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An enger Hiel a Süddäitschland hu 
Fuerscher am Joer 2015 Fësch 
entdeckt. Et sinn déi éischt Fësch, 
déi an enger Hiel an 
Europa fonnt gi sinn. 

Dës Fësch gehéieren 
zur Famill vun de 
Grondelen a sinn 
ongeféier 8 cm grouss. 
Si si ganz blatzeg a 
wahrscheinlech och 
blann. 

Leider ass nach net 
vill iwwer dës Fësch 
bekannt. 

Hielefësch

Aktioun Päiperlek
Den ‘naturmusée’ an den 
Naturschutzsyndikat SICONA sammelen 
Informatiounen iwwer d’Verbreedung vu 
verschiddene Päiperleksaarten.
Sot eis w.e.g., wou Dir dës Päiperleke 
gesinn hutt. Dës Informatiounen hëllefen 
eis, déi Päiperleke besser ze schützen.

All Info fannt Dir hei:
http://data.mnhn.lu/
maach_mat/aktioun
_paiperlek

Op hirem Menü sti wahrscheinlech 
Waasserfléi a Waasserschwéngercher 
(= Waasserassel).

Hei sinn déi 10 
Päiperleken, no 
deene mir sichen:

Klengen Nackerpäiperlek, Kleiner 
Perlmuttfalter, petit nacré, Queen 
of Spain fritillary, Issoria lathonia

C-Päiperlek, C-Falter, 
Robert-le-Diable, Comma, 
Polygonia c-album

Klenge Fochs, Kleiner 
Fuchs, petite tortue, small 
tortoiseshell, Aglais urticae

Keesermantel, Kaisermantel, 
Tabac d’Espagne, silver-washed 
fritillary fritillary, Argynnis paphia

Schmuebelschwanz, 
Schwalbenschwanz, machaon, 
swallowtail, Papilio machaon

Pohunnena, Tagpfauen-
auge, Paon-du-jour, 
peacock, Inachis io

Zitrouneblat, Zitronenfalter, 
Citron, common brimstone, 
Gonepteryx rhamni

Schachbriet, Schachbrettfalter, 
Demi-deuil, marbled white, 
Melanargia galathea

Amirol, Admiral, vulcain, red 
admiral, Vanessa atalanta

Dëschtelpäiperlek, Distel-
falter, Belle-Dame, painted 
lady, Vanessa cardui

News
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Hei fanne mir 
bestëmmt näischt 

méi ze friessen. An op 
jiddfer Fall ass et 
net gesond, mat all 
deem Gëft, dat deen 
dohanne sprutzt.

Séier fort, 
ënner der 

Heck sëtzt e 
Monster.

Gutt, datt s du 
mech gewarnt 
has, well soss 
hätt et mech 

erwëscht. Déi puer 
Schwanzplomme 

wuesse jo rëm no.

Hei gëtt et jo 
och näischt fir ons 
z’iessen. An der Wiss 
gëtt et just Gras a 
guer keng Kraider.

Jo, dat ass 
just gutt fir déi 

Rëndvéier, déi 
iesse jo alles wat 

gréng ass.

Egal wat! 
Hutt dir Clowne 

vergiess, Äre 
FuesKostüm 
auszedoen?

Mat onse 
Faarwe si mir déi 
schéinste Vulle 

wäit a breet!

Do ënnen ass 
e Maisfeld an do 

brauche mir guer 
net ze landen.

Jo, dat ass eng 
richteg Katastroph, 
well do gëtt masseg 
Gëft gesprëtzt. Kee 

Wonner, datt schonns am 
Drénkwaasser Spuere vu 
gëftege Sprëtzmëttele 

fonnt gi sinn.

A wann et vill reent, 
gëtt an de Maisfelder 

just ganz wéineg 
Waasser opgeholl. 

Dat meescht Waasser 
leeft dann an d’Baachen 

an et kënnt zu 
Iwwerschwemmungen.

Jo, 
géint d’Dommheet 

vum Mënsch ass nach 
kee Kraut gewuess.
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Clownen op Dëschtelen



Dëschtelpéckchen 

alias Dëschtelvillchen 

alias Stieglitz alias Distelfink 

alias chardonneret alias goldfinch 

alias Carduelis carduelis

Ganz liicht u sengem roude 

Gesiicht an der gieler Sträif am 

Flillek ze erkennen. Jonk Vullen 

hunn awer nach kee roude Kapp.

