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Arnþór Garðarsson fæddist í 
Reykjavík 6. júlí 1938 en á ættir 
að rekja til tveggja landsfjórðunga, 
Vestur- og Norðurlands. Hann gekk 
í Landakotsskóla, sem þá einkennd-
ist af miðevrópskum hefðum og 
aga enda stýrt af páfaveldi. Arnþór 
var í sveit í Álftagerði við Mývatn 
og kynntist hinu sérstæða fugla-
lífi þar. Fuglar hafa heillað hann æ 
síðan. Menntaskólanám stundaði 
hann í MR og hitti þar aðra áhuga-
menn um fugla, m.a. Agnar Ingólfs-
son og Jón Baldur Sigurðsson, sem 
einnig gerðust náttúrufræðingar og 
áttu mikið samstarf við hann síðar 
á lífsleiðinni. Arnþór skrifaði sína 
fyrstu vísindagrein 17 ára að aldri 
með Agnari Ingólfssyni (1955), en 
hún birtist í Náttúrufræðingnum 
(23: 7–23 ) og fjallaði um fuglalíf á 
Seltjarnarnesi. Ári síðar birti hann 
aðra grein, um varp stormmáfs á 
Íslandi (Náttúrufræðingurinn 1956, 
26: 87–93). Arnþór myndskreytti 
greinarnar og kom þá þegar í ljós 
að hann var mjög drátthagur. Hann 
teiknaði m.a. myndir af samstúd-
entum sínum í Fánu þegar hann 
útskrifaðist úr MR árið 1957. Arnþór 
sigldi utan til náms og lauk B.Sc.-
prófi í dýrafræði frá Háskólanum 
í Bristol árið 1962. Ári áður hafði 
hann birt grein um fugladauða í 
netjum í Mývatni (Náttúrufræðing-
urinn 31: 145–168) og eftir það hefur 
Arnþór verið virkur í rannsóknum 
á dýralífi og vistfræði vatnsins. Frá 
Bretlandi hélt Arnþór til Kaliforníu 
ásamt konu sinni, Guðrúnu Svein-

bjarnardóttur, og hóf doktorsnám 
við Berkleyháskóla. Doktorsritgerð 
hans fjallaði um stofnsveiflur rjúp-
unnar og dvaldi hann langdvölum 
í Hrísey við rannsóknir sínar. Leið-
beinandi Arnþórs var Frank Alois 
Pitelka (1916–2003), sem á þeim 
tíma var víðkunnur fyrir rannsóknir 
sínar á stofnsveiflum dýra. Arnþór 
ferðaðist um allt land við rannsókn-
irnar og varði hann doktorsritgerð 
sína árið 1971.

Arnþór starfaði samhliða námi 
sem sérfræðingur á Náttúrufræði-
stofnun árin 1962–1963 og 1965–
1973. Beindist áhugi hans þá m.a. að 
burstaormum og hélt hann rann-
sóknum á þeim áfram í allmörg ár.

Kennsla hófst í náttúrufræði við 
Háskóla Íslands haustið 1968 og 
líffræði varð sérstök stjórnunarein-
ing eða skor þar árið 1972. Fyrstu 
kennararnir voru ráðnir árið 1969 
(Guðmundur Eggertsson prófessor í 
erfðafræði og Þorsteinn Þorsteins-
son dósent í lífefnafræði, sem 
lengst af starfaði á Keldum). Það 
sem vakti fyrir stjórnvöldum með 
því að stofna til líffræðináms á há-
skólastigi mun fyrst og fremst hafa 
verið að mennta kennara fyrir gagn-
fræðaskóla landsins – þjóðhagslegur 
ávinningur af líffræðirannsóknum 
var lítið ræddur. Arnþór var skipað-
ur prófessor í dýrafræði 1. janúar 
1974 og var þriðji prófessorinn sem 
skipaður var í líffræði, á eftir þeim 
Guðmundi Eggertssyni erfðafræð-
ingi (1970) og Agnari Ingólfssyni 
vistfræðingi (1973). 

