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Ciekawostki: 

 
 Na Islandii w czerwcu, lipcu i częściowo sierpniu niemal przez całą dobę jest jasno.  

Dla Islandczyków to wspaniała okazja do świętowania. Dla odmiany w miesiące zimowe  

dłużej jest ciemno, szczególnie na północy. 

 Zimy w Reykjaviku są statystycznie cieplejsze niż w Nowym Jorku. Dzieje się tak za sprawa  

ciepłego Prądu Zatokowego (Golfstrom) opływającego Islandię od południa.  

 Islandczycy lubią kąpiele w odkrytych basenach, niezależnie od pory roku. Tu w dużej mierze 

toczy się tez życie towarzyskie wyspy. 

 Islandia ma 13 Świętych Mikołajów, a ich rodzice znani są Islandczykom od wieków. 

 Islandczycy to naród najczęściej chodzący do kina. 

 Język islandzki jest najstarszym używanym językiem w Europie, a przy tym jednym z 

najtrudniejszych na świecie. Współcześni Islandczycy są w stanie czytać w oryginale  

1000-letnie sagi.  

 Islandczycy piją więcej Coca-Coli niż ktokolwiek na świecie. Może zasługa w tym czystej, 

islandzkiej wody z której jest zrobiona. 

 Islandczycy cieszą się najdłuższą przewidywaną średnią życia na świecie (80,2 lata dla  

mężczyzn i 83,3 dla kobiet). 



 Najmłodszy geologicznie kawałek lądu znajduje się na Islandii, konkretnie jest to wysepka 

Surtsey w archipelagu Vestmannaeyjar. Powstała w wyniku gwałtownego wybuchu  

podwodnego wulkanu w 1963 roku. 

 Ze względu na tanią energię geotermalną Islandia to jedyne miejsce w Europie, gdzie  

hoduje się banany w szklarniach. 

 W książce telefonicznej osoby są wymienione w kolejności imion, a nie nazwisk. Dotyczy  

to także mieszkających na wyspie obcokrajowców. Dla ułatwienia często dodaje się wykonywany 

 zawód. 

 Najwięcej książek na głowę mieszkańca wydaje się właśnie na Islandii. 
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Reykjavik to stolica i największe miasto Islandii, leżące w północnej części półwyspu Seltjarnar, 

nad południowo-wschodnim krańcem zatoki Faxafloi. Jest najbardziej wysuniętą na północ 

stolicą świata.  
Reykjavik jest głównym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym, a także najważniejszym portem w 

kraju; centrum rybołówstwa, głównie dorsza; przemysłu spożywczego (produkcja konserw rybnych), 

stoczniowego (budowa i naprawa statków rybackich), chemicznego, włókienniczego i skórzanego.  

Według tradycji Reykjavik został założony w 874 r. przez pierwszych norweskich osadników. Przez 

dłuższy czas był niewielką wioską rybacką zamieszkiwaną przez Duńczyków. Nazwa - Reykjavik, 

czyli dymiąca zatoka – została nadana przez osadników obserwujących kłęby pary wodnej 

unoszącej się z gorących źródeł. 

Dzisiejszy Reykjavik to centrum kultury, sportu i rekreacji. Funkcjonują w nim teatry, orkiestra 

symfoniczna, liczne muzea (m.in. narodowe z bogatymi zbiorami malarstwa islandzkiego i rzemiosła 

artystycznego), galerie sztuki, ogrody botaniczne, parki, pola golfowe, kąpieliska termalne oraz 

skansen Arbaer. Miasto charakteryzuje się nowoczesną zabudową. Tradycyjne domy wybudowane są 

z drewna, a nowsze z betonu; są niewysokie i ogrzewane dzięki gorącej wodzie sprowadzanej 

rurociągami z pobliskich gejzerów. W okolicy miasta leży Park Narodowy Thingvellir, a spod ziemi 

biją gorące źródła często wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej.  
 

