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Географско положение, граници и обхват

Исландия (на исландски: Ísland, произнася се ˈislant, „ледена страна“) е островна държава в северната част на 

Атлантическия океан. Намира се между Гренландия и Шотландия и е на северозапад от Фарьорските 

острови. Исландия е една от най-северните точки на Европа. Страната е разположена между географските 

ширини 63° и 68° N, и дължини 25° и 13° W. Площта и е 103 004 km². Столицата на Исландия е Рейкявик.



Природни условия и ресурси…

• Територията на Исландия е заета от високи планини, ледници, гейзери и вулкани. Островът разполага и с 

много горещи минерални извори. Исландия е най-големият остров в света, възникнал изцяло в резултат 

на вулканична дейност. Релефът е съставен от обширни лавови плата, с надморска височина между 600 и 

950 м, над които се издигат многобройни угаснали, спящи и действащи вулкани -- Хекла, Лаки, Аскя и 

др. Най-висока точка на Исландия е вулканът Хванадалсхнукюр (2 119 м). 

• Исландия не притежава големи находища на полезни изкопаеми. Тя все още не е добре проучена. Срещат 

се неголеми находища на железни,медни руди, злато и др. Под вулкана Хекла се добива вулканично 

стъкло. 



Природни условия и ресурси…

• Климатът е субарктичен, океански, характеризиращ се с мека влажна зима и прохладно облачно лято. 

Върху южното крайбрежие влияе топлото океанско течение Гълфстрийм. Централните планини са най-

студената част на страната. Ниските вътрешни райони на север са най-сухи. Снеговалежът през зимата е 

по-често на север, отколкото на юг. Най-високата записана температура на въздуха е 30,5 °C , а най-

ниската е -38 °C.

• Исландските реки са буйни и пълноводни. Езерата и ледниците покриват 14,3% от нейната повърхност. 

На Ватнайокул има почти толкова лед, колкото във всички ледници в Европа. Има много термоминерални 

извори и гейзери. Гейсир и Строкур са основна туристическа атракция. В Исландия съществуват около 

3000 горещи извора, скални пукнатини, бълващи пара, кални бани и гейзери. Тук е и най-големия 

водопад на стария континент-Гълфос(Златния водопад).



Природни условия и ресурси…

• Почвите са предимно тундрови, разположени в 

крайбрежните низини и ниските плата.

• Приблизително три четвърти от острова е без 

растителност. Най-високото дърво в Исландия е 

ситковият смърч. Животните в Исландия включват 

исландски овце, едър рогат добитък, пилета, кози, 

исландски коне. Дивите бозайници включват 

арктическа лисица, норка, мишки, плъхове, зайци 

и елени. Полярните мечки са само посетители. 

Морските бозайници включват дългомуцунест 

тюлен и обикновен тюлен. Много видове риба 

живеят в океанските води в околностите на 

Исландия. Птиците, особено морските, са важна 

част от животинския свят на Исландия. 



Демографски особености…

• Населението на Исландия е 364 134 души. Гъстотата на населението е 3,47 души/km². Градското  

население е 93,9%. Националният състав на страната е еднороден. Повече от 90% са исландци. Освен тях 

в страната живеят датчани, норвежци и др. Около 60% от жителите на страната са съсредоточени в 

югозападната част на острова. В столицата Рейкявик и околностите живеят около 2/3 от населението на 

страната. Изповядваната религия е протестантството – Евангелска лутеранска църква на Исландия. 

Православните християни са само около 900 души. Средна продължителност на човешкия живот: 80,43 

години, като 78,33 години за мъжете и 82,62 години за жените. Исландският език е почти непроменен 

дори след столетия чуждо господство. Той спада към групата на германските езици. Развил се е от 

староскандинавския език на викингите, които дошли на острова от Норвегия през ІХ в. Паричната 

единица е исландска крона. 



Демографски особености…

• Населението на Исландия е едно от най-щастливите в световен мащаб. 

• В Исландия престъпност почти не съществува.

• Исландия има един от най-прогресивните закони по отношение на равенството. Независимо дали става 

въпрос за права на малцинствата, равенство между половете, свобода на словото-там нормите са 

изключително демократични.

• На исландците им е позволено да кръщават децата си само с определен набор от имена. Целта е да се 

запази чистотата на местните език и култура. 

• Много исландци вярват в тролове и елфи. Фолклорът е на почит. 



Стопанство и стопански отрасли…

Икономиката на Исландия е от типично скандинавски тип – изключително добре развита социална система, 

ориентирана към индивидуалното благосъстояние на хората, ниска безработица, стабилни темпове на 

икономически растеж и равномерно разпределение на доходите на населението.

