




 Na co warto zwrócić uwagę? 
 budowa płytowa litosfery 

 położenie geograficzne Islandii 

 położenie Islandii na granicy płyt litosfery 

 elementy krajobrazu Islandii: gorące źródła, wulkany 

 wpływ budowy geologicznej na występowanie 
wulkanów i trzęsień ziemi na Islandii 

 obszary występowania trzęsień ziemi i wulkanów na 
świecie 

 skutki wybuchów wulkanów i trzęsień ziemi 



                               Budowa Ziemi  
 Ziemia zbudowana jest z kilku warstw .  Zewnętrzna warstwa , czyli litosfera  obejmuje 
skorupę ziemską i górną część płaszcza ziemskiego. Termin „litosfera” bywa nieściśle 
stosowany jako zamiennik terminu „skorupa ziemska”. Litosfera jest pojęciem szerszym 
niż skorupa ziemska.  
Litosfera jest ściśle związana z biosferą oraz hydrosferą, a także atmosferą  (poszukaj 
wyjaśnienia znaczenia tych pojęć).       

Zdjęcie z Wikipedii  https://pl.wikipedia.org/wiki/Litosfera   



Czym są płyty litosfery ??? 

Litosfera jest to zewnętrzna sztywna warstwa Ziemi, 
zbudowana ze skał  (skalna powłoka Ziemi).  

 

Jej grubość to 50 - 70 kilometrów pod oceanami,  
i 80 - 150 kilometrów pod kontynentami, 

 a temperatura w jej dolnej części dochodzi do  700 0C   
 

Litosfera podzielona jest na mniejsze części  
o nieregularnych kształtach, zwanych 

 płytami litosfery.  



Podział litosfery na płyty (kontynentalne i oceaniczne, których zasięg 
zaznaczono na mapie szarymi liniami) z zaznaczonymi strzałkami kierunkiem 
ich ruchu.  



 
Pod litosferą temperatura jest tak wysoka, że znajdujące się 

tam skały są w formie gęstej cieczy – magmy. 
 

   Magma przemieszcza się i formuje strumienie, które płyną 
w różnych kierunkach. To z kolei wywołuje ruch 
unoszących się na niej płyt litosfery. Odbywa się on bardzo 
wolno, około kilku centymetrów na rok. 

 Płyty litosfery mogą się rozsuwać, tworząc miejsca zwane 
strefą rozrostu.  

 Dwie płyty mogą się zderzać. Zwykle jedna z nich 
(przeważnie oceaniczna) wsuwa się pod drugą (najczęściej 
lądową).  
Zazwyczaj napierające na siebie płyty powodują fałdowanie  
i unoszenie się warstw skalnych, w wyniku których powstają góry  
(proces ten nazywa się ruchami górotwórczymi.  

 Płyty litosfery mogą się także przemieszczać równolegle 
względem siebie wzdłuż linii uskoków. 

 
 

 
 



Uskok San Andreas w Kalifornii na granicy dwóch 
przesuwających się płyt litosfery 

Ruchy górotwórcze 



Płyty litosfery będące w ciągłym, powolnym ruchu mogą się od siebie oddalać 
lub zbliżać, czy zderzać. Takie wzajemne oddziaływanie powoduje, że na 
granicach płyt występują wulkany i trzęsienia ziemi.  
                                      Zlokalizuj na mapie Islandię. 

Źródło : https://tyflomapy.pl 



Tam, gdzie płyty się rozchodzą, skorupa ziemska pęka, a na powierzchnię 
wydobywa się lawa, tworząca po zakrzepnięciu skały. Miejsce, z którego 
wydobywa się lawa, to wulkan. 
  Sprawdź w podręczniku, jaka jest różnica między magmą a lawą.  









Dlaczego Islandia jest wyjątkową 
wyspą ? 



Rozpoznaj na mapie ogólnogeograficznej kontynenty i oceany, 
następnie zlokalizuj na niej Islandię i  granice między płytami 
litosfery. 

Mapa  ogólnogeograficzna  wybrzeży  Atlantyku 



Położenie Islandii na granicy płyt litosfery nie jest 

typowe. Większość obszarów, na których dochodzi do 

rozsuwania się płyt, znajduje się w dnach oceanów. 

Tworzą one bardzo długie strefy. Jedna z takich stref 

ciągnie się z północy na południe na dnie Oceanu 

Atlantyckiego. Islandia jest jej fragmentem, który 

wyjątkowo wystaje ponad powierzchnię oceanu i tworzy 

wyspę. W związku z tym buduje ją głównie zastygła 

lawa, która raz po raz zasklepia pęknięcie między 

płytami litosfery. Z szybko krzepnącej lawy powstaje 

bazalt. Ta czarna skała pokrywa większość obszaru 

Islandii i wpływa na wyjątkowy charakter jej krajobrazu.  



