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i z L A N D
forroNgó jégszigete

Tisztábban lát, aki vendégként pillant körbe, tartja az izlandi mondás.

Orsolya és Erlend messziről jött rajongóként mutatja be a sziget 

tájait és fényeit, időtlen állandóságát és örök mozgását,  

pompás pillanatokba sűríti a szépséget, amelynek az egyszerű halandó 

csak ritkán vagy soha nem lehet részese. 

Orsolya és Erlend éppen Izlandon fotózott, amikor 
2010. április 14-én fölbolydult az Eyjafjallajökull 
méhe. Iszonyatos erővel tört ki a tűzhányó, hamu- 
özönével éjszakát vont a közeli gazdaságokra.  
A hatalmas robbanás autónyi szikladarabokat lőtt  
fel a magasba, hajigált szerteszét a kráter több  
száz méteres körzetében. 

86



88   national geo graphic •  2012.  május izl and   89  

A Hraunfossar kristálytiszta vízesése  
a Hallmundarhraun lávamező alól  
tör föl, és a Hvítá folyóba zúdul alá.  
A vízesések lánca majd egy kilométer 
hosszú. Mivel vulkáni kőzet rétegei  
adják a sziget alapját, az izlandi táj  
gyakran ölt teraszos jelleget. 



zland különleges helyét foglalja el glóbuszunknak: az északi 
szélesség 66,3. fokán, az északi sarkkör tájékán két oldalról is 
hideg víztömeg: az Atlanti-óceán és a jeges-tenger fogja közre. 
Alant, a hullámok mélyén 75 ezer kilométer hosszú hegyren-
geteg húzódik. A földet körbeérő Közép-Atlanti-hátság egyre 
nyílik, töredező vonulatának réseiből vulkáni anyag tolul föl 
szüntelen. Ha egészen kettéválik majd a tengermélyi hegylánc, 
izlandot is kettőbe szakítja: a sziget keleti része európa, nyugati 
darabja az észak-amerikai kontinens része lesz. 

Nagy-Britannia után európa második legnagyobb szigete izland, területe mint-
egy 103 ezer négyzetkilométer. geológiai értelemben fiatal földdarab, legöre-
gebb vizsgált kőzete 16 millió éves, bolygónk több milliárd éves történetében 
tehát friss szerzemény. olyan, mint a kiskamasz: egyfolytában alakul még, s alig 
tudni, milyen lesz majd felnőttkorában. Ma már tudjuk, hogy igazából nem is 
mindig volt sziget. Nagyjából 30-60 millió évvel ezelőtt, amikor különvált az 
eurázsiai és az észak-amerikai kőzetlemez, a feltörő, majd megszilárduló kőzet-
anyag hidat képezett a két kontinens között. egy idő után már akkorára tágult 
a rés európa és észak-Amerika között, hogy a szárazföldi híd, a régi izland két 
vége alásüllyedt. először a földdarab európai végét öntötte el a tenger, mara-
déka így az észak-amerikai kontinensnek (pontosabban grönlandnak) lett 
része. Később a földhíd amerikai vége is tengerbe hanyatlott, s ami középen 
fönnmaradt, önálló szigetként létezett tovább. 

lassú elszakadás izland a földkerekség legnagyobb geológiai törésvonalá-
nál fekszik. gigászi lemezek szakadnak itt szét lassan: havonta 1,7 milliméterre 
távolodnak egymástól. A sziget folyton alakul, változik; vulkáni zónája szol-
gáltat ehhez fáradhatatlanul új és új kéreganyagot. A felszínen látni is az ered-
ményt, a kiömlött láva roppant mezőit. Minél messzebbre kerülünk a vulkáni 
övezettől kelet, illetve nyugat felé, annál régebbi kőzeten tapodunk. 

A sziget legöregebb kőzetei tehát valójában nem a legöregebbek, csak a leg-
öregebb tenger feletti kőzetek. A földtörténet itt sokkal korábban kezdődött, 
mint a kőzetek kora sejteti. Az őseredeti izland már rég az óceán fenekére 
süllyedt, tengermélyi hátságként köti össze grönland és skócia szárazulatát.  
A sziget eszerint mindig újjászületik, állandóan frissre cseréli anyagát, a régit 
pedig keleten és nyugaton a tengerbe veszejti. 

