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Darwin vaimustus 

tundmatute taimede ja loomade 
avastamisest. Kord ütles ta Bahias: 

„Jõudsin kaldale, kõndisin vulkaanilistel 
kivimitel, kuulsin tundmatute lindude laulu 

ja nägin tundmatuid putukaid lendlemas 
veel tundmatumatel lilledel … Milline 

imeline päev.“ 2  

     Esimesed nädalad merel polnud kergete killast. Darwin 
jäi väga merehaigeks ja ta nuputas päris kaua, kuidas 
võrkkiigele ja sellest maha saada. Kuid ta ei kahetsenud 
pardalolemist. Elevus ei kadunud kuhugi. Ta sai hästi läbi 
kahe noore mehega, kellega ta oma imepisikest kajutit 
jagas ning üsna tõreda FitzRoyga. Darwin oli kogu 
kaasavõetud varustuse turvaliselt trümmi paigutanud - 
püstolid, vintpüssi, teleskoobi, kompassi, mikroskoobi, 
märkmikud ja kogumispurgid. Tema hinnalised raamatud 
olid riiulil. Tõepoolest oli tal olemas kõik, mida vajab üks 
teaduslik maadeavastaja. Peagi kirjutas ta õele Carolinele, 
et kaks korda kaks meetrit ruumi, kus ta pidi töötama, oli 
eriti „mugav igasuguse töö jaoks, sest kõik on 
käeulatuses“.

     Beagle seilas neli aastat mööda Lõuna-Ameerika kallast, 
ümber Horni neeme üles Galapagose saarteni. Seejärel 
purjetasid nad üle Vaikse ookeani Uus-Meremaale, 
Austraaliasse ning Kookossaartele ja tagasiteel koju 
peatusid Lõuna-Aafrikas. Kui laev randus, suundus Darwin  
alati avastusretkele. Ta ei jaksanud oodata laevast 
pääsemist ja maismaal olemist „taevaga katuse asemel ja 
maaga laua asemel“. Teda hämmastas, vaimustas ja 
paelus kõik, mida ta nägi. Cambridge’is oli ta olnud lum-
matud mardikate kogumisest. Brasiilias oli ta „vaimustu-
sest segi“, sest „ükskõik mis suunas mardikajahtija ka ei 
vaata, igal pool näeb ta aardeid“. 
     Ta kirjutas ühest järjekordsest imekaunist päevast:
„Jõudsin kaldale, kõndisin vulkaanilistel kivimitel, kuulsin 
tundmatute lindude laulu ja nägin tundmatuid putukaid 
lendlemas veel tundmatumatel lilledel… Nagu pime 
inimene oleks saanud nägijaks.“ 

     
Darwin pidas päevikut, milles ta 
kirjeldas „hoolikalt ja selgelt kõike, 
mida silmas“. Ta nägi palju ja kohtus 
erinevate inimestega. Ta kõndis 
mööda jõekaldaid, ronis mägedes, 
läbis kõrbeid ja pidas ratsutades jahti 
Lõuna–Ameerika kauboidega. Ta nägi 
vulkaane ja elas üle maavärinaid. Ta leidis 
hiigelsuurte väljasurnud loomade fossiilide 
jäänuseid, vaatles jäämägede murenemist ja 
tükkide merre prantsatamist ning avastas 
rohkem imepäraseid taimi kui ta oleks iial 
osanud ette kujutada.
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