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Náttúrufræ!ingurinn hefur nú komi!  
samfellt út í níu áratugi. "essi tíma-
mót hafa ekki fari! hátt og #ví er rétt 
a! minna á #au, rifja upp sögu Nátt-
úrufræ!ingsins sem enn lifir gó!u lífi, 
og líta til framtí!ar og tækifæranna 
sem #ar bí!a. Níutíu ára afmælisár-
gangurinn ver!ur óvenjustór í sni!um 
og fjölbreyttur. Fyrr á árinu var gefi! 
út 140 bls. #emahefti um rannsóknir 
í "ingvallavatni, til hei!urs dr. Pétri 
M. Jónassyni vatnalíffræ!ingi á aldar-
afmæli hans. Pétur féll frá 1. október í 
haust. – Blessu! sé minning merks nátt-
úrufræ!ings og vinar. Hér hafa lesendur 
fyrir framan sig 2.–3. hefti 90. árgangs 
og vonir standa til a! fyrir árslok fái 
menn 4.–5. hefti! í hendur.

"a! var mikil gerjun í #jó!lífinu á 
árinu 1930. Al#ingishátí! var haldin, 
fyrsti #jó!gar!urinn stofna!ur á "ing-
völlum, Ríkisútvarpi! tók til starfa og 
Kvenfélagasamband Íslands var stofna!. 
"a! var líka á árinu 1930 a! tveir stór-
huga náttúrufræ!ingar, dr. Gu!mundur 
G. Bár!arson jar!fræ!ingur og dr. Árni 
Fri!riksson fiskifræ!ingur, stofnu!u 
til útgáfu Náttúrufræ!ingsins, „al#$!-
legs fræ!slurits um náttúrufræ!i“. "eir 
voru fyrstu ritstjórar tímaritsins og gáfu 
#a! út á eigin ábyrg! og kostna!. Fram 
a! #eim tíma höf!u greinar um nátt-
úrufræ!i birst í hinum $msu blö!um og 

tímaritum bæjarins, en #arna var kom-
inn vettvangur fyrir ört vaxandi hóp 
fræ!imanna sem lag!i stund á rann-
sóknir á íslenskri náttúru. Tímaritinu 
var vel teki!. Fyrsti árgangurinn 1931 
var gefinn út í 12 heftum, samtals 
188 bla!sí!ur og var áskriftarver!i! 
6 krónur. "ar kenndi $missa grasa; 
greinar um d$rafræ!i, mannfræ!i og 
læknisfræ!i, grasafræ!i, jar!fræ!i og 
landafræ!i, ve!urfræ!i, stjörnufræ!i 
og fleira. Undir árslok 1931 birti Nátt-
úrufræ!ingurinn grein eftir Bjarna 
Sæmundsson fiskifræ!ing um tungl-
fisksei!i sem reki! haf!i á Hraunfjörur 
í Grindavík, en í #essu hefti, 90 árum 
sí!ar, er einmitt a! finna yfirlitsgrein 
um tunglfisk á Íslandsmi!um eftir fiski-
fræ!ingana Ólaf Ást#órsson og Jón-
björn Pálsson. "eir vísa til #essarar 
gömlu greinar Bjarna, sem er mikilvæg 
heimild um fyrsta ungvi!i #essarar 
tegundar sem fannst hér vi! land. "etta 
er ágætt dæmi um notagildi og mikil-
vægi Náttúrufræ!ingsins fyrr og nú.

Hi! íslenska náttúrufræ!ifélag keypti  
útgáfu Náttúrufræ!ingsins 1941 og ger!i  
a! félagsriti sínu 1952. Félagi! stó! 
eitt a! útgáfunni til 1996, en í sam-
vinnu vi! Náttúrufræ!istofnun Íslands, 
1996–2006, og vi! Náttúrufræ!istofu 
Kópavogs, 2006–2010. Á a!alfundi HÍN 
2014 var undirrita!ur samningur milli 

Náttúruminjasafns Íslands og HÍN um 
formlega a!komu safnsins a! útgáfu 
Náttúrufræ!ingsins. "essi samningur 
renndi styrkum sto!um undir útgáf-
una. Safni! grei!ir helming af útgáfu-
kostna!i og leggur a! auki til a!stö!u 
fyrir tímariti!, sem nú er gefi! út í nafni 
félagsins og safnsins.

Í upphafi var ákve!i! a! Náttúru-
fræ!ingurinn skyldi vera „al#$!legt 
fræ!slurit um náttúrufræ!i“ og standa 
#au einkunnaror! enn í bla!haus rits-
ins. Fyrstu áratugina báru frumkvö!l-
arnir og forysta HÍN uppi skrifin en 
smám saman fjölga!i menntu!um 
náttúrufræ!ingum, höfundahópurinn 
var! fjölbreyttari og vísindagreinar 
sem bygg!ust á frumrannsóknum ur!u 
fyrirfer!armeiri á sí!um tímaritsins. Á 
sjötta áratugnum var tekin upp sú regla 
a! birta enskt ágrip me! ritr$ndum 
greinum og eru #ær nú metnar til 
framgangs í akademískum störfum vi! 
háskóla og rannsóknarstofnanir.