 

Atrakcje turystyczne stolicy 

 
 

 Perlan  

to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w 

Reykjaviku. Powstał na początku lat 90-tych XX w., w dzielnicy 

Laugardalur, jako miejsce zaopatrujące miasto w wodę pobieraną 

wprost z gorących źródeł. Dzięki pomysłowej sztuczce 

architektonicznej olbrzymie zbiorniki nakryto potężną szklaną 

kopułą, która ozdabia całość. Ważną częścią kompleksu jest ogród zimowy, w którym rosną palmy, 

drzewa figowe i inne tropikalne rośliny. Z tego miejsca na szczyt kopuły prowadzą spiralne schody, na 

górze znajdują się sklepy oraz ruchoma restauracja, która w ciągu godziny obraca się o 360 stopni. Ze 

szczytu budowli rozciąga się wspaniały widok na sztuczny gejzer oraz na miasto. We wnętrzu 

kompleksu można obejrzeć różne wystawy czasowe oraz stałą ekspozycję muzeum figur woskowych. 

Kościół Hallgrímura  

w Reykjaviku to bodaj największy i najbardziej stylowy ze 

wszystkich współczesnych kościołów w Islandii (przypomina 

wzgórze bazaltowej lawy). Wybudowany w latach 1945-1986 

według projektu z 1937 r. autorstwa Guðjóna Samúelssona, 

w stylu ekspresjonistycznym. Mieści się w ścisłym centrum 

miasta, jest widoczny z każdego miejsca w stolicy, stanowiąc 

dobry punkt orientacyjny. To kościół wyznania luterańskiego 

nazwany na cześć islandzkiego poety i duchownego 

Hallgrímura Péturssona. Budowla ma 75 metrów wysokości, na wieży znajduje się taras widokowy, z 

którego można podziwiać panoramę miasta i okoliczne góry. We wnętrzu znajdują się imponujące 

organy piszczałkowe, których budowę zakończono w 1992 r. Przed świątynią znajduje się pomnik 

islandzkiego banity i założyciela osad normańskich na Grenlandii – Leifa Erikssona. 



 

  Katedra Dómkirkjan  

w Reykjaviku to zbudowana w latach 1789-1796 katedra 

luterańska, reprezentująca styl klasycystyczny. Obecnie mieści się 

przy ulicy Laekjargata. Podmokłe drewno służące, jako budulec 

przy budowie kościoła doprowadziło do jego szybkiego 

niszczenia, w związku, z czym w 1815 r. władze miejskie podjęły 

decyzję o gruntownej naprawie obiektu. Z zapisków historycznych 

wiadomo, że podczas Zielonych Świątek w 1825 r. tak bardzo 

skrzypiały belki dachowe świątyni, że zgromadzeni w środku wierni struchleli ze strachu, po czym 

zaczęli uciekać przez drzwi i okna. Pod koniec XIX w. podjęto kolejną renowację kościoła, który 

znowu popadał w ruinę. W katedrze po raz pierwszy wykonano hymn Islandii, a miało to miejsce w 

1874 r., dziś członkowie parlamentu islandzkiego przed każdą sesją biorą tu udział w nabożeństwie.  

 

Atrakcje turystyczne kraju 
 

 

Zorzę polarną (Aurora Borealis) można obserwować na Islandii od września do marca.                      

Warunki są dwa: bezchmurna noc i duża aktywność słoneczna. Zorza polarna (Aurora Borealis)                                   

jest jednym z najwspanialszych widowisk przyrody. Jej światło pulsuje, zmienia swe barwy i natężenie. 

Przybiera stale zmieniające się kształty firanek, draperii, koron, wstęg i świetlistych smug. 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Islandia posiada  najpiękniejsze w Europie wodospady. Są one niezwykle widowiskowe i 

warto, będąc na tej wyspie poświęcić trochę czasu, żeby zobaczyć choć kilka z nich.  

Wodospad Dettifoss  

Wodospad Dettifoss to ogromny wodospad 

(100 m szerokości i 44 m wysokości), jeden 

z największych w Europie pod względem 

natężenia przepływu. Znajduje się w 

północno-wschodniej części Islandii.                        

Przez kombinację objętości przepływu, 

szerokość i wysokość jest jednym z 

najbogatszych w energię wodospadów 

Europy.                                                                                                                          

Jest też najgłośniejszym wodospadem Europy, którego wody  spadają z 

wielkim hukiem (podobnym do ryku odrzutowca) z wysokości 44m.             

Jego mętne wody  przewalająca się w każdej sekundzie przez jego próg ( 

500 m sześc./ sek.) naprawdę robi wrażenie. Aż trudno uwierzyć, że to wszystko, to wody topniejące spod 

lodowca.  