Първичен сектор

• Около 24% от площта е годна за селскостопанска дейност. Обработват се 10%. Развито е оранжерийното 

производство на плодове и зеленчуци. Парадоксът е, че страната е най-големият производител на банани 

в Европа (естествено в оранжерии). Земеделието е субсидирано и поддържано от държавата (вносните 

мита достигат до 700%).

• Исландците развиват традиционно коневъдство и овцевъдство. Основен отрасъл е риболовът. В рибното 

стопанство са заети 12% от трудоспособното население, а риболовният флот е с над 1000 кораба.



Стопанство и стопански отрасли…

Вторичен сектор

Исландия разполага с богати енергийни ресурси. Енергетиката е стратегически отрасъл на исландската 

икономика. 45% от енергийните потребности се осигуряват от водноелектрически централи, а 30% от 

геотермални източници. Страната е първа в света по снабденост с ел. енергия на човек и на второ място в 

света по износ на питейна вода. Исландия произвежда и изнася значителни количества алуминий и 

феросиликон, като делът на химическата индустрия в БВП на Исландия непрекъснато нараства през 

последните години. Има и предприятия на ХВП, текстилната, обувната, мебелната промишленост. Много са и 

предприятията за строителство и ремонт на риболовни кораби.



Стопанство и стопански отрасли…

Третичен сектор

• Туризмът е водещ отрасъл. Годишно страната се 

посещава от над 150000 туристи от цял свят, които 

се любуват на Северното сияние (8 месеца в 

годината), гейзерите, черните плажове и топлите 

геотермални извори. 

• Силно развит е финансовият и банков сектор. 

Водещите търговски банки в страната стъпват все 

по-уверено на банковия пазар в Скандинавия и 

Европа като цяло, включително чрез установяване 

на контрол и закупуване на чуждестранни 

търговски банки и застрахователни дружества.



Стопанство и стопански отрасли…

• Транспортът е много слаборазвит. Жп линии няма. Шосетата са едва 1150км. Рейкявик е международно 

летище и пристанище.

• Министерството на образованието, науката и културата отговаря за политиките и методите на училищата, 

които трябва да използват и издават национални насоки в учебната програма. Въпреки това основните 

училища, както и по-обикновените средни училища, се финансират и управляват от общините. 

Правителството позволява на гражданите да обучават вкъщи децата си, обаче под много строг набор от 

изисквания. Детската градина не е задължително образование за деца на възраст от шест години и е 

първата стъпка в образователната система. Задължителното образование се състои от основно и 

прогимназиално образование, които често се провеждат в една и съща институция. Образованието е 

задължително по закон за деца на възраст от 6 до 16 години. Всички държавни училища имат 

задължително обучение в християнството. 

• Здравеопазване-за разлика от повечето страни, не съществуват частни болници и частното осигуряване е 

практически несъществуващо. От всички здравни системи в света е една от най-добре представящите се 

и се класира на 15-о място в Световната здравна организация. Исландците са сред здравите хора в света –

81% . Детската смъртност е една от най-ниските в света. 



Как се прилага концепцията за устойчиво 

развитие?

• Исландия има много ниско ниво на замърсяване. Високо ниво на екологично съзнание сред гражданите. 

Според оценка на ОИСР, размера на токсичните материали в атмосферата е много по-нисък, отколкото 

във всяка друга индустриализирана страна. 

• Исландия работи почти изцяло с възобновяема енергия, защото разполага с големи водни и геоенерго 

ресурси. Произвежда 100% от тока от ВЕИ. Топлината на гейзерите се използва освен за производство на 

енергия, също и за отопление на къщите и оранжериите. 

• Страната е известна със зелените си покриви. Има много причини, поради която скандинавците обичат 

тези покривни конструкции. Те са не само красиво допълнение към имота, но също така предлагат 

многобройни социални, екологични и финансови ползи. Зелените покриви абсорбират дъждовна вода, 

намаляват разходите за отопление през зимата, както и за климатизация през лятото, осигуряват изолация 

и са дълготрайни.



Как се прилага концепцията за устойчиво 

развитие?

• Ари Джонсън (студент от Исландия) представи своята биоразградима бутилка на дизайнерския фестивал 

в Рейкявик. Ари започнал да изучава силните и слабите страни на определени вещества. Накрая 

достигнал до решението на нашия пластмасов проблем – материал направен от алгае. Веществото може 

да бъде оформено в бутилка като се прибави вода и се нагрее. След това образуваното желе се слага в 

калъп във фризера. Бутилката запазва своята форма, ако е пълна с вода. Веднага щом се изпразни, тя 

започва да се разглага.

• Исландия повежда проект за производство на ток от разтопена магма.



Заради съжителството на огненото дихание на Земята с 
ледения мраз наричат Исландия

Земя от огън и лед


