KOKOSNØDDER OG
OVERTRO I TROPERNE
Faglige postkort fra Thailand og Malaysia i november 2013

Med long
boat & bør
Planteleverance so
m den foregår i
Andamanhavet øs
t for Thailand:
Indpakket i aviser
og sejlet med
longboat ind på str
anden og op i
en stor trillebør. Be
stilleren er Mali
Resort, et af de dy
rere feriesteder
på øen Koh Lipe.
Ejeren havde leaset stranden og de
n jungle der lå
helt ud til strande
n.
I dag er junglen ryd
det, og der
er bygget fine hy
tter og plantet
palmetræer. Først
og fremmest
‘nam hom’ palmet
ræer der ikke
bliver så høje, giv
er velsmagende
kokosnødder og ha
r en bred krone
der giver en god
skygge.
Kun omkring 70%
af de plantede palmer over
levede, og det
tog 1½ år før de så
nogenlunde
ud. En del af de dø
de palmer skyldes næsehornsbille
r der er et stort
problem i Thailan
d. Palmebestanden på den popu
lære ferieø Koh
Samui er næsten
udryddet på
grund af biller. Sid
en har Thailands
konge igangsat et
sprøjteprogram
til kokospalmepro
ducenter.

Faldunderlag
med kant
Alle legepladser i Malaysia som
Grønt Miljøs udsendte stødte på,
var opbygget på samme måde:
De første 30 cm fra ethvert legeredskab, ruchebane og lignende
var udstyret med sikkert faldunderlag. Derefter var der konsekvent en solid betonkant, hvilket
selvfølgelig også er en form for
faldunderlag.

SeaSpray
Paspalum
24

Det er op ad bakke at så græs
på en strand. På Mali Resort
har man anvendt græsarten
‘SeaSpray Paspalum’. Den er
baseret på en græsart fra Hawaii, men er blevet genmodificeret. Den er salttolerant og
kan tåle både stående vand og
skygge og har - uden ekstra
gødning - en stærkere grøn
farve end de fleste andre græsser. Den er desuden tørketålende og bliver brugt på golfbaner ved kyster.
Græsset giver et meget eksklusivt præg på den lille tropeø, men den har også en anden vigtig funktion. Græsset
forhindrer nemlig erosion. Før
græsset blev etableret, skyllede
skybruddene store floder ud til
havet tværs igennem ejendommen og mellem hytterne. I flere
dage efter var sandet sort og
ikke særligt turistvenligt. Det er
slut nu. Dog kræver græsset
vanding uden for regntiden.
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Risikokokos

Buddistisk bånd

Den thailandske ø Ko
h Lipe har oplevet et
voldsomt byggeboom
i de seneste år, og me
gen regnskov ryddes
for at gøre plads til ny
e
turistboliger. Derfor er
det opsigtsvækkende
hvordan der målrette
t bliver bygget udenom
et gammelt, døende
træ. Der er ikke mang
e
byggeregulativer som
man ikke kan bryde,
så
dette døende træ har
ikke fået lov til at overleve fordi der er et for
bud mod at fælde sto
re
træer. En lokal hoteleje
r mente at det var de
t
buddhistiske, ceremon
ielle bånd omkring sta
mmen, der havde afhold
t entreprenøren fra at
fælde træet selv om de
t tydeligvis stod i vejen
.
Ingen grund til at nedk
alde gudernes vrede
over ens nye hotel.

øde, nåede ikke
Novembers supertyfon Hayian, der lagde dele af Filippinerne
fra AB Motel
Malaysia, men man forberedte sig på den. På billedet er de ansatte
at fjerne
for
palmer
mmens
på øen Langkawi i færd med at gennemgå ejendo
Bemærk
ramte.
n
storme
inden
lad
palmeb
enhver risikokokosnød og løstsiddende
el på ‘at gå ned på
eksemp
et
været
have
kunne
Det
.
palmen
ad
at stigen kun når halvvejs op
n alligevel.
udstyr’, men takket været en adræt ansat klarede AB Motel opgave

Rødder
i beton
En række træer langs gågaden
på Koh Lipe har lige fået underskrevet deres dødsdom. En restaurantejer har støbt beton
rundt om alle stammerne . Nu
kan turisterne gå ind og spise
på et jævnt underlag.
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