Másik földtani dráma is zajlik a sziget alatt: maga a hasadék is terjed, alakul, 
új rés nyílt a régi mellett, s nyomul tova dél felé. Y alakban kettéágazva ma két 
vulkáni övezet is forrong izland déli része alatt. A jégkorszak óta nem születtek 
akkora lávafolyamok, mint mostanában az új vulkáni övezetben; a föltoluló 

fényképezte  haarberg OrsOlya és erlend haarberg 
írta  unnur jökulsdóttir

i
Orsolya and Erlend Haarberg roamed Iceland for ten months in their camper. Ro-
bert Kunzig learned to say the volcano’s name: AY-yah-FYAD-lah-YO-kuddl.
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olvadt kőzet hatalmas területeket öntött el a sziget déli részén. Két óriás jég-
sapka is épült az új vulkáni zóna fölött: az egyik a Katla, a másik pedig a gríms-
vötn felett tornyosul. A két hegy szörnyű emlékeket idéz, izland legsúlyosabb 
természeti katasztrófáiért felelős. 2010-ben egy harmadik vulkán, az eyjafjalla- 
jökull bénította meg európa légi forgalmát, hozott káoszt az egész világra. 

Ha gleccser alatt tör ki a vulkán, ha víz talál utat a lávát ontó tűzhányó szá-
jához, az izzó magma finom porrá robban szét, és száll magasra a vulkán felett. 
Ha jégfolyam alatt lép működésbe a vulkán, ugyancsak veszedelmes geológiai 
erő: gleccserár támadhat. Máig a Vatnajökull alatt kirobbanó grímsvötn és  
a Mýrdalsjökull gleccser alatt fortyogó Katla zúdította izlandra a legsúlyosabb 
gleccserárt. A hirtelen támadt, iszonyatos erejű áradás sok gazdaságot, ezernyi 
haszonállatot tovasodort, de legfőképpen azzal okozott kárt, hogy gleccser- 
hordalékkal, homok- és iszaptengerrel fedte be az alföldeket. 

fortyog a mély izland valósággal fürdik a föld mélyéről fakadó hőben, 
energiában, rendhagyóan forró kéreganyaga fölmelegíti a talaj és a kőzet lika-
csain átszivárgó esővizet. A fölforrósodott víz és gőz utat talál, a kőzet résein, 
repedésein keresztül felszínre tör. 

természetesen a vulkáni zónában és annak közelében ad hírt magáról leg-
inkább a föld heve; hogy milyen formában, azt a geológiai viszonyok döntik el. 
Minthogy a talajvíz szintje jóval mélyebben húzódik, általában gőzkitörésként 
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Még lakatlan volt a sziget, amikor két és fél ezer éve 
kitört a Hverfjall. Itt a fagyott Mývatn-tó hátterében, 
téli pompájában mutatkozik a világ egyik legnagyobb, 
legszebb krátere. A Hverfjallhoz két úton lehet föl- 
jutni; maga a kürtő is körbejárható gyalogszerrel, át-
mérője nagyjából egy kilométer. 
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jelentkezik a geotermális hő. A vulkáni zónán túl viszont már nem a magma, 
hanem a forró kéreg ontja a hőt. ezeken a helyeken alacsonyabb a hőmérsék-
let, kevesebb a kén, a föld melege elsősorban hévforrásokat táplál, legalábbis 
langyosra, de sokfelé tűzforróra melegíti a föltörekvő vizet. 

A vulkáni zónában iszapvulkánokból is akad bőven. földmélyi melegtől 
bugyognak, köpködnek, ásványi anyagaiktól sokféle árnyalatban pompáznak 
a különleges geológiai alakulatok. furcsa gusztus: némely sokat tűrő mikrobák 
éppen az iszapvulkánok forró és savas közegében érzik a legjobban magukat. 

felföldek, PARTok, vizek izland térképét böngészve nem nehéz elképzelni: 
ősvilági sárkány a sziget, két mellső lábára (a nyugati reykjanes- és a snæfells-
nes-félszigetre) dőlve pihen, fején tépett sörény (sok nyugati fjord) meredez, 
farkát (az északkeleti Langanes-félszigetet) fölfelé mereszti. Közelebbről nézve 
az is kiderül, hogy a sziget belső háromnegyede lakatlan hegyvidék, a mara-
dékot pedig síkságok adják a felföldek között és a partvidéken.

