Vitajte v jesenných Dolomitoch

...ak by som si hory personifikoval, zrejme takýmito slovami by ma na prelome
septembra a októbra privítali Dolomity. Letnú dovolenku som paradoxne absolvoval na
jeseň. Dúfal som, že sa mi podarí vyskúšať skoro všetky typy počasia, svetla a atmosféry
daného miesta. I keď spočiatku to vyzeralo všeliako len nie dobre, predpoveď sa
našťastie nenaplnila a proklamované daždivé počasie sa zmenilo na príjemnú
kombináciu.
Tatry mám rád, no Dolomity ma už dlhšiu dobu lákali. Špecifický horský masív, južná časť
Tyrolských Álp, je charakteristický svojou geomorfológiou. Pohorie nemá jednoliaty hrebeň, ale
pozostáva z mnohých menších, často veľmi odlišných skupín. Formovali sa pred dvesto
miliónmi rokov z pravekého mora, dnes sa týčia do nebies až do výšky viac než tritisíc metrov.
Asi nikde inde v Európe sa voda, vietor a mráz tak výrazne nepodpísali na formovaní reliéfu ako
práve tu. Nájdeme tu spleť rôznych typov vysokohorskej krajiny – od malebných lúk až po
fantasticky vytvarované rozsuté skalné monumenty. Mnohí hovoria, že sú to najkrajšie hory
sveta. Tak trúfalý nie som, no rozhodne medzi najkrajšie patria. Videl som odtiaľ nespočetne
fotiek snáď z každého ročného obdobia. Neviem či napriek tomu alebo práve preto som sa
tento rok konečne vybral obzrieť si ich na vlastné oči a vlastný senzor.
Pozoruhodné sú aj klimatické podmienky tohto územia. Vďaka vzdušným prúdom z oblasti
Janovského zálivu, patrí oblasť Dolomitov medzi tie horstvá, kde nevládnu víchrice, snehové
búrky, ustavične zamračené a nevľúdne zimné počasie. Údolia Dolomit sú osídleným
priestorom a tým aj kultúrnou krajinou už minimálne 7000 rokov. V roku 15 pred našim
letopočtom sa Dolomity a ich obyvateľstvo stalo súčasťou rímskeho impéria. V údoliach Dolomit
sa dodnes hovorí ladinsky, rétorománskym jazykom. Uchovávajú si typický kolorit alpského
vidieka a chýry o zručnosti remeselníkov, obzvlášť rezbárov predbiehajú snáď len chvály na
lyžiarske strediská a tipy na dovolenky.
Chodieval som lyžovať do Livigna, túto zimu idem do Dolomitov!
Fakty:
Termín:
29.9.2012 – 6.10.2012
Destinácia:
Ortisei
Obyvateľov:
5500
Nadmorská výška: 1236 m.n.m
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http://www.val-gardena.net/ortisei_en.htm
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