Niedaleko niego znajdują się dwa inne wodospady Islandii, Selfos i Hafragilfoss. 

Wodospad Selfoss  

– wodospad położony na północy Islandii, kilometr 

powyżej słynnego wodospadu Dettifoss. Jest osiągalny 

po krótkim marszu od Dettifoss w górę rzeki Jökulsá á 

Fjöllum. Próg, przez który przelewa się woda jest 

położony dość nietypowo, bo wzdłuż biegu rzeki i jest 

wysoki na 10 metrów. 

 

 

Za najpiękniejsze uważa się jednak wodospady Gullfoss, Skogafoss i Seljalandsfoss 

położone w południowej części Islandii. 

 

Wodospad Skogafoss 
Skogafoss położony jest w południowej części Islandii na klifach 

dawnej linii brzegowej Wraz z kilkoma górami tworzy wyraźną 

granicę pomiędzy niziną i wyżyną Islandii . Skógafoss jest jednym 

z największych i najpiękniejszych wodospadów w kraju o 

szerokości 25 metrów i spadek o 60 metrów. Wodospad 

konsekwentnie tworzy pojedyncze lub podwójne tęcze , normalnie 

widoczne w słoneczne dni.     

 

Wodospad Gullfoss  o wysokości trzydziestu dwóch 

metrów. W każdy słoneczny dzień rozpościera się nad nim 

przepiękna, podwójna tęcza. 

 

 

 

   



 

                        

Wodospad Seljalandsfoss 
Na południowym wybrzeżu Islandii, krainy wybuchowych 

gejzerów, znajduje się idylliczny zakątek - wodospad 

Seljalandsfoss. To jedno z najczęściej fotografowanych 

miejsc na wyspie i dlatego gości w wielu książkach i 

kalendarzach. Topniejący lodowiec Eyjafjallajokull daje 

źródła rzece Seljalandsá, która następnie spada z 60 

metrowej kaskady tworząc wodospad Seljalandsfoss. 

 

Gejzer Strokkur  

Strokkur to gejzer w południowo-zachodniej Islandii, 

około 80 km na wschód od jej stolicy - Rejkiawiku. 

Kilkakrotnie w ciągu godziny, niekiedy nawet co 4-10 

minut niebieskawo zielona kopuła wrzącej wody 

pojawią się nad 3-metrowym otworem w basenie. 

Pióropusz wrzącej wody 

gwałtownie wznosi się w 

powietrze, na wysokość 22 

metrów. Para Ulatuje z sykiem 

i wody uspokajają się aż do 

następnej erupcji. 

 

 

   Wulkan Kraftla 

 

Wulkan Kraftla jest zlokalizowany w północnej 

Islandii. Tworzy go kaldera o wymiarach 10 x 8 

km, w której znajduje się wysokotemperaturowy 

obszar geotermalny. Drugi obszar geotermalny z 

aktywnymi fumarolami oraz basenami wrzącego 

mułu znajduje się w Namfjall na południe. W 

okresie polodowcowym w kalderze Kraftla i w jej 

otoczeniu miało miejsce 18 erupcji wulkanicznych. 

Szczelina Kraftla jest długa na 90 km i szeroka na 

4-10 km z ponad 1000 szczelinami tektonicznymi. 

W trakcie erupcji w latach 1724-29 otworzyło się 

wiele szczelin. Fontanny lawy były widoczne na 

południu wyspy; potok lawy zniszczył trzy farmy 

we wiosce Reykjahlíð. Pomiędzy grudniem 1975 a 

1984 nastąpił wulkaniczny epizod Kraftla, który objął 9 erupcji wulkanicznych, wulkaniczne 

wstrząsy, roje wstrząsów sejsmicznych, wzrost aktywności geotermalnej, rozszerzenie się szczeliny 

oraz podnoszenie gruntu. 



Grimsnes 
 - Grimsnes to system szczelin bądź rząd kraterów 

wulkanicznych w południowo-zachodniej Islandii na 

południowy wschód od jeziora Thingvallavatn. 

Tefrochronologia wykazała, iż ostatnia erupcja 

Grimsnes miała miejsce około 5500 lat temu. 

Wyróżnia się w obszarze Grimsnes szczególnie 

malownicze jezioro kraterowe Kerio - powszechnie 

znany obiekt turystyczny w Islandii o wymiarach: 

długość 270 metrów, szerokość 175 metrów i 

głębokość 55 metrów. Wylewy lawy z Grimsnes 

pokrywają obszar 58 km kwadratowych i pochodzą 

z 11 szczelin.  

