PIĄTY DZIEŃ NA ISLANDII – NIEDZIELA, 25 LIPCA 2021 R.
W niedzielny poranek wyruszyliśmy w drogę, aby zwiedzić tzw. Złoty Krąg, na który składają
się największe atrakcje Islandii: Thingvellir, miejsce zgromadzeń średniowiecznego
parlamentu, Geysir i wodospad Gullfoss. Opuszczajac Rejkjavik, spoglądaliśmy na masyw
Esja, niepodzielnie górujący nad miastem.
Pierwszy przystanek zrobiliśmy przy jeziorze kraterowym Kerid, które znajdowało się
niedaleko Rejkjaviku. Jezioro ma owalny kształt, jego rozmiary to 170 m na 270 m, a
głębokość wynosi 55 m. Kerid był w przeszłości wulkanem stożkowym, ale po erupcji jego
stożek zapadł się do komory magmowej. Na dnie powstało jezioro wulkaniczne o przepięknej
turkusowej barwie, którą zawdzięcza rozpuszczonym w nim minerałom. Woda jeziora
kontrastuje z czerwienią magmowych skał o dużej zawartości żelaza. Wspięliśmy się na
zbocza wulkanu, aby z góry podziwiać piękno krajobrazu.

Fot. Jezioro kraterowe Kerid

Fot. Jezioro Kerith powstało w kraterze wygasłego wulkanu Grímsnes i wygląda naprawdę
niesamowicie. Obeszliśmy je dookoła, a następnie zeszliśmy na sam dół, by
podziwiać jego wdzięki.

Fot. Nawet kapryśna islandzka pogoda nie zakłóciła pięknych widoków i naszego zachwytu…
Następnie zatrzymaliśmy się, żeby zwiedzić niezwykłą farmę pomidorów o nazwie Fridheimar
Greenhouse, przy której otwarto restaurację oferującą zupy, dania i desery przygotowane z
tych warzyw. Farma znana jest przede wszystkim ze świeżych, pysznych i ekologicznie
hodowanych pomidorów, ogórków i sałat. Do uprawy warzyw wykorzystuje się ciepło

geotermalne, naturalne bogactwo Islandii. Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu na temat
technologii stosowanej w tej nowoczesnej szklarni, poczęstowaliśmy się smacznymi
pomidorkami, a niektórzy spróbowali zupy pomidorowej.

Fot. Ekologiczna farma pomidorów o nazwie Fridheimar Greenhouse.

Ze szklarni udaliśmy się nad wodospad Faxi. Islandia zadziwiała nas na każdym
kroku. Krajobrazy, które zmieniały się co chwilę, dały nam naprawdę niezwykłą dawkę
islandzkiego piękna, uroku i niezwykłości.

Fot. Wodospad Faxi.
Znajduje się on tylko 20 km od słynnego wodospadu Gullfoss i 11 km od pola geotermalnego
z gejzerami Geysir area. Rzeka, na której się znajduje, obfituje w łososie. Nazwa tego
wodospadu nawiązuje do grzywy końskiej.

Fot. Wokół Faxi spokój i pustka. Słychać tylko łoskot spadającej z duża siłą wody. Jednak
największe wodospady Islandii dopiero przed nami…

Fot. Wodospad Faxi - po islandzku znaczy „końska grzywa”
Żelaznym punktem zwiedzania Złotego Kręgu jest Geysir, który dał nazwę wszystkim tego
typu źródłom na świecie. Tuż obok niego znajduje się wciąż aktywny Strokkur, który wyrzuca
słup wrzącej wody co 10 minut na wysokość ok. 30 m. Charakterystyczne dla tego typu
miejsc są wyziewy mające zapach siarkowodoru.
Znajdujący się w parującej dolinie Haukadalur – Geysir, to jedna z najbardziej
rozpowszechnionych atrakcji na Islandii. Było to pierwsze znane i opisane Europejczykom
gorące źródło, od którego nazwę wzięły pozostałe gejzery. Geysir ma jednak swoje lata
świetności za sobą, gdyż rzadko można podziwiać jego wybuchy, Na szczęście tuż obok
znajdują się inne gejzery. Największe brawa zbiera Strokkur. Jego wybuchy, osiągające 30
metrów wysokości, można oglądać dosłownie, co kilka minut. Pomimo ulewnego deszczu
zobaczyliśmy i zarejestrowaliśmy wiele takich wybuchów.

Fot. Woda powoli unosi się tworząc lśniącą kopulę, a następnie wybucha wielkim
strumieniem kilkadziesiąt metrów górę.
Następnie zatrzymaliśmy się przy jednym z najpopularniejszych wodospadów w Europie –
wodospadzie Gullfoss. Znajduje się on na rzece Hvita – Biała Rzeka. Jego nazwa ma związek z
legendą o rolniku o imieniu Gygur, który miał mnóstwo złota i nie mógł znieść myśli, że ktoś
przejmie taki majątek po jego śmierci. Aby temu zapobiec, umieścił złoto w kasecie i wrzucił
go do wodospadu. Gull po islandzku znaczy złoto, a foss - wodospad. Jednak bardziej
prawdopodobne jest wyjaśnienie, że wodospad wziął swoją nazwę od odcienia, który często
pojawia się w jego lodowatych wodach, zwłaszcza wieczorem.

Fot. Złote wody Gullfoss lśniły, pomimo pochmurnej pogody i deszczu. Jedyny w swym
rodzaju, potężny, niesamowity, piękny.

Fot. Zachwycające widoki nad Gullfoss.

Fot. Przy Gullfoss znajduje się pomnik Sigríđur Tómasdóttir, mieszkanki, dzięki
której wodospad został uchroniony przed wybudowaniem w tym miejscu elektrowni.

Fot. W oddali widać oddzielone płyty tektoniczne Eurazji i Ameryki Płn.
Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Parku Narodowego Thingvellir. Jest to obszar
znajdujący się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Fot. Biały budynek na bezkresnym pustkowiu Parku Narodowego Thingvellir - miejsce
historycznych obrad islandzkiego parlamentu.

To miejsce historycznych obrad islandzkiego parlamentu, jednej z najstarszych instytucji
rządowych świata, które odbywały się tu nieprzerwanie od 930 do 1798 r. Thingvellir jest
położony w strefie ryftu pomiędzy płytami północnoamerykańską a euroazjatycką. Jest pełen
uskoków skalnych, wąwozów i wodospadów. Jeden z nich udało nam się obejrzeć.

Fot. Wędrówka po Parku Narodowym Thingvellir dostarcza niezwykłych wrażeń.

Fot. Öxarárfoss – wodospad. Zanurzeni w deszczu i w gęstej mgle unoszącej się nad
wzburzonym wodospadem …
Oxararfoss (Öxarárfoss) to wodospad położony w północnej części Parku Narodowego
Thingvellir.

Fot. W tym dniu doświadczaliśmy trzech żywiołów – ziemi, wody i powietrza. Na ogień
przyszedł czas później.

Fot. Spacer pomiędzy płytami kontynentów.

Fot. Na chwilę wyszło słońce i rozświetliło tę niezwykłą panoramę.

Fot. Ciągle w drodze… To istota Outdoor Learning.
Wieczorem odbyło się spotkanie, na którym wymienialiśmy się doświadczeniami związanymi
z dobrymi praktykami nauki w terenie.

