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Moai i geoturystyka na Wyspie Wielkanocnej
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A b s t r a c t. There are few places like Easter Island on the Earth, where material culture is so strongly linked to
geology. However, geological information, given to us by handbooks and guides, is usually incomplete, being only
a supplement to the culture and historical information. This article presents a different, geological view on the
monuments and sculptures of Easter Island and takes a notice of geology and geomorphology of the island.
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Wyspa Wielkanocna jest wielkim sto¿kiem wulkanicznym samotnie stercz¹cym po œrodku Oceanu Spokojnego,
administracyjnie podlega Chile, ale pod wzglêdem budowy geologicznej, antropologii i etnografii jest zwi¹zana
z Polinezj¹ (ryc. 1). Od podstawy na dnie oceanu do czubka
wyspy sto¿ek ten liczy ok. 3500 m wysokoœci, z czego tylko 500 m wystaje ponad wodê. Wyspa przypomina trójk¹t
o bokach 22, 18 i 16 km, na którego wierzcho³kach znajduj¹ siê kratery Rano Kau, Terevaka, Poike i wiele innych
(Baker i in., 1977; Ciszewski i in., 2009; Herron, 1971).
Natomiast podstawa sto¿ka ma kszta³t trapezu o bokach
d³ugoœci 130, 9, 60 i 100 km.
Polinezyjczycy zasiedlili tê wyspê najprawdopodobniej w VIII w. naszej ery (Bah, Flenley, 2003) i nazwali
Rapa Nui. Pierwsi Europejczycy dotarli na ni¹ w 1722 r.,
ale nie wzbudzi³a ich wiêkszego zainteresowania, ze
wzglêdu na brak bezpiecznych kotwicowisk i zasobów
naturalnych – ¿ywnoœci i wody (Jakubowska, 2013).
Za³ogi statków docieraj¹cych na wyspê musia³y mierzyæ
siê z niegoœcinnym, kamienistym wybrze¿em, ogromnymi
falami tworz¹cymi siê przy brzegu i niepewnym, koralowcowo-piaszczystym dnem, w którym trudno utrzymaæ
kotwice. Do tej pory wiêksze jednostki nie mog¹ przybijaæ
do brzegu, tylko stoj¹ na redzie w pobli¿u wsi Hanga Roa
lub niedaleko maleñkiego portu w Vaihu, a transport do
brzegu odbywa siê niewielkimi ³odziami. Dawniej kotwice
zarzucano najczêœciej w pobli¿u pla¿ po pó³nocnej stronie
wyspy (Jakubowska, 2013, 2014).
Do koñca XVIII w. statki europejskie dociera³y na
wyspê sporadycznie – jedynie cztery razy – i by³y to krótkie, kilkugodzinne lub kilkudniowe kontakty (Jakubowska, 2013). W XIX w. wizyty Europejczyków mia³y
najczêœciej tragiczne nastêpstwa – przynieœli oni na Wyspê
Wielkanocn¹ ospê i tr¹d. Setki osób porwali handlarze niewolników, g³ównie do zbioru guano na wyspach Pacyfiku,
m.in. na Tahiti. Porwania, wycieñczaj¹ca praca i choroby
doprowadzi³y do zdziesi¹tkowania mieszkañców wyspy –
z kilku tysiêcy w XVIII w. do 1872 r. prze¿y³o jedynie
oko³o stu osób (Bahn, Flenley, 2003; Jakubowska, 2013).
Dopiero w latach 80. XIX w. na Rapa Nui dotar³y
pierwsze wyprawy badawcze. Zinwentaryzowano s³ynne

