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Markmið
Markmið ferðarinnar inn að Heinabergsjökli var að mæla jökulinn, það
er gert á hverju einasta ári til þess að athuga hvort jökullinn hefur
hopað eða skriðið fram.
Undirbúningur
Í tímanum áður en við fórum fengum við allar upplýsingar hvað við
vorum að fara að gera og Hjördís reyndi að útskýra uppá töflu hvernig
þetta gengi fyrir sig. Svo tókum við okkur bara til heima hjá okkur og
Eyjólfur og Hjördís redduðu myndavélum, latta, kíki og málbandi. Þetta var
gert til þess að þetta myndi ganga hraðar þegar við kæmum á staðinn
Ekki er hægt að mæla bara beina línu með málbandi frá jöklinum að
einhverri ákveðni vörðu vegna þess að það er stórt lón fyrir framan
jökulinn sem ekki er hægt að komast yfir, þess vegna er notað þríhyrning
og reiknað út frá tveim hornum í honum og einni hlið í sérstakri jöfnu sem
er sýnd hér á teikni blaði.
Framkvæmd
Krökkunum í NÁT113 áfanganum var skipt í 5 hópa.
Voru þeir kíkishópur sem skipaður var af Atla, Brynjari og Herði.
Eyjólfur skólameistari var svo þeim til hjálpar. Hlutverk hópsins var að
finna út þríhyrning frá stikunum og jöklinum. Þeir mældu svo hornin og
skráðu niður. Þeir voru með bók, blýant og kíkir sem var fengin í láni hjá
bænum, mjög góður og sterkur.

Latta hópurinn skipaður af tveim stelpum úr hópnum, Kolbrúnu og
Nönnu Halldóru. Verk þeirra var að halda uppi stiku eða latta sem var
mjög hár, þær áttu að styðja við lattan svo hann yrði beinn.
Kíkishópurinn notaði svo lattan til að mæla beina línu frá staðsetningu
þeirra til stikunnar
Þriðji hópurinn var mælingar hópur, hann var með blað, blýant og
málband og mældi vegalengdina milli varðanna sem kíkishópurinn var
búinn að vera á að mæla horn. Mælingarhópurinn var skipaður af Amor,
Öllu, Elvu og Ester Lind. Amor og Ester voru að skrá niður og hinar tvær
að mæla.
Fjórði hópurinn var kallaður vörðuhópur og var hann skipaður af
Andra Geir, Ottó Marvin, Níelsi og Óla Alberti. Þeirra hlutverk var að
stafla upp vörðunum því oft á veturna þegar verður vont veður falla
steinar úr vörðunum en vegna þess að það var snjór og frost voru
steinarnir fastir við jörðina og þeir gátu gert voðalega lítið, þeir fengu þá
það hlutverk að hjálpa stelpunum í mælingar hópnum.
Fimmti hópurinn var fjölmiðlahópur, hann var skipaður af Frey
Sigurðarsyni og mér, Iðunni Töru. Okkar hlutverk var að mynda allt sem
fór fram á vettvangi og skrifa svo grein um það. Einnig vorum við með
myndbandstökuvél og tókum upp nokkur myndskeið.
Sjá myndir af hópum:

Verklýsing
Við mættum í skólann kl hálf 9 og löguðum af stað um 9 leytið í tveim
bílum inn að Heinabergsjökli.
Þegar við stigum útúr bílunum og búin í hópmyndatöku arkaði Eyjólfur af
stað og við fylgdum eftir. Eyjólfur gekk rösklega og við reyndum með öllu
afli að halda í hann svo við myndum nú ekki týna honum. Á leið okkar að
fyrstu vörðunni löbbuðum við ofan í árfarveg sem þornaður upp en var
mjög bratt ofan í hann og var áin búin að brjóta niður landið í kringum
sig, það var orðið U laga, en lítið U enda ekki stór á.
Allt í einu stoppuðum við, við vörðu og þar var latta hópurinn eftir,
stelpunum var kennt hvernig ætti að halda lattanum og Eyjólfur kenndi
þeim merki sem hann myndi gera ef þær þyrftu að laga hann til.
Svo var arkað aftur af stað. Þegar við vorum búin að labba um
200m komum við að vörðu 155. Þar var kíkirinn settur upp, fyrir ofan
vörðuna. Eyjólfur stillti hann af og strákarnir í hópnum ákváðu allir einn
punkt í sameiningu fremst í jöklinum til að miðast við. Þegar þeir voru
búnir að því stilltu þeir kíkirinn á 0° og snéru honum svo að hinni
vörðunni sem stelpurnar stóðu á með lattan, þegar þeir voru búnir að
finna rétta staðsetningu gáðu þeir hvað kíkirinn hefði snúist um margar
gráður og reiknuðu þannig út hornið á þessari vörðu, hornið var 130.9°.
Svo fóru þeir á vörðuna sem lattinn var á og lattinn fór á vörðu 155. Þeir
gerðu nákvæmlega þar sama þarna, fundu akkúrat sömu skítaklessu og
fundu hvað hornið var, hornið á þessu horni var 41.3°. Þess má til
gamans geta að lattinn var alltaf á vörðunni sem kíkirinn var ekki á, svo
kíkirinn gæti miðað við lattann.
Meðan kíkishópurinn var að þessu fór mælingarhópurinn af stað
og mældi frá vörðu 155 að fyrstu vörðunni og komst að því að það voru
199.52 metrar þar á milli (sjá útreikninga á mynd nr. 1).
Fjölmiðlahópurinn var allan tíman á myndavélinni, tók viðtöl við
krakkana og fylgdist með. Vörðuhópurinn var ýmist í snjóslag, borðandi
eða rennandi sér niður brekkur meðan þetta gekk á, þangað til Hjördís
lét þá hjálpa mælingar hópnum og mældi þeir aðrar vegalengdir.

