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daug senij krateriy ir daugiau nei 20

beveik 201 tukst. (daugiau nei 60 proc.)

vis dar veikianciy ugnikalniij, bet kurig

visLj salies gyventojy.

akimirk^ pasirengusiy issiverzti. Per pas-

Reikjaviko krastovaizdis susiformavo

Islandija yra antra pagal dydj sala E u -

kutinius 100 mety Islandijoje jvyko dau-

ropoje, savo plotu pusantro karto didesne

giau nei 35 ugnikainiy issiverzimai, kurie

uz Lietuv^, Neretai si nuostabaus grozio,

pakeite Islandijos krastovaizdj ir daugelio

bet maza ir tolima salis supaprastin-

zmoniij gyvenimus.

didziulius dabartinio miesto plotus.

Apie Islandijq galima kalbeti daug,

Vandens lygis tuo laikotarpiu buvo 43 m

tuose zemelapiuose buna pamirsta ir
nejtraukiama. Artimiausios Islandijos
kaimynines valstybes yra Grenlandija
(287 km), Farerij salos (A20 km), Skotija
(798 km) ir Norvegija (970 km).

bet geriau vadovautis lietuviy liau-

pries daugiau nei 10 tukst, mety.
Ledynmecio pabaigoje pradejus silti
klimatui, vandenyno lygis pakilo ir apseme

auksciau nei dabartinis.

dies ismintimi - geriau vienq kartq

Pamazu senkant vandens lygiui, bu-

gyvai pamatyti, nei 100 kartij isgirsti!

vusios nedideles salos virto kalvomis

Pasidomekite sia salimi ir anksciau ar

(Oskjuhlido (OskjuhliS) ir Skolavorduholto

Nedaug apie si^ salj rasoma spaudoje ar

veliau J4 aplankysite - ji kerinti, stulbi-

(SkolavorSuholt)). Taip susiformavo

kalbama televizijoje, nebent issiverzus

nama ir nepakartojama!

vietove, vadinama Reikjaviku. Didel^ jtak^

ugnikalniui arjvykus kitokiai gamtos

krastovaizdziui turejo ir zemes drebejimai

sticl^ijai, kuri apsunkina tiek vietiniy
zmoniij, tiek ir kity saliy gyvenimq,
Pavyzdziui, Islandijoje issiverzus Ejaf-

bei ugnikalniy issiverzimai.

slandijos sostine

Pirmieji zmones, apsigyven^ Islandijoje,

jadlajokudlio (Eyjafjallajbkull) ugnikal-

buvo airiij vienuoliai ir norvegq vikingai.

niui, visame pasaulyje buvo sustabdyta

Visa tai detaliai aprasyta viduramziij
islandijos sostine ir didziausias salies

knygoje „ L a n d n a m a b 6 k " („Apgyvendinimo

11 -osios tragedijos Jungtinese Ame-

miestas yra Reikjavikas, Tai labiausiai j

knyga"), 87A metals Ingorfuras Arnarso-

rikos Valstijose.

siaurQ nutolusi sostine pasaulyje ir labiau-

nas is Norvegijos pusiasalyje jkure sauo

siai i uakarus nutolQS miestas Europoje.

ukj - dabar sioje vietoje issidest^s Reikja-

Gyventojy skaicius Reikjavike siekia

viko miestas.

daugiau lektuvo skrydziy nei po rugsejo

Islandijoje gyvena 320 tukst. zmoniij; tiek
pat-arkliij irdvigubai daugiau aviij. Vasaros
metu milijonai pauksclij suka lizdus ir laukia
issiritant savo mazyliij, Poliarines lapes tuo
tik dziaugiasi - joms tai gardus laimikis. Sa-

beveik 120 tukst, (37 proc, visij Islandijos
gyventojij), o plotas - 27A,5 kv. km.

Beveik po tukstancio metij, mazdaug
XVIII a. viduryje, mazas miestelis pradejo

Sveciuojantis Islandijoje, daznai is isiandy

plestis. Skulls Magnusonas Reikja-

loje po kainus laksto keli tukstanciai siaures

lupy tenka isgirsti tokius zodzius: „Didy-

vike jkure pirmuosius vilnos cechus.

einiij, pakrantese plaukioja ruoniai, o toleliau

sis Reikjavikas" arba „Sostines regionas"

Jo pastangos modernizuoti Islandijos

nuojy-didieji banginiai,

(islandy kalba „5tor-Reykjavik"). Sios

Gyvenimas cia verda, sala - kupina
gyvybes! Ne tik ant zemes pavirsiaus, bet

sgvokos vartojamos isreiksti teritorijai,
kuriai priklauso Reikjaviko miestas ir sep-

ekonomik^ leme sekming^ miesto pletros
pradziq. 1786 m. Reikjavikui buvo suteiktos miesto teises.

