l i n e u u: a w a l i t s u s rahwameelsel alusel
maksma hakkama, et laialised rahwaliigid omawalitfufest linnas ja maal,
fouli, kiriku ja kohtu põllul osa wõtma pääseks, rahwa keelele aga igalpool
tarwilik tähelepanek osaks saaks.
Eesti r a h W u s l i s c k u l t u r a edeueiuiue peab just r a h w a w a b a
i s e t e g e w u s e ja e l a w a o m a a b i pääle rajatud olema !
Ü h i c' t c g e w u s e korralduse abil tuleb kõiki jõudusid üleüldise edeneinise mõttes tööle panna. Rahwaelu aineliseks alaseks jääb aga Vestis m a a.
Kodumaa piuda tuleb meie rahwale p õ l l u t ö ö p õ h j a l i t u k s t e g e m i s c
ja w ä i k e m a a p i d a m i s e teel wõõraste wõimu alt tagasi wõita. Rahwakultura niinel tuleb «ahwusmajanduse ja hariduse abmõuudega ka w a t i u d e lt wõitlust m a a l a a s t a j a s u u r e p õ l l u p i b a m i f e w a s t u
alustada, et põhjaliku u'iiikemaaharimifc teel m a a t a i n i m e s t e s t i s e s e i s w a i d m a a h a r i j a i d teha !
Alkoholismufe wastu sihitud k a r s k u s e - w õ i t l u s e ja t õ u u t e r w e u d u s e teel tuleb Eesti rahwa elujõudu ja «t.u l e iv i t u l o o t u s t
kindlustada!
Nende juhtmõtete eest tagafikohkumata wälja astudes kutsub „Postimees" lõiki üles, teda selles wõitluses toetama ja usub kindlasti, et meie
rahwal korda läheb ühisel jõuul takistusi ära wõita ja Läänemere ranna
tähtsal kohal õitswats ja tugewaks läänepoolseks walliks sellele suurele riigile
saada, kelle saatust ta jagab.

„Ä'ostimeije" toimetuses on alaliselt tegewad: Päätoimetaja сапа. jur.
% Tõnisson, neiu M . &еШх, ) . )lwes, Ä. Jürgenstein, Dr. ф . Aallas,
Л. Liigand, A. Lossmann, A. Paulmeister, ЩІ Annd, <5d. M r g o j . t.
Mäliseio ttaastõöNst kodu- ja wäljarnaal ou „Postimehel" rohkeni
tui ühelgi teisel Eesti lehel. Sellepärast leiawad „Postimehe" weergudel
kõik kulturailma huwid rutulist tähelepanemist.
„^sstimelje" kirjanduslifes osas, jutunurgas, ilmub hulk pikemaid
ja lühemaid algupäralisi ja ümberpandud juttusid, kirjeldusi oma- ja wõõramaa rahwaste rlull ja loodusest, palasid teaduse ja kunsti kohta.
.Postimehel" on 1011 kaasanneteks •
l) Pille- ja »»ljaleht „Sädemed",
A. Hindrey, toimetusel; 2) Piltidena ilustatud
luunri „Lasteleht"; 3) „Postimehe latender" ja 4) „Postimehe" ilustatud Seinalalender. Mõlemad laleudrid saab issa tellija hiimata laasa.

5cUimisel,,nl»:
Aastas liožtifla 5.50 Гор., postita 4.50 lop.
n luud
..
2.75 „
„
2.25 „
1 luu
.,
55 „
„
45 „
Poolilute luude numbrid arwatalse 2 lop.
tüll ja voslimalsuls Pääle lell« Ю l,p. Wäl
jämaale 3 toida nädalas saates 7 r, 50 lop.
iga päew saates 10 r. 50 löv.
„Sädemete" eest on eraldi juurde malsta: aastas l rbl., poolesaastas 50 lop., weerand
aastas 25 lop. — „Lasteleht" eest tuled eraldi juurde malsta: aastas 50 lop., pooles aastas 25 !op„ weerand aastas 15 lop. — Kuulutuste nonpareille»rida 5 lop., lehe eesotsas
20 lop. «uulutus, mis ühelhoobil ta „Elus" peab ilmuma, malsab ? lop. nonpareille>rida.

(СЦ\ + *^ ..llootimeke" lühendatud waljaanne ilmub 1011. aastal kaks korda
^>.|Ді
nädalas wana hinna eest suurendatud tujul edasi. „Elu" politiliue seisukohi on seesama, mis „Postimehel". Leht tuleb
nüüd „Postimelje" numbri suuruses ja on joone alla iseäralise jutunurga sisse
seadnud, kus mitmesuguseid juttusid awaldame, suurel! osalt neidsamu, niis
päewalehes. Iseseisew pillidega Kaunistatud jutulisa tuleb wanal wiisil iga
numbriga ühes. .Flu" on odaw, aga seisukorra kõrgusel olew nädalaleht.
„ E l u " tellimisehind: aastas postiga 3 rbl, postita 2 r. 50 lop.. pooles aastas
l rbl. 60 lop. ja l rbl. 30 lop., weerand aastas 85 lop. ja 70 lop., luus 30 lop. ja 25 lop.

(Tellimise adress: ..postimees" eht „sslu" Tartus.

Neue keeles: Въ ред.

газ. П о с т и м е с ъ (Элу), въ гор. Юрьевъ (Лифл.).

Lahked lugejad ja muud mõttelised poolehoidjad, mõitke „postimehele"
järjest «ust sõpru ja lugejaid!
Unustades
„Postimehe" toimetus ja talitus.
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