dziœ pos¹gi (moai) i petroglify, podjêto badania lingwistyczne i spisano legendy (Bahn, Flenley, 2003). Nale¿y
jednak zaznaczyæ, ¿e wyprawy badawcze dotar³y na wyspê
zbyt póŸno, by ocaliæ kulturê Rapa Nui. Tutejsza arystokracja, kap³ani i królowie zginêli, porwani przez handlarzy
niewolników lub w wyniku chorób, a wraz z nimi zaginê³a
wiedza o obrzêdach, umiejêtnoœæ odczytywania pisma
rongo-rongo i interpretacji legend. Katerine Scoresby
Routledge, która w czasie I wojny œwiatowej przez rok
bada³a wyspê, udokumentowa³a ostatnie œlady dawnych
obrzêdów i prawdziwego ¿ycia Rapanuijczyków (Scoresby
Routledge, 1919). Wykonane przez ni¹ fotografie i opisy
s³u¿¹ obecnie do odtwarzania dawnej kultury Wyspy Wielkanocnej.
Kolejna fala du¿ego zainteresowania Wysp¹ Wielkanocn¹ nast¹pi³a w po³owie XX w. za spraw¹ norweskiego
etnografa i podró¿nika Thora Heyerdahla. Jego kontrowersyjne teorie o pochodzeniu czêœci mieszkañców
wyspy z Ameryki Po³udniowej by³y traktowane przez
archeologów z dystansem (Bahn, Flenley, 2003), ale umiejêtnoœæ pozyskiwania funduszy na wyprawy i zgromadzenie doborowej grupy archeologów, która dotar³a na Rapa
Nui w 1955 r., sprawi³y, ¿e nie mo¿na pomin¹æ jego zas³ug
w rozpoznaniu wyspy. Jej mieszkañcy uwa¿aj¹, ¿e najwiêksz¹ zas³ug¹ Heyerdahla by³o przywiezienie Williama Mulloya, archeologa, który wiele lat poœwiêci³ na badanie
wyspy, ale równie¿ na restauracjê wielu platform ceremonialnych i pos¹gów, co sprawi³o, ¿e sta³a siê ona celem
wycieczek turystycznych.
Obecnie g³ównym Ÿród³em dochodów wyspiarzy jest
turystyka. Jednak zainteresowanie zwiedzaj¹cych skupia
siê na wytworach kulturowych, a marginalizuje lub wrêcz
pomija zagadnienia geologiczne. A szkoda, gdy¿ na wyspie
tej wystêpuje wiele interesuj¹cych obiektów przyrody
nieo¿ywionej o du¿ym znaczeniu geoturystycznym. S¹ to
sto¿ki i kaldery wulkaniczne, jaskinie, koryta okresowych
i epizodycznych potoków oraz jeziora kraterowe. Ponadto
wiele zabytków archeologicznych, jak pos¹gi (moai),
nakrycia g³owy pos¹gów (pukao), platformy ceremonialne
(ahu), fundamenty domów (hare paenga), piece ziemne
(umu pae), ogrody (manavai) i kamienne kurniki (hare
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moa), wykonano z lokalnych ska³. Do tego dochodz¹ tak¿e
dawne kamienio³omy, petroglify i malowid³a naskalne.
Interesuj¹ce jest równie¿ zagadnienie uprawy roœlin z zastosowaniem œció³kowania od³amkami ska³.
GENEZA WYSPY
Przed er¹ wielkich odkryæ geograficznych w Europie
utrzymywa³ siê pogl¹d, ¿e l¹dy pó³kuli pó³nocnej musz¹
byæ zrównowa¿one przez ogromny l¹d na pó³kuli
po³udniowej. Terra Australis by³a poszukiwana przez wiele stuleci. Misjê odnalezienia tajemniczego l¹du otrzyma³
miêdzy innymi Magellan i Cook (D³ugosz, 2012). Oczywiœcie kontynentu takiego nigdy nie odnaleziono. Jednak
wiara w jego istnienie by³a tak silna, ¿e zaczê³y powstawaæ
legendy o zatopionym l¹dzie zwanym Mu lub Lemuria,
którego pozosta³oœci¹ mia³y byæ wyspy Oceanu Spokojnego,
w tym Wyspa Wielkanocna, a tajemnicze pos¹gi wi¹zano
z dziedzictwem kultury dawnych Lemuryjczyków. Tyle,
jeœli chodzi o legendy. Prawda jest jednak zupe³nie inna.
Wyspa Wielkanocna jest jedn¹ z wielu wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym. Powsta³a nad plam¹
gor¹ca zlokalizowan¹ na krawêdzi p³yty Nazca. Pocz¹tki
wyspy siêgaj¹ ok. 3 mln lat, gdy pierwsze erupcje utworzy³y podwodny sto¿ek wulkaniczny. Ponad powierzchniê
oceanu zosta³ on wyniesiony ok. 700 tys. lat temu. Ostatnie
wybuchy wulkanów na wyspie s¹ datowane na 12 tys. lat
(krater Ovahe obok pla¿y Anakena), ale nie jest wykluczone,
¿e do niewielkich erupcji dochodzi³o jeszcze dwa tysi¹ce
lat temu. Obecnie na Wyspie Wielkanocnej nie ma aktywnych wulkanów, gdy¿ wraz z p³yt¹ Nazca przemieœci³a siê
ona na odleg³oœæ ponad 300 km na wschód od plamy gor¹ca
(Baker i in., 1977; Ciszewski i in, 2009; Herron, 1971).

