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Vertebratenes utviklingshistorie er tydeligvis «godt stoff» for tiden, for i de senere år 

har en rekke mer eller mindre populrere b0ker om dette emnet kommet ut. De fleste 

av disse b0kene gir en systematisk beskrivelse av de forskjellige hvirveldyrgrupper 

slik vi m0ter dem i jordens historie. Dr. Halsteads bok har imidlertid et litt annet 

siktepunkt Den er 10. bind i en serie av mer alment odenterende biologiske b0ker, 

og han har således fors0kt å gi en fremstilling av vertebratenes utviklingshistorie med 

hovedvekten på diskusjonen av de biologiske prosesser som ligger til grunn for ut

viklingen, mens den mer systematiske omtalen av de enkelte hvirveldyrklasser er blitt 

innskrenket til et ganske beskjedent omfang. Boken er delt i 17 kapitler, og som 

srerlig intecessante for paleontologer vil jeg frernheve de mer generelle avsnittene, 

«Origin of the Vertebrates. Skin, dentine and teeth. Bone, cartilage and the skeleton. 

Extinction.», som orofatter oversiktelige innf0ringer i disse emnene. På den annen side 

er det under omtalen av reptilene irernsatt forslag om en delvis fullstendig ny syste

matisk inndeling av denne klassen. Selv om begrunnelsene for denne nyinndeling i 

det store og hele virker overbevisende, er det helt utillatelig å foreslå en slik nyinn

deling uten å gi klare definisjoner av de enkelte grupper. Omtalen av pattedyrklassen 

er meget summarisk og forfatteren nevner bl. a. en rekke fossile former som eksempler 

på forskjellige typer av utforming av tennene, uten å plasere disse formene nrermere i 

deres systematisk sammenheng. l det hele savner jeg en mer detaljert systematisk 

oversikt; det ville sikkert gitt st0rre utbytte av lesningen for alle som ikke er meget 

vel inne i de enkelte grupper av fossile hvirveldyr. Halsteads bok kan på ingen måte 

betraktes som noen lrerebok i vertebrat paleontologi, men den gir interessant suppler

ende lesning for alle som interesserer seg for hvirveldyrenes utviklingshistorie. Det 

b0r også nevnes at boken er utstyrt med en rekke instruktive illustrasjoner og er 

språkelig sett sjeldent velskrevet. 
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