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Aldauði eða útdauði er það þegar tegund lífveru deyr 
út, það er að segja þegar hvergi finnst lengur lifandi 
einstaklingur af tegundinni á jörðinni, með öllu horfin 
úr heiminum. Fuglar hafa fangað hug og hjörtu manna 
um aldaraðir. Lengi höfum við dáðst að margbreytileika 
þeirra, litadýrð og sönghæfileikum. Aldauði er bókverk 
sem byggir á rannsókn á samlífi fugla og manna í gegnum 

tíðina, allt frá fornöld til dagsins í dag. 

ALDAUÐI
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KVEIKJA
Kveikja verkefnisins var ævilangur áhugi minn á fuglum, 
í sambland við langvarandi loftslagskvíða. Ég las grein 
um það leyti sem ég hóf nám við Listaháskólann sem í 
stóð að ef ekkert verður að gert í loftslagsmálum gætu 
helmingur allra tegunda jarðarinnar dáið út fyrir árið 
2050 og í henni var tekið fram að fuglar væru sérstaklega 
viðkvæmir fyrir hamfarahlýnun. Þó að þetta séu vissu-
lega aðeins rökstuddar getgátur vísindamanna, þá er 
tilhugsunin vægast sagt hræðileg og hefur þessi tölfræði 

fylgt mér alla tíð síðan.
 

Um 9000 tegundir fugla finnast nú í heiminum, en þeim 
fer ört fækkandi vegna ofveiði, loftslagsbreytinga og 
eyðingu náttúrulegra heimkynna þeirra. Einnig hefur 
maðurinn sett mörg vistkerfi í uppnám með útbreiðslu 
rándýra og sjúkdóma. Þó ber að hafa það í huga að margar 
af þeim fyrstu tegundum fugla sem menn útrýmdu 
með ofveiði átti sér stað löngu fyrir tíma vistfræði og 
náttúruvísinda, og því nokkuð víst að fólk fyrri tíma hafi 
ekki gert sér grein fyrir þeim varanlega skaða sem það 
var að vinna á viðkvæmum lífríkjum jarðar. Ég ákvað því 
að líta á þetta verkefni sem tækifæri að kynna mér sögu 
sumra þeirra fuglategunda sem maðurinn hefur með 
gjörðum sínum þurrkað af yfirborði jarðar, auk þess að 

skoða aðeins stöðu dagsins í dag.
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Snemma í ferlinu rakst ég á bókina The Song of the Dodo: 
Island Biogeography in an age of Extinction eftir höfundinn 
David Quammen. Í henni fjallar hann um þróun og 
útdauða dýrategunda á eyjum. Um er að ræða, í miklum 
mæli, stórar og ófleygar fuglategundir sem þróuðust 
á afskekktum eyjum yfir milljónir ára. Í þessum 
náttúrulegu heimkynnum sínum stafaði þeim ekki ógn 
af rándýrum – að minnsta kosti ekki að því marki að 
tegundinni væri hætta búin. Þessir stóru ófleygu fuglar 
urðu að auðveldri bráð manna þegar skipatækni gerði 
manningum mögulegt að kanna heiminn. Sá eiginleiki 
að geta flogið er þróunarsögulega mjög orkufrek iðja. Þess 
vegna hafa fuglategundir á stöðum þar sem rándýr eru 
eru ekki hluti af vistkerfinu tilhneigingu til þess að verða 
með tímanum ófleygar. Menn urðu þessum tegundum að 
aldurtila vegna þess að engin önnur stór landrándýr hafa 
haft tök á að ferðast yfir víðfeðm úthöf og til einangraðara 
eyja, líkt og skip á landnámsöld gerðu mönnum kleift. Því 
varð landafundatímabilið í mannkynssögunni sérstaklega 
hörmulegt fyrir viðkvæm lífríki afskekktra eyja; fuglar 
sem höfðu þróast án landrándýra skorti algjörlega 
eiginleikan til að verða hrædd og flýja yfirvofandi hættu. 
Þegar svanga skipverja bar að garði eftir margra mánaða 
langa för á sjó, var því mítið mál að fanga þessar ófleygu 

og óhræddu klunnalegu risa. 