Margir hafa fagna! #essari #róun 
en einnig eru uppi raddir um a! 
breytingarnar hafi or!i! á kostna! 
almenns fró!leiks og greina sem höf!a 
fremur til áhugamanna um íslenska 
náttúru en vísindamanna. Hér #arf a! 
feta vandrata!an me!alveg ef tímariti! 
á a! standa undir einkunnaror!um 
sínum, sní!a vísindagreinar a! hæfi 
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Al!ingishátí"in á #ingvöllum 1930. Ljósm: Ágúst Gu"mundsson Brei"dal (1869–1943).

almennra lesenda, auka vægi styttri 
greina, ljósmynda og sk$ringa án #ess a! 
slá af kröfum um vísindalega nákvæmni.

Á!ur hefur veri! á #a! bent á #essum 
vettvangi a! frambo! á efni um rann-
sóknir á íslenskri náttúru hefur ekki 
aukist í takt vi! fjölgun háskóla, fjöl-
breyttara nám í náttúrufræ!um, fleiri 
mennta!a náttúruvísindamenn og 
öflugri vísindastofnanir. Sömu sögu 
er a! segja um félagsmenn í HÍN og 
áskrifendur Náttúrufræ!ingsins; #eim 
hefur ekki fjölga! miki!. "etta er afleit 
#róun #ví Náttúrufræ!ingurinn hefur í 
gegnum tí!ina átt hollvini í a! minnsta 
kosti fjórum kynsló!um náttúru-
fræ!inga. Frumkvö!larnir voru fæddir 
fyrir aldamótin 1900 og nú má reikna 
me! a! #úsaldarkynsló!in fari a! hasla 
sér völl í fræ!unum.

Náttúrufræ!ingurinn er eina tíma- 
riti! sem birtir jöfnum höndum rit-
r$ndar greinar og greinar almenns 
e!lis um hvers kyns náttúruvísindi –  á 
íslensku. Svo vir!ist sem margir vísinda-
menn kjósi fremur a! birta ni!urstö!ur 
rannsókna sinna á ensku í ritr$ndum 
al#jó!legum fagtímaritum. "etta er 
öfug#róun sem a!standendur Náttúru-
fræ!ingsins telja nau!synlegt a! snúa 
vi!, enda er grí!arlega mikilvægt a! eiga  
og nota or! á íslensku um allt #a! sem 

vi!kemur náttúru landsins. "ví er hér 
endurtekin hvatning Droplaugar Ólafs-
dóttur, formanns ritstjórnar, í lei!ara 
2018 #ar sem hún br$nir fyrir lesendum 
mikilvægi #ess a! mi!lun náttúrufræ!a 
til íslensks almennings sé á íslensku. 
A!eins #annig sé stu!la! a! vísinda-
læsi almennings gagnvart br$num 
málefnum, svo sem loftslagsbreytingum, 
mengun og n$tingu náttúruau!linda.

Í pistli sem undirritu! birti á #essum 
vettvangi á 75 ára afmæli Náttúru-
fræ!ingsins var á #a! bent a! Náttúru-
fræ!ingurinn væri ekki sá vettvangur 
umræ!u um náttúruvernd sem margir 
telja hann eiga a! vera. "annig fóru 
har!ar deilur um Kárahnjúkavirkjun 
framhjá sí!um tímaritsins á sínum tíma 
og sta!an hefur líti! breyst a! #essu 
leyti á 15 árum. "ó er eftirtektarvert 
a! fer!amálafræ!ingar hafa nú slegist 
í hóp höfunda eins og #etta hefti ber 
glöggt merki um, og fjalla greinar #eirra 
gjarnan um náttúruvernd og afstö!u 
fer!amanna til óspilltrar náttúru.

Til a! Náttúrufræ!ingurinn ver!i 
lifandi mi!ill á 21. öld #arf tímariti! a! 
halda áfram a! mi!la fró!leik um nátt-
úru Íslands á íslensku, en einnig a! vera 
vakandi vettvangur frjórra umræ!na og 
fjörugra sko!anaskipta um stærstu mál 
samtímans, loftslagsvána og líffræ!i-

legan fjölbreytileika. Riti! #arf einnig 
a! fást vi! hitamál í héra!i, svo sem 
virkjanir, vegager! og vindmyllugar!a.

Í tilefni 90 ára afmælisins er á vegum 
HÍN og NMSÍ hafinn undirbúningur 
a! #ví a! setja upp n$tt vefsetur Nátt-
úrufræ!ingsins og hefur umhverfis-
rá!uneyti! veitt fjárstyrk til #ess. 
Markmi!i! er #rí#ætt. Í fyrsta lagi a! 
kynna tímariti! og vekja áhuga á efni 
#ess hjá n$jum hópi lesenda, me! #ví 
me!al annars a! birta útdrætti úr n$j-
ustu greinum, kynna náttúrufræ!i og 
náttúrufræ!inga til leiks og rifja upp 
eldra efni. Í ö!ru lagi a! auka vi! fram-
bo! efnis me! #ví a! bjó!a höfundum 
og áhugasömum náttúruunnendum a! 
birta ítarefni sem ekki rúmast á prent-
u!um sí!um, svo sem myndbönd og 
hla!vörp, lengri vi!auka og ritlista. 
Loks er stefnt a! mun virkari tengingu 
vi! samfélagsmi!la en veri! hefur. 
Me! n$rri ritstjórnarstefnu, aukinni 
margmi!lun og öflugri #átttöku á sam-
félagsmi!lum er #ess vænst a! Nátt-
úrufræ!ingurinn nái betur til stærri og 
yngri lesendahóps en me! prentmi!l-
inum einum saman.

Álfhei!ur Ingadóttir, 
ritstjóri Náttúrufræ!ingsins


