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  אינדקס

 106 סוס, התפתחותו 29 הטרוזיגוטי 123 אטביזם

 51 ,154 סחף גנטי 36 היפרמורפיזם 139 ,144 איים

 83 סטרומטוליט 163 הנדסה גנטית 24 אלל

 74 40סידן  132 העצב התועה 83 אלמוגים

 74 סלע יסוד 52 ואדומה, שבט 129 אמבריולוגיה

 225,191,98,83  סלעי משקע 74-73 ,87 זמן מחצית החיים 52 אנדוגמיה

 131 הקול החוזר עצב בית 128 ,137 זנב אדם 136 אנדמי

 80,79 פאנגיאה 64 חולייתנים 48 אנמיה חרמשית

 87 14פחמן  113 חיות הכיס 51 אפקט המייסד

 102 פטרוזאור 64 טטרפודה 53 אקטרודקטיליה

 49 פליאוטרופיה 97 טיקטאליק 74  40ארגון 

 81,75 פליאומגנטיות 77 טקטוניקת הלוחות 103 ,195 ארכאופטריקס

 124 פסאודוגן 59 טקסונומיה 74 40אשלגן 

 142 פרושי דרווין 121 טרוגליביטים 146 ביולוגיה מולקולרית

 30 דומיננטי-קו 151 טרנספוזון 21 ביצית

 76 קיטוב מגנטי 23 כרומוזום 79 ,80 גונדוואנה

 60 ,203 קרולוס ליניאוס 79 ,80 לאורסיה 72 גיל העולם

 133 הזימיםקשתות  108 לוויתן, התפתחותו 21 גן

 73 רדיומטרי 97 מאובן חי 35 גן רגולטורי

 150 רטרווירוס אנדוגני 74 ,82 ,91 מאובנים 21 גנום

 28 רסציבי 94 מאובנים מנחים 97 דג ריאות

 23 שחלוף 54 מאקרו אבולוציה 105 דגים מעופפים

 174 שיווי משקל מקוטע 19 ,30 ,40 מוטציה 28 דומיננטי

 21 תא זרע 21 מטען גנטי 21 די אן איי 

 23 תאי נבט 21 מידע תורשתי 100 דינוזאורים

 23 תאי רבייה 23 ,25 מיוזה 21 דנ"א

 121 תוספתן 21 מיטוזה 87 דנדרוכרונולוגיה

 21 תורשה 54 מיקרו אבולוציה 203 ,216 האדם הניאנדרטלי

 224 תיאוריה מדעית 77 נדידת היבשות 183 ,203 ,214 הומו ספיאנס

 73 תיארוך 37 ניאוטניה 29 הומוזיגוטי
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  רשימת איורים

 120 דודו 14 שלד של לוויתן קשות ראש

 Sphecomyrma frey 120 15 מאה מגזעי הכלבים

 120 קיוי 16 מבט מבחוץ -דני ענק וצ'יוואווה 

 120 שלד של קיוי 16 מבט מבפנים -דני ענק וצ'יוואווה 

 128 דולפין עם גפיים אחוריות 18 ברירה מלאכותית בפרות לחלב

 130 התפתחות עוברית 25 מיוזה

 133 עצב בית הקול החוזר בג'ירף 37 אקסולוטל

 135 קשתות זימים 37 אקסולוטל יבשתי

 138 אנושי בעל זנבעובר  39 צפרדע כמעט בוגרת לעומת ראשן

 143 פרושי דרווין 53 אקטרודקטיליה

 202-201 גורילות, שימפנזים ואורנגוטנים 65 קדמית/יד-סנפיר/כנף/רגל

 215 מפת ההגירה האנושית 66 שלדים

 217 גולגולת של אדם ניאנדרטלי 77 התפשטות קרקע האוקיינוס

 219 גולגלות 80 פנגיאה, גונדוונה ולאורסיה

 220 גודל המוח בהומינידים 81 עולמית של פעילות טקטוניתמפה 

 85 סטרומטוליט (תרשים)

 86 סטרומטוליט (תצלום)

 88 טבעות מספרות

 93 מאובני אדם

 99 הממצא -טיקטאליק 

 99 שחזור אמנותי -טיקטאליק 

 101 עולמם המגוון של הדינוזאורים

 102 פטרוזאור

 103 ארכיאופטריקס

 104 יען ודינוזאור

 105 דגים מעופפים

 108 שלבים בהתפתחות הסוג סוס

 111 דורודון

 112 תפוצת המאובנים ביבשות הקדומות

 117 גפיים קדמיות

   