Þegar búið var að mæla hornin tvö og eina vegalengd var komið með nóg
af upplýsingum til þess að geta reiknað út fyrsta þríhyrninginn. Þá var
haldið af stað til þess að framkvæma öryggismælingu en gengur hún út á
það að fara á aðrar tvær vörður sem eru þarna og mælt þannig út og gáð
hvort hin mælingin standist. Hún er framkvæmd nákvæmlega eins og
fyrri mælingin nema annar þríhyrningur og sést það betur á teikningum
hér á næstu blöðum, einnig eru útreikningar hér á myndum á næstu
blöðum (öryggismæling, mynd nr. 2).

Þegar búið var að mæla öryggismælinguna var fært sig um stað og
farið á annan stað í jöklinum og mælt hann líka, nákvæmlega eins.
Í tíma, 4 nóvember var svo reiknað útúr öllum þeim tölum sem við
fengum og komumst við að því að jökullinn er að skríða fram, árið 2006
voru 1062 metrar frá vörðu 155 í jökulinn en árið 2008 voru 981 metrar
(10 m til eða frá) í jökulinn frá vörðu 155. Á seinni staðnum sem við
fórum að mæla var jökullinn á öðrum nótum, hann hafði skriðið fram
eins og hinn en árið 2006 var hann 343 metra frá vörðunni og árið 2007
hafði hann hopað og var orðin 413 metra frá vörðunni. Núna þegar við
mældum hann komumst við samt að því að hann var 365 metra frá
vörðunni sem þýðir að hann hefur skriðið aftur fram á þessu ári.
Kenning sem Hjördís sagði okkur frá var það að Hafrafellið sem er fjall
hliðina á Heinabergsjökli er frekar hátt og skyggir þá á hluta af jöklinum
fyrir sólinni og sá bráðnar ekki jafn mikill hluti, þessi hluti sem Hafrafellið
skyggir á er einmitt líka sá hluti sem hopaði árið 2007, en þetta er bara
þeirra kenning, ekkert víst hvort hún sé sönn eða ekki.
Hugtök
Á ferð okkar þarna um landið sáum við líka ýmis hugtök sem hefur verið
kennt okkur í þessari lotu, þar á meðal frostveðrun, þegar við tókum
nestispásuna okkar sáum við stein sem var við það að hrynja niður vegna
frostveðrunar, vatn hefur greinilega oft farið ofan í einhverjar smáar
sprungur á steininum og þegar það frosnar þenst það út um 9% og
mynda þar að leiðandi fleiri sprungur og á endanum var hann svona:

Ekki sést vel frostveðrunin,
en Alen situr þarna á steini
og er að rífa hann niður
því hann var að hrynja
niður, allur útí sprungum,
ef maður horfir vel er
hægt að greina
sprungurnar, sérstaklega
þarna neðst í honum.

Þegar við horfðum uppí fjöllin sáum við hvernig stafir mynduðust í
umhverfinu, Y og V laga dalir og gil, einnig voru skálar efst í fjöllunum.
Árfarvegirnir þarna voru ekki miklir, aðallega eftir læki sem stundum í
miklum rigningum hafa breyst í flóð, lækirnir í fjöllunum voru flestir á
byrjunarstigi og voru en að mynda Y í fjöllunum einnig voru einhverjir
komnir niður á að mynda V – laga gil og dali.
Við sáum líka grettistök, mikið af þeim. Það eru steinar sem
myndast hafa af einhverju leiti útaf jöklinum og hafa borist með honum
langar leiðir.
Við sáum mikið hvernig jökullinn hefur myndar landslagið þarna í
kring. Við sáum ekki mikið í bergið þarna í kring vegna snjós en við sáum
samt hvernig jökullinn er búinn að laga umhverfið.

Hér er horft frá einum jökulgarði niður á lónið og yfir á jökulinn. Þarna sést greinilega að
dalurinn er |__| laga, einnig er hægt að sjá á þessari mynd að þetta er skriðjökull enda
læðist hann þarna niður dalinn.

Hér er horft frá lóninu og upp einn jökulgarðinn, sama stað og myndin hér fyrir ofan var
tekin.

Niðurstöður
Niðurstöður úr þessari ferð voru þær að Heinabergsjökull hefur skriðið
fram um 33 metra (10m. til eða frá). Ekki er hægt að segja að þetta sé
akkúrat þessi tala vegna þess að umhverfið er upp og niður þarna og ef
málbandið er lagt yfir lengist leiðin aðeins. Samkvæmt síðustu árum er
jökullinn að skríða fram allstaðar. Meiri óregla er á honum vestan megin.
Vegna þess að við vorum ekki með fullkomin tækjabúnað var ekki hægt
að mæla þykktina á jöklinum þannig ekki var víst hvort hann væri að
stækka eða minnka.
Svona niðurstöður komu held ég flestum á óvart, allavega kom það
mér á óvart vegna þess að það er alltaf verið að tala um hvað allir jöklar
séu að hopa og bráðna en miðað við að hann sé að skríða fram er það
ekkert víst. Reyndar gæti verið að þykktin sé að minnka en ekki getum
við sagt til um það.
Höfn, 5.11.08
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