Ziua 1

Prima activitate din cadrul
proiectului SEGES a constat întro vizita a universității din
Reykjavik, unde am avut ocazia
de a-i cunoaște atât pe
coordonatorii noștri, Laurențiu
și Morgan, cât și pe participanții
proiectului Geo3en, cu care am
făcut schimb de cunoștințe pe
parcursul întregii mobilități.
Vizita a fost structurată în două
etape, prima constând într-un
curs
introductiv
(cu
rol
organizatoric), iar cea de-a doua
etapă a fost conturată de un tur
al universității, incluzând prezentarea arhitecturii clădirii, dar și a laboratoarelor.

În poza alăturată se poate
observa
unul
dintre
prototipurile de mașină de
Formula 1 realizat de către
studenții universității, care
anual au tradiția de a
participa
la
Formula
Student
(un
concurs
internațional de inginerie,
destinat
dezvoltării
tehnologiei și premierii
celor mai inovative creații).
Aceștia au în plan ca anul
următor, să proiecteze și să
construiască primul lor
model de mașină electrică
de curse.
Mai mult, ce ne-a impresionat de-a dreptul este ambiția lor de a-și căpăta autonomia
economică, lucru susținut de faptul că, în unul dintre laboratoare, studenții alături de cadrele didactice
dezvoltă un înlocuitor pentru ceea ce noi numim fier-beton, compus din bazalt și un amestec de rășini,
materiale care se găsesc în abundență pe teritoriul Islandei, diminuând masiv nevoia importului
materialelor de construcție.

Mai târziu, în aceeași zi, am vizitat obiective aflate pe aceeași falie tectonica a peninsulei
Reykjanes (așa cum se observă de-a lungul dungii roșii din figura de mai sus).
Primul obiectiv cu rol
educațional a fost sistemul Krysuvik
despre care este bine cunoscut faptul
că deține multe izvoare geotermale,
formând un peisaj inedit (dat fiind că
nu s-a construit nicio centrala
energetică pentru a utiliza resursele
din zonă, locul fiind amenajat turistic).
Din păcate, în trecut, lipsa experienței
și a tehnologiei au dus la afectarea
ecosistemului acestei arii; forajele au
rezultat în scăderea nivelului apei, fapt
care a alertat specialiștii, ducând la
stoparea oricărei activități industriale.

Al doilea obiectiv a fost vulcanul Fagradalsfijall, ce a erupt chiar anul trecut în urma zecilor de
mii de evenimente seismice care au anticipat erupția vulcanului, dintre care mai mult de 4000 dintre
acestea intâmplându-se pe o perioadă de numai trei săptămâni înainte de erupție (care s-a desfășurat
pe perioada cuprinsă între lunile martie și septembrie ale anului 2021). Dat fiind că evenimentul este
unul recent, am putut observa vaporii calzi ce încă se ridicau la suprafața lavei răcite, chiar și la un an
și jumătate de la erupție.
Conform informațiilor primite de la coordonatorii noștri, magma a provenit de la o adâncime
de 17 – 20 km, făcându-și loc printr-o fisură de aproximativ 700 de metri lungime. În imaginile
următoare, se poate obseva drumeția noastră spre vârful vulcanului, presărată pe alocuri cu opriri
având rol explicativ, în care ni se oferea șansa de a pune întrebări.

Al treilea obiectiv a fost
sistemul geotermal Svartsengi, unde
am văzut de la depărtare centrala
electrică a cărei capacitate este de
aproximativ 75 MWe, înconjurată
de lacul geotermal nuanțat de
dioxidul de siliciu, cunoscut sub
numele de Blue Lagoon, o destinație
turistică reprezentativă Islandei.
Sistemul produce, de asemenea, și
apă caldă pentru încălzirea
locuințelor. Chiar mai mult, am avut
oportunitatea de a analiza în viața
reală un gheizer din vecinătatea
centralei, despre care și de această
dată am primit informații relevante.

Excursia s-a încheiat cu o surpriză din partea organizatorilor, autocarul făcând un popas pe
coasta de sud-vest a Islandei cu deschidere la Oceanul Atlantic, în zona Valahnukur, chiar lângă farul
Reykjanes.

Ziua 2

O nouă zi, o nouă aventură. Dis de dimineață am plecat de la facultate și ne-am îndreptat către
una dintre cele mai centrale electrice pe bază de energie geotermală, și anume Hellisheidi. Morgan
(unul dintre profesori) ne-a oferit o prezentare detaliată privitoare la modul de funcționare a unei
astfel de centrale, folosindu-se de resursele disponibile în zona destinată ochilor curioși ai turiștilor.
De asemenea, am vizionat multiple videoclipuri explicative pentru a ne consolida cunoștințele.

