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Sydöstra kusten.
Vi hyrde bil under en dag och åkte för att framförallt titta på
naturen, men samtidigt kolla extra på vissa av moaierna. Här
kommer ett antal bilder från den turen. Moaibilder kommer senare.

En karta igen kan aldrig skada. Vi får inte glömma bort var vi är.

Vi åkte från Hanga Roa utefter den sydöstra kusten ända upp till norra kusten
alldeles väster om halvön Poike. Hit är det asfalterad väg. Härifrån längs
nordkusten till Anakena, som ligger mitt på kusten, är det en mycket dålig
grusväg. Vi tog vägen tvärs över ön tillbaka. Längs västra kusten finns ingen
bilväg utan bara en enkel stig för vandring eller ridning.

Bilden är tagen västerut mot Rano Kau. Vi kan notera att gräset på denna sidan av ön mestadels
är gult eller grått, medan det på andra sidan (den västra och kanske norra) mestadels är grönt.
Det verkar som den östra eller den sydöstra delen av ön är torrare än den motsatta sidan.

Den asfalterade vägen längs sydöstra kusten.

Rakt ut är det bara hav i denna riktning ända till Antarktis.

När vi vänder oss om dyker vulkanen Poike upp längst bort. Bilderna är tagna mitt på sydöstra
kusten.

Som sagt tidigare. Massor av hästar som springer lösa. Dom är verkligen tjusiga. Det verkar
faktiskt som om den sista hästen har sadel. Kanske den har slitit sig och anslutit sig till de
lösspringande hästarna. Bilden visar också ett typiskt Påskö landskap.

Det finns inte mycket gräs för hästarna och inte mycket vatten att dricka heller. Vi lyckades
inte någonstans se en enda vattensamling (förutom inne i vulkanerna Rano Kau och Raraku) eller
liknande och absolut inte en enda bäck eller vattendrag. Troligtvis finns det någon större damm
med uppsamlat regnvatten eller liknande någonstans på ön dit dom kan springa för att dricka.
Ön är faktiskt så liten att det troligen inte är särskilt långt för en häst att springa vart som
helst för att dricka.
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