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Kosgada

Omkring 1,5 times buskørsel syd for Columbo ligger Kosgada. 

Under sunamien i 2005 blev store dele af området ryddet af flodbølgen, og
hotellet Kosgada Beach er et nyopført kompleks – bygget oven på ruinerne
af et tidligere turiststed. Flere knækkede palmer – og rester af det gamle
svømmebassin – står tilbage og minder om naturkatastrofen.  

 

Vue over hotellets ”hytter”

Bounty land er en almindelig betegnelse for områder ned til havet, hvor
bølgende palmer står tæt på den finkornede sandstand. Og området omkring
Kosgada kommer tæt på glansbilledet af den åbne mennesketomme strand.

Det skyldes i nogen grad de vanskellige badeforhold, hvor den folkelige idyl
får noget af et knæk – i det øjeblik man vil tage en dukkert i det indbydende
vand.

Bounty land

Indbydende ser det ud – og temperaturen, som vel ligger omkring 25 grader
– kan der ikke klages over, men det frie stæk – med åbent hav fra Antarktis
nogle tusinde kilometer borte – giver nogle bølger af betragteligt omfang, og
en understrøm, som er livsfarlig for børn op til teenager alderen. 

Det kan være svært at gengive de voldsomme bølger, som uden ophold
buldrer mod stranden hele døgnet. Og nedenstående forsøg yder dem kun
ringe retfærdighed,

 

 

 

 

Havskildpadde                                                                       Foto: Thomas

Som en tank der arbejder sig tungt fremad, kryber det store dyr ind hvor
sandet er passende dybt – graver en fordybning – og lægger mellem 120 og
150 æg, hvorefter den arbejder sig tilbage til havet. Om morgenen kan man
se sporene dybt i sandet. Og er man varsom – og undlader at forstyrre dyret
– kan hele processen følges live.

Skildpaddefarm

Skildpadderne første tid, som æg – og siden på vandringen mod havet som
nyudklækkede unger – er de farligste i dyrets liv. Løsgående hunde, eller
mennesker graver gerne æggene op – og konsumerer – og havfuglene ved
når det er tid, og slår ned på de endnu bløde krybdyr – på vejen mellem
klækning og hav.

Udklækningshuler                                                foto: Thomas

 

For at værne og beskytte dyrene har man organiserede samlere, som fjerne
de nylagte æg. Siden bringer de til en farm, vor de udruges i et miljø, som
er lig det oprindelige på stranden. 

 

 



Bølger på omkring 1,5 m højde – i de stille timer

Havskildpadder

Men ud over dramatisk vandgang byder kysten på en helt unik
naturoplevelse.

Ved aftenstide – omkring klokken 9, hvor det er sort nat, kommer de mere
end 1 m lange havskildpadder krybende på land – for at lægge æg i sandet.

 

Nyudklækkede skildpadder                                                foto: Thomas

Og efter en tid i et beskyttet bassin på ”farmen” slippes de ca. 10 cm store
unger ud på stranden, hvor de straks sætter kursen mod havet.

Det er et pragtfuldt syn, at se de små kæmpe sig gennem strøm og
modstrøm. Blive kastet hid og did af bølgerne – og tumle omkring. Men de
kæmper stædigt videre – og slutteligt forsvinde de i brændingen.

 

     

     

 

 