A felföldeket szántják izland legnagyobb gleccserei: a Vatnajökull (európa 
legnagyobbja), a Langjökull és a Hofsjökull. A sziget legmagasabb hegye, az 
Öræfajökull jégsapkájából 2100 méter magasra türemkedő Hvannadalshnjúkur 
a Vatnajökull-gleccser része. A déli partvidéket gleccserfolyók hordaléka, fekete 
bazalthomok, a nyugati fjordok tájékát hóka föveny, kagylóhomok lepi. A nyu-
gati fjordok, a snæfellsnes-félsziget és délnyugaton a reykjanes adja izland 
csaknem 5000 kilométer hosszú partvonalát. A tenger dühödten korbácsolja 
a szigetet; délen az Atlanti-óceán, északon a jeges-tenger nyaldossa a partokat. 
A jórészt délnyugatról érkező szél is alaposan megmarja a védtelen szirteket. 

A természet idevonatkozó forgatókönyvének egyik főszereplője, a meleg 
golf-áramlás déli partjainál éri el izlandot, a nyugati partvonal mentén észak-
nak tart, majd a sziget északi partjainál keletnek fordul. Az Atlanti-óceán déli 
vizein még hurrikánokat támaszt, de itt már mérséklő hatása érvényesül: eny-
hébbé teszi a klímát, lakhatóbbá a szigetet.

északon is hosszú, mély fjordok és öblök szabdalják a part vonalát. A kőzet 
teraszos szerkezete elárulja: amikor olvadni kezdtek a gleccserek, a jégkorszak 
vége táján még sokkal magasabb volt itt a tenger. óceán és szárazulat hajdani 
vetélkedésének nyomai sokfelé árulkodnak izland peremén.  

izland vizei nagyon sokfélék. esők, olvadékvíz, hó és jég, gleccserek és hév-
források, s nem utolsósorban: a szigetet nyaldosó sós tenger. A vulkáni zóna 
tavakból induló, forrásból táplálkozó folyói millió lénynek adnak élőhelyet. 
Híresen gazdag a Mývatn-tó és a szomszédos Laxá folyó élővilága. 

A zuhatagok is többfélék. Délen a tenger felé igyekvő folyók buknak át az 
egykor óceáni hullámok mosta, ma már magasan álló szirteken. Így alakult ki 
a skógafoss- és a seljalandsfoss-vízesés. 

Ahol vulkáni teraszokon zúdulnak le a tengert megcélzó folyók, másfajta 
zuhatagok alakulnak ki. izland legimpozánsabb vízesése, a Dettifoss már-már 
misztikus, hipnotikus erő hordozója. Barnás gleccservize pőre sziklafalak 
között zúdul a mélybe, irtózatos erejét bámulva törpének érzi magát a szem-
lélő. furcsa, hogy a vizekben oly gazdag, tavakban, folyókban, lápokban, ten-
gerekben bővelkedő izland népe egyetlen szót használ a vízre: vatn – sőt ez  
a szó tavat és folyót is jelenthet.

Telihold, sarki fény és hévforrások gőzgomolya 
a námafjall hegyormának szomszédságában. 
nyugalmas, hideg éjjeleken láthatár felett függő 
drapéria tölti meg káprázatos színekkel a vég- 
telent. A napszél és a föld mágneses mezeje 
kelti az általában sárgában-zöldben, nagy ritkán 
vörösben világló égi tüneményt.
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madárország izlandon csak kevés szárazföldi emlős él. rövid a lista: sarki 
róka, amerikai nyérc, erdei egér, rénszarvas, no meg egy új tag – az ölbéli ked-
vencként idekerült, szabadjára engedett vagy elszökött, s azóta igencsak elsza-
porodott üregi nyúl. olykor megesik, hogy jegesmedvék is átjutnak a szigetre, 
ha északon partközelbe kerül a sodródó tengerjég. A rénszarvas 18. századi 
jövevény, elvetélt kísérlet részese: abban a reményben hozták izlandra, hogy  
a gazdák majd eltanulják a számiktól a réntartás fortélyait. A nyércek szintén 
tenyésztés céljából, a szőrmeüzlet fölvirágoztatására érkeztek a 20. század ele-
jén, de hamar megszöktek, és azóta jól elvannak szabadon. Ami az egeret illeti, 
ő az első skandináv telepesekkel, úgy ezer esztendeje keveredett a szigetre.

szárazföldi emlős tehát kevés honos izlandon, tengeri emlős annál több és 
többféle bukkan fel a környező vizekben. A borjúfóka és a kúpos fóka állandó 
lakos, de átutazóként több más fókaféle is érkezik a sarki vizekből. A bálnák 
szintén több fajjal képviseltetik magukat a sziget tájékán.

