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NEBEZPEČNÍ DOBYVATELÉ. Příroda se tězko brání šíření některých nepůvodních
druhů rostlin a živočichů, které vytlačují původní druhy z jejich stanovišť.
Proto je šíření těchto druhů velmi nebezpečné.

GEFÄHRLICHE EROBERER. Die Natur kann sich nur schwer gegen die Ausbreitung
mancher fremden Pflanzen-und Tierarten verteidigen. Solche Arten sind
dadurch gefährlich, weil sie die heimischen Arten von ihren Standorten
verdrängen.

DANGEROUS INTRUDERS. Nature can hardly resist the dispersal of nonindigenous plants and animals which edge out the native ones from their
habitats. That is why the dispersal of such intruders is so dangerous.
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Da bin ich fertig !! / Oh dear ! I am finished here !

Halt ! Wohin ? / Stop ! Where are you going ?

1) Noch können Sie den Schaden wieder gutmachen !!! Kommen Sie mit, alle Springkräuter auszurotten. Wir packen sie in Säcke hinein und schaffen
sie fort, damit sie ihre Samen nicht zerstreuen können… / You can still repair the damage you have done ! Let’s go and pull up all the touch-me-not
plents together ! We’ ll put them into sacks and take them away so that they can’t spread their seeds again.
2) Wir beginnen auf dem höchsten Punkt des Stromes und setzen stromab fort. / Let’s start at the upstream end and work our way down river.

Pflanzen Sie lieber dieses Springkraut nie wieder !!! Sie können doch viele anderen Pflanzenarten anbauen, die ganze Umgebung nicht verpesten
können ! / Now, you had better never plant touch-me-nots here. You could grow many other kinds of flowers that don’t infest the whole area.

1) Guten Tag, Herr Nachbare, ich habe auch die Samen der schönen Pflanze gekauft… / Good morning neighbour, I’ ve managed to buy seeds of this
beautiful flower too… 2) Nicht doch, das Springkraut !!! Bitte lieber nicht anpflanzen ! Ich gebe Ihnen Samen von anderen schönen Blumen, die aber
die ganze Umgebung nicht verunkrauten können! / Oh no! The touch-me-not! Please don’t plant the seeds! I’ll give you seeds of other beautiful flowers
that can’t infest the whole area.
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