
Alexander Robertson 



Nokkur dæmi um mismunandi ókyrrð í lofti 

Réttstreymis  

rákir 

Andstreymis 

öldur 



Görtler (kyrrstæðar bylgjur) yfir Rauðahafi er upphaf að hvirfilvindum. Til hægri: 

Línulegar og stöðugar þyngdaraflsbylgjur myndaðar við bægslagang hvala. Ofan 

við þær er hringiðusúla eða hljóðveggur sem hvalurinn myndar, en innan 

loftbólunetsins er hljóðlaust svæði eða gildra þangað sem hvalurinn lokkar fisk.  

Nick Gales 



NASA's MODIS Land Rapid Response Team 

Línuleg skýjamynstur og breiður af kalkþörungum (Emiliana huxleyi) sem sýna 

margbreytileg mynstur von Karman-hvirfilvinda við strendur Íslands. 

NASA's MODIS Land Rapid Response Team,  21. júní, 2004 



Rákir og von Karman-mynstur af plöntusvifi við yfirborð sjávar út af 

austurströnd Íslands. 

NASA's MODIS Land Rapid Response Team,  11. ágúst, 2004 



Varanlegar þyngdaraflsbylgjur 

myndaðar af samverkandi áhrifum 

hringstreymis og þyngdarafls þegar 

heitur loftmassi flæðir yfir kaldan 

loftamassa, eða öfugt. 



Þyngdaraflsbylgjur færa skriðþunga og orku frá veðrahvolfinu til mið- og efrihluta 

andrúmsloftsins. Þessar þyngdaraflsbylgjur eru ofan við flákaskýjaþekju yfir sjó.  

NASA/GSFC/LaRC/JPL, MISR 



NASA 

Görtler-hringiður (aðgerðarlitlar þyngdaraflsbylgjur) í skýjum myndaðar við það að hlýr, rakur 

hitabeltisloftmassi sem streymir réttsælis yfir kaldan, þurran heimskautaloftmassa (vinstri), eru í 

meginatriðum sama eðlis og flotkraftur (upp- og niðurstreymi) og þyngdarafl (kæling) sem veldur 

ölduhreyfingum á yfirborði vatns (hægri). 

Alexander Robertson 



Háský sem bera einkenni þyngdarafls- eða flotkraftsbylgna og eru að hluta hulin af lægri, 

hornréttum skýjum sem eru að myndast. Efri þyngdaraflsbylgjurnar eru vísbending um 

tiltölulega stöðuga og lagskipta loftmassa í tengslum við flákaský. Í báðum tilvikum veldur 

flotkraftur og þyngdarafl bylgjuhreyfingunni. Á myndinni efst til vinstri er Bédard-

hitauppstreymi að koma í ljós.  

Alexander Robertson 



Alexander Robertson 

Í þunnum, gisnum skýjalögum má sjá 

breytileg vindmynstur á skilunum milli lægri 

(raks) loftmassa og lækkandi þurrs loftmassa í 

efri lögum (orsökin er Bermúda-háþrýstisvæði á 

leið yfir austurhluta Nýfundnalands). 



Hægt er að framkalla skýjamynstur sem 

er eins og eldflaug í laginu (hægri) með 

einföldum yfirborðsflæðis 

þurríslíkönum. Kalt loft virðist orsaka 

myndun þyngdaraflsbylgjunnar. 

Alexander Robertson 



Með þurríslíkönum, eins og á myndinni að framan, er unnt að líkja 

eftir mynstri slíkra þyngdaraflsbylgna í lítilli hæð. 



Fellingalaga, óstöðug, oddlaga skýjamyndunin á myndinni til 

vinstri sýnir hve fjölbreytt mynstur sviptivinda getur myndast 

hlémegin í fjallahlíðum. Á innan við klukkustund eftir að myndin 

var tekin hafði síðan myndast þétt, ólgandi, oddlaga skýjaþekja yfir 

graslendinu í Gunnarsholti. 

Alexander Robertson 



Nokkur algeng vindmynstur á Dýrafirði  

Alexander Robertson 

Goertler-hvirflar 

Gormlaga hvirflar 

Kattaklær 

Kyrrt 

Þingeyri 

Vindbarin tré 



Andhverfir vindstrókar áveðurs í 

fjallinu milli Ljósavatns og Háls. 
Alexander Robertson 



Þegar mætast snarpir vindar (frá 

vinstri) og rakt loft frá fjallinu 

myndast ekki aðeins greinileg 

skýjabönd (þ.e. lóðréttar 

skýjarákir) heldur einnig óljós 

merki um andhverfar bylgjur 

áveðurs í fjallinu.  Alexander Robertson 



GOOGLE EARTH 

Þungbúinn himinn yfir Borgarnesi. Ofsarok 

af völdum samhverfra og andhverfra vinda í 

margbrotnu fjalllendi. 

