
GEYSIR 
Geysir on kuuma lähde, josta purkautuu noin 5-30 minuutin väliajoin kuumaa höyryä 

ja vettä. Geysirit esiintyvät tuliperäisillä alueilla. Onkaloon valuva vesi kuumenee 

lämmön vaikutuksesta onkalon pohjalla. Onkalossa oleva vesi voi myös 

ylikuumentua, joten sen lämpötila voi nousta yli sadan asteen. Juuri ennen 

purkausta vesi alkaa kiehua ja muuttuu yli sata-asteiseksi ja silloin höyry työntää 

vettä pois onkalosta. Ketjureaktion seurauksena geysir purkautuu. Jos onkalo 

ohenee ylöspäin mentäessä, sitä hienompi ja upeampi purkauksesta tulee.  

 



STROKKUR 
Strokkur on yksi Islannin aktiivisimmista geysireistä ja se sijaitsee Sudurlandin 

alueella. Se on ollut aktiivinen jo kauan aikaa, kun paikalliset avasivat 

maanjäristyksen jäljiltä tukkeutuneen kanavan vuonna 1963. Siitä vuodesta lähtien 

se on purkautunut säännöllisesti. Strokkur purkautuu noin 4-10 minuutin välein. Se 

voi myös purkautua kahdesti peräkkäin, eli ensimmäisen purkauksen jälkeen tulee 

nopeasti seuraava purkaus. 

 

____________________ 

GULLFOSS 

Nimi Gullfoss tarkoittaa kultaista vesiputousta. Vaikka Islannissa on lukuisia 

vesiputouksia, on Gullfoss Islannin kuuluisin vesiputous ja yksi maailman luonnon 

ihmeistä. Putous laskee 32 metriä päätyäkseen kapeaan kanjoniin, joka on 70 metriä 



syvä ja 2,5 kilometriä pitkä.  Gullfoss on loistelias kaksitasoinen vesiputous jota 

ympäröi hieno tihkusade ja aurinkoisella säällä voi nähdä lukuisia sateenkaaria. 

Gullfoss sijaitsee Etelä-Islannissa, valtavassa jääkauden muovaamassa jäätikköjoessa 

Hvítájoen mutkassa. Sateiden ja jäätiköltä sulavan veden ansiosta Gullfossin läpi on 

virrannut enimmillään 2000 kuutiometriä vettä sekunnissa, jolloin se on hetkellisesti 

ollut Euroopan suurin vesiputous. Pohjoisosassa Islantia sijaitseva Dettifoss on 

kuitenkin vesimäärältään Gullfossia suurempi. Gullfoss on suosittu turistikohde, 

koska se sijaitsee lähellä Haukadalurin suihkuttavia kuumia lähteitä ja historiallista 

thinvelliriä. 

  
 

 



 

 

 

 

____________________ 
THINGVELLIRIN KANSALLISPUISTO 

Thingvellirin kansallispuisto sijaitsee 50 kilometriä itään Reykjavikista, Euraasian  ja 

Pohjois-Amerikan mannerlaattojen törmäyspisteessä. Mannerlaattojen 

erkaantuminen näkyy selvästi alueen kivimuodostelmissa. Laatat erkanevat 

vuodessa n. kaksi senttiä. Laattojen erotessa toisistaan niiden välinen tila täyttyi 

syvyyksistä nousevalla sulalla laavalla. Thingvellirsissä laattojen rajalinja näkyy 

selvemmin kuin missään muualla maailmassa. Thingvellirin lisäksi on vain yksi paikka 



jossa mannerlaatat erkanevat, Iso Hautavajoama. 

 

 
Thinvellir 

Osa halkeamista on täyttynyt vedellä muodostaen pitkiä, kapeita ja syviä lampia. 

Peningagjá (Rahakuilu) on syvä rotko täynnä kristallinkirkasta vettä, johon vierailijat 

heittävät kolikoita ja esittävät toiveensa. Kolikot heijastavat valoa tippuessaan 

pohjaan ja sanotaankin, että jos pystyy seuraaman kolikon putoamista, toive 

toteutuu. 

 
Peningagjá, rahakuilu 
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Vuonna 930, viikingit perustivat Thinvelleriin hallitsevan parlamentin Althingin. 

Parlamentti on edelleenkin toiminnassa. Muinaisen Althingin edustajat seisoivat 

Lögbergin jyrkänteellä, josta he osoittivat puheensa kansalle. Lähellä sijaitsee 

Drekkingarhylur (Hukkumisallas), jossa aviottomien lasten äidit hukutettiin. Vuolas 

Öxara – joki juoksee Almannagján laavarotkoon, muodostaen majesteettisen näyn. 

 
Drekkingarhylur 

 

Tehnyt: Annika, Jenni, Laura, Janina 
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