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Jökulsorfnar klappir í Krossanesborgum. / Whaleback.

Grettistak í Krossanesborgum rétt við Djáknatjörn. / Erratics.

Jökulrákir á klöppunum í Krossanesborgum. / Striations.

Hvalbök - Whalebacks

Grettistök - Erratics

Jökulrákir - Striations

Hvalbak er klöpp sem skriðjökull hefur sorfið til
þannig að hún líkist helst baki á hval. Á þeirri hliðinni
sem vissi móti skriðstefnunni, þar sem jökulþunginn
mæddi mest á slithliðinni, eru þær fremur sléttar og
aflíðandi og oft fagurlega rákaðar eða rispaðar.
Hliðin sem vissi undan straumi, varhliðin, er hins
vegar stöllótt og brött og oft með þverhníptu stáli
enda hefur jökullinn brotið og plokkað þar úr berginu.

Grettistök eru stórir steinar eða björg sem
skriðjökullinn hefur borið fram og skilið eftir.
Steinarnir geta, þrátt fyrir nafnið, verið allt frá litlum
steinvölum og upp í margra tonna björg. Oft hafa
steinarnir ferðast langar leiðir með jöklinum, stundum
jafnvel mörg hundruð kílómetra frá upphafsstað
sínum. Hér í Krossanesborgum má víða sjá grettistök
af öllum stærðum.

Jökulrákir eru rispur sem
skriðjökullinn myndar þegar
hann skríður yfir hart yfirborð
eða klappir. Þær eru breytilegar að grófleika og lengd en
stefna þeirra gefur til kynna
skriðstefnu jökulsins. Stefnan á jökulrákunum á
klöppunum í Krossanesborgum sýnir að skriðjökullinn kom niður Glerárdal.

Whaleback is a rock formation that glacier tounge has
filed and shaped so it looks like a back of a whale.
Glacial erratic is a piece of rock that differs from the
size and type of rock native to the area in which it
rests. Erratics have been transported by glaciers
often over hundreds of kilometers and can range in
size from pebbles to large boulders.

Glacial striations are scratches or gouges cut into
bedrock by glacial abrasion, usually multiple,
straight and parallel. They represent the movement
of the glacier using rock fragments and sand
grains, embedded in the base of the glacier,
as cutting tools.