Alexander Robertson 



Tvö skammlíf ský ( eyðast innan 10 mínútna) – annað að hluta til vinstra megin á 

myndinni en hitt hægra megin við það – ofan við Austurhraun á Rangárvöllum. 

Vindur stóð frá vinstri til hægri þegar skýin mynduðust, og þau áttu því sennilega 

rætur sínar að rekja til Vatnafjalla (1082 m). 

Alexander Robertson 



Glæsilegur, tvöfaldur, linsulaga skýstrókur ofan Reykja við Vík í 

Mýrdal. Skýið myndaðist við það að kröftugt uppstreymi efst á 

Mýrdalsjökli þrýsti á undan sér köldu lofti. 

Sveinn Runólfsson 



Myndun skýjafláka ofan skaga sem kemur í veg fyrir 

frjálst loftflæði upp frá stöðuvatninu.  Alexander Robertson 



Skýjaflákar (hvirflar) að 

að myndast við það að 

hlýtt, rakt loft yfir 

Eystrasalti berst inn yfir 

kaldara, þurrara loft yfir 

Finnlandi. 

Alexander Robertson 



Fullmótaðar skýjarákir innar yfir Finnlandi (sbr. fyrri 

mynd).  
Alexander Robertson 



Alexander Robertson 

Mjúkar, línulegar vindgárur á Quidi Vidi-vatni í St. John á Nýfundnalandi sem 

myndast í vissri vindátt og vegna munar á hitastigi hlýs lofts og kaldara vatns.  

Gárurnar eru einkenni Görtlers (langar, gormlaga) og eru þyngdaraflsöldur sem 

flotkraftur og þyngdarafl valda. Í rauninni er um að ræða vindvelting í yfirborði. 



Ulrich Münzer 

Annað dæmi um mjúkar, línulegar gárur á Mývatni. Í þessu 

tilviki er loftið kaldara en vatnið.  



Alexander Robertson 

Honamikvika (kattarklær) af völdum frákastöldugangs frá 

ströndinni sem smám saman rennur saman við Görtlershvirflana. 

Þeir sjást ógreinilega þegar horft er til fiskverkunarstöðvarinnar. 



Kyrrt – í skjóli af 

skógarhlíð 

 

Gormlaga hvirflar – 

vindur af landi orsakar 

gormlaga vindhviður sem 

mynda  froðurákir á 

sjónum. 

 

 

Honamis – vindhviður að 

ofan mynda hraðfara 

gárur (kattarklær). 

Alexander Robertson 

Einkenni mismunandi hvirfilmynstra á vatni 



Skýjaþekja með fjölbreyttu mynstri þyngdaraflsbylgna yfir Íslandi 12. apríl 2006. 

Framburður Skaftár dreifist um hafið við suðurströndina. Þverbylgjurnar sem þyngdaraflið 

myndar (tálknmynstrið sunnan við landið) líkjast Kelvin-Helmholz-ölduskýjum. Við slíkar 

aðstæður myndast hringiður á mörkum hlýs, gisins skýjalags yfir kaldara lagi sem hreyfist 

með öðrum hraða. 

NASA gervihnattarmynd unnin af Jesse Allen, Earth Observatory  



NASA gervihnattarmynd unnin af 

Jesse Allen, Earth Observatory  

22. apríl 2006 kom hlaup í Skaftá. Í 

vatninu var skaðlega mikið magn 

brennisteins, ef til vill vegna aukinnar 

gosvirkni. Í hlaupinu flæddi straumhart 

vatnið yfir dökkan eldfjallajarðveg vestan 

jökulsins og skolaði honum til sjávar. Þar 

myndaði hann greinilegt hringiðumynstur 

við ströndina. 

http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/Archive/Apr2006/iceland_amo_2006117_lrg.jpg


Ísland 28. janúar 2002. Mynstur skýjaþekjunnar úti fyrir austurströndinni er aðallega mótað 

af þyngdaraflasbylgjum. Karman-hvirflar einkenna hins vegar þekjumynstur fokjarðvegs frá 

eyðimörkum miðhálendisins og plöntu- og dýrasvifs í hafinu.  

Jacques Descloitres, NASA GSFC 



NASA gervihnattarmynd unnin af Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, Goddard Space Flight Center.  

30. mars 2006. Reykur frá sinubruna á Mýrum vestan Borgarness myndar fyrst 

hringiðurákir samhliða skýjarákunum. Þegar þyngri reykagnir kólna og leita niður, 

beina hliðarvindar í lægri lögum þeim hins vegar til vesturs og mynda von Karman-

hringiður. 



