Pán hor je doma. Na znamení své přítomnosti vyvěsil po kopcích spoustu vlajek,
které v těchto výškách najdeme snad na každém smrku. Že je nevidíte? Samotné
větve, zejména u vrcholku stromů, tvoří pomyslnou vlajku. Všimli jste si, že všechny
plápolají přibližně stejným směrem, jakoby vítr foukal jen z jedné strany?

KTO TO TUTAJ TRZEPOCZE NA WIETRZE?
Pan gór jest w domu. Na znak swojej obecności rozwiesił na
pagórkach mnóstwo flag, które na tych wysokościach można
znaleźć na każdym świerku. Mówice, że ich nie widać?
Samotne gałęzie, zwłaszcza na czubkach drzew, tworzą
fikcyjną flagę. Zauważyliście, że wszystkie gałęzie trzepoczą
w jednym kierunku, jak gdyby wiatr wiał tylko z jednej strony?

Není snadné kráčet proti větru.
A ještě těžší je růst proti větru.
Proto větve stromů rostou po
směru severáku a strom pak
vypadá jako vlajka. Na opačné
straně kmene najdeme jen pár
krátkých, polámaných anebo
zakrslých větviček. Stromy se takto
přizpůsobují drsnému horskému
klimatu.

WER WEHT DENN DA IM WIND?
Der Herr der Bergen ist zu Hause. Zum Zeichen seiner Anwesenheit hat
er auf den Bergen viele Fahnen gelassen, die wir in diesen Höhen fast an
jeder Fichte finden. Sehen Sie sie nicht? Die Äste selbst, besonders an
den Bäumegipfeln, schaffen eine imaginäre Fahne. Haben Sie bemerkt,
daß sie alle ungefähr in die selbe Richtung wehen, als ob der Wind nur
aus einer Seite blasen würde?

WHO MIGHT THAT BE FLUTTERING IN THE WIND?
The Lord of the Mountains is at home. To signal his presence he has
hung out many flags, which we can find on nearly every spruce tree
in these altitudes. Can´t you see them? The branches, mainly near
the treetops, actually make an imaginary flag. Have you noticed
that they all are fluttering in roughly one and the same direction, as
if the wind was blowing only from one side?

Pokuste se najít na
kmenech okolních
stromů lišejníky.
Rostou na straně
ofoukávané větrem,
nebo jsou schované
v závětří?
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V lese a v dolinách je stromům hej.
Jeden chrání druhého, navzájem se
kryjí před větrem a zahřívají. Život
na hřebeni je drsnější. Vydrží jen ti
nejsilnější a nejodolnější. Statečně
vzdorují náporům větru, který na
našich horách fučí převážně ze
severozápadu. Osamocené smrky
denně svádí s větrem severákem
boj. Kdo z koho?

Můžete si to vyzkoušet
sami na vlastní kůži, pokud
není zrovna bezvětří. Váš
ve větru vlající šátek nebo
šála vám napoví kterým
směrem fouká vítr. Nyní
udělejte pár kroků proti
větru a zpět pár kroků po
větru. Už víte čemu denně
čelí horské smrky?

Víte, že stromy vysoko v horách
po celou zimu zápolí s nesmírnou
vahou sněhu a ledu?
Všimněte si kolik z nich je rozlámaných
a bez vrcholků.

