(AKTUALIZOVANÉ) SRÍ LANKA

Asi sa nájde iba minimum ľudí, ktorým nehovoria kvety, rastliny celkom nič. Obyčajne sa
človek sám obklopuje prírodou, kvetmi, alebo vyhľadáva ich prítomnosť. Na našich
stránkach ste mali možnosť prečítať si o botanických záhradách v rôznych mestách, v B
ratislave
av
Brne
. Tento krát sme sa rozhodli pre skutočnú lahôdku.
Vycestovali sme mimo Európu, do juhozápadnej časti Ázie - na Srí Lanku. O
krem
Kráľovskej botanickej záhrady v Peradeniya
(blízko, cca 5km od mesta Kandy vo vnútrozemí), ktorej história siaha až do roku 1371)
sme objavili ďalšie lokality, ktoré radia tento ostrov medzi skutočné skvosty sveta! Je
priam famózne, že na tak relatívne malom priestore (65,610 km2) sa nachádza toľko
interesantných zákutí a niektoré z nich sú dokonca zaradené do svetového kultúrneho a
prírodného dedičstva UNESCO!

KRÁTKO O SRÍ LANKE:

Najväčším a jedným z hlavných miest Srí Lanky je Colombo, kde sídli srílanský
prezident. Druhým hlavným mestom, kde sídli legislatíva a parlament, je Kotte. Rozloha
ostrova, ktorý je známy aj pod názvom Cejlón, je 65 610 km2
s počtom obyvateľov 20 miliónov. Úradným jazykom tu je sinhalčina, tamilčina a
angličtina
. Obyvateľstvo tvoria Sinhálci, Tamilci a ostatní pisťahovalci. Hlavné vierovyznanie
srílanského obyvateľstva je budhizmus. Vďaka zastúpeniu iných menšín, aj všeobecne
tolerantným Sinhalcom sa tu však stretnete aj s hinduizmom, islamom či kresťanstvom.
Na ostrove Cejlón sú zastúpené takmer všetky typy podnebia: tropické, subtropické, ale
aj mierne.
Menou je srílanská rupia, LKR alebo Rs, má 100 centov
.
Časový posun: + 3,5 hodiny (naše leto).

Ostrov je v rovníkovej oblasti (iba 6 stupňov od Rovníka!). Slnko opaľuje (alebo lepšie
povedané, spaľuje) ešte viac, ako sme bežne zvyknutí. Prvé dni je lepšie naniesť krém s
vysokým faktorom 50 a keď to aj s opaľovaním preženiete, domorodci vám radi pomôžu a
poskytnú účinný "liek" na spálenú pokožku - 100% prírodný produkt v podobe listu Aloe
vera
,
ktorý im zvykne rasť doma v predzáhradke. Stačí jedno potretie dužinou, a červené
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miesta vám cez noc zhnednú. Samozrejme, môžete si zakúpiť aj hotový gél, alebo iné
produkty vyrobené podľa tradičných receptov Ajúrvedy.

Srí Lanka je zo všetkých strán obmývaná vodami Indického oceána. Ten je veľmi teplý a
na niektorých miestach sú vlny také veľké a silné, že v nich človek sotva ustojí. Keď si
však chcete plávanie v oceáne vychutnať, stačí prekonať prvé tri vlny rútiace sa k pláži a
za nimi sa vám otvorí sám oceán. Pokojný, čistý a nekonečný. Vegetácia je tu bujná a
nedotknutá. Doslova panenská. Tu, konkrétne v Sinharaja, sa nachádza jedna z 8
pamiatok zapísaných do svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO, Sinharaja prírodná
rezervácia - posledný pôvodný tropický prales na území ostrova. Uvidíte tu aj rozsiahle
ryžové polia
, kaučukové a pre Srí Lanku tak typické
čajové plantáže
, ktoré rastú v hornatom prostredí vo vnútrozemí. Pomaly na každom kroku zazriete veľké
palmy so žltými kokosmi
, z ktorých vám domorodci urobia skvelý osviežujúci nápoj a hudete ho mať navyše v
"prírodnom balení". Okrem paliem,
mangrovníkov
, ktoré sú typické najmä pre južné pobrežie, a ostatných v divočine rastúcich rastlín tu pri
troche šťastia objavíte aj voľne rastúce orchidey. V predzáhradkách mnohých, aj tých
najchudobnejších, obydlí zase rastú rôzne exotické druhy rastlín (
Bougainvillea
,
Dracaena reflexa
, Alocasia či Musa banana), ktoré patria medzi u nás pestované, a musíme poznamenať,
aj pomerne drahé druhy interiérových rastlín (najmá dracény).