NASA gervihnattarmynd 

unnin af  Jesse Allen, Earth 

Observatory,  

6. apríl 2006. 

Brunasvæðið á Mýrum 

birtist á myndinni sem 

stór, brúnkolalitaður 

flekkur. Upptök eldsins 

voru innst á svæðinu en 

hann barst alla leið til 

strandar.  

Skýin eru tekin að 

breytast úr Bédard-

uppstreymi í skýjarákir. 



Öll hross vita að gott er að leita skjóls í von Karman-hringiðum eins og þeim sem 

bakhluti þeirra, runnar, klettar og hólar mynda. Íslensk hross eru mjög langhærð, einkum 

á veturna, og hárin liggja þannig að þegar hrossin snúa rassinum upp í vind og regn 

hrynur vatnið af þeim. Þegar hross standa í hnapp raða þau sér þannig að þau sem eru 

neðst í virðingarstiganum standa áveðurs og skýla þeim hærra settu. Með því móti 

mynda þau raunverulega von Karman-hringiður líkt og eyja úti í hafi. 

NASA 

Þröstur Eysteinsson 



Alexander Robertson 

Stöðugar von Karman-hringiður hafa rótað upp svo miklu sandmagni að flestar heilu 

heyrúllurnar eru sokknar í sandinn. Hey sem rúllað hefur verið út hefur hins vegar 

myndað lífræn jarðvegsefni sem nýgræðingur þrífst vel í. 



Alexander Robertson 

Mynstur sandsins sýnir að samspil von Karman- og Görtler- (langir 

gormar) hringiða eigi mikinn þátt í hreyfingu sands. 



von Karman- og Görtler- (langir gormar) hringiður færa sand umhverfis og 

frá vatnsdæluhúsinu á Landeyjasandi á sama hátt og heyrúllunum á fyrri 

myndum. 

Dæluhúsið á Landeyjasandi 



Nærmynd sem sýnir 

hvernig von Karman-

hringiður mynda 

sandhóla umhverfis 

vatnsdæluhúsið á 

Landeyjasandi. 
Alexander Robertson 



Þversneið af langri, beinni sandöldu sem von Karman-hringiður  

mynduðu umhverfis vatnsdæluhúsið á Landeyjasandi. 

Alexander Robertson 

Sveinn Runólfsson 



Landeyjasandur, andspænis Vestmannaeyjum, er vel til þess fallinn að fylgjast með því 

hvernig tiltölulega einföld vindform flytja til sand og móta greinileg mynstur í yfirborð 

hans. Vindurinn myndar langar rákir í sandinn og veldur sandskriði á svipaðan hátt og 

flotkraftur og þyngdarafl. Þetta er andstætt því hvernig hlýnun og kæling  myndar 

skýjarákir. 

Alexander Robertson 



Alexander Robertson 

Skjólmegin við fallinn skjólvegg á víðáttumiklum Landeyjasandi hafa hlaðist upp 

margvíslegar, litlar von Karman-myndanir. Mikill hluti foksandsins hefur hlaðist 

upp við vegginn. 



Mynstur sandaldna sem myndast af stöðugum, beinum hringiðum (Görtler) er í 

grundvallaratriðum svipað, og óháð mælikvarða. Efri myndirnar tvær eru teknar úr Landsat-

gervihnetti af eyðimörkum í Arabíu, en að neðan eru tvær nærmyndir af eyðimörk í 

norðausturhluta Íslands. 

Þröstur Eysteinsson Þröstur Eysteinsson 

Landsat Landsat 



Í lægðinni sést hvernig mynstur sandöldu meðfram Skaftá hefur breyst af 

völdum  nær ómerkjanlegs sandskriðs í langar beinar rákir (í eyðimörkum 

sést þetta mynstur að jafnaði úr fjarlægð sem þunnt mistur) og af völdum 

vindhviðna, eins og sjá má vinstra megin í dældinni og á flatlendinu. 

Sveinn Runólfsson 



Línuleg mynstur sem koma fram við myndun fokjarðvegs; þ.e.a.s. við vindset, 

stökkhreyfingar og sandskrið, gefa til kynna að mismunandi öflugar Görtler-hringiður eigi 

virkan þátt í tilfærslu sands. 

Þröstur Eysteinsson 



Görtler-hringiður eru oft virkasta aflið við hreyfingu jarðefna í eyðimörkum, eins 

og flutningur hans upp sandöldu nálægt Heklu (efri mynd) og yfir hluta áreyranna 

við Drumbabót nálægt Hvolsvelli (neðri mynd) gefur til kynna. 