Adevărata aventură a început odată cu drumeția pe munte, pornind de la Olkelduhals, având
ca scop trecerea prin zona geotermală Nesjavellir ce alimentează centrala electrică ce poartă același
nume. Din păcate, vremea a fost nefavorabilă, fapt ce a dus la omiterea unor puncte cheie ale
escapadei: admirarea anumitor panorame, lipsa beneficiilor oferite de izvoarele geotermale, dar și
absența popasurilor informative cu care ne obișnuisem.
Parcurgând ultimii kilometri, am putut sesiza, în ciuda ceții dense, conductele ce fac legătura
dintre izvoarele anterior menționate și centrală.

Ziua 3

Plecarea din cea de-a treia zi a fost, de asemenea, matinală, datorită numărului mare de
obiective pe care le-am avut de parcurs până la hotelul la care urma să înnoptăm.
După un drum lung cu autocarul în care am străbătut Rangarvellir, Hekluskogar și zona Burfell,
peisaje însoțite de explicații amănunțite din partea profesorilor însoțitori, am ajuns în sfârșit la Stong.
Stong este reconstrucția unei ferme din era vikingilor ce spune multe despre felul cum își desfășurau
aceștia traiul. Juliette și Morgan ne-au ținut o scurtă istorie a locului, precum și o atenționare
privitoare la activitatea vulcanică din zonă. Frecvența erupțiilor în Þjóðveldisbærinn este de 200 de
ani, iar ultima dintre ele a fost acum 220 de ani, așa că există un adevărat pericol.

Mai departe, am mers pe jos spre canionul Gjain, un loc fermecător, conservat miraculos și
protejat de autoritățile statului. Cu toate că acest paradis pare de neatins, s-a confruntat cu multe
tentative ale omului de a construi hidrocentrale pe cursul râurilor ce îl alimentează. O asemenea
intervenție ar putea duce la secarea surselor de apă și la distrugerea ecosistemului. Cu toate că asupra
acestor decizii s-au opus grupuri întregi de iubitori ai mediului, în zonă s-au instalat două turbine
eoliene

Următoarea oprire a fost la canionul Halifoss, unde am admirat cele două cascade care și-au
croit drum mii de ani printre munți si văi ca să dea naștere unui astfel de peisaj spectaculos. Și de
această dată, profesorii ne-au satisfăcut curiozitățile și ne-au împărtășit cunoștințele privitoare la
geoformarea locului. Straturile orizontale de pe pereții abrupți ai canionului ilustrează, de fapt, istoria
erupțiilor care, pe parcursul a diverse perioade, s-au suprapus formând văile din toată împrejurimea.
Diversele texturi ale rocii ne dau informații atât despre timpul în care s-a răcit lava, cât și despre
compoziția acesteia.

La finalul zilei, am ajuns la hotelul Hrauneyjar unde ne-am cunoscut mai bine cu colegii, stând
împreună la masă și jucându-ne biliard.

Ziua 4

După micul dejun, am pornit spre Landmannalaugar, o zonă de la marginea rezervației
naturale Fjallabak. Pe măsură ce ne apropiam, coordonatorii ne explicau, cu exemplul în fața ochilor
noștri, despre sistemul de transport al energiei electrice de la hidrocentrala din apropiere, de-a lungul
căruia ne deplasam.
Drumul abrupt, vârfurile muntoase ce se înmulțeau pe măsură ce înaintam și ninsoarea au
oferit un sentiment de care ne era tuturor dor, dar care, cu toate astea, era nemaiîntâlnit până atunci.
Numeroasele opriri pentru poze au fost însoțite de explicații din partea profesorilor privitoare
la peisajele înconjurătoare. Astfel, am aflat că suntem, de fapt, în interiorul unui crater gigantic, în
interiorul căruia s-au ridicat alte cratere mai mici. Nu-i de mirare că locul este bogat în resurse
geotermale.

Ajunși la destinația mult dorită, ne-am despărțit în două grupuri: cei care s-au dus în drumeție
pe impunătoarele coline ale Landmannalaugar și cei care au rămas la stațiunea cu apă geotermală.
Ceea ce oferă unicitate locului este faptul că este amenajat astfel încât zona destinată turiștilor să fie
chiar la răscurcea a două râuri: unul fierbinte, geotermal și unul rece, de origine glaciară. Noi am ales
să rămânem la râu unde ne-am bucurat pentru prima dată în viață de o asemenea experiență.
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Ziua de vineri a cuprins aproape în întregime activități în facultate. Mai întâi de toate, am
asistat la prezentările proiectelor colegilor noștri de la Geo3En, întrucât activitățile lor de cercetare
sunt strâns legate de aria noastră de studiu. Prezentările au putut fi susținute atât online, pe platforma
Microsoft Teams, cât și fizic în una dintre sălile de curs aflate în aripa ”Marte” a clădirii.
Un aspect pe care nu l-am menționat anterior este organizarea clădirii Universității. Zona
intrării principale reprezintă un spațiu deschis, unde se poate găsi magazin, cafenea, sau serviciul Self
Desk. Aceasta poartă numele Soarelui, făcându-se aluzie la faptul ca toate planetele se învârt în jurul
acestuia. Astfel, orice ramură a clădirii pleacă din centru și poarta nume de planete, fiind astfel
diferențiate zonele de birouri, de studiu individual, de laboratoare sau săli de curs. Și cu acest aspect
islandezii ne-au impresionat.

