
Tajemnice Wyspy Wielkanocnej



Rapa Nui znana pod nazwą Wyspy Wielkanocnej

Wyspa Wielkanocna jest niewielkim 
zakątkiem położonym na wodach Oceanu 
Spokojnego. Ma zaledwie 15 km długości, 
20 km szerokości, a całkowita 
powierzchnia wyspy wynosi 164 km2. 
Została odkryta przez Europejczyków w 
1722 r. w niedzielę wielkanocną, co jest 
źródłem jej dzisiejszej nazwy.





Te Henua = Rapa Nui

Miejscowi ludzie zdecydowanie 
bardziej wolą nazwę – Rapa Nui, 
czyli „Wielka Ziemia”. Pierwsi 
mieszkańcy nazywali wyspę Te 
Pito o Te Henua, czyli „pępek 
świata” ze względu na oddalenie 
od innych zamieszkałych lądów. 



Port lotniczy Mataveri

Jedynym lotniskiem na 
wyspie jest port lotniczy 
Mataveri. 

Pas startowy służy nie 
tylko samolotom, ale też... 
promom kosmicznym, dla 
których lotnisko jest 
lądowiskiem zapasowym.



Hala przylotów

Połączenia na Rapa 
Nui dostępne są 
wyłącznie z Santiago 
de Chile lub z Papeete 
(Tahiti). 



Iorana – dzień dobry!

Wyjście z hali przylotów.



Na całej wyspie znajduje się tylko jedna 
miejscowość, Hanga Roa. Żyją tam wszyscy 
mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej, czyli niespełna 
6 tys. osób. Utrzymują się oni przede wszystkim z 
turystyki i w mniejszym stopniu z rzemiosła, 
rolnictwa i rybołówstwa. Nie ma tutaj przemysłu, a 
niemal wszystko, czego mieszkańcy i ich goście 
potrzebują do życia, jest transportowane drogą 
powietrzną lub morską. 



Hanga Roa

W tej miejscowości 
skupia się większość 
życia na wyspie.



Port Hanga Roa



Hotel



Domki dla turystów



Domki dla turystów



Stada dzikich koni

Przemierzając kilometry 
pustymi drogami Rapa Nui co 
jakiś czas przy poboczu lub 
bezpośrednio na jezdni 
można natknąć się na stada 
dzikich koni.



Wulkan Rano Raraku

Wyspa została uformowana 
przez cztery główne wulkany: 
Rano Kau, Rano Raraku, 
Puakatike oraz Terevaka. 
Znakiem rozpoznawczym Wyspy 
Wielkanocnej są moai, czyli 
monumentalne kamienne 
posągi, które w większości 
umiejscowione są na zboczach 
wulkanu Rano Raraku.



Moai

Moai są owiane tajemnicą. 
Nikt do końca nie wie na 
czyj obraz i w jakim celu 
zostały stworzone. Czy 
miały przedstawiać 
uosobienie bóstw, czy może 
podobizny przodków.



887 Moai

Ogromne posągi przeciętnie 
ważą około 10 ton i mają kilka 
metrów wysokości. Są wśród 
nich także prawdziwe giganty. 
Najwyższy, nazwany Paro, mierzy 
ponad 10 metrów i waży 80 ton. 
Najcięższy ma ich aż 86. Jest 
jeszcze figura, której nigdy nie 
udało się dokończyć i do dziś 
spoczywa w kamieniołomie. Jej 
waga to 270 ton. Gdyby ją 
postawiono, miałaby wysokość 
liczącego osiem pięter 
wieżowca.



Kamienny Moai stoi na 
Ahu (rodzaj platformy), a 
niektóre mają na głowie 
Pukao („czapkę”)

Gdziekolwiek nie skierujesz swych kroków, 
będą gdzieś blisko. Wszystkie jednakowo 
milczące, niewzruszone i szare. 
Odwrócone plecami do Oceanu wpatrują 
się pustymi oczyma w dal, jakby się nad 
czymś intensywnie zastanawiały. Jedne 
solidnie usadowione, inne połamane, 
leżące. W każdym z kamiennych Moai tkwi 
kawał historii i wielkiej tajemnicy Rapa 
Nui.



Długie Uszy
Jedna z często powtarzanych legend głosi, 
że na wyspę przypłynęła ludność, którą 
cechowała pracowitość, wysoki kunszt 
sztuki kamieniarskiej i zwyczaj deformacji 
uszu, przez który zdobyli przydomek 
„Długie Uszy”. To oni odpowiadali za 
powstanie kamiennych posągów. 
Następnie na wyspę przybyła inna grupa 
zwana „Krótkie Uszy”, którą pierwsi 
osadnicy zepchnęli do roli siły roboczej. 
Stało się to przyczyną wielu napięć i walk 
międzyplemiennych. „Długousi” 
postanowili wykopać rów o długości 3 km, 
wypełnić go gałęziami, zwabić do niego 
przeciwników, a następnie ich w nim 
podpalić. Jednak, to „Długie Uszy” zostali 
zwabieni w tę pułapkę i z zagłady ocalał 
tylko jeden ich przedstawiciel.



Moai i dzikie konie



• Na Rapa Nui warto spróbować 
miejscowych przysmaków. Na 
szczególną uwagę zasługują ryby, 
o dziwnych kształtach, we 
wszystkich kolorach świata.
O świcie można je kupić wprost 
z łodzi wracających z oceanicznych 
łowisk. Miejscowy specjał to 
ceviche.



Ceviche

Lekkie danie z drobno pokrojoną surową 
rybą, zamarynowaną w soku z limonki, z 
dodatkiem cebuli, ostrych papryczek, 
awokado i pomidorów. 



Anakena

Przed powrotem 
do domu trzeba 
odpocząć na 
pięknej plaży 
Anakena.



Anakena



Moai - pamiątka z 
podróży.



Więcej:

• https://r.pl/blog/posagi-moai-tajemnice-wyspy-wielkanocnej

• https://facet.onet.pl/strefa-tajemnic/tajemnica-wyspy-wielkanocnej-
jedna-z-najbardziej-intrygujacych-zagadek-swiata/lgvfm1t

• https://cudaswiata.pl/ameryka-poludniowa/chile/posagi-moai-z-
wyspy-wielkanocnej/

• https://www.youtube.com/watch?v=zwXuwtoj8fQ

• https://wiadomosci.radiozet.pl/Nauka/Wyspa-Wielkanocna.-Wiemy-
skad-pochodza-kamienne-glowy.-Tajemnica-Rapa-Nui-rozwiazana

• https://www.youtube.com/watch?v=MkBWjPsY84Y

• https://www.youtube.com/watch?v=rizEAzjOzqk
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https://cudaswiata.pl/ameryka-poludniowa/chile/posagi-moai-z-wyspy-wielkanocnej/
https://www.youtube.com/watch?v=zwXuwtoj8fQ
https://wiadomosci.radiozet.pl/Nauka/Wyspa-Wielkanocna.-Wiemy-skad-pochodza-kamienne-glowy.-Tajemnica-Rapa-Nui-rozwiazana
https://www.youtube.com/watch?v=MkBWjPsY84Y
https://www.youtube.com/watch?v=rizEAzjOzqk