Gdyby p³yta Nazca przemieszcza³a siê wolniej (obecnie porusza siê z prêdkoœci¹ 10–15 cm na rok) lub gdyby
plama gor¹ca, nad któr¹ wypiêtrzy³a siê Wyspa Wielkanocna, by³a bardziej aktywna, wówczas powsta³by Archipelag
Wysp Wielkanocnych. Jednak ¿adna z podwodnych gór
(nazwanych Moai, Tupa, Pukao, Umu i Ahu), które
wyros³y nad t¹ sam¹ plam¹ gor¹ca, nigdy nie wynurzy³a siê
nad powierzchniê oceanu (Ciszewski i in., 2009).
DWA I PÓ£ STO¯KA WULKANICZNEGO
NA KILOMETR KWADRATOWY
Wulkan Rapa Nui dzieli siê w strefie podwodnej na trzy
sto¿ki wulkaniczne, z których ka¿dy ma w³asne sto¿ki
poboczne. £¹cznie jest ich ok. 70 (ryc. 1). Te trzy g³ówne
sto¿ki to Terevaki (obejmuj¹cy najwiêksz¹ czêœæ wyspy),
kaldera Rano Kau i sto¿ek Poike (Ciszewski i in., 2009).
Najstarszy jest wulkan Poike, który tworzy pó³wysep
i ma klasyczny sto¿kowy kszta³t. Od reszty wyspy oddziela
go rów znajduj¹cy siê na granicy zasiêgu law Poike i Terevaki. Miejscowi uwa¿aj¹, ¿e zosta³ on wykopany przez ludzi
(Englert, 1980), jednak jego za³o¿enia s¹ geologiczne
(Baker i in., 1977).
Sto¿ek Poike jest jednym z niewielu miejsc na wyspie,
które nie jest usiane kamieniami. Wynika to z wieku sto¿ka
(najstarszy na wyspie) i d³ugotrwa³ych procesów erozyjnych. Wczeœniej anomaliê tê t³umaczy³a legenda, wedle
której klan d³ugouchych zmusi³ krótkouchych do oczyszczenia Poike z kamieni. Zakoñczy³o siê to buntem krótkouchych i walk¹, w której zginêli niemal wszyscy d³ugousi
(Englert, 1980).
Najstarsza zachowana nazwa wyspy – Te Pito o Te
Henua – jest t³umaczona jako pêpek œwiata. Wedle miejsco-

Ryc. 1. Mapa Wyspy Wielkanocnej z lokalizacj¹ najwiêkszych sto¿ków wulkanicznych
Fig. 1. Map of Easter Island with the location of the biggest volcanic cones
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Ryc. 4. Zbocza wulkanu Rano Kau pokryte czerwonymi i pomarañczowymi tufami
Fig. 4. Slopes of the volcano Rano Kau composed of red and orange tuff

wej legendy pochodzi ona od kraterów Rano Kau i Rano stoki kaldery s¹ pokryte piargami i bardzo niestabilne,
Raraku (ryc. 2 i 3 – patrz str. 128), które maj¹ kszta³ty dlatego wycieczki na dno krateru powinny siê odbywaæ
zbli¿one do pêpka (Englert, 1980; Bahn, Flenley, 2003). jedynie z przewodnikiem.
Przy czym oba kratery s¹ zbiornikami wody s³odkiej, a s³oKrater Rano Raraku (ryc. 3 – patrz str. 128) le¿y we
wo rano oznacza jezioro (du Feu, 1996). Informacja o gene- wschodniej czêœci wyspy i jest pobocznym sto¿kiem najzie nazwy wyspy jest jedynie ciekawostk¹, lecz mo¿e byæ starszego na wyspie sto¿ka Poike. Zbocza krateru pokrywa
dobrym sposobem zwrócenia uwagi turystów na te dwa tuf, z którego wyrabiano pos¹gi. Znajduje siê na nich dawkratery, ich interesuj¹c¹ budowê geologiczn¹ i ska³y ny kamienio³om i wiele figur w kolejnych fazach produkcji
ods³aniaj¹ce siê na zboczach.
(ryc. 5) i na ró¿nych etapach transportu (Scoresby RoutledWulkan Rano Kau, usytuowany na po³udnio- ge, 1919). Interesuj¹ce s¹ zmienne barwy tufu, który
wo-zachodnim skraju wyspy, ma ogromn¹ kalderê, o œred- wewn¹trz krateru jest intensywnie ¿ó³ty i pomarañczowy,
nicy ok. 1,5 km (ryc. 2). Zacz¹³ siê on tworzyæ ok. 2,5 mln a na zewn¹trz szary i jedynie w niszach kamienio³omu
lat temu jako sto¿ek poboczny gigantycznego wulkanu pod- widaæ ¿ó³ty odcieñ ska³, charakterystyczny dla pos¹gów.
wodnego. Po wy³onieniu siê nad powierzchniê
oceanu, jakieœ 650 tys. lat temu, przez setki
tysiêcy lat stanowi³ oddzieln¹ wysepkê. Do
g³ównej czêœci wyspy zosta³ przy³¹czony jako
ostatni nieco ponad 230 tys. lat temu (Baker i in.,
1977; Ciszewski i in., 2009). Zbocza wokó³
krateru pokrywaj¹ tufy o znacznej zawartoœci
tlenków ¿elaza, co nadaje im ciep³e, pomarañczowe, a miejscami wiœniowe zabarwienie (ryc. 4).
W tufach tych znajduj¹ siê liczne od³amki obsydianu. Poni¿ej na sk³onie Rano Kau ods³aniaj¹
siê silnie zerodowane bazalty. Tworz¹ one urwiste klify o wysokoœci do 300 m, podziurawione
przez liczne nisze i jaskinie lawowe.
Po³udniowe zbocze Rano Kau zosta³o silnie
wymyte przez wody deszczowe, w wyniku czego powsta³a wyrwa nazywana w jêzyku rapanui
Kari kari. We wnêtrzu kaldery utworzy³ siê specyficzny mikroklimat, który sprzyja rozwojowi
roœlinnoœci o wiêkszych wymaganiach klimatycznych. Ten naturalny ogród sta³ siê jednym z miejsc rekonstrukcji flory Wyspy Wiel- Ryc. 5. Niedokoñczone moai w kamienio³omie na zboczu wulkanu Rano Raraku
kanocnej (Dubois i in., 2013). Wewnêtrzne Fig. 5. Incomplete moai in the quarry on the slope of volcano Rano Raraku
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Sto¿ki wulkaniczne s¹ najczêœciej asymetryczne (ryc. 6),
co jest typowe dla sto¿ków paso¿ytniczych. Wyj¹tkiem s¹
m.in. sto¿ki poboczne na pó³nocnym stoku Poike (Parehe,
Tea Tea i Vai Heva) o kopu³owatych kszta³tach.
W zag³êbieniach kraterów, przewa¿nie usytuowanych
po œrodku sto¿ków, zbiera siê okresowo woda. Stoki
wewn¹trz kraterów s¹ os³oniête od wiatru, co sprawia, ¿e
roœliny rosn¹ w nich bujniej ni¿ na stokach zewnêtrznych
(ryc. 7).
Pêpkiem œwiata zwany jest te¿ nietypowy kamieñ,
silnie obtoczony, znajduj¹cy siê w pó³nocnej czêœci
wyspy. Zawiera on sporo ¿elaza, w wyniku czego ma
w³aœciwoœci magnetyczne i silnie nagrzewa siê pod
wp³ywem promieni s³onecznych (Bahn, Flenley, 2003).
Dotychczas nie przeprowadzono dok³adnych badañ tego
obiektu, których wyniki mog³yby wyjaœniæ jego genezê.
Zgodnie z miejscowymi podaniami, kamieñ ten nie
pochodzi z Wyspy Wielkanocnej, tylko z rodzinnej
wyspy jej polinezyjskich odkrywców (Englert, 1980;
Scoresby Routledge, 1919).
W¥WOZY I CIEKI WODNE
W czasach historycznych, liczonych od przybycia
Europejczyków, nie odnotowano na Wyspie Wielkanocnej
ani jednego sta³ego cieku wodnego (Jakubowska, 2013).
S¹ tu jednak cieki okresowe i ogromna liczba cieków epi-