ir jos viduje, kur nenusakomas karstis ir

tynios su ja besiribojancios sauiualdybes.

verdanti galinga jega. Visoje salyje yra

Teritorija uzima tik siek tiek daugiau nei

mikos, vyriausybines veiklos ir pramogy

daugiau kaip 700 geoterminiij zony, labai

1 proc. uiso salies ploto, taciau cia gyvena

centras. Beveik nera tokiy keliautojy,

Apie

s i ii n d i j

6

Siandien Reikjavikas - Islandijos ekono-

kurie, atvyk^ j islandijg, neaplankyty
saiies sostines. Geriausias budas pazinti

slandijos gyventojai

Islandija - svetinga sails, suteikianti
gery darbo s^lygy ir puikiy atlyginimy

Reikjavike - pasivaikscioti po miesto gat-

kitatauciams, tad nieko keisto, kad salyje

VGS. Sis miestas savaip uzburs kiekvien^,

Perplauk^ Atlanto vandenyn^ ir jsikurQ

daugiau nei 6,5 proc. visy gyventojy s u -

ypac Ji apzvelgiant is virsaus - Haigrimuro

saloje, airly vienuoliai ir norvegy vikingai

daro svetimsaliai. Daugiausia is jy - lenky

baznycios (Hailgrimskirkja) boksto ir

tapo pirmaisiais Islandijos gyventojais.

(apie 9,2 tukst.). Gal ir sunku patiketi,

„Perlan" pastato apzvalgos aiksteies.

Gyvenimo sqlygos nebuvo lengvos, taciau

taciau po jy eina lietuviai (apie 1,5 tukst.).

islandijos sostine, palyginti su kitomis

sala buvo neapgyvendinta, o zemes

Toliau - vokieciai, danai, latviai ir kity

Europoje, yra maziausiai uztersta. Tai

niekam nepriklause.

tautybiy atstovai.

puikiai atskleidzia faktas, jog didziausioje

Nuo 1703 mety Islandijos gyventojy

Si salis yra isties taiki - neturi nei armijos,

per sostinQ tekancioje Elidos (Elli9aa)

skaicius nuolatos augo. Tais metals saloje

upeJG plaukioja labai daug lasisij. Tai viena

gyveno tik siek tiek daugiau nei 50 tukst.

geriausiij vietij visoje Islandijoje sioms

islandy, o 2012 m. gyventojy skaicius

zuvims gaudyti. Galima issipirkti leidimq ir

perzenge 320 tukst. Islandija - vis dar

zvejoti neisvykstant is miesto.
Reikjavike yra daug pesciijjy ir dviraciy
takij, todel rekomenduojama issinuomoti

reciausiai apgyvendinta valstybe visoje
Europoje: kvadratiniame kilometre gyvena
vos 4 zmones.

nei kariniy jury ar oro pajegy. Ilg^ laikq Islandija garsejo labai mazu nusikalstamumu. Deja, dabar situacija pasikeitusi. Geda
klausytis, kai vietiniai gyventojai guodziasi
del lenky ar lietuviy padaryty nusikaltimy.
Islandija - maza salis, todel bet koks
skandalas ar zinios apie nusikaltimus labai
greitai sklinda. Taip, lietuviai sioje salyje

dviratj. Tai greitas ir gana lengvas budas

Simtus mety del mazos ir izoliuotos

gerai zinomi! Taciau nenusiminkite - is-

apziureti miest^ ir pasimegauti grynu oru,

populiacijos kraujomaisa Islandijoje buvo

landai supranta, kad ne visi lietuviai ar

neisvengiama. Vedybos tarp antrosios

lenkai yra blogi, o tik nedidele jy dalis.

Pavasarj ir vasarq dienos Reikjavike daug
ilgesnes nei naktys, Nuo birzelio 15 iki
28 dienos saule horizonte matoma net
21 valand^ - kyla mazdaug 3 valandq
ryto, 0 leidziasi tik vidurnaktj. Saulei n u sileidus, matomumas islieka puikus, tik
atrodo apsiniauk^,

ar treciosios kartos pusbroliy nekeldavo jokio apiinkiniy susidomejimo
ar apkalby, mazesnese gyvenvietese
pasitaikydavo irtikry pusbroliy vedyby.
Zinoma, tai turejo pasekmiy - daznas
tokiose seimoje gim^s vaikas turedavo
sveikatos problemy.