Alexander Robertson 



Andres Arnalds 

Sérðu ummerki um ólík áhrif vinds úr ýmsum áttum? 



Línuleg mynstur þvert yfir sandhrygg. 

Andres Arnalds 



Margbreytilegar vindáttir, og bæði hægir og kröftugir vindar. 

Andres Arnalds 



Neðri myndirnar sýna að línulegar hringiður (Görtler) eru sterkasta  

aflið við flutning á snjó. 

S.K. Þorvaldsson 

Efri mynd: Snjóskriða ber með sér 

grjót  

niður hlíð. 

 

Neðri myndir: Erfitt er að rækta skóg á  

landi þar sem er lítil snjóþekja, tíður,  

kröftugur skafrenningur, ís í yfirborði  

og frostlyfting, eins og í Lyngholti á  

Vestfjörðum sem myndirnar sína 



Hefting sandfoks á Landeyjasandi með uppgræðslu.  

Melgrashólarnir valda því að milli þeirra myndast langar dældir 

sem vatn stendur tímabundið í. Uppgræðsla á sléttlendi dregur hins 

vegar úr sandskriði og vandamálum sem hringiður valda. 

Alexander Robertson 



Melgresi stöðvar lágar Görtler-hringiður og skýlir náttúrulegum 

nýgræðingi.  

Alexander Robertson 



Viðvarandi þyngdaraflsbylgjur flytja til snjó á ísilögðu 

Skorradalsvatni. 

Alexander Robertson 



Görtler-myndanir á ísilögðu Skorradalsvatni 

Alexander Robertson 



Foksnjómynstur af völdum von Karman-hringiða sem m.a. 

mynduðust vegna fyrirstöðu ísiþaktra lerkitrjánna. 

Sigurður Blöndal 



Lögun ísjaka og mynstur í ísbreiðunni endurspeglar margvísleg áhrif 

hvirfilvinda, t.d. Görtler–rákir sem myndast hafa við kröftuga 

vestanvinda sem blásið hafa þvert yfir opna ísþekjuna (örvar) og áhrif 

von Karman-hringiða sem ísjakar hafa orsakað. 

Alexander Robertson 



Skrúður 

Lyngholt 

Lækur 

Efst til vinstri: Kalt loft hefur lokast inni og safnast fyrir milli hlýrra skila   

úr norðaustri og fjalllendisins umhverfis Glámu. Kröftugar vindhviður 

taka að streyma niður dalinn. Um 700 m háir klettar í vesturhlíðum 

Borgarfjarðar auka loftmassa og hraða vindhviðanna og beina 

loftmassanum yfir til gagnstæðs hluta fjarðarins, þar sem hann sveigir 

lítillega áður en hann streymir niður í Arnarfjörð. Dynjandisvogur dregur 

lítillega úr þeim erfiðleikum sem þetta veldur þorpinu við 

vatnsaflsvirkjunina með því að beina nokkru af vindinum burt (léttir á 

þrýstingnum), en þó ekki nægilega mikið til að draga að ráði úr öflugustu 

stormhviðunum. 

 

Efst til hægri: Kalt loft getur runnið eftir skurðum eða rásum sem eru 

samhliða rennslisátt kalda loftsins. Hins vegar getur uppstreymi frá   

hlýrra vatni, sem rennur eftir skurðum, lyft köldu lofti yfir þá. 

 

Neðst til vinstri: Gróðurfarið sýnir að grámosi er ríkjandi í þurrum, hlýrri  

austurhlíðum lágheiðanna sem eru sennilega áveðra, en lyng og smárunnar 

(dökkar rákir) eru ríkjandi á kaldari, rakari svæðum. Mörk milli 

fléttugróðurs og smárunnagróðurs, hlýrra og kaldra, skjólsælla og áveðra 

svæða eru hins vegar sjaldan skörp. 



Gárur á yfirborði vatnsins eru afleiðingar hringiðu sem brúarveggirnir og 

vegkantarnir valda, en sléttari vatnsflötur er sennilega afleiðing 

samverkandi áhrifa stöðugs rennslis og undirstraums. 

Alexander Robertson 



Öldulaga mynstur birkiskógarins við mynni Skorradals er mótað af 

vindum sem blása þvert á hlíðar dalsins. 

Alexander Robertson 



Óskýrt, öldulaga mynstur þessa birkiskógar í Skorradal, sem er 

framhald skógarins á næstu mynd á undan, virðist vera afleiðing 

sviptivinda þvert á hlíðina. 

Alexander Robertson 



Þessi loftljósmynd sýnir 

greinilega öldulaga mynstur 

birkiskógarins þvert á hlíðina og 

einnig skáhallt upp hana. 