zodycznych, których koryta zosta³y wy¿³obione podczas
nawalnych opadów deszczu.
W wyniku sp³ywu wód na stromych zboczach kraterów wulkanicznych powsta³o wiele ¿lebów i w¹wozów,
jednak tylko jeden z nich zosta³ nazwany. Jest to w¹wóz
Vai Pu, zwany równie¿ Ava Ranga Uka, o wysokoœci œcian
do 4 m (ryc. 8). Wy¿³obi³y go wody okresowego cieku
wyp³ywaj¹cego z krateru Rano Aroi, usytuowanego na
zboczach Maunga Terevaka (ryc. 9). Przez znaczn¹ czêœæ
roku z kraterowego jeziorka wyp³ywa niewielki strumieñ,
który po silnych opadach zmienia siê w rw¹cy potok. W pobli¿u tego potoku powsta³a osada Ava Ranga Uka i miejsce
kultu wody. Zbudowano platformê ceremonialn¹ i sztuczne zbiorniki wód (Dubois i in., 2013; Vogt, Moser, 2010).
Liczne ¿leby i w¹wozy znajduj¹ siê równie¿ na
zachodnich i pó³nocnych stokach góry Terevaka, gdzie
wody opadowe, wcinaj¹c siê w g³¹b zbocza, ods³oni³y
dawne tunele lawowe. Tunele te powsta³y pod cienk¹,
zakrzep³¹ warstw¹ bazaltu w trakcie erupcji wulkanu, gdy
lawa wulkaniczna, tworz¹ca na zboczach grube potoki,
szybciej styg³a i krzep³a na powierzchni, natomiast pod
spodem nadal siê przemieszcza³a (Ciszewski i in., 2009).
¯leby wciête w tunele lawowe mo¿na ³atwo rozpoznaæ po
licznych progach skalnych, na których po deszczu tworz¹
siê wodospady, i znajduj¹cych siê w ich zboczach jaskiniach i niszach, które s¹ pozosta³oœci¹ po zarwanych bocznych tunelach lawowych (ryc. 10 i 11).