Revenind la activitățile educaționale: am avut multe de învățat din prezentările colegilor de la
proiectul adiacent, dar și mai multe de la profesorii coordonatori (erau aceeași pentru ambele grupuri
de studenți), care ofereau sfaturi constructive sau puneau întrebări cheie ca să îți provoace gândirea.
Suntem recunoscători pentru tot ce ne-au transmis. De asemenea, au fost foarte deschiși să discute
cu noi nelămuririle pe care le aveam cu privire ori la conceptele studiate la cursurile din platforma Elearning, fie cu privire la proiectul final care trebuie predat imediat după întoarcerea din Islanda.

Ziua 6

Weekendul a început cu dorința de explorare a capitalei în care ne aflam și, pentru a profita
din plin de ultimele 2 zile din Islanda ne-am creat o listă cu obiectivele cele mai populare cu care
Islanda se mândrește, pentru a fi siguri că bifăm o experiență culturală autentică.
Bineînțeles, prima oprire a fost vestita catedrală Hallgrimskirkja, a cărei arhitectură este
impresionantă, așa cum reiese și din poze. O clădire impunătoare, atât pe exterior, cât și pe interior,
deține recordul pentru cea mai mare biserică din țară și se află și în topurile celor mai înalte construcții
din Islanda (având 74.5 metri înălțime).

Din păcate, nu am avut oportunitatea ca într-o zi de sâmbătă să asistăm la un recital asistat
de orgă (care, de altfel, este specifică catedralelor luterane), însă ne-am putut bucura de panoramele
care se vedeau din vârful clădirii, ușor accesibile prin intermediul unui lift aflat fix la intrarea în biserică.

Peste stradă, vizavi de catedrală, se află The Einar Jonsson Museum, care este un muzeu de
sculpturi într-o casă memorială (aparținând, după cum îi spune și numele, artistului Einar Jonsson,
bine cunoscut în Islanda). Sculpturile sale, dar pe alocuri și picturi, erau afișate pe cele 3 etaje ale
clădirii. Vizita se finaliza cu o plimbare în grădina reședinței, unde aveai ocazia să mai analizezi un set
de sculpturi. Ni s-a spus, și ulterior am și observat, că toate operele sale erau inspirate din folclorul
islandez.

Am încheiat ziua cu plimbări în centrul animat al capitalei, unde am și luat masa la un
restaurant cu specific local. De menționat este și că, pe coasta spre Atlantic, tot în zona muzeelor,
plimbându-te ca pe faleză (deși vântul nu e prea prietenos), dai de Sun Voyager, ce reprezintă o
sculptură din oțel ce seamănă cu o navă vikingă. Din acel punct, priveliștea este foarte frumoasă, în
zare putând fi observat Muntele Esja.
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Plimbarea prin anumite puncte
cheie ale capitalei ne-a oferit prilejul de a
descoperi tradiții islandeze, de a învăța
multe despre cultura lor, de la istorie, la
geografie, la geologie și multe altele.
Atașăm câteva fotografii reprezentative.
Punctul culminant din această zi, detașat
cel mai impresionant din perspectiva
noastră, a fost muzeul Perlan. Renumit
pentru faptul că este prima clădire în
interiorul căreia poți explora o peșteră de
gheață (pentru care s-au folosit peste 350
tone de zăpadă), se distinge de alte muzee
prin tehnologia care este utilizată în cadrul
lui. Am asistat la un documentar (în cadrul
planetariului) despre Aurora Boreală
povestit la persoana întâi, din perspectiva
aurorei însăși, în urma căruia am aflat
multe concepte științifice privitoare la
acest fenomen, dar și legende provenite
de la numeroase popoare de pe glob și
percepțiile lor despre aurore. Chiar
recomandăm o astfel de experiență.
Mai mult, secțiunea de istorie naturală
este bogată în informații care îți stârnesc
curiozitatea, dat fiind faptul că absolut tot este
prezentat într-un mod interactiv: realitate
virtuală, senzori kinetici și, nu în ultimul rând, un
ghid cu un sens al umorului foarte dezvoltat.
Muzeul are și o secțiune dedicată
”forțelor naturii” în care rulează videoclipuri
sugestive privitoare, în mod predominant, la
erupțiile vulcanice. Efectele nu lipsesc nici de
aici, iar scaunele pe care te așezi (care au forma
insulei și au crăpături exact în zonele în care se
despart plăcile tectonice) vibrează, își schimbă
nuanțele în tandem cu informațiile din clip. Cum
altfel să înveți mai bine dacă nu așa?

La final, muzeul oferă turiștilor posibilitatea de a-și lăsa amprenta pe unii dintre pereții unei
încăperi, în care să își scrie impresia sau un sentiment legat de țara lor.