Ríkjandi vindar upp dalinn (frá 

vinstri til hægri) hafa mótað 

þetta mynstur. 



Spirity Cove-ölduskógur.  Þessi skógur er sérstæður vegna þess að hann stendur á 

strandsléttu á Norðurskaga Nýfundnalands. Álitið er að öldumynstur skógarins hafi mótast af  

ýmiss konar Görtler- hvirflum sem líkjast hvítu ölduróti á yfirborði vatns, en það myndast þegar 

réttsælis hvirflar liggja þvert á stefnu bylgnanna. Ljósgulu línurnar sýna Görtler-hvirfla á vatni, en 

gulu línurnar yfir skóginum eru gervi-Görtler-hvirflar. 

Alexander Robertson 



Alexander  Robertson  Áhrif vinds á balsamfuruskóg  

SPIRITY COVE 

ÖLDUSKÓGUR 



Rjóðurmynstur í 30 ára gömlum ölduskógi ofan við Birchy Lake á 

Nýfundnalandi. Rjóðrin hafa myndast vegna áhrifa hlévinda frá 

kröftugum og viðvarandi vestanvindum. 

 Alexander Robertson 



Ókyrrð í lofti fylgir 

ákveðnu mynstri sem, 

þegar til langs tíma er litið, 

ákvarðar lögun eða gerð 

vistkerfa. Þessar myndir, 

sem teknar voru með 

þriggja mínútna millibili, 

sýna vindmynstrið (sem 

skömmu síðar huldist þoku 

frá hafi) sem hefur mótað 

þennan veðurbarða 

balsamfuru ölduskóg í 

nágrenni Ship Harbour á 

Nýfundnalandi. 

 Alexander Robertson 



 Alexander Robertson Ship Harbour, Placentia Bay 

Ray Osmond 
Tolt,  Port aux Basques 

Anguillefjöll  
Dave Stone 

Dæmigerðir ölduskógar á 

Nýfundnalandi. Þeir eru fyrst 

og fremst mótaðir af 

viðvarandi og frekar hægum 

vindum upp hlíðarnar og 

þvert á þær. 



A. Robertson 

Skriðula grenið (efst til hægri) er 

erfðafræðileg aðlögun að 

vindálagi, og skriðula 

öldugrenið (neðst til vinstri) er 

aðlögun að Görtler-hringiðum. 

Þessar svipgerðir fjölga sér 

eingöngu á kynlausan hátt með 

rótarskotum (þær þroska ekki 

fræ).  

Alexander Robertson 



Skaftárhlaup í júli 2005 
Í ám getur verið mjög fjölbreytt hringiðumynstur eins og í 

hringiðumynstri yfirborðsvinda. 

Sveinn Runólfsson 



Skaftárhlaup í júlí 2005 
Þessi skyndimynd nær að fanga augnabliksmynstur straumlaga ferlis (ferli í litlum 

skala er ekki frábrugðið ferli í stórum skala). 

Sveinn Runólfsson 



Skaftárhlaup í júlí 2005 
Margbreytilegt straumbrot þar sem öldur snúa með, þvert á og móti straumi. Með þessu 

ljósopi á myndavélinni getur mannsaugað hins vegar naumast greint ólík ferli í þessum 

ólgandi vatnsflaumi. 

Sveinn Runólfsson 



Skaftárhlaup í apríl 2006 

Breyting úr mjúku, línulegu flæði yfir í gróft, ólgandi mynstur. 

Gylfi Júlíusson  



                                      Skaftárhlaup í apríl 2006 
Vegna röskunar á rennsli breytist mjúkt, línulegt flæðirennsli í gróft mynstur af stórum öldum 

þvert á strauminn (hægri jaðar myndarinnar), minni öldur sem snúa með straumi (neðst fyrir 

miðju) og mjög fíngerða straumiðu undir sléttu yfirborði (neðst til vinstri). Þegar skjólbelti 

standa í vegi fyrir yfirborðsvindum orsaka þau svipað hvirfilmynstur. 

Gylfi Júlíusson  



Skaftárhlaup í apríl 2006 
Myndin sýnir að hringiða getur bæði hreyfst með straumi (efst fyrir miðju) og þvert á 

hann.  

Gylfi Júlíusson  



Skaftárhlaup í apríl 2006  

Ljósop myndavélarinnar sýnir að í þessum fossum eru ferlar þungrar straumiðunnar oft 

mjög skipulegir og skammvinnir, en breytingarnar eru svo hraðar að augað greinir þá ekki.  