Mikið verk hvíldi á herðum þess-
ara frumkvöðla við að koma á fót 
háskólakennslu og rannsóknum í 
líffræði, en óhætt er að segja að það 
hafi tekist vonum framar enda lán 
Háskólans og fræðigreinarinnar að 
þar var valinn maður í hverju rúmi 
og unnið hlífðarlaust og af miklum 
metnaði. Líffræðinni var fyrst fund-
inn staður í húsi Atvinnudeildar 
Háskólans, síðan var hún í gamla 
Iðnskólanum við Tjörnina, sem var 
góður staður að margra mati rétt 
við Tjörnina og miðbæinn. Árið 
1972 var skorin flutt í bráðabirgða-
húsnæði við Grensásveg en heldur 
dróst að byggt yrði yfir líffræðina 
á háskólalóðinni og ekki var flutt 
inn í Öskju, Náttúrufræðahús Há-
skólans, fyrr en árið 2004. Arnþór 
var lengst af með sína skrifstofu 
í rúmgóðu húsnæði á Grensás-
vegi 11, ásamt Gísla Má Gíslasyni, 
Árna Einarssyni og seinna Sigurði 
Snorrasyni og fleirum. Þar var bolli 
fiskaður upp úr vaski, innan um 
sigti, tilraunaglös og skurðbretti 
með torkennilegum lífrænum leif-
um, og gestinum boðið sterkasta 
kaffi á landinu. Á Grensásvegi 11 
voru stundaðar rannsóknir á mý-
flugum, fuglum, burstaormum og 
fiskum í sambýli við nágranna með 
ólíkar áherslur, ljósmyndastofu sem 
var sérhæfð í barnamyndatökum, 
fasteignasölu, Jarðboranir Íslands, 
Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu 
þjóðanna, Arnarflug og loks pitsu-
gerð eftir að sú matarmenning hélt 
innreið sína á Íslandi. 

Æviágrip Arnþórs 
Garðarssonar
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Kennslugreinar Arnþórs við líf-
fræðiskor voru dýrafræði hrygg-
dýra og hryggleysingja og svo sér-
svið hans, fuglafræði. Fyrir tíma 
skjávarpanna nýttust teiknihæfileik-
ar Arnþórs vel í kennslunni því 
hann teiknaði gjarnan fuglana beint 
á töfluna. Nemendur í fuglafræði-
námskeiðinu fóru í vorleiðangra til 
að skoða og rannsaka fugla, fyrst 
í Breiðafjarðareyjar en lengst af á 
Látrabjarg. Þar lét Arnþór nemend-
urna taka vaktir við að telja sjófugla 
sem ýmist komu að bjarginu eða 
héldu út á sjó í ætisleit. 

Arnþór laðaði fljótlega til sín hóp 
áhugasamra fuglaskoðara og upp-
rennandi dýrafræðinga. Þegar kom 
að framhaldsnámi lögðu enda marg-
ir úr þessum hópi fyrir sig dýrafræði. 
Nefna má Gísla Má Gíslason, Árna 
Einarsson, Hrefnu Sigurjónsdóttur, 
Sigurð Snorrason, Erlend Jónsson, 
Kristján Lilliendahl, Tómas Grétar 
Gunnarsson, Jón Einar Jónsson, Jón 
Baldur Sigurðsson, Guðmund Víði 
Helgason, Helga Guðmundsson og 
Árna Heimi Jónsson.

Það er alltaf gott að leita til 
Arnþórs, hann er ráðhollur og dóm-
greind hans óbrigðul. Arnþór minnir 
raunar dálítið á fugl – það má minn-
ast þess þegar Magnús Magnússon 
kvikmyndagerðarmaður frumsýndi 
fyrstu Mývatnsmynd sína þar sem 
Arnþór sást reka álftir í girðingu 
og lítil dóttir Ólafs Karls Nielsens 
spurði upp úr eins manns hljóði: Af 
hverju er maðurinn að herma eftir 
fuglunum? En ef Arnþór væri fugl 
væri hann líklega örn – sá fugl sem 
svífur hátt og sér hið stóra samhengi 
hlutanna fyrir neðan sig. Árið 1971 
hóf Arnþór rannsóknir á vistfræði 

Þjórsárvera, en um þær mundir 
stóð til að sökkva þeim undir virkj-
unarlón. Stýrði hann hópi rannsókn-
armanna sem vann þar til ársins 
1976. Í Þjórsárverum fengu margir 
líffræðinemar þjálfun í rannsókn-
arvinnubrögðum, m.a. Gísli Már 
Gíslason, Sigurður S. Snorrason, 
Árni Einarsson og Erling Ólafs-
son. Arnþór er mikill áhugamaður 
um grös og gróður og þekkir allar 
plöntur. Hann stuðlaði að rannsókn-
um á plöntuvistfræði Þjórsárvera er 
hann fékk til liðs við sig Þóru Ellen 
Þórhallsdóttur plöntuvistfræðing. 
Arnþór átti ásamt Agnari Ingólfs-
syni einnig stóran þátt í rannsókn-
um á fjörum og grunnsævi en þær 
þóttu nauðsynlegar vegna mats á 
áhrifum vegagerðar í fjarðarbotnum 
og vegna mats á mengun í Skerja-
firði og Hvalfirði. 