- Wunnt a Bongerten a Parken am 

ganze Land.

- Iessen: Some vun Dëschtelen, 

Kraider a Beem 

- Am Wanter fléien déi meescht 

Dëschtelpécker bis a Frankräich 

a Spuenien, eenzelner bleiwen 

awer och bei ons a kommen op 

Fudderplazen am Gaart

Et gëtt awer 
och héich Zäit, well 
ech hunn haut nach 

näischt giess.

TEXT: CLAUDE HEIDT I 5

Ech gesinn 
e Restaurant 

dohannen am Westen. 
Komm mir fléie séier 

dohinner.

*

do 
wou 

d’Sonn owes 
ënnergeet.

*



Den Eric Buttini këmmert sech am ‘natur 
musée’ ëm d’Astrophysik. Hien erfuerscht 

also d’Himmelskierperen (Stären, Planéiten, 
Meteoritten, Asteroiden, Koméiten) 

a freet sech, aus wat si bestinn 
a wéi engen Naturgesetzer si 

follegen.

Déi 
meescht 

Asteroide sinn am 

sougenannten Haapt-

Asteroiderimm – tëschent 

dem Mars an dem 

Jupiter.
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Zënter e bësse méi wéi 10 Joer sicht 
den Eric no Asteroiden, zesumme 
mat sengem wëssenschaftleche 
Mataarbechter, dem Astronom Matt 
Dawson. Am Matt sengem Gaart hu 
si een Teleskop stoen, mat deem si 
dës méi oder manner grouss 
Himmelskierperen kucken.

 
Well d ‘Asteroiden net wéi d’Planéiten 
op enger schéiner, bal ronner Bunn 
ronderëm d’Sonn dréien, kënnt et alt mol 

vir, datt hir Bunn sech mat der Bunn 
vun engem Planéit kräizt.
Wann dëst geschitt, kéint et zu 
enger Kollisioun tëschent Asteroid 
a Planéit kommen. Bei der Äerd 

kann dëst natierlech fatal Folgen 
hunn. Dofir probéiere Fuerscher, wéi 

den Eric an de Matt, d’Bunn vun 
den Asteroiden, déi ganz no un eis 
Äerd eru kommen, ze bestëmmen. 
Si hoffe sou eng méiglech 
Kollisioun op d’mannst 30 Joer 
virauszegesinn. Dann hätt ee vläit 
nach genuch Zäit eng Léisung fir 
dëse Problem ze fannen.  

Astrophysik

Een Asteroid ass e klenge Kierper, 

dee virun allem aus Gestengs a 

Metall besteet, an e puer Meter bis e 

puer Kilometer grouss ka sinn. Genee wéi 

d‘Planéiten dréit hien op enger fester 

Bunn ronderëm 

d‘Sonn.  

Am 

Moment sinn 

725.233 Asteroiden an 

eisem Sonnesystem bekannt. 

D’Wëssenschaftler mengen 

awer, datt et der e puer 

Millioune ginn.  

Déi 
meescht 

Asteroide sinn am 

sougenannten Haapt-

Asteroiderimm – tëschent 

dem Mars an dem 

Jupiter.

Den Eric an de Matt am Joer 2006

Den 

Asteroiderimm.
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op déi aner e klenge 
Punkt sech beweegen, 
sou weess een, datt et en 
Asteroid ass.

Op den eenzelne Fotoe 
sinn d’Stären ëmmer 
op der selwechter Plaz. 
Gesäit ee vun enger Foto 

Fir ëmmer deen nämlechten 
Himmelsausschnëtt ze 
fotograféieren, muss dem 
Matt säin Teleskop also 
d‘Beweegung vun der Äerd 
ausgläichen – hie verännert 
seng Positioun mat de Stären.

A Wierklechkeet 
dréit d’Äerd, 
op där mir 

stinn, sech ëm 
sech selwer. Dofir 

gesäit et dann esou aus, 
wéi wann d’Stären iwwer 
eisem Kapp hir Positioun 
veränneren.

Mat hirem Teleskop 
an enger spezieller 
Kamera maachen 
den Eric an de Matt an 
enger stäreklorer Nuecht 
Fotoe vum Himmel. Hei 
ass et wichteg, datt si an 
engem reegelméissegen 
Ofstand vun e puer 
Minutten ëmmer nees 
deen nämlechten 
Himmelsausschnëtt 
fotograféieren. 

