Vykort från Castro, Isla de Chiloé
Chiloé är en mycket stor ö, några mil söder om Puerto Montt.
Den är 25 mil lång från norr till söder och c:a 5 - 6 mil från
öster till väster. Inga berg på ön är över 1000 höga. Den södra
och sydvästra delen av ön är helt täckt av tät skog och där
bor nästan inga människor. Där finns heller inga vägar.
Vi gjorde först ett stopp i
den lilla staden Ancud,
längst upp i norra delen av
ön. Vi visste egentligen inte
hur länge vi skulle stanna
där. Vi hade redan hemma
läst en hel del om ön och
tänkte stanna några dagar.
Om vi skulle kunna se oss
om på ön måste vi kunna
transportera oss. Därför
tänkte vi hyra en bil. Vi
kollade på turistbyrån i
Ancud. Vi fick beskedet att
det bara finns ett ställe på
hela ön där man kan hyra
bil. Det är i Castro, c:a 90
km söderut på öns östkust.

Ancud

Ett par stadsbilder från Ancud. Så vitt vi kunde se är alla byggnaderna på
bilderna byggda i trä. Det gröna huset är vårt hotell. Denna stad var lugnet själv,
bilarna kröp sakta fram på gatorna och det var en märkligt låg ljudnivå jämfört
med vad vi tidigare upplevt. Vi hade verkligen kommit ut på landet.

Pingviner

På västkusten ett par tre mil från
Ancud intill en liten ort som heter
Pumillahue finns några mindre öar och några av dessa bebos av små pingviner. Dom
är endast c:a 30 cm långa. Här ett par bilder som vi tog vid en båttur där.

Castro

Efter endast en natt tog vi en buss till Castro och tog in på hotellet där man hyr ut
bilar. Första dagen gick åt att utforska staden till fots. I stort sett liknar den alla
andra städer vi besökte. Alla eller åtminstone de flesta byggnader är gjorda i trä.
Men det är en skillnad. Här finns en sorts byggnader som är typisk för just Castro.
Det är husen som står på pålar ute i vattnet. De kallas ”palafitos” och finns på flera
olika ställen utefter stranden runt i stan.
De palafitos som syns på bilden ovan är bostadshus och ligger i stans utkant
medan de på de undre bilderna är restauranger och ligger i hamnområdet.

Vi åt en alldeles förträfflig middag vid fönstret längst ut mot havet i den röda
restaurangen ovan. Tidvattenskillnaden sades vara 2-3 m. Båtarna är utformade
så att de kan stå på botten och när man skall göra underhåll låter man dem helt
enkelt bli kvar på botten under lågvattenperioden. Sedan har man några timmar
på sig att göra sina reparationer.

Katedralen och ”vårt” hotell Esmeralda i Castro.

Castro’s omgivningar
Det är helt fantastiskt att gå omkring i en stad så långt nere på södra halvklotet
och konstatera att inget är som hemma – men ändå så lika. Det är naturligtvis
samma saker, båtar, byggnader, växter, fåglar, osv. – men – vi såg inget i växteller djurriket, som vi med säkerhet kan säga är helt lika något som finns hemma.
Vi såg träd som såg ut som björk, fåglar som liknade gråsparvar, hussvalor,
havstrut, skrattmås, strandskata, mm, mm, blommor som liknade prästkragar,
grässtrån som liknade våra grässtrån, klöver som liknade vår klöver, men om dom
är identiska med våra vet jag inte. Det verkar som om många naturliga
företeelser hemma har någon eller några mycket nära släktingar på andra sidan
jorden, men allra flesta växter, träd och fåglar verkade vara fullständigt olik
våra. Här är några bilder från Castro med omgivningar.

Ständigt svävade dessa stora fåglar ovanför våra huvuden. Det är en sorts örn
som är helsvart (dock inte på undersidan av vingarna) och med rött huvud. Den är
något större än en svensk vråk, kanske som en fiskgjuse. Örnarna segelflyger
fram och tillbaka över stan hela dagarna. Den högra bilden är från Arica i
nordligaste Chile, juli 2001.

Dessa två bilder visar ett typiskt Chiloélandskap.

Konstiga träd

Ett exempel på ett mycket konstigt träd i Plaza de Armas i Ancud.
Spetsarna på bladen är sylvassa!
Undrar hur naturen kan komma på tanken att hitta på ett så udda träd?

Och ytterligare ett men dessa ”blad” är mjuka.

Hasta Luego! Anita och Reinhold
Fortsättning följer