Bazalt należy  

do skał litych.  

Ma czarną  

barwę. 



Wulkany  

i gejzery  

Islandii 



Charakterystycznymi elementami krajobrazu Islandii są 
wulkany. To miejsca, w których magma i inne 

substancje wydobywają się na powierzchnię ziemi. Ten 
proces nazywamy erupcją. 

 

Niektóre erupcje są bardzo gwałtowne. To dlatego, że 
wydobywająca się pod dużym ciśnieniem magma musi 
przebić się przez zastygłe skały z poprzednich erupcji. 
W efekcie z wulkanu nie tylko wypływa lawa, lecz są  

z niego także wyrzucane pyły i odłamki skał. Jeżeli do 
erupcji dochodzi wielokrotnie, może powstać góra 
zbudowana z produktów wybuchu wulkanu, czyli 

stożek wulkaniczny. 

 

 



Wybuch wulkanu Eyjafjallajökull  

[wym. Ejafjatlajokutl] w 2010 r. 

spowodował powstanie ogromnej 

chmury pyłów, która 

rozprzestrzeniła się niemal nad 

całą Europą. To zdarzenie 

wymusiło kilkudniowe 

wstrzymanie lotów w większości 

krajów. Pył mógł się bowiem 

dostawać do silników samolotów  

i powodować awarie. 

 





Na Islandii znajduje się około 25 czynnych wulkanów – 

 takich, które wybuchały w ciągu ostatnich kilkuset lat. 
Należą do nich: Hekla, Laki, Eyjafjallajökull, 

Bárðarbunga [wym. Bardarbunga].  

 

Obecność gorącej magmy blisko powierzchni sprawia, że 
na Islandii wysoką temperaturę mają również wody 

podziemne. W związku z tym występują tam gorące 
źródła. Należą do nich między innymi gejzery. 

Wyrzucają one będącą pod ciśnieniem wrzącą wodę na 
wysokość nawet kilkudziesięciu metrów. 

  



Stożek wulkaniczny Hekli osiąga wysokość niemal 
1500 m n.p.m. 



W ostatnich latach najbardziej 
aktywnym wulkanem na 
Islandii jest Bárðarbunga. 





Gejzer Strokkur co kilka minut 
wyrzuca wodę na wysokość ok. 

30m. 





Dlaczego na Islandii  
trzęsie się ziemia? 



Płyty litosfery nie przesuwają się względem siebie 
płynnie, lecz skokowo. Dlatego na położonej na ich 

granicy Islandii co jakiś czas dochodzi do 
gwałtownego przemieszczenia się sztywnych skał 

litosfery. Towarzyszą temu drgania terenu nazywane 
trzęsieniem ziemi. Tę sytuację możemy porównać 
do próby przesunięcia ciężkiego regału z książkami. 

Zwykle jest tak gwałtowny, że spadają książki. 
Drgania terenu mogą również towarzyszyć 

przemieszczeniom magmy we wnętrzu wulkanu  
i poprzedzać jego erupcję.  



Trzęsienia ziemi i wulkany występują zarówno tam, 
gdzie płyty litosfery się rozchodzą, jak i w miejscach, 

w których się zderzają. Obrazuje to mapa 
zamieszczona na następnej stronie. 





Miejsca, które warto zobaczyć 
 na Islandii  

 (zdjęcia i opis wykonane przez p. Dariusza Dumina Bobi) 



LATRABJARG 

Gdzie: Fiordy Zachodnie 

 
Dlaczego: Najdalej wysunięte na zachód miejsce  
w Europie to największe na kontynencie lęgowisko 
ptactwa w Europie. Na klifie o długości 14 kilometrów 
spotkać można tysiące ptaków, w tym przesłodkie, lekko 
komiczne maskonury. 









LODOWIEC VATNAJOKULL 
 

Gdzie: Południowa Islandia 

 
Dlaczego: Miejsce to oferuje w przepiękne jaskinie, 
jezioro Jokulsarlon po którym dryfują błękitne bryły 
lodowe oraz możliwość zmierzenia się z czołem lodowca. 