Ovzdušie, najmä pri Indickom oceáne, má príjemnú vlhkosť a je stopercentne čisté.
Skrášľuje pleť tak silno snáď ako láska a radosť. Nenadarmo je práve pobrežie ako
stvorené pre romanticky založených mladomanželov, ktorí sa tu zvyknú zastaviť aj so
svadobným fotografom. Pokiaľ však máte problémy s dýchacími cestami, najlepším
liekom pre ne je dýchať zhlboka. Takýmto spôsobom si ich dokonale a najmä prirodzene
prečistíte.

Najmä južné pobrežie pri Kogalle sa stáva romantickým miestom pre novomanželov,
ktorí si tu radi nechávajú vyrobiť svadobné fotografie. Ako vidno, domáci sú tu priateľskí
a ochotní aj zapózovať pre turistov, ako sme boli aj my.
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Pláže sú také hebké, piesčité a vyhriate slnkom, že zrazu nadobudnete pocit, ako keby
ste kráčali po čerstvo nadýchanej pene. B
ez uteráka si do piesku radšej ani
neľahajte. V opačnom prípade ten piesok budete zo seba zmývať ešte niekoľko dní. V
noci po nich pobehujú kraby (ak je pod mrakom, nie je problém ich vidieť aj cez deň) a pri
troche šťastia po západe slnka môžete zazrieť aj
morskú korytnačku
.
Čo sa týka morských korytnačiek, Srí Lanka je jedným z mála miest, kde ich ešte možno
vidieť, ako kladú vajíčka. Táto oblasť je výnimočná aj tým, že im tu ľudia pomáhajú.
Zriaďujú pre ne skromné farmy, do ktorých prenášajú vajíčka po nakladení, aby ich čo
najviac uchránili pred prirodzenými škodcami. Po vyliahnutí umiestňujú malé korytnačky
do nádrží s vodou a keď dorastú do bezpečnej veľkosti, púšťajú ich do oceánu. Ich
starostlivosť o ne je vskutku priam dojemná...

Ďalšou z atrakcií, ktoré možno vidieť v meste zvanom Kogalla sú miestni rybári sediaci
na
bydlách upevnených
ďalej od brehu. Počas rybolovu na nich sedia, aby ich vlny nezmietli k brehu. V podstate
takmer každý, kto žije na pobreží, je aj rybárom. Tí najchudobnejší lovia len pomocou
prútov. Bohatší rybári sa vydávajú na lov loďami.

Je snáď asi zbytočné dodávať, že najčastejšou obživou obyvateľov ostrova je práve
rybárčenie. Chuťovo sa jedlo pripravené z čerstvo ulovených rýb nedá ani len trochu
porovnať s morskými príšerami kúpenými v našich super či hypermarketoch. Navyše,
rybolov dodáva najmä v nočných hodinách pobrežiam tak trochu akčnú atmosféru. Keď
zapadne slnko, môžete tu totiž pozorovať na vode akoby hompáľajúce sa svetielka, ako v
diaľke tiahnúca sa autostráda. To sú však celú noc plávajúce rybárske člny na miestach,
kde potom ráno pred úsvitom rybári lovia svoju korisť... (ďalšie pokračovanie)
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