Ryc. 6. Asymetryczny sto¿ek wulkanu Rano Raraku
Fig. 6. Asymmetric volcanic cone of Rano Raraku

Ryc. 7. Poboczny sto¿ek Maunga Terevaka. Wnêtrze krateru jest
os³oniête przed wiatrem i sprzyja rozwojowi roœlin
Fig. 7. Subsidiary cone of Maunga Terevaka. The inside of the crater is shielded from the wind, supporting the development of plants
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Ryc. 8. W¹wóz Vai Pu o d³ugoœci ok. 5 km jest miejscem ochrony
gatunkowej roœlin
Fig. 8. Vai Pu Gully, about 5 km in length, is a place of plants species protection
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Ryc. 9. Zaroœniête jezioro w kraterze Rano Aroi. Pod samotnym drzewem znajduje siê Ÿród³o okresowego potoku
Fig. 9. Overgrown lake in the Rano Aroi crater. Under the solitary tree is a source of an intermittent stream

Ryc. 10. ¯leb wykorzystuj¹cy zarwany tunel lawowy – zachodnie zbocze wulkanu Terevaka
Fig. 10. Gully on the west side of Terevaka, using
a collapsed lava tube

Ryc. 11. ¯leby na pó³nocnych zboczach Terevaki. Najd³u¿szy ¿leb widoczny na
fotografii ma ok. 5 m g³êbokoœci
Fig. 11. Gullies on the north side of Terevaka. The longest gully visible in the
photograph is ca 5 m deep

JASKINIE
Na Rapa Nui turyœci najczêœciej odwiedzaj¹ te jaskinie,
które by³y wykorzystywane przez dawnych mieszkañców
wyspy do celów mieszkalnych lub obrzêdowych, m.in. jaskiniê ludo¿erców Ana Kai Tangata – z malowid³ami naskalnymi; jaskiniê Ana Kakenga – zwan¹ jaskini¹ z oknami lub
szczurz¹; jaskiniê Ana Te Pora – z kamiennym ³o¿em i Ana
Te Pahu – jaskiniê-ogród. Wszystkie jaskinie na wyspie s¹
ciekawymi obiektami geoturystycznymi o pochodzeniu
wulkanicznym, poniewa¿ w rzeczywistoœci s¹ fragmenta-

mi tuneli lawowych. Niestety, tylko niektórzy przewodnicy
wspominaj¹ o ich genezie, a szkoda, gdy¿ jest ona interesuj¹ca i wyjaœnia zarówno wygl¹d œcian, jak i kilkusetmetrow¹ d³ugoœæ korytarzy, a tak¿e obecnoœæ licznych
nisz i wylotów korytarzy jaskiñ na klifach i zboczach wulkanów.
Wiêkszoœæ tuneli jaskiñ zosta³a jedynie zinwentaryzowana, lecz nie zabrano z nich artefaktów (w tym szcz¹tków
dawnych mieszkañców) oraz nie zabezpieczono malowide³ i petroglifów (Ciszewski i in., 2009). W zwi¹zku z tym
zwiedzanie jaskiñ powinno siê odbywaæ wy³¹cznie w
towarzystwie przewodnika nie tylko ze wzgl¹du na bezpie97
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czeñstwo turystów, ale te¿ z uwagi na ochronê samych
jaskiñ i zabytków archeologicznych, jakie mog¹ siê w nich
znajdowaæ.
BUDOWNICTWO
Nawet w trakcie krótkiego pobytu na wyspie bez trudu
mo¿na siê nauczyæ odnajdywania w terenie pozosta³oœci
kamiennych fundamentów dawnych domów trzcinowych
(ryc. 12) i pieców ziemnych (ryc. 13) – choæ znacznie
utrudnia to zadanie wszechobecny na wyspie kamienisty
krajobraz. £atwoœæ ta wynika z tego, ¿e do budowy podstaw domów i obramowañ pieców u¿ywano bazaltu o charakterystycznej porowatoœci i ciemnoszarym kolorze.
Porowaty bazalt by³ o wiele ³atwiejszy w obróbce ni¿ lity,
a przy tym wystarczaj¹co wytrzyma³y do celów budowlanych. Najczêœciej formowano z niego prostok¹tne bloki
kamienne.
Jeszcze ³atwiejsze do odszukania s¹ wiêksze obiekty
budowlane, jak hare moa – kurniki, manavai – ogrody czy
tupy – okr¹g³e budynki kamienne. Nawet jeœli zosta³y one
doszczêtnie zrujnowane, to ich budulec rozrzucony w terenie mo¿na rozpoznaæ po charakterystycznym doborze
odpowiedniego rozmiaru ska³ i czêœciowym obtoczeniu
bloków bazaltu wykorzystywanych do konstrukcji budowli.