A wéi entdeckt een esou een 
Asteroid?     
             

Ass dir 

schonn opgefall, 

datt d’Stäre sech an der 

Nuecht beweegen?
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Mam bloussen Aen kann 
een esou een Asteroid 
net gesinn. Dofir liicht hie 
vill ze schwaach. Dat wär 
wéi wann s du eng Käerz, 
déi zu Bréissel brennt, vu 
Lëtzebuerg aus 
géings gesinn.
Hir Fotoe 
schécken den 
Eric an de Matt 
dann an d’USA, 
wou si vun 
anere Fuerscher 
(am Minor 
Planet Centre) 
analyséiert ginn. 
D‘Fuerscher 
an den USA 
ermëttelen déi 
genee Positioun 
vum Asteroid 

a seng Bunn ronderëm 
d‘Sonn, andeems si dem 
Eric seng Fotoe mat den 
Donnéeë vu 15 Milliounen 
Stäre vergläichen. Dat 
mécht natierlech ee 
Computerprogramm. Sou 
kënne si virausgesinn, 
wéini een Asteroid d’Bunn 

vun der Äerd kräizt. 

2006 

hunn den 

Eric an de Matt 

hiren éischten, bis 

dohinner onbekannten 

Asteroid entdeckt. Hien ass 

1,9 Kilometer grouss a gouf 

op den Numm 2006KW37 

gedeeft. Dësen Asteroid ass 

200 Millioune km wäit ewech 

vun der Sonn, am Haapt-

Asteroiderimm, an ass sou 

keng Gefor fir 

eis Äerd.

Lëtzebuerg ass 

neierdéngs ganz aktiv 

am Space Mining: Hei 

geet et drëms, 

Asteroiden ze 

sichen, op deenen 

ee Waasser, Metaller 

oder aner intressant 

Stoffer fannen an eventuell 

ofbaue kann. Op esou engem 

Asteroid kéint een da landen an 

d’Waasser zum Beispill benotzen, fir 

Sprit ze produzéieren. Domat kann 

een dann nach méi wäit an de 

Weltall fléien.
Mat hirem neiste Projet wëllen den 

Eric an de Matt hëllefen d’Bunn vun 

deenen Asteroide méi genee ze 

bestëmmen.

Wann s du méi iwwer d’Asteroiden, awer och d’Koméiten, d’Planéiten, d’Stären 
an d’Galaxië wëlls gewuer ginn, da komm an déi nei Dauerausstellungen 
am ‘natur musée’. Hei huet den Eric ee ganze Sall mam Thema Astronomie 
ageriicht. 

AIR M
AIL

Zënterhir 

hunn déi zwee 

nach 11 aner nei Asteroiden 

entdeckt. D’Iddi ass, hinnen 

d’Nimm vu lëtzebuergesche 

Wëssenschaftler ze ginn.  Ee 

vun deenen Asteroiden huet 

schonn den Numm Henri 

Tudor kritt.

TEXT: MICHELLE SCHALTZ I 9



Kaze kënne sech lues 
uschläichen, gesinn ouni 
gesinn ze ginn, héieren 
ouni gehéiert ze ginn 
a kënnen owes am 
Däischteren hiert Friessen 
an hire Wee richen an 

ertaaschten. 
Hir Sënner si vill méi 
intensiv entwéckelt wéi 
eis.

D’Kazen hunn déi 
selwecht 6 Sënner 

wéi mir Mënschen: 
kucken, héieren, richen, 
schmaachen, taaschten 
an d’Gläichgewiicht 
halen. Si hunn awer nach 
ee siwente Sënn: den 
Orientéierungssënn.
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Kazenaen

Kaze gesinn am Däischteren immens 

gutt. Wa si owes op d’Juegd ginn, sinn 

hir Aen e wichtegt Sënnesorgan. Hir Aen 

kucken no vir, wéi bei all Raubdéier, a si 

si relativ grouss am Verglach mat hirem 

Kapp.

De Kazen hir Aen liichte ganz speziell. Dat hues du 

bestëmmt och scho gemierkt, wann owes d’Luuchte 

vum Auto op Kazenae falen. Dat gesäit immens 

gespenstesch aus. D’Kazen hunn eng speziell 

Schicht hannen an den Aen, „Tapetum lucidum“. 