A szigeten több mint 330 madárfaj képviselői fordulnak elő, de csak 70 faj 
állandó fészkelő. szokatlan arány ez, de van rá magyarázat. izland négy fauna- 
öv (a jeges-tenger, az Atlanti-óceán, az európai és észak-amerikai kontinens) 
közös pontjában fekszik, ezért sok olyan fajnak ad otthont, amelyek másutt 
nem fordulnak elő együtt. A jégkorszakok jószerével minden állati létformát 
kiirtottak a szigeten, így a mai fauna csupa olyan fajt vonultat fel, amelyek az 
utolsó eljegesedés után honosodtak meg. geológiai léptékben rövid idő telt el 
azóta, izland állatvilága tehát még fiatal, keveset alakíthatta eddig az evolúció.

mesék örökével izland népe története kezdetétől az óceán mellékét lakja, 
hisz itt a tenger és a szárazulat kínálta táplálékhoz is hozzáférhetett. A fövenyen 
találtak orvosi kanáltormára, skorbut elleni orvosságra a régiek, de jódban 
gazdag vörösmoszatot is leltek a part mentén. Az algarengetegben tengerisün 
és sokfajta ehető kagyló bújik meg, a parti vizek bővelkednek halban, a szirtek 
seregnyi madárnak adnak fészekrakóhelyet. A déli partszegélynél roppant tö-
megben és sokféleségben hemzseg a tengeri madár: szula, északi sirályhojsza, 
alkák, vészmadarak és viharfecskék birodalma ez a vidék. 

A sziget népe hosszú századok óta él szoros kötelékben a természettel. föl-
det művelt, birkát legeltetett a szilaj vidéken, nyáron jerkékkel, bárányokkal élt  
a magaslatokon, madarakra vadászott, halat fogott a tavakban, tengeröblökben, 
gyalogszerrel, lóháton járta a vadont. oly bensőséges lett ez a viszony, hogy az 
ormokat is természetfeletti lényekkel népesítette be az itteni képzelet. A régiek 
ismerték és értették a természet működését, hatalmát. Az időjárás és a színek, 
a tenger és az égbolt minőségére máig sok szavuk fennmaradt a nyelvben. 

izland földjén kevés jele maradt az ezeréves múltnak. Nincs ódon vár, nincs 
patinás palota, nincsenek erődök és emlékművek. tőzegből-kőből építettek 
házat a sziget lakói, s örökké javítgatták, pótolgatták otthonuk romló anyagát. 
A természet hamar visszakövetelte, ami az övé. gyepfödte földhorpadások, 
mohos kövek maradtak csupán a kis gazdaságokból, alig látni már nyomát  
a néhány évszázada még lakott házikóknak. Meglehet, ez magyarázza, hogy 
az izlandiak annyira szeretik a verses legendákat, oly sok históriát tudnak fejből 
idézni, hideg téli éjeken oly sokat mesélnek dicső hőseikről. Nem szobrok, 
hanem sagák, eposzok őrzik izlandon a régi időket. 

Víz, homok, és vas vöröse: légi felvétel  
a landeyjarsandur-vidék egyik folyó- 
deltájáról. A széles vizek az alföldeket  
elérve lerakják hordalékukat, sok ágra  
szakadozva homoktól feketéllő delta- 
torkolatot építenek. 
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Hévforrás a felföldeken, a földmélyi hőtől 
forrongó Hveravellir vidékén. A legenda  
szerint ide menekült a 18. század betyárja, 
Hegyi Eyvindur és kedvese, Halla a bősz 
gazdák és a törvény elől. A természet aján-
dékain, elbitorolt juhon éltek, búvóhelyről 
búvóhelyre vándoroltak.
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Évszázadok hullámverése faragott csodás 
barlangokat, üregeket Arnarstapi szikláiba  
a snæfellsnes-félszigeten. A nyugati fjord- 
vidék kopárabb, mint a keleti, de ugyanúgy  
a természet remeke, szédítően magas szirt-
rengetege madárezrek otthona.
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goðafoss, az istenek vízesése. Amikor 
Izland népe 1000 táján keresztény  
hitre tért, eltökéltségét bizonyítandó, 
vezetőjük a zuhatag vizébe dobálta  
a pogány bálványszobrokat. 