Ryc. 12. Fundamenty trzcinowego domu w kszta³cie ³odzi
Fig. 12. Foundations of a boat-shaped house

ŒCIÓ£KOWANIE UPRAW KAMIENIAMI
Trudne warunki uprawy roœlin na wietrznej i nara¿onej
na s³on¹ bryzê wyspie sprawi³y, ¿e jej mieszkañcy zaczêli
stosowaæ specyficzne zabiegi agrotechniczne. Z lokalnych
kamieni budowano manavai – ochronne murki otaczaj¹ce
niewielkie ogródki. Czêsto kilka ma³ych ogródków
umieszczano obok siebie. Murki te, stosowane do dziœ,
jednoczeœnie ograniczaj¹ parowanie wody i zabezpieczaj¹
przed bryz¹. Inn¹ metod¹ ochrony roœlin by³o sadzenie
ich w zag³êbieniach wykopanych w gruncie. W do³kach
takich uprawiano np. taro.
Ostatnio archeolodzy Hunt i Lipo (2012) uznali, ¿e
liczne okruchy skalne le¿¹ce na kamienistych zboczach
wulkanu Terevaka (ryc. 14) pochodz¹ z innych rejonów
wyspy i celowo zosta³y przyniesione na miejsce uprawy
roœlin. Na tej podstawie wysnuli oni hipotezê, ¿e uprawy
œció³kowano za pomoc¹ fragmentów ska³, które uk³adano
obok roœlin w celu ich nawo¿enia lub zacieniania (Hunt,
Lippo, 2012). Hipoteza ta jest nieco kontrowersyjna, poniewa¿ nie zosta³a
potwierdzona wynikami badañ geologicznych, a dotychczasowe obserwacje
geologów wskazuj¹, ¿e gruzowiska na
zboczach wulkanu Terevaka, tak jak i w
innych rejonach wyspy, powsta³y w sposób naturalny.

Ryc. 14. Rumowisko skalne na zboczach
wulkanu Terevaka
Fig. 14. Stone field on volcano Terevaka
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Ryc. 13. Piec ziemny (umu pae) z porowatej lawy bazaltowej
Fig. 13. Earth stove (umu pae) made of porous basaltic stones
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MOAI
Najwiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹ Wyspy Wielkanocnej s¹ ogromne, kamienne
pos¹gi wojowników, zwane moai. RzeŸby
te, o wysokoœci od 1 do 21 m, ustawione w
rzêdzie na wybrze¿u, s¹ doskonale widoczne nawet ze sporej odleg³oœci. Wiele
pos¹gów odrestaurowano i ustawiono jak
dawniej na platformach ceremonialnych
zwanych ahu (Bahn, Flenley, 2003), ale
wiêkszoœæ moai le¿y powalonych na
ziemi i niszczeje. Sporo z nich uleg³o ju¿
tak silnej erozji, ¿e trudno rozpoznaæ zarysy twarzy. Jednak kamienne bloki pos¹gów
mo¿na bez trudu odró¿niæ od innych bry³
skalnych, poniewa¿ wykonywano je z charakterystycznego tufu Rano Raraku o lekko
¿ó³tawej barwie, niespotykanej w innych
ska³ach na wyspie. ¯ó³taw¹ barwê moai
dodatkowo podkreœla kontrast z czarnymi
platformami ceremonialnymi budowanymi
z gruzu bazaltowego (ryc. 15). Wiele platform licowano obrobionymi blokami bazaltowymi lub ze scorii. Wiêkszoœæ obmurowañ uleg³a zniszczeniu i dziœ powalone
pos¹gi le¿¹ bezpoœrednio na bazalcie.
Charakterystyczny jest równie¿ sk³ad
mineralny tufu z Rano Raraku. Oprócz
frakcji py³owej i drobnopiaszczystej z domieszk¹ tlenków ¿elaza, zawiera on tak¿e
od³amki lawy bazaltowej. Drobnoziarniste
partie tufu s¹ mniej odporne na wietrzenie
od bazaltowych, tote¿ szybciej ulegaj¹
zniszczeniu i po pewnym czasie rzeŸby
poddane erozji uzyskuj¹ chropaw¹ powierzchniê, pokryt¹ licznymi wypuk³oœciami przypominaj¹cymi guzy (Domas³owski,
1985).
Tuf wybrany przez wyspiarzy do rzeŸbienia moai ma te¿ specyficzne w³aœciwoœci fizykochemiczne. Cechuje siê on tym,
¿e jako niezwietrza³y jest stosunkowo miêkki i dobrze nadaje siê do rzeŸbienia i polerowania, a po wystawieniu na oddzia³ywanie
czynników atmosferycznych jego zewnêtrzna warstwa szybko twardnieje (Bahn,
Flenley, 2003; Domas³owski, 1985).
Niestety, odpornoœæ tufu na czynniki
atmosferyczne i bryzê oceaniczn¹ jest
niewielka, tote¿ erozja z³agodzi³a lub silnie zatar³a rysy wielu moai (ryc. 16.)
(Domas³owski, 1985; Charolla, 1994). Ju¿
w 1774 r. kapitan Cook zauwa¿y³, ¿e pos¹gi
s¹ silnie zniszczone (Jakubowska, 2014).
Najlepsz¹ metod¹ konserwacji tych rzeŸb
okaza³o siê pogrzebanie ich w ziemi.
Pos¹gi pozbawione kontaktu z czynnikami
atmosferycznymi doskonale zachowa³y siê
do naszych czasów, czego przyk³adem s¹
moai z Ahu Nau nau (patrz zdjêcie na
ok³adce), które przez lata by³y pogrzebane
w piasku pla¿y Anakena.