HVERAGERDI 
 

Gdzie: Południowo-Zachodnia Islandia 

 
Dlaczego: Ten wciąż aktywny teren ziemi pełen jest 
źródeł, wyziewów i gorących rzek. Baseny poukrywane  
w górach pozwalają na kąpiele w dość mroźnym 
klimacie. Prowadzi do nich godzinny szlak w oparach 
fumaroli, w których wygrzewają się owce. Jest to też 
jedno z ulubionych miejsc samych Islandczyków na 
spędzanie wolnego czasu. 









DROGA 61 WIODĄCA  
Z ISAFJORDUR DO HOLMAVIK 

Gdzie: Fiordy Zachodnie 

 
Dlaczego: Ta ponad 200 kilometrowa trasa położona 
jest wzdłuż fiordów, co gwarantuje przepiękne widoki. 
Mieniące się w słońcu zatoki, malutkie miasteczka 
ułożone na wzgórzach, opuszczone kościoły, góry, dzikie 
wodospady, zielone pola i  stada koni. To chyba 
najbardziej dzika część Islandii. 









RESTAURACJA 
KLAUSTURKAFFI 

 

Gdzie: Wschodnia Islandia 

 
Dlaczego: Lunch podawany codziennie od 12 do 14  
w formie buffetu daje możliwość skosztowania zupy  
z dzięgla, pulpetów z baraniny i renifera,  buraczków  
z lukrecją, dżemu z mchu, islandzkich ciasteczek, 
czekoladowego ciasta i herbaty z islandzkich roślin. 









OKOLICE KRAFLI 
 

Gdzie: Północna Islandia 

 
Dlaczego: Okolice tego wulkanu to bardzo kolorowe 
tereny, nad którymi cały czas unoszą się nieprzyjemne 
zapachy. Teren ciągle bulgocze, pali się i dymi. 









DETTIFOSS 
 

Gdzie: Północna Islandia 

 
Dlaczego: Ten największy wodospad Europy posłużył  
w 2011 roku jako sceneria to filmu Prometeusz i 
wytwarza energię, którą można by zasilić 100-tysięczne 
miasto. Miejsce to, znajdujące się pośrodku niczego, robi 
naprawdę ogromne wrażenie. 









FIORDY WSCHODNIE 
 

Gdzie: Południowo-Wschodnia Islandia 

 
Dlaczego: Fiordy Wschodnie nie są może tak 
imponujące jak Zachodnie lecz miejscami równie dzikie 
i opuszczone. Ciekawe formacje skalne. plaże, bezkresne 
pola i bardzo przyjemny klimat. 









ZŁOTY KRĄG 
 

Gdzie: Południowo-Zachodnia Islandia 

 
Dlaczego: Złoty krąg to kwintesencja kraju. Geysir, 
wodospad Gullfoss i Park Narodowy Thingvellir – tworzą 
Islandię w pigułce. 









WODOSPAD GODAFOSS 
 

Gdzie: Północna Islandia 

 
Dlaczego: Wodospad Godafoss warto zobaczyć 
chociażby ze względu na przepiękny kanion,w  którym 
woda wyrzeźbiła bazaltowe kolumny, a hucznie 
spadającą wodę można podziwiać z góry. 









KRATER HVERFJALL 
 

Gdzie: Północna Islandia 

 
Dlaczego: Gigantyczny wygasły wulkan otoczony 
mroczną scenerią. 









 Jeżeli zainteresowało Cię, dlaczego Islandia to wyspa wulkanów i trzęsień 

ziemi, to może warto zajrzeć do filmu Edu-Arctic , aby dowiedzieć się dlaczego 
badacze Arktyki mówią o Islandii: Kraina wody i powietrza ???  

  Islandia to wulkaniczna wyspa na północnym Atlantyku. Choć jej krajobraz ukształtowały lodowce  
i wulkany, przeciętny Islandczyk zmaga się z wiatrem i deszczem, a nie z lawą. Na tej lekcji poznacie 
genezę słynnych islandzkich atrakcji, od lodowej laguny po fiordy na północy. Usłyszycie też kilka 
ciekawostek o życiu w tym niezwykłym kraju.   
 

 LINK DO FILMU:      

https://www.youtube.com/watch?v=0x4CZD2mIpY         
 

 ZADANIA DO WYKONANIA PO LEKCJI:  
1. Przeczytaj w podręczniku rozdział o źródłach energii  
     w krajach europejskich (str. 89).  
2. Wykonaj model wulkanu lub gejzera i objaśnij  
     domownikom jak on działa. Zróbcie klasowy ranking  najciekawszego  

       modelu wulkanu. Chciałabym, abyście swoje modele mogli przynieść do szkoły!      



Dziękujemy za uwagę  
 

p. Darek na Islandii 