RANNSÓKN
Annað sem höfundur bókarinnar, David Quammen, 
bendir á í bóki sinni er að eyjur hafa alla tíð verið 
mikilvægar rannsóknum á þróun og aldauða, vegna 
þess að þær eru eins og mýflugumynd af jörðinni allri og 
gefa því mikilvægar vísbendingar um þróun vistkerfa og 
tegundanna innan þeirra. Þær sýna okkur í raun hversu 
lítið þarf að fara úrskeiðis í vistkerfum til þess að setja 
þau gjörsamlega úr skorðum. Því gefa slíkar rannsóknir 
á afskekktum eyjum góða mynd af því sem koma skal 
á hnattrænan skala. Út frá þessum skrifum hóg ség 
síðan að kynna mér betur þróunarkenningu Darwins og 
verk samtíðarmanns hans, náttúrufræðingsins Alfred 
Russel Wallace. Í því grúski rakst ég á hugtakið „Island 
gigantism“, sem á sér þekkt dæmi víða um heim úr 
þróunarsögunni. Hugtakið lýsir því fyrirbæri þegar vissar 
tegundir þróast til að vera risavaxnar á einangruðum 
eyjum þar sem er lítið sem ekkert af landrándýrum. Sem 
dæmi má nefna að Madagaskar var til þriggja metra hár 
fugl þangað til fyrir um eittþúsund árum, sem kallaðist 
elephant bird og á Nýja Sjálandi voru risavaxnir fuglar sem 
kölluðust Moa, en þeir hafa nú verið útdauðir í um sem 
hundruð ár ár eða fljótlega eftir landnám manna á Nýja 
Sjálandi sem átti sér stað um árið 1300. Einnig var til risa 
ugla á Kúbu, ornimegalonyx, sem var rúmlega meters há. 
Þetta leiddi mig út í pælingar um hversu ótrúlega mögnuð 
þróun tegunda er. Og ég fór að velta fyrir mér hvernig 
fuglar framtíðar gætu mögulega litið út fengu þeir frið frá 
mönnum – og nógu margar milljónir ára til þess að þróast. 
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Sögur margra þeirra útdauðu tegunda sem ég 
kynnti mér voru ótrúlegar. Mig langaði til að miðla 
þeim á einhvern hátt í verkefninu. Sú staðreynd að 
1200 árum eftir kristubruð hafi þriggja metra háir 
fuglar enn verið þrammandi um jörðina þótti mér 
gjörsamlega sturluð. Einnig þótti mér sláandi að 
læra um hversu hratt tegundir eru að deyja út og 
langaði mig að setja það fram á sjónrænan máta.  

Ég fékk þá hugmynd að gera myndabók sem væri 
eiginlega frekar miðuð að fullorðnum en börnum, 
enda er viðfangsefnið heldur dapurlegt. Mig langaði að 
nota teikningar til að styðja við frásagnir af horfnum 
fuglum og reyna að koma stærð vandamálsins til skila, 
það er að segja þeim stóru vandamálum sem blasa við 
þegar rýnt er í framtíðarhofur fjölda fuglategunda í 
dag. Með verkinu langaði mig vekja fólk til umhugsunar 
um mikilvægi ábyrgrar umgengni gagnvart náttúru og 
auðlindum hennar, auk þess að draga athygli að svörtum 
spám vísindamanna, sem spá því að helmingur allra 
fuglategunda heimsins gætu horfið af jörðinni fyrir árið 
2050 ef ekki verður gripið í taumana. Einnig fannst mér 
mikilvægt að koma því einhvernvegin á framfæri að lífið 
á jörðinni er mjög þrautseigt og hæfileiki tegunanna 
til að laga sig að aðstæðum er vægast sagt ótrúlegur. 

Ég ákvað að skipta bókinni upp í þrjá hluta: fortíð, nútíð 
og framtíð. Í fyrsta hluta er farið yfir sögu fuglategunda 
sem þegar hafa dáið út af manna völdum. Þar er sögu 
merkilegra horfinna tegunda miðlað – tegunda sem 
margir þekkja eflaust ekki og gætu margar þeirra blasað 
við fólki eins og þær séu klipptar út úr vísindaskáldsögum. 
Í öðrum hluta verksins er fjallað um þær hættur sem 
stafa að fuglategundum heims og sérstaklega við Ísland. 
Þar verður fjallað sérstaklega um lundastofninn og hrun 
hans á síðustu árum. Fuglar eru hluti af viðkvæmum 
vistkerfum, sem eru mörg hver að hruni komin 
vegna hlýnunar og súrnunar sjávar. Í þriðja hluta eru 
vangaveltur mínar um framtíðina og hvernig fuglar gætu 
mögulega þróast ef þeir fengi nógu langan tíma til þess og 
frið frá mannfólki. Geta fuglar orðið aftur eins og risarnir 