Ryc. 15. Zniszczone moai z ¿ó³tawego tufu na tle bloków bazaltowych platformy
ceremonialnej
Fig. 15. Destroyed moai from the yellowish tufa relating to basaltic blocks of the
ceremonial platform

Ryc. 16. Zniszczone przez erozjê pos¹gi z Ahu Tahai
Fig. 16. Statues destroyed by erosion from Ahu Tahai

Ryc. 17. Pukao z czerwonej scorii obok Ahu Vinapu
Fig. 17. Pukao near Ahu Vinapu, carved from red scoria
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Zdecydowan¹ wiêkszoœæ pos¹gów, bo a¿ 397 moai
znajduj¹cych siê na zboczach Rano Raraku i 164 ustawionych na platformach ceremonialnych wykonano z tufu, ale
nie by³ to jedyny surowiec skalny wykorzystywany do rzeŸbienia pos¹gów. Do tej pory odnaleziono na wyspie 15
figur wykonanych z bazaltu, 18 ze scorii i 22 z trachitu
(Bahn, Flenley, 2003).
Wiele pos¹gów wyposa¿ono w nakrycia g³owy, czyli
pukao (ryc. 17), które dodawa³y mocy stoj¹cym na wybrze¿u kolosom. Nie wiadomo, czy wyobra¿aj¹ one fryzury,
pióropusze z farbowanych na czerwono piór czy te¿ specyficzne kapelusze (Bahn, Flenley, 2003). Naukowcy nie
s¹ co do tego zgodni. Istotne jest jednak, ¿e wszystkie
zosta³y wyrzeŸbione z czerwonej scorii pochodz¹cej z niewielkiego kamienio³omu Puna Pau, le¿¹cego na zboczach
wulkanu Vaiohao. Scoria jest porowat¹ i kruch¹ ska³¹ o sk³adzie bazaltu i ma³ej odpornoœci na czynniki zewnêtrzne, co
utrudnia³o prace kamieniarskie i powodowa³o, ¿e bloki tej
ska³y czêsto pêka³y w czasie rzeŸbienia. Prawdopodobnie
z tego powodu, mimo czerwonej barwy, uwa¿anej w Polinezji za œwiêt¹, ska³a ta nie by³a zbyt czêsto u¿ywana do
rzeŸbienia moai ani do budowy fundamentów domów.
Czasem wykorzystywano j¹ do olicowania platform ceremonialnych i wyrobu nakryæ g³owy pos¹gów, zwanych
pukao. Ze wzglêdu na gorsze w³aœciwoœci rzeŸbiarskie scorii,
nieliczne pos¹gi wykonane z tego kamienia maj¹ bardziej
zwart¹ budowê ni¿ te z tufu. Jeden z pos¹gów o czerwonym
zabarwieniu znajduje siê na po³udniowym wybrze¿u
wyspy. Jednak erozja niemal zatar³a jego rysy.

wywianym z gleb Rapa Nui, co u³atwia dostrze¿enie wyrytych figur.
Najlepiej znane grupy petroglifów to Papa Vaka w
pó³nocnej czêœci wyspy, Papa Tataku Poki, znajduj¹ce siê
obok Ahu Tongariki (ryc. 18.), i petroglify w wiosce Orongo na krawêdzi krateru Rano Kau (ryc. 19). Jednak figury
wyryte na kamieniach mo¿na odnaleŸæ niemal na ca³ej
wyspie. Najczêœciej s¹ to przedstawienia œwiêtego ptaka
Manutara, boga Make make i symbolu p³odnoœci – komari.
Grupa petroglifów Papa Vaka jest nieco inna. Jej tematyka
nawi¹zuje do morza i po³owów. Na ska³ach wyryto haczyki
na ryby, katamaran u¿ywany do po³owów na oceanie,
¿ó³wie, ryby i g³owonogi. Byæ mo¿e mia³y one znaczenie
magiczne (Scoresby Routledge, 1919).
MALOWID£A NASKALNE
Interesuj¹cymi obiektami geoturystycznymi s¹ te¿
malowid³a naskalne, gdy¿ wszystkie zachowane do
naszych czasów obrazy znajduj¹ siê w jaskiniach i zosta³y
wykonane przy u¿yciu farb wykonanych z miejscowych
tufów wulkanicznych. Zawartoœæ tlenków ¿elaza i stopieñ
utlenienia ska³ sprawia³, ¿e dawni artyœci dysponowali
spor¹ palet¹ barw. Czerwony tuf nazywany by³ kiea, ¿ó³ty –
pua, bia³y – marikuru, a czarny barwnik, uzyskiwany z
popio³u, nazywano ngarahu. Równie¿ obecnie barwniki
wykorzystywane do ozdabiania instrumentów muzycznych, tradycyjnych strojów, a tak¿e do malowania cia³a w
czasie festiwali i œwiêta Tapati Rapa Nui pozyskuje siê ze
ska³ wystêpuj¹cych na wyspie.