Dës Schicht hëlleft hinne besser am Däischteren 

ze gesinn. Domadder kënne si d’Luucht besser 

notzen. Kazenae si 6 mol méi 

liichtempfindlech wéi ons Aen. 

Bei heller Luucht sinn d’Pupille vun 

de Kaze senkrecht a schlitzförmeg. 

Am Däischtere sinn hir Pupillen 

extrem grouss a ronn.

D’Kazen erkenne blo, gréng a giel. Rout guer net. Dat ass awer keen Nodeel fir d’Kazen, well se haaptsächlech owes ënnerwee sinn.

D’Kazen hunn e Bléckwénkel 
vun 287°. Si kënnen en Ugräifer 
gesinn, dee vun hanne kënnt. 
Mir Mënschen hunn nëmmen e 
Bléckwénkel vun 180°.

Kazenzong

D’Kaze benotzen hir Zong, fir ze friessen, ze drénken, als Läppchen, fir sech ze wäschen an als Biischt, fir hire Pelz ze kämmen. Hir Zong ass sou rau wéi Sandpabéier. D’Zong vun der Kaz ass mat haarde Picke bedeckt, déi no hanne gebéit sinn (Papillae filiformes). Dës Picke formen eng Raaspel a kënnen d’Fleesch vun de Schanke schappen. Ah jo, d’Kaze kënne séiss net schmaachen. Well d’Kaz sech vill mat hirer Zong wäscht a kämmt, verléiert si vill Flëssegkeet a muss dofir ëmmer frësch Waasser kënnen drénken.

TEXT: MONIQUE KIRSCH I 11



Kazen 
taaschten 

Kazen hunn ongeféier 

30 Taaschthoer (Schnurr- a 

Barthoer), déi ginn och „Vibrissen“ 

genannt. Dës Taaschthoer sëtze ganz 

déif an der Haut a si mat ganz villen 

Nerven a Muskele verbonn. Mat dësen 

immens dekorativen Hoer kënnen d’Kaze 

Géigestänn oftaaschten, Beréierungen a 

Beweegunge spieren.

Dës Taaschthoer si sou laang, wéi d’Kaz 

breet ass, an dofir spiert si och am 

Däischteren, ob si duerch eng Spléck 

passt oder net.

D’Kaze kënnen och mat hiren 

empfindleche Suelen op hire 

Patte kilometerwäit Explosiounen,  

Vulkanausbréch an Donnerwiedere 

spieren.

D’Kazen 
hunn eng 
Waasserwo 
am Ouer

D’Kazen hunn en 
immens gudde 
Gläichgewiichts-
sënn. Si kënne 
richteg gutt 
balancéieren, 
ouni hiert 
Gläichgewiicht 
ze verléieren. 
Dofir fale si bei 
hire Kloteraktioune 
bal ni erof. Si 
klamme jo vill op 
Maueren, Beem an 
Zénk a sprange vill 
ronderëm. Wa se 
awer emol falen, 
geléngt et hinnen, sech ëmmer 
nees am Fale sou ze dréinen, datt 
si op hire Patte landen. Dobäi 
dréine si als éischt hire Kapp an 
déi richteg Positioun, duerno dee 
viischte Kierper an dann den 
hënneschten Deel vum Kierper. Beim Kloteren 
a Fale spillt de Schwanz vun der Kaz eng 
wichteg Roll als Rudder, fir ze steieren. Hiert  
Gläichgewiichtsorgan (och Vestibularorgan 
genannt) läit, wéi beim Mënsch, bannen 
an hirem Ouer. An dësem Organ ass eng 
Flëssegkeet mat Kristaller, déi wéi eng 
Waasserwo* fonktionnéiert an uweist, wéi 
d’Kaz sech a Relatioun mam 
Buedem befënnt.

*
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Héiere wéi e Luchs
De Kazen hir Ouere kënne sech onofhängeg vuneneen a bal all Richtung beweegen. Si kënnen dofir e luest Raschelen an de Blieder oder e liicht Quiikse vun de Mais héieren. D’Kazen héiere vill besser wéi mir, an och besser wéi d’Hënn.

Orientéierungssënn
D’Kaze kënnen iwwer eng grouss Distanz de Wee nees heem fannen. Wéi si sech dobäi orientéieren ass nach net richteg gekläert. Et ass awer bekannt, datt d’Kaze kleng Quantitéiten Eisen am Gehir hunn, a sech dofir un de Magnéitfelder vun der Äerd orientéiere kënnen.

