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Varma källor
På Island finns det många varma källor.
Vattnet i källorna värms upp  
av den heta berggrunden.
Vattnet kan vara mycket hett.

En del varma källor går att bada i.
På vissa ställen finns varma bäckar
där vattnet är ungefär 38 grader varmt.

Det varma vattnet från källorna luktar svavel.
Svavel luktar som ruttna ägg.

Bad i varm källa.
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Karta över Islands inland.
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På en del ställen i inlandet kan man se svarta fält av stelnad lava.

Islands delar

Inlandet
I inlandet finns många låga och höga berg.
Här finns också många vulkaner
och varma källor.
På vissa ställen är marken täckt med svart grus eller lava.
På andra ställen kan man se gröna kullar med mossa.

Flera av Islands glaciärer ligger i inlandet.
På sommaren smälter en del av isen i glaciärerna.
Då svämmar bäckarna och älvarna ofta över.
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Arbetsuppgifter

1. Hur ser naturen ut i inlandet?

 

 

 

 

 

2. Vad händer när en del av isen i glaciärerna smälter  
 på sommaren?

 

 



66

Att värma hus

Det kan vara kallt på Island.
Särskilt på vintern.
Därför är det viktigt att kunna värma upp husen.

Nästan alla hus på Island värms upp med vatten
från de varma källorna djupt nere i marken.

På en del ställen har man byggt stora växthus
som också värms upp med det varma vattnet.
I växthusen odlar man sedan grönsaker och frukter.

Hett vatten pumpas upp till ett värmeverk och skickas i långa rör till hus och växthus.

Hett vatten och ånga