Ýmis trúnaðarstörf hlóðust fljót-
lega á Arnþór. Hann var m.a. skorar-
formaður líffræðiskorar (1978–1980), 
deildarforseti raunvísindadeildar 
(1987–1989) og formaður rannsókna-
námsnefndar deildarinnar. Arnþór 
var formaður Hins íslenska nátt-
úrufræðifélags á árunum 1972–1976 
og var gerður að heiðursfélaga árið 
1998. 

Það er umhugsunarvert hve oft 
það verður hlutskipti náttúrufræð-
inga að standa í fylkingarbrjósti 
þeirra sem vinna að náttúruvernd. 
Landskunnur stjórnmálafræðing-
ur hélt því eitt sinn fram að þetta 
tvennt fylgdist að af þeirri einföldu 
ástæðu að náttúrufræðingar væru í 
fagi sínu vegna þess að þeir væru 
náttúruunnendur. Má það rétt vera, 
en aðeins að vissu marki. Sönnu nær 
er að margir náttúrufræðingar hafa 

næma tilfinningu fyrir hinu sér-
stæða í náttúrunnar ríki og þeim 
viðkvæmu ferlum sem búa að baki. 
Arnþór er einn af þessum náttúru-
fræðingum. Óbilandi áhugi hans á 
hinni lifandi náttúru, einkum fugl-
um og búsvæðum þeirra, leiddi 
hann fljótt í framvarðasveit þeirra 
sem fundu sig knúna til að bregðast 
við vaxandi ánauð á náttúruperl-
um landsins. Með fræðslu má slá á 
mesta óvitaskapinn og jafnvel afla 
sér liðsauka, en gegn græðginni 
eru stundum fá vopn önnur en að 
láta hart mæta hörðu. Arnþór hefur 
farið bil beggja, og með framsýni og 
þekkingu tryggði hann, innan vé-
banda Náttúruverndarráðs, vernd-
un margra viðkvæmra svæða með-
an engin áform voru uppi um annað 
en hefðbundna nýtingu þeirra.

Arnþór sat í Náttúruverndarráði 
langa hríð og var formaður þess í sex 
ár, 1990–1996. Á þeim tíma var tek-
ist á um framtíð mikilvægra svæða 
á borð við Þjórsárver, Mývatn og 
Laxá, svo dæmi séu nefnd. Þar var 
Arnþór lykilmaður vegna yfirgrips-
mikillar þekkingar sinnar. Náttúru-
verndarráð var lagt niður stuttu eftir 
að Arnþór lét af formennsku en um 
það leyti voru náttúruverndarsjónar-
mið orðin álþyrstum stjórnvöldum 
þyrnir í augum. 

Arnþór sneri sér aftur að rann-
sóknum á fuglalífi Mývatns 1975 
og þróuðust þær brátt í rannsóknir 
á flestum stofnum vatnaskordýra 
og andastofna, ásamt reglubundn-
um mælingum á ýmsum umhverf-
isbreytum. Aftur koma sömu sam-
starfsmenn við sögu og höfðu verið 
með honum í fjörurannsóknum og 
Þjórsárverum, Gísli Már Gíslason, 

1. mynd. Arnþór að safna burstaormum á 
leirunum í Grundarfirði í september 1972. 
Ljósm.: Gísli Már Gíslason 

2. mynd. Arnþór hugsi yfir kaffibolla í Þjórs-
árverum 1972. Ljósm.: Gísli Már Gíslason. 

3. mynd. Arnþór ásamt samstarfsmönnum 
haustið 1972. Á myndinni með Arnþóri eru 
Sigurður Snorrason, Jóhann Pálsson, Árni Einars-
son og Erling Ólafsson. Ljósm.: Gísli M. Gíslason. 
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Árni Einarsson, Sigurður S. Snorra-
son og margir fleiri, sérstaklega 
líffræðinemar sem hófu grunn- og 
framhaldsnám eftir 1976. Þarna 
mótaði Arnþór í samvinnu við aðra 
vísindamenn, innlenda og erlenda, 
tilgátur um stofnbreytingar, sem 
síðan hafa verið prófaðar af honum 
og öðrum.