forfeður þeirra, sem mannkynið þurrkaði út?
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Ég íhugaði mikið teikningu sem miðil í dag og hvaða 
gildi hún hefur innan grafískrar hönnunar. Ég komst að 
þeirri niðurstöðu að hún er góður miðill til þess að sýna 
það sem hvarf af jörðinni fyrir tíma ljósmyndatækninnar 
og einnig hentar hún vel til þess að sýna það sem gæti 
mögulega verið til í framtíðinni. Þess vegna taldi ég 
hana henta vel í þetta verkefni. Í fortíðarkaflanum vann 
ég meira með gamlar teikniaðferðir, svo sem blek og 
blýant, en í nútíðar og framtíðar hlutunum vann ég með 

stafræna teikningu til að tóna betur við tíðarandann.

Í rannsóknarferlinu leitaði ég mikið í gamlar útgáfur frá 
landafundatímabilinu, til dæmis Uppruna tegundanna 
eftir Darwin og rit frá svipuðum tíma og sótti ég 
umbrots- og týpógrafíuinnblástur þaðan. Kaflatitlarnir 
eru handteiknaðir til þess að ná betri heild með 
teikningunum. Ég valdi leturfjölskylduna Landa fyrir 
meginmálstextann, en hún er innblásin af 15. aldar letri, 
en hefur þó einnig nútímaleg einkenni. Ég vildi búa til 
einskonar myndabók fyrir fullorðna og því var brotið 
heldur stórt, eða 24 x 30 sentímetrar, sem er algeng stærð 

á barnabókum.

Ferlið var vægast sagt mjög erfitt, en ég var lengi að 
vandræðast með í hvaða stíl mig langaði að vinna 
myndirnar. Ég eyddi allt of miklum tíma í að prófa 
eitthvað sem á endanum virkaði ekki. Ég vinn sjálf í mjög 
ólíkum stílum og vildi ég að bókin myndi endurspegla 
það, en fékk stöðugt þá umsögn frá kennurum að bókin 
virkaði þá illa sem heild. Ég las margar bækur og greinar 
um efnið og rak mig á það að langa að hafa of mikið með 

og ekki afmarka efnið nógu skýrt og snemma. 

Í ferlinu var ég stöðugt að rekast á sögur og upplýsingar 
sem ég vildi vinna með, þannig að ég endaði með of mikið 
af efni í höndunum; umfangið varð of mikið og stórt. Ég 
þurfti því að skera niður og henda hluta af efninu frá mér. 
Eftir á að hyggja hefði verið betra að eyða minni tíma 
í rannsóknarvinnuna sjálfa, en óöryggi varð til þess að 
ég frestaði hönnuninni og sjónrænu útfærslunni allt of 
lengi. Því varð lokaútkoman ekki eins löng og ítarleg og ég 
hefði viljað. En þrátt fyrir mikla erfiðleika jók ferlið bæði 
áhuga minn á viðfangsefninu og bókahönnun til muna – 
og ég er virkilega þakklát fyrir reynsluna sem það gaf mér.

FERLI & ÚTFÆRSLA
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MIÐLUN Á SÝNINGU
Á sýningunni langaði mig að draga fram tölfræðina sem 
var kveikjan að verkefninu og gera tilraun til þess að setja 
hana fram á myndrænan og áhrifaríkan máta. Í bókinni 
voru tvær opnur sem sýndu tímalínu yfir alla fugla sem 
dáið hafa af mannavöldum frá því um aldamótin 1500 
til ársins 2000. Ég setti þær saman á ílangt plakat og 
stækkaði upp eins mikið og plássið sem ég hafði leyfði. 
Með þessu vonaðist ég til að vekja fólk til umhugsunar um 
hversu hratt útdauði fuglategunda er að margfaldast og fá 
það til þess að leiða hugann að því hvernig næstu hundrað 

ár munu líta út ef ekkert verður að gert.
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