
Predstavljate si divjo naravo z
rastlinami in æivalmi, a brez

vsakega œloveka ... Tako je res bilo
v sivi davnini. Vendar tudi rastline
in æivali niso nastale kar tako œez
noœ, temveœ v neskonœno dolgem
razvoju.

Pred domala 150 leti je Charles
Darwin napisal knjigo z naslovom
»O izvoru vrst«. Mnogi so se mu
smejali, ker je med drugim trdil, da
je œlovek sorodnik opice. Imel je hu-
de nasprotnike, kajti dokazoval je,
da æivljenje ni nastalo naenkrat, am-
pak se je razvilo iz prvotnih oblik.

Raziskovalci z najdbami prouœu-
jejo, kakøen je bil na Zemlji razvoj
od prvega æivljenja do danes. Pre-
priœani so, da so si vsa æiva bitja
bolj ali manj v sorodu, kar potrju-
jejo tudi genetski naœrti.

Pa poglejmo na kratko in zelo
preprosto, kakøen je bil torej raz-
voj æivljenja na naøem planetu! Æiv-
ljenje se je zaœelo v pramor-
ju, najprej seveda v najpre-
prostejøih oblikah. Razvi-
le so se npr. bakterije.
Sledovi primitivnih in
pozneje tudi bolj razvitih
organizmov so tako rekoœ
zapisani v kamnih. Fosili ali
okamenine so ohranjeni ostan-

ki in dokazi o prazgodovinskem
æivljenju, segajo pa nazaj do dveh
milijard let.

Ko so se razvile rastline, so v dol-
gem œasu ustvarile kisik, tako da je
Zemlja dobila ozonski ovoj, ki je
svet varoval pred økodljivim
æarœenjem Sonca. Po rastlinah se je
øele lahko razvil æivalski svet, spr-
va seveda v morju.

Prve sledi rastlin in æivali na
kopnem so odkrili v kameninah,
ki so stare 400 milijonov let. Med
prvimi kopenskimi æivalmi so bile
npr. æuæelke. Tedanji iglavci so ta-
krat zrasli do 30 m visoko.

Danes tudi vemo, da se æivljenje
na Zemlji stalno spreminja, ker æi-
vali in rastline izumirajo, druge pa
nastajajo. To se dogaja, ker vladajo
doloœena pravila in se tudi razme-
re æivljenjskega prostora vedno
spreminjajo. Najbolj uspeøni pa so
organizmi, ki se najbolje prilagodi-
jo okolju.

Kaj vse se je æe zgodilo na naøem
nemirnem planetu! Pomislimo sa-
mo na premikanje zemeljskih celin
v pradavnini, na vulkanske izbru-
he in potrese, ledene dobe, popla-

ve in potope, velike vre-
menske spremembe itd.

Danes tudi œlovek spremi-
nja in uniœuje æivljenjski
prostor mnogih æivih
bitij. Pomislimo samo na

krœenje deæevnega gozda!
Kaj nam je øe znano o æiv-

ljenju v pradavnini? Kdo ne

Ali je æivljenje 
bilo æe pred 
œlovekom?
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