Gylfi Júlíusson  



                                            Skaftárhlaup í apríl 2006 
Rennslishraði straumefnis er afar breytilegur, hvort sem um er að ræða vatn eða loft. Á 

skyggða hluta myndarinnar er t.d. línuleg hringiða sem hreyfist mun hraðar fram en grófa 

hringiðan (til hægri) sem er ekki hraðari en svo að unnt er að greina mynstur hennar. 

Gylfi Júlíusson  



Skaftárhlaup í apríl 2006 

Myndin sýnir eðlislæga, skammvinna eiginleika mismunandi hringiða. 

Gylfi Júlíusson  



Skaftárhlaup í apríl 2006 
Þessi augnabliksmynd er annað dæmi um skammlífa eiginleika 

bylgna sem berast með straumnum þvert yfir ána. 

Gylfi Júlíusson  



Mynstur skýjaflóka sem vindur ber niður fjallshlíð frá hægri til vinstri yfir 

ógróið land, er jafn skammlíft og flæðismynstur vatns og sands á 

Skeiðarársandi. 

Birt með góðfúslegu leyfi nemenda á Landslags- og skjólbeltanámskeiði 

Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri, 2004. 



http://artandcarol.ca/artandcarol/photo.htm 

Rákir í sandi á Shallow Bay á Nýfundnalandi, myndaðar af Görtler-

hringiðum sem myndast þegar fjarar. 



Vindur sem blæs í u.þ.b. 45 gráða horni upp eftir fossi myndar fjölbreytt og 

greinileg hringiðumynstur, eins og ætla mætti að vindar upp fjallshlíð myndi. 

Sveinn Runólfsson 



Robert Walker 

Þessi mynd sýnir varanleg vindmynstur trjáa í vindgöngum, þar sem líkt er eftir 

raunverulegum aðstæðum á hinni frægu 12. holu á Augusta National Golfvellinum. 

Birt með góðfúslegu leyfi Alan Davenport vindtilraunahópsins, University of Western Ontarion, 2004 



Lóðréttar hringiður skrúfa vatnsstróka upp af vatnsfletinum. Þær  eru myndaðar af  

kröftugum vindhviðum sem berast niður hlíðar frá fjallaskarði á Killdevil Hill til 

sjávar á Bonne Bay á Nýfundnalandi. Á sama hátt myndast rykstrókar sem sveiflast 

um götur bæja og borga, stórir sandstrókar í eyðimörkum og snjókafald í námunda 

við skjólbelti. 

Alxander Robertson 



Gífurlegt, gormlaga uppstreymi sem ísbrú þvert yfir Grímsvötn skipti í 

tvennt. 



Eldgos hófst í Öskju í janúar 1875, en eftir það bærði eldfjallið nánast ekki á sér fyrr en gríðarlegt sprengigos 

varð í því 29. mars. Á nokkrum klukkustundum leystist úr læðingi gríðarlegt magn af súrum (léttum) vikri og 

ösku. Vindurinn bar öskuna til austurs og skildi eftir 10-20 cm þykkt lag á yfirborði Jökuldalsheiðar, Jökuldals og 

miðhluta Fljótsdalshéraðs. Á næstu dögum feykti  vindurinn vikrinum saman í skafla (ljósa lagið 10-20 cm undir 

yfirborði jarðvegs á myndinni). Neðst í Andisoljarðveginum (dökkur litur) má sjá merki annars ljóss öskulags 

sem sennilega er H3-lagið frá eldgosi í Heklu fyrir um 3000 árum, en það fauk einnig saman í skafla. Neðar í 

sniðinu eru sams konar lög, H4 og H5 einnig frá Heklugosum, en þau sjást ekki á myndinni. 

Enginn snjór var á jörðu þegar askan féll. Hún olli því miklu tjóni á gróðri og dró einnig mjög úr vexti hans næsta 

sumar. Um 200 jarðir skemmdust, og lögðust 17 þeirra tímabundið í eyði en 5 til frambúðar. Fjölskyldur ýmissa 

þessara jarða stofnuðu Gimli  í Kanada 1875, og hið Nýja Lýðveldi Ísland, sem Viktoría drottning gaf íslensku 

landnemunum persónulega, var sameinað Manitobafylki 1877.  Eituráhrif gossins virðast hafa verið mun minni en af 

basalt/andesit-gosunum úr Heklu og Lakagígum árið 1783, enda þótt mikið magn flúors (aðaleiturefnið í gosefnum) sé 

í súrum gosefnum. Mikill brennisteinsfnykur var í andrúmsloftinu við upphaf gossins, en heimildir geta þó ekki um 

tjón af völdum brennisteins. Tiltölulega fátt fé drapst beinlínis af völdum gossins, einkum vegna þess að það hafði 

verið flutt á svæði þar sem áhrifa gosöskunnar gætti ekki. 