Richen

Kaze kënnen net 
sou gutt riche wéi 
Hënn. Nawell spillt de 
Gerochsënn eng wichteg Roll an hirem Liewen. Si erkennen aner Kazen un hirem Kierperdoft a si markéieren och hiert Revéier mat Harnsprëtzer. Och Krazspueren op de Beem si Revéiermarkéierungen. Duerch d‘Riche fanne si e Partner a ginn och op Geforen opmierksam. Kaze kënnen och beim Anootmen iwwer d’Jacobson-Organ, dat uewen hannert de Schneidzänn sëtzt, richen. Dofir zéie si hir iewescht Lëps erop a maachen de 

Mond kuerz op. 
Déi meescht 
Wierbeldéieren hunn 
esou en Organ, mir 
Mënschen net. 

TEXT: MONIQUE KIRSCH I 13



Schëllerblat

Schlësselbeen

Aenhielen

Der Kaz hiert Skelett ass liicht a stabil. Et gläicht 
eisem, huet awer méi Schanke wéinst dem 
Schwanz.
Hir Schanke gi mat Bänner zesummegehal. 
D’Schanke schaffen zesumme mat de kräftege 
Muskelen, déi sech ganz séier zesummenzéie 
kënnen. Dofir kënnen d’Kaze supergutt a séier 
sprinten, sprangen a klammen, besser wéi déi 
meescht aner Déieren.

Kazen hu keng breet a fest Schlësselbeen 
(dat sinn déi Schanken, déi s du ënnert 
dengem Hals bis bei d’Schëllere spiers) wéi 
d’Mënschen. Hir Schlësselbeen si kleng an 
net fest um Skelett drun. Sou kënne si sech 
ganz schmuel man a sech duerch enk 
Plazen duerchdrécken, iwwerall do, wou hire 
Kapp duerchpasst. 

D’Schëllerblieder (dat sinn déi 
Schanken, déi s du uewen am 
Réck op 2 Säite spiers) sinn net fest 
um Skelett drun. Dofir sinn d’Kaze 
ganz beweeglech a kënne sech 
schmuel man, fir sech duerch enk 
Schloffen duerchzequëtschen. 

De Kazen hir Aenhiele sinn, 
am Verglach mam Kierper, 
vill méi grouss, wéi bei 
eis Mënschen. Kazen hu 
grouss Aen, well si musse 
jo gutt gesinn, wa si nuets 
ënnerwee sinn.

Den Ënnerkifer ass bei de 
Kaze ganz staark a perfekt 
fir ze fänken, zouzebäissen 
a festzehalen.

Kaze lafen op den Zéiwen. Dat 
ënnescht Stéck vum Been, dat mir 
gesinn, ass hire Fouss. Si hu 5 Zéiwen 
un de viischte Patten, dovu kënnt 
eng net op de Buedem, a 4 Zéiwen 
un den hënneschte Patten.

Zéiwen

Ennerkifer
..
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D’Skelett ass e Gerüst aus Schanken, dat

- de Kierper stäipt - ouni dat géif d’Kaz wéi e 
latschege Sak um Buedem leien
- d’Organer bannendran, wéi d’Häerz, 
d’Longen a.s.w., schützt
- rout Bluttkierpercher fabrizéiert, déi néideg 
sinn, fir de Sauerstoff am Blutt duerch de Kierper 
ze transportéieren.

Fouss

De Kazen hir Wierbele sinn net fest matenee 
verbonn. Dertëschent sinn elastesch Rondelen. 
Déi fiederen all Sprong of a si maachen, 
d’Wierbelsail ganz beweeglech. Sou kënnen 
d’Kazen hire Kierper verdiebelen (e Bockel 
man).

Un den Zéiwen hunn 
d’Kaze Krallen. Déi kënne si 
anzéien, da si se vum Pelz bedeckt 
an notzen net of, oder erausfueren, 
fir sech unzehalen, hiert Friessen ze 
fänken oder sech ze verdeedegen.

Déi beweeglech Schanke vum 
Schwanz hëllefen de Kazen, 
hiert Gläichgewiicht ze halen. 
Wa si erofsprangen oder falen, 
balancéiere si mam Schwanz, 
bis se richteg gedréint sinn, fir 
op de Patten ze landen.

