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En botanisk Have i Kandy 

 

 

Midt i storbyen Kandy ligger Peradeniya Botaniske Have. Den strækker sig
over et areal på lidt over 600.000 kvadratmeter, hvoraf omkring en trdiedel er et
arboret med stort set alle de træer man kan finde på Sri Lanka – mere end
10.000 i antal.

Haven blev oprindeligt anlagt af Kong Keerthi Sri Rajasingha i årene 1747-
1780, som egen lysthave, men blev under briternes herredømme ændret til
Botanisk Have i 1821.

 

 

Haven er ufattelig smuk og et meget besøgt udflugtsmål for de lokale. Og
tilstrømningen en almindelig hverdagsaften er næsten som Fælledparken 1. maj.

En særlig attraktion er ”mindeparken”, hvor kendte besøgende gennem årene
har doneret et træ til Parken. De enkelte træer er mærket med navn og giver, og
i det ideelle vækstklima, som man finder på Sri Lanka er det ind imellem træer
af betydelig størrelse som man kan beskue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Også den mere end 100 år gamle alle af kokospalmer er noget af en
seværdighed:

 

Et par morsomme oplevelser med dyrene i parken.
I disse tider, hvor bombemænd kan dukke op de særeste steder, springer man
næsten i skjul, når der pludseligt lyder et voldsomt brag.

Men det viste sig hurtigt, at støjen skyldes en abe, som fra omkring 20 meters
højde lod en  Jack-frugt falde til jorden. Jack frugten er ekstrem hård og svær at
dele, men aberne havde her fundet fidusen. At det skete blot et par meter fra
nogle chokerede turister – syntes ikke at påvirker aberne.

Aberne konsumerer de sønderslåede Jack-frugter

Noget vanskellige er det, at gengive de flyvende hunde, som under stor larm,
var ved at gå til ro i trætoppene.

 



Flyvende hunde – og et par ørne ( på tro og love)

 

At man mellem de flyvende hunde kunne se et par jagende ørne – gjorde ikke
oplevelsen mindre spændende

Orkideer
Den bedst kendte attraktion er orkidehuset, hvor man kan finde  more end 300
varianter.

Jeg har blot gengivet enkelte af disse.



 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 