PETROGLIFY
PU O HIRO
Po upadku kultury rzeŸbiarzy gigantycznych pos¹gów
i zmianie religii od XVIII w. zaczê³a dominowaæ inna forma sztuki – petroglify. Wszystkie odnalezione petroglify
zosta³y wyryte w najbardziej odpornych na wietrzenie
ska³ach bazaltowych. Jednak nie wiadomo, czy ryto je
wy³¹cznie w bazaltach, czy te¿ tylko te wykonane w najtrwalszych ska³ach zachowa³y siê do naszych czasów. W niektórych miejscach petroglify wype³ni³y siê rdzawym py³em

Ryc.18. Ptak Manutara
Fig. 18. Manutara bird
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Pu O Hiro (Puo Hiro) to porowaty, bazaltowy otoczak,
wykorzystywany przez wyspiarzy jako instrument
muzyczny. Niemal puste wnêtrze takiego kamienia pe³ni
funkcjê pud³a rezonansowego i sprawia, ¿e mo¿na go u¿ywaæ zarówno jako tr¹by, jak i bêbna. Kamieñ ten mia³ te¿
znaczenie rytualne w czasach kultu boga Make make, gdy¿
wycinano w nim symbole p³odnoœci komari.

Ryc. 19. Petroglify w wiosce Orongo
Fig. 19. Petroglyphs in Orongo village
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KAMIENNE NARZÊDZIA

Ryc. 20. Obsydianowe ostrza dzid. Muzeum Antropologiczne im.
Ojca Sebastiana Englerta, Hanga Roa, Wyspa Wielkanocna
Fig. 20. Cutting edges of spears were made of obsidian. Father
Sebastian Englert Anthropological Museum, Hanga Roa, Easter
Island

Mieszkañcy Wyspy Wielkanocnej nie znali ¿elaza.
Ostrza no¿y, a tak¿e skrobaki, siekiery i ostrza dzid (ryc. 20)
wykonywali z obsydianu (Englert, 2004). Surowiec ten jest
dostêpny niemal w ka¿dym zak¹tku wyspy, ale jego najwiêksze z³o¿e znajduje siê w tufach na zboczach wulkanu
Rano Kau. Siekiery i d³uta, s³u¿¹ce do œcinania drzew,
obróbki drewna i robót kamieniarskich, wykonywano z obsydianu i bazaltu (ryc. 21). Do rzeŸbienia pos¹gów u¿ywano siekier zwanych toki (ryc. 22), wykonanych z bardzo
twardego bazaltu o ma³ej porowatoœci. Wiele tego typu siekier znaleziono w kamienio³omie na zboczach krateru
Rano Raraku (Englert, 2004). Do wyrobu narzêdzi z bazaltu
i obsydianu u¿ywano kamiennych m³otków wykonanych
ze ska³ o jeszcze wiêkszej odpornoœci mechanicznej i twardoœci, tj. bazaltów oliwinowych (Englert, 2004).
PODSUMOWANIE
Artyku³ jest prób¹ zwrócenia uwagi na geoturystyczne
atrakcje Rapa Nui i spojrzenie na ni¹ pod nieco innym
k¹tem ni¿ jedynie historyczno-kulturowy. Opisano w nim
zagadnienia dotycz¹ce geologii, petrografii i geomorfologii wyspy. Zwrócono tak¿e uwagê na zastosowanie surowców skalnych w ¿yciu codziennym i sztuce wyspiarzy.
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Ryc. 2. Kaldera wulkanu Rano Kau
Fig. 2. Caldera of Rano Kau

Ryc. 3. Krater wulkanu Rano Raraku. Obie fot. M. Telecka
Fig. 3. Volcanic crater Rano Raraku. Both photos by M. Telecka
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Zdjêcie na ok³adce: Kamienne pos¹gi z pla¿y Anakena na Wyspie Wielkanocnej. Ostre rysy twarzy kolosów i wyraŸnie zarysowane
linie d³oni doskonale zachowa³y siê do naszych czasów, gdy¿ rzeŸby te przez wiele lat by³y pogrzebane w piasku. Fot. M. Telecka
(zobacz artyku³ na str. 93)
Cover photo: Stone statues from Anakena beach on Easter Island. Stiff features of colossi and clearly scraped hand lines very well
preserved until our times, as the sculptures were buried in sand for many years. Photo by M. Telecka (see the article on p. 93)
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