Trumpiausia diena cia trunka 4 valandas
ir 18 minuciy. Gruodzio 21 dienq saule
pateka 11.22 val. ir leidziasi 15.30 val,

Siandien vis daugiau islandy pripazjsta
si^ problem^ ir stengiasi to isvengti.
Puikus problemos sprendimo pavyzdys

Islandai - vieni is ilgiausial gyvenanciy
zmoniy pasaulyje. 2010 m. vidutine vyry
gyvenimo trukme sieke 79,9 mety, o
motery - 83,6 m. Kyla klausimas, nuo ko tai
priklauso. Galbut nuo svaraus geriamojo
vandens, gryno oro, maisto (zuvies, avienos)
kokybes. Pastebetlna, kad islandai valgo
daug mesos ir geria labai daug kavos,
Islandijos gyventojai labai myll savo
salj, be galo ja didziuojasi. Su didziausiu

Islandijos sostine garseja paselusiu

yra interneto svetaine, kurioje suvedus

uzsidegimu pasakoja legendas, susijusias

naktiniu gyvenimu. Savaitgaliais islandai

savo ir mylimojo asmens duomenis

su Islandija, puikuodamiesi giria salies

isgeria labai daug alkohollo. Tai puikiai

galima suzinoti, ar jusy nesieja kraujo

grozj ir naturaii^ gamtq. Saunuoliai, reikia

matyti gatvese, ypac paryciais. Zmones,

rysys. Kiekvienas islandas, prisijungQS prie

didziuotis savo salimi! Nepaisant to, daug

nors ir neblaivus, taciau tikrai draugiski:

duomeny bazes, gali matyti savo gimines

islandy palieka savo gimtin^ ir isvyksta

dainuoja, soka, linksminasi.

medj ir kraujo rysj.

laimes ieskoti svetur.
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Pudytos rajos
Tai, l<o gero, astriausi^ sl<oni turintis
islandiskas patiekaias. Jo vaizdas, skonis
ir kvapas apstuibina ne vienq \a
atvykusj turist^. Paprastai sj patiekai^
valgo tik vietiniai vyrai.
Rajos paruosiamos mazdaug 6 menesiams uzkasant jas smelyje. Ten jos
gerai papuva ir jgauna specifinj amoniako
kvap^. Tradiciskai si zuvis valgoma kaip
pagrindinis patiekaias su bulvemis, bet
siekiantiems bent siek tiek sumazinti
astrij jos skonj galima istrinti su virtomis bulvemis.
Atlanto mormonai
Jei bent kiek esate domej^si Islandijos
salimi, siuos padarelius tikrai esate mat^,
Islandams Atlanto mormonus medzioti
leidziama, nes salyje siy pauksciij yra labai
daug, 0 jij mesa - labai skani.
Nupesti ir isvirti Atlanto mormonai patiekiami su pieno padazu ir bulvemis. Teko
girdeti ne vien^ pasakojim^, jog kai kurie
islandai valgo ir vis dar puisuojanci^, silt^,
k^ tik is paukscio istrauktq sirdj.

Rukyta eriena
Isvirta rukyta aviena ar eriena patiekiama karsta arba atsaldyta, supjaustyta
griezinellais, tradiciskai su bulvemis,
besamelio padazu ir zirneliais. Valgoma ir
su duona.

Juoda rugine duona
Senoveje juoda, siek tiek saldi rugine duona buvo verdama ir garinama specialiose
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geltona. Daug spalvy, bet dar daugiau
atspaiviy. Vaizdas uzgniauzia kvapq!
„Nationai Geographic" isrinko 20
graziausiy ir jdomiausiy pesciijJLj taky
uisame pasaulyje, tarp kuriy puikuojasi
Islandijos pesciijjy takas is Landmanaloigaro (Landmannalaugar) j Toursmiorkq
(Porsmdrk). Jei nepatingesite, pamatysite ir ledynus, ir krioklius, ir lygumas bei
zaiius slenius. Taip pat isvysite ugnikalnius, kanjonus ir lavos laukus. Prat^s^
kelion? iki Skougafoso (Skogafoss) krioklio,
pamatysite 2010 m. issiverzusio Ejafjadlajokudlio (Eyjafjallajdkull) ugnikalnio kraterj
ir issiliejusios lavos laukus.

Siaures oasvaistes
Siaures ir pietg pasvaistes visais laikais
zavejo zemes gyventojus, nukeliaujancius
tukstancius kilometry vien tam, kad
pamatytij kerintj sviesos reginj zemes atmosferoje. Viena tinkamiausiy viety siam
reiskiniui stebeti yra Islandija.
Siaures pasvaistes Islandijos danguje
pasirodo beveik kiekvien^ gudzios ziemos
naktj, jei tik dangus yra giedras. Kartais
jos buna vos pastebimos ir neryskios, bet
kartais - vaizdas tiesiog uzgniauzia kvap^,
norisi saukti, sokineti is laimes, nuostabos
ir susizavejimo. Vieni taip ir daro, o kiti
ramiai stovi ir negali atitraukti zvilgsnio
nuo stebuklingai zerincio dangaus.
Tiems, kurie nera mat^ pasvaistes gyvai
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