
Treball de naturals: MODELACIÓ 
DELS TERRENS DE L’ILLA D’ISLÀNDIA 
 
Islàndia, es una illa en el cercle polar àrtic, esta formada únicament i 
exclusivament per volcans, ja que allà es troben les plaques 
tectòniques nord-americanes i la eurasiàtica, en aquest treball vull 
donar a conèixer perquè els paisatges d’Islàndia són com són. 

 

 
En aquesta foto podem veure el riu de lava que es va fer quan el 
volcà va explotar. 

 
En aquesta foto podem veure l’aigua que cau pel riu fet quan la lava 
estava calenta. Hi ha un riu perquè majoritàriament a Islàndia els 
volcans estan a sota dels glacials i quan el volcà explota i es fan els 
rius de lava, quan aquesta es queda solidificada, l’aigua dels glacials 
baixa pels rius. 
 



 
Aquesta foto ens explica les immensitats del rius de lava i la 
temperatura que havien de tenir per poder fer aquests congostos. 
 
 
 

 
A primer pla de la foto podem veure el riu de lava solidificat, a segon 
pla tota l’aigua que cau dels glacials i a tercer pla tot el camp ple de 
lava solidificada, que adopta aquesta forma quan ja no té més 
temperatura per seguir avançant. A sota d’aquests camps està ple de 
passadissos fets per lava que encara no s’havia solidificat, quan la 
que estava a la superfície ja ho havia fet. 

 
Aquí es poden veure els principals rius de lava adoptats per aigua, i a 
dalt del turó, els que no tenien prou força per seguir i s’enganxen als 
grans. 



 
Això que es veu és un començament d’un riu de lava. 
Això era un camp ple de lava cremant. Tenia una temperatura per 
avançar, i va anar foradant el terra fins a trobar un punt per a poder 
sortir. Aquest camp no es irregular com l’altre perquè la lava no 
s’havia solidificat. 

 
En aquesta foto es pot veure com els agents degradadors han fet la 
seva feina: 
l’aigua s’ha fet un camí important al cantó del riu, i es veu que ha 
anat foradant la paret que hi ha al cantó de la vall per poder passar-
hi. L’aire ha anat desgastant la paret fins deixar-la més o menys llisa. 

 
He fet aquesta foto des del camp de lava solidificada, en què es 
poden veure els rius de lava que cauen fins al camp. 
 
 
 



 
Aquest és un dels 20 cràters que va fer el volcà Laki. Aquest volcà va 
matar el 25% de la població i va fer que els danesos, volguessin que 
desallotgessin l’illa. Això més tard va provocar l’independència 
d’Islàndia. 

 
Aquí es pot veure el turó on hi havia el cràter, també els rius de lava 
que baixen del turó i tot el camp de lava solidificat. 

 
En aquesta foto es poden veure els múltiples cràters, els quals han 
sigut omplerts d’aigua, així creant llacs naturals. 
 



 
 
 
En aquesta foto es pot veure tota la filera de cràters. 

 
Aquí podem veure les immensitats bestials dels camps de lava 
solidificats. 

 
En aquestes fotos veiem el primer agent per la reforestació: la molsa. 



 
Això és un cràter inundat per aigua. 

 
Aquí es poden veure les esquerdes en el terra fetes per la fragilitat 
del terreny i per les difícils temperatures àrtiques. 

 
Aquestes són les diferents formes que ha agafat la terra per els 
agents degradadors. 



 
Aquí podem veure els diferents colors que ha anat agafant la roca per 
la quantitat d’aigua que li toca. 
 

 
Aquesta és una roca de gel que s’ha desprès del glaciar. La part 
superior la té negra per culpa de la cendra que li ha caigut a causa 
del volcà de cendra que fa 3 o 4 mesos va explotar. 
 

 
En aquesta foto podem veure tota l’aigua desfeta del glaciar que ha 
format un llac. 



 
Aquí podem veure la immensitat dels glaciars. 

 
Aquí es veuen els petits rius d’aigua que es fan quan cauen i fan 
aquests dibuixos al gel. 

 
Aquí es veuen les immensitats dels glaciars. 



 
Aquesta és una esquerda d’aproximadament 30 metres de longitud 
que es fan als glaciars. 

 
Aquesta és una part de glaciar desfeta. 
 

 
Això és un dels llacs més importants perquè està fet  
íntegrament d’aigua dels glaciars i d’icebergs. 
 



 
Aquí es pot veure amb la potència que baixa l’aigua del glacial i la 
quantitat d’aigua que baixa. 

 
Aquí es veu un cràter perfectament dibuixat. 

 
En aquestes fotos es veuen les columnes de fum fetes per forats que 
fa la terra per treure el fum. 
 



 
Aquí es veu la lava sortir 

 
Això és el forat que fa la terra naturalment per treure el fum. 

 
Això és un forat àcid que han fet diferents elements químics. 

 
Aquí es veu el cràter de lava.                   Dídac Gascón (3r d’ESO) 