 

 

 

 

  Uzdrowisko Bláa Lónið  

zwane Błękitną Laguną - islandzkie uzdrowisko typu 

spa, położone w obszarze geotermalnym w 

południowo-zachodniej Islandii, na półwyspie 

Reykjanes, niedaleko miasta Grindavík, kilkanaście 

kilometrów na południe od miasta Keflavík. Miejsce 

to oferuje możliwość kąpieli w gorącej wodzie bogatej 

w minerały. Kąpiele te pomagają  w leczeniu chorób 

skóry. 

 

  Park Narodowy Skaftáfell  

został założony w Islandii w 1967 roku. Leży na południu 

wyspy, w obszarze dużej aktywności wulkanicznej. Obecnie 

zajmuje powierzchnię 4.807 km², z czego większość obszaru 

zajmuje lodowiec Vatnajökull. 

Krajobraz urozmaicają liczne 

cieki wodne. Park ten szczyci 

się także różnorodną fauną i 

florą. W poszyciu znaleźć 

można m.in. bodziszka leśnego, 

arcydzięgiel oraz listerę 

jajowatą. Spotkamy tutaj także 

lasy brzozowe, a w wysokości do 700 m n.p.m. można dostrzec piękne wrzosowiska, ponad którymi 

rozciąga się kamienista pustynia. Spośród ssaków najczęściej spotyka się lisa polarnego oraz norkę 

amerykańską, a z ptaków wydrzyka wielkiego. 

 



    

Vatnajökull 

lodowiec o powierzchni 8100 

km² i grubości dochodzącej 

do 1 km, położony w 

południowo-wschodniej 

części Islandii na terenie 

parku narodowego Vatnajökull. Pod względem powierzchni jest to drugi co do wielkości lodowiec 

Europy (po lodowcu Austfonna na Spitsbergenie) a trzeci na świecie. Objętość lodowca szacuje się na 

ponad 3000 km³, co czyni Vatnajökull największym lodowcem Europy pod tym względem.  

 

Wąwóz Ásbyrgi  

znany jako podkowiasty wąwóz leży w parku narodowym 

Jökulsárgljúfur na północy Islandii, który zawdzięcza swój 

wygląd rzece 

Jökulsá á Fjöllum, 

przebiegającej 

niegdyś przez ten 

wąwóz. W obecnej chwili jej nurt przebiega na wschód od 

wąwozu. Według badań geologicznych,  Ásbyrgi uzyskał 

swój obecny kształt w wyniku trzech szczególnie silnych 

przesunięć lodowców, które miały miejsce po erupcjach 

należących do lodowca Vatnajökull wulkanów Kverkfjöll i 

Bárðarbunga. W wąwozie znajduje się lasek brzozowy, za to 

w jego pobliżu są dwa place campingowe: duży obok wejścia do wąwozu i mniejszy w jego głębi. 

 

 

Park Narodowy Pingwellir        

 - obszar w południowo-zachodniej Islandii, 

położony kilkadziesiąt kilometrów na wschód od 

stolicy kraju Reykjaviku, na północnym brzegu 

największego islandzkiego jeziora Þingvallavatn. 

W 1928 utworzono na tym obszarze park 

narodowy, który w 2004 został wpisany na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO.                         
Miejsce to jest bardzo ważne dla historii Islandii, 

jako że w tym miejscu w 930 po raz pierwszy 

zebrał się islandzki parlament Althing, który jest jedną z najstarszych instytucji parlamentarnych świata. 

Althing obradował tutaj aż do końca XVIII wieku. W tym samym miejscu ogłoszono pełną niepodległość 

Republiki Islandii w dniu 17 czerwca 1944.                                                                                                 

Obszar ten jest również bardzo interesujący ze względu na budowę geologiczną. Znajduje się ono 

bowiem w miejscu, gdzie stykają się płyty tektoniczne eurazjatycka i północnoamerykańska. Stąd też 

obserwuje się tu znaczącą aktywność sejsmiczną i wulkaniczną. Powierzchnia ziemi poprzecinana jest 

licznymi szczelinami, wśród których największa tworzy głęboki wąwóz Almannagjá. 

 