Zéiwen

Wierbelsail

Schwanzschanken

TEXT: SYLVIE HAGEN I 15
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1

2

3
Fal deng Kaz esou:

Mol e Gesiicht drop

Dréck mam Daum 
de Kapp a Form

Du brauchs:

Tuschbic

quadratesche Pabeier

Du kanns däi Pabeier 
selwer bemolen 
oder Pakpabeier, 
eng al Enveloppe, 
Geschenkpabeier, Origamipabeier, …  huelen.

Dréin ëm, diebel d’Spëtzt no hannen a stiech se dran
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Eng Pabeierkaz

4
5

7



Du kanns däi Pabeier 
selwer bemolen 
oder Pakpabeier, 
eng al Enveloppe, 
Geschenkpabeier, Origamipabeier, …  huelen.

D’Musek an eng gesonge Versioun 
vum Lidd fënns du op: 

https://www.inecc.lu/pw/

TEXT: JEAN-PAUL MAJERUS I 17



2Schneit mam 
Béchsenëffner de Buedem 

aus der Béchs.

Du brauchs:

eng eidel Béchs

e Loftballon

en Dousenëffner

eng Feil oder Schläifpabeier

1Spull d’blechen Dous an 
huel de Pabeier erof.

3Schläif mat der Feil an dem 
Schläifpabeier déi schaarf 

Kanten ewech.

5Maach e Knuet an 
de Wutz, deen nach 

ewechsteet. A fäerdeg ass deng 
Béchseschleider.

4Schneit dem Loftball 
d’Kopp of a strëpp dat 

grousst Stéck iwwer d’Béchs. 
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Aus enger einfacher 
Béchs eng super 

Schleider bastelen.



Neen, 

natierlech 

net, Léiwe begéint 

een an der fräier Natur haut 

just nach an Afrika. Mee 

war dat ëmmer esou?

Liewe 
Léiwen an eise 

Bëscher? 

Léiwen zu Lëtzebuerg

Bei eis am Land 
goufen an engem 

Steebroch bei Altwis 
Schanke vu Léiwe fonnt, 
déi iwwer 30 000 Joer al 
sinn. Aner Léiweschanke 
sinn an enger Fielsspléck 
bei Éiter entdeckt ginn. 

Dës Hieleléiwen 
(Panthera leo spelaea) 
gehéieren zu de 
Grousskazen. Si hunn 
an der leschter Äiszäit, 
bis virun 12 000 Joer, 
an Europa an an Asien 
gelieft a waren also och 
bei eis ënnerwee. Si 
ware méi grouss wéi déi 
afrikanesch Léiwe vun 
haut. 

Attert

Gander
Alzette

Sûre

Sûre Sûre

Eisch

Al
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tte
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0 10 Km

Oetrange-Kakert

Altwies-Laangen Aker
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D’Hieleléiwen 
heeschen esou, well 
hir Schanke meeschtens 
an Hiele fonnt ginn. Dat 
heescht awer net, datt si ëmmer 
an Hiele gelieft hunn. Si sinn op der 
Sich no Fudder duerch d’Géigend 
gezunn, grad wéi d’Léiwen haut an 
Afrika. Wa si al a krank waren hu si sech 
an Hielen zréck gezunn a sinn dann dacks 
do gestuerwen, oder hir Kadavere goufe 
vun Hyänen an Hiele geschleeft fir se do 
ze friessen. D’Schanken hu sech an den 
Hiele gutt erhal an dofir ginn der do am 
meeschte fonnt. 

Eis Virfueren aus der Äiszäit hunn 
den Hieléiw gutt kannt. Dat wësse 
mer, well si Léiwen aus Mammut-
Elfebeen geschnëtzt hunn, déi 

d’Archäologen op verschiddene 
Plaze ausgegruewen hunn. 

1 cm

Léiwemënsch aus Mammut-
Elfebeen, 35 000 bis 41 000 Joer 
al, vun der Schwäbescher Alb a 
Süd-Däitschland
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Léiwen zu Lëtzebuerg

Schiedel vun engem Hieleléiw 



No 
der leschter 

Äiszäit sinn 
d’Hieleléiwen 
ausgestuerwen. 
Wahrscheinlech 
hu si net méi 
genuch ze 
friesse fonnt, 
well vill Déieren 
duerch de 
Klimawandel 
verschwonne 
sinn.

A villen Hiele mat Wandmolereien aus der 
Steenzäit si Léiwen ofgebilt. An där eelster 
Hiel zu Chauvet a Südfrankräich