Málverk Árna Sigurðssonar sem sýnir komu íslenskra 

landnema til Willow Point við Winnipegvatn árið 1875. 

Text: Ragnhildur Freysteinsdóttir & Freysteinn Sigurðsson 



Mikið magn fínefna berst frá eldfjöllum (efst); ofbeit orsakar jarðvegseyðingu, 

og forn jökulset koma að nýju í ljós (neðst til vinstri); jökulhlaup hafa valdið 

gífurlegri gróður- og jarðvegseyðingu (neðst til hægri). 



Norðaustlægir vindar og/eða vatn sem rennur eftir föstum farvegum hefur öðru 

fremur mótað línulegt yfirborðsmynstur þessa hluta Rangárvallasýslu. Neðst til 

hægri á myndinni er víðáttumikið svæði þakið ljósum Hekluvikri sem fýkur til 

suðausturs, en ljós vikur á litlu svæði, einnig neðst í hægra horni myndarinnar, 

fýkur undan sterkum austanvindum frá nærliggjandi fjallaskörðum. 

Landmælingar Íslands 



Um 80 km löng, þétt skjólbelti (gular línur) og trjálundir á tilrauna- og grasfræræktarstöðinni 

í Gunnarsholti hafa verið ræktaðir á landi sem var blásin eyðimörk. Lítils háttar hliðrun 

skjólbeltanna frá meginstefnu ríkjandi vinda er skynsamleg því að þannig sveigja þau vindana 

af braut í stað þess að standa þvert á stefnu þeirra. Á þennan hátt endast skjólbeltin lengur en 

ella. 

14 hektarar af 15 

ára gömlum 

asparskógi. 



Fjúkandi jökulset og eldfjallaaska stefnir á Gunnarsholt. Í turninum er 

tækjabúnaður til að mæla orkuflæði (sjá 

http://geog.queensu.ca/climatology/Iceland01.htm).  

Sveinn Runólfsson 

http://geog.queensu.ca/climatology/Iceland01.htm


8. apríl 2006 rótuðu kaldir, þurrir og snarpir austanvindar þessu  

moldarskýi upp úr landi í nágrenni Hellu sem hafði verið plægt upp 

haustið áður.  

Alexander Robertson 



Sveinn Runólfsson 

Jarðvegur fýkur úr akri sem höfrum hafði verið sáð í vorið 2005 (efst til 

vinstri). Fokefnin smjúga gegnum neðri hluta aspar/víðiskjólbeltis, en 

réttsælis hringiður lyfta þeim síðan upp þangað sem vindurinn blæs 

óhindraður. 

Óhindraður vindur  

Hringiða lyftir sandinum upp  



Söguleg og löng barátta gegn sandfoki á Keldum, sérstaklega á 18.-20. öld hefur 

verið skráð ítarlega. Upphaflega berst sandurinn með norðaustanvindum en síðan 

færa austanvindar hann til.  

Tilflutningur sands með réttsælis 

austlægum hringiðum  

 

Austanvindur rótar 

upp sandi 

 



Allkröftugur norðaustanvindur hefur borið sand inn á land Keldna frá jökulseti á 

hálendinu, en ofsafengnar, rangsælis hringiður, myndaðar af sterkum 

austanvindum, hreinsa allan sand af svæðunum milli grjótgarðanna. 

>10 m s-1 > 2 m s-1 

þurrir vindar 

Rh<75%) 

rakir vindar 

Rh>85%) 

Alexander Robertson og Landgræðsla ríkisins 



Alexander Robertson 

Á þessari sögufrægu jörð, Keldum, sem var nánast þakin foksandi fyrir einni öld, 

er nú framleitt gæðahey, og þar eru frjósöm beitilönd fyrir sauðfé, mjólkurkýr, 

holdanaut og hross. 



Gras sem skammvinnur, sterkur 

vindur hefur sveigt í tvær áttir. Þetta 

sýnir hvernig vindurinn hefur greinst í 

tvær áttir sitt hvoru megin við veginn 

gegnum Vaglaskóg 

Alexander Robertson 



Snjóhryggur sem myndast hefur af völdum tveggja gagnstæðra loftstrauma 

sem borist hafa gegnum eyður í skóginum; sedrusviðurinn vinstra megin 

orsakar andsælis hringiðu, en á móti koma réttsælis hringiður sem 

myndaðar eru af sviptivindum frá hægri. Alexander Robertson 



Mishæðir, eins og þessi staki birkilundur, sem er lítið annað en ,,frímerki” í 

landslaginu, rjúfa frjálst flæði vinds. Í stað þess myndast hringiða sem er svo 

hæg að inni í lundinum er nánast logn, og hann verður eins konar snjógildra. 