Á áttunda áratugnum hallaði 
Arnþór sér æ meira að rannsóknum 
á sjófuglastofnum. Hófust þær með 
víðtækum talningum og merking-
um í skarfabyggðum. Sjófuglarann-

sóknirnar hafa orðið fyrirferðarmeiri 
eftir því sem liðið hefur á starfstím-
ann og hefur hann nú áætlað stofn-
stærðir nær allra bjargfugla á Íslandi 
og breytingar á þeim. Hefur Arn-
þór flogið yfir allar sjófuglabyggðir 
landsins og myndað þær úr lofti. 
Við þær æfingar hefur hann átt 
farsælt samstarf við Úlfar Hennings-
son flugstjóra. Helstu fuglabjörgin, 
þar á meðal Látrabjarg og Horn- og 
Hælavíkurbjörg, eru svo stór að 
hefðbundnum aðferðum fuglataln-
ingamanna verður ekki við komið. 

Arnþór hefur því þurft að þróa nýj-
ar aðferðir við fuglatalningar til að 
koma tölu á íbúa þeirra. Þær felast í 
því að renna flugvélinni á mörgum 
stöðum fram af bjargbrúninni og 
taka ljósmyndir á ská niður undan 
vélinni. Rannsóknir hans beinast 
nú að miklu leyti að því að finna 
skýringu á þeirri fækkun sem hefur 
orðið í sjófuglastofnum á landinu 
og hafa ýmsir fuglafræðingar, flestir 
þeirra fyrrverandi nemendur hans, 
lagt þar hönd á plóg. 

Arnþór er enn mjög virkur í rann-
sóknum. Áhrifa hans gætir víða, m.a. 
í rannsóknum á fjörudýrum við 
landið, í rannsóknum á hálendisvist-
kerfum, Mývatni og fuglabjörgum 
og eyjum í kringum landið. Ekki síst 
hafa áhrif hans verið í menntun stórs 
hóps dýra- og vistfræðinga, sem 
starfa við Háskóla Íslands og rann-
sóknastofnanir bæði hérlendis og 
erlendis. Líffræðin er víðfeðm fræði-
grein og eru líffræðingar sérhæfðir 
á afmörkuðum hluta síns sviðs, t.d. 
innan vistfræði. Arnþór hefur hins 
vegar ótrúlega breiða þekkingu og 
fáir þekkja íslenskt lífríki og nátt-
úru jafnvel og hann. Arnþór býr yfir 
innsæi og næmi þess sem fylgst hef-
ur með náttúrunni af sjálfsprottnum 
áhuga allt frá barnsaldri og dáðst 
að fjölbreytni hennar, og hann er 
knúinn áfram af löngun til að skýra 
flókin fyrirbæri hennar og gangvirki. 
Það er aðalsmerki sannra vísinda-
manna. Arnþór er ekki bara fugla-
fræðingur og sérfræðingur í bursta-
ormum, vatnalífi og votlendi, hann 
er líka glöggur grasafræðingur.

Arnþór hefur verið ötull við að 
birta rannsóknaniðurstöður sínar í 
erlendum og innlendum vísindarit-
um og einnig að fræða almenning 
um náttúru landsins. Hann er fag-
urkeri á íslenskt mál og kemur það 
vel í ljós í greinum sem hann hefur 
ritað í Náttúrufræðinginn og önnur 
fræðirit og bækur. Eftir hann liggur 
einnig ómetanlegt framlag á sviði 
náttúruverndarmála, sem komandi 
kynslóðir þurfa að standa vörð um.

Gísli Már Gíslason, Árni Einarsson 
og Þóra Ellen Þórhallsdóttir

4. mynd. Arnþór að reka álftir í Neslandavík Mývatns sumarið 1978. Ljósm.: Magnús 
Magnússon.

5. mynd. Arnþór að undirbúa gömlu Hasselblad myndavélina sína fyrir myndatöku af sjó-
fuglabyggðum í Skoruvíkurbjargi á Langanesi. Ljósm.: Haraldur Rafn Ingvason, júlí 1999. 
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