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ADN 
Acid deoxiribonucleic. Acid nucleic care poartă informația genetică.  
 
Aminoacid 
Element de bază în formarea proteinelor. Există aproximativ douăzeci de 
aminoacizi diferiți folosiți pentru construirea proteinelor. 
 
Arhipelag 
Grup de insule. 
 
Auto-replicare 
Proces prin care ceva își realizează o copie după sine însuși. 
 
Auz absolut 
Abilitatea de a cânta o notă dată fără o referință externă. 
 
Bioturbație 
Amestecarea sedimentelor prin activitate organică, precum rădăcinile 
plantelor, viermi și activitățile de scormonire a scoicilor. 
 
Biped 
Capabil să stea precum și să umble eficient pe două picioare. 
 
Clasă 
Grup taxonomic sub încrengătură și care conține unul sau mai multe ordine, 
de ex.: Mammalia (mamiferele). 
 
Coloană geologică 
Secțiune verticală prin rocile sedimentare ale Pământului, având cele mai 
recent depozitate roci (deci cele mai tinere) la suprafață iar cele mai vechi, 
depozitate la baza coloanei. 
 
Datare radiometrică 
Metodă folosită pentru determinarea vârstei unei roci sau mineral prin 
măsurarea cantității unui material radioactiv originar și produsul său de 
descompunere. 
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Familie 
Grup taxonomic sub ordin și care conține unul sau mai multe genuri, de ex.: 
Canidae (familia câinilor), ce include lupii, vulpile, coioții și șacalii. 
 
Faună 
Totalitatea animalelor. 
 
Filogenie 
Istorie a dezvoltării evolutive a unui organism.  
 
Floră 
Totalitatea plantelor. 
 
Gen (pl. genuri) 
Grup taxonomic sub familie și care conține una sau mai multe specii, de ex.: 
Equus (ce include caii, măgarii și zebrele). 
 
Genă 
Segment de ADN care e trecut de la o generație la alta și care conține 
informația folosită pentru a specifica forma sau funcția organismului. 
 
Genetica populației 
Studiul moștenirii și prevalenței genelor într-o populație.  
 
Genetică 
Studiul transmiterii și variației trăsăturilor moștenite.  
 
Genom 
Toată informația genetică a unui organism, codificată în ADN-ul său.  
 
Geologie 
Studiul istoriei Pământului în mod special așa cum este el înregistrat la nivel 
de roci.  
 
Inanimat 
Fără viață. 
 
Încrengătură 
Grup taxonomic sub regn și care conține una sau mai multe clase, de ex.: 
Chordata (cordatele). 
 
Macro-evoluție 
Modificare la scară mare a organismelor ce duce la noi grupe taxonomice 
precum familii, ordine, clase etc. 

 



    Evoluția: știință adevărată? 
 

166

Glosar 
 
 
Macro-molecule 
Moleculă foarte mare, precum un polimer sau o proteină, formată din mai 
multe unități mai mici legate împreună. 
 
Mamifere 
Animale vertebrate cu sânge cald caracterizate prin prezența blănii pe piele 
și, la femele, glande mamare care produc lapte pentru hrănirea puilor. 
 
Marsupial 
Mamifer a cărui femelă își poartă și alăptează puii într-o pungă poziționată în 
fața corpului, până când aceștia ajung la un stadiu matur. 
 
Micro-evoluție 
Evoluția ce rezultă printr-o succesiune de variații genetice relativ mici care 
adesea determină formarea de noi subspecii. 
 
Moarte termică 
Stare finală teoretică a universului, când acesta ajunge la o stare lipsită de 
energie termodinamică liberă pentru a susține mișcarea sau viața. 
 
Morfologie 
Studiul formei și structurii organismelor fără a lua în considerație funcția 
acestora. 
 
Mutație 
Modificare în structura genetică a unui organism.  
 
Nevertebrate 
Animal fără coloană vertebrală.  
 
Omologie 
Similaritate în poziție și formă a unui anumit organ sau structură cu cea 
observată la alte organisme, lucru considerat de evoluționiști a se datora 
descinderii lor dintr-un strămoș comun din care au evoluat. 
 
Ontogenie 
Dezvoltarea unui organism din cel mai timpuriu stadiu al său până la 
maturitate.  
 
Ordin 
Grup taxonomic sub încrengătură ce conține una sau mai multe familii, de 
ex.: Carnivora (consumatori de carne). 
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Paleontologie 
Studiul istoriei vieții așa cum este înregistrată ea la nivel de fosile.  
 
Perioada de înjumătățire 
Timpul în care materialul radioactiv își pierde jumătate din radioactivitatea 
sa.  
 
Pietrificare 
Transformarea materiei (organice) în piatră.  
 
Placentar 
Mamifer ai cărui pui își definitivează dezvoltarea embrionară în uter, legați de 
mamă printr-o placentă. 
 
Polistrat 
Ce trece prin mai multe strate de rocă.  
 
Primate 
Ordin de mamifere ce include lemurienii, maimuțele și oamenii.  
 
Primordial 
Care a existat înainte de a începe viața.  
 
Proteină 
Compus organic format dintr-un lanț de aminoacizi cu roluri structurale sau 
funcționale în organism. Exemple sunt hemoglobina (care transportă 
oxigenul prin intermediul sângelui) și cheratina (constituentul structural 
principal al unghiilor, părului, penelor, copitelor etc.). Structura sau funcția 
proteinei este dependentă de tipul de aminoacid din fiecare poziție din lanț. 
Doar o mică fracțiune din combinațiile de aminoacizi va da naștere unei 
proteine utile din punct de vedere biologic. 
 
Rocă sedimentară 
Rocă formată din sedimente depozitate fie de apă, fie de vânt.  
 
Rocă vulcanică 
Rocă formată prin solidificarea lavei (sau magmei). 
 
Rozător 
Mamifer precum șobolanul, șoarecele sau veverița, care are dinți adaptați 
pentru ros. 
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Sonar 
Metodă de ecolocație folosită de animale precum liliecii și balenele. 
 
Specie 
Grup taxonomic de sub gen, de ex.: Felis catus (pisica domestică).  
 
Speciația 
Procesul prin care iau naștere noi specii. 
 
Stadiu filotipic 
Stadiu în dezvoltarea embrionară în care unele specii (de vertebrate) se 
aseamănă îndeaproape unele cu altele. Evoluționiștii cred că acest lucru se 
datorează înrudirii filogenetice. 
 
Stratigrafia 
Ramura geologiei ce se ocupă cu ordinea și datarea relativă a stratelor de roci. 
 
Taxonomie 
Clasificarea organismelor în conformitate cu structura lor. Oamenii, de 
exemplu, sunt clasificați după cum urmează: Regnul: Animalia; Încrengătura: 
Chordata; Clasa: Mammalia; Ordinul: Primate; Familia: Hominidae; Genul: 
Homo; Specia: Homo sapiens. 
 
Terestru 
Ce trăiește pe sau în pământ. 
 
Timp dintre generații 
Interval între nașterea unui individ și nașterea progeniturilor sale. 
 
Transoceanic 
Ce traversează oceanul. 
 
Vertebrat 
Animal care are coloană vertebrală. 
 
Zircon 
Silicat de zirconiu. 
 
 

 