Auður Sveinsdóttir 



Convergence and Divergence

+

+

-

+

-

Vertical convergence

Horizontal convergence

Divergence

Alexander  Robertson 

Samleitni og Sundurgreining 

Lóðrétt samleitni 

Sundurgreining 

Lárétt samleitni 



Áhrif halla á stefnu vinda eru mjög breytileg. 

Alexander Robertson 



Halli trjánna í Skrúð og á Núpi í Dýrafirði sýnir hvaðan skáhallir hlíðarvindar 

blása. Vandalaust er að greina þau áhrif frá áhrifum snjóskriðs, grjóthruns og 

jafnvel einnig skíðamanna á fyrstu árum skógræktarinnar. 

A. Robertson 

Skrúõur Núpur 



Tímafrekt og erfitt getur verið að rækta jaðartré. Myndin er óskýr 

vegna kröftugs vinds þegar hún var tekin. 

Alexander Robertson 



Í trjálundunum vinstra megin á myndinni eru trén nokkru lægri en  hægra 

megin, og það gefur til kynna að í Hveragerði sé vest-norðvestanátt algengari en 

aðrar vindáttir. 

Alexander Robertson 



Laufkróna háu lauftrjánna hægra megin við 

Drumlanrig-kastala benda til nokkuð stöðugra 

vinda í meira en 15 m hæð yfir jörðu. Myndin 

var tekin í logni. 

Alexander Robertson 



Laufkrónur skógarins og runnanna benda til áhrifa 

vindstrengs meðfram ánni. Staka tréð sýnir  ekki 

merki um slík áhrif, enda nýtur það skjóls af skógi 

hinum megin við ána. Hluti hans sést á næstu mynd 

á undan. 

Alexander Robertson 



Einar Gunnarsson 

Einar Gunnarsson, sem tók þessa mynd í fyrstu viku apríl 2005, segir um hana: 

,,Einn af  fáum trjálundum í Höfn í Hornafirði. Krónur sitkagrenisins eru flatar 

vegna áhrifa vinda, salts og næringarskorts”. 



Alexander  Robertson 

Teikning Ann Brit Börv 

heitinnar af vanskapaðri, 

einfaldri og samleitri trjákrónu. 

Lögun tveggja skógarlunda við 

tempruð loftslagsskilyrði í 

Turnberry í Skotlandi (neðst til 

vinstri) og Bethel í Norður-

Wales, sem mótaðir eru af 

tveimur vindstrengjum í 

mismunandi hæð. 

Ann Brit Børv 

Alexander Robertson 



Alexander Robertson 

Fleiri lýsandi dæmi um það hvernig andsælis vindstrengir móta 

fjölbreytilegt form trjáa og skóga.  



Dæmi um áhrif vinds 
Í vindgöngum (A. Brit Börve), á hæðarhrygg í Vaglaskógi, koparbeyki við Heart’s 

Delight og runnaskógur í nágrenni Bellburn á Nýfundnalandi. 

Alexander Robertson 



Gamalt lerki  

Jaðar 

skógræktar

svæðisins 

Evrópska lerkið í Skrúð í 

Dýrafirði er meðal þess 

elsta á Íslandi. Ekki bar á 

halla á trjánum fyrr en á 

síðari árum þau uxu upp 

fyrir hæðarhrygg í 

nágrenninu, og vestlægir 

hafvindar tóku að næða um 

trjákrónurnar. S. K. Þorvaldsson 

Alexander Robertson 



Sigurður Harðason & Alexander Robertson 

Einföld líkön með þurrís eða fljótandi köfnunarefni gefa myndræna hugmynd um eðli 

hringiða sem orsakast af vindum sem blása niður hlíðar og umhverfis mannvirki. 



Birt með góðfúslegu leyfi Landslags- og skjólbeltanámskeiðs (2004-2005) Landbúnaðarháskóla Ísland á Hvanneyri 

Þurríslíkön af áhrifum landslags á vinda sem blása 

niður halla. 



Þurríslíkan sem sýnir orsakir hættulegra sviptivinda á veginum á Hafnarmelum en 

þeir myndast við samþjöppun vinda í bröttum hlíðum Hafnarfjalls. Á vissan hátt er 

hér um að ræða hliðlægan vindstreng. 

Myndin til vinstri er birt með góðfúslegu leyfi nemenda á Landslags- og skjólbeltanámskeiði (2005) Landbúnaðarháskóla 

Íslands á Hvanneyri. Myndin til hægri: Landmælingar Íslands eða Loftmyndir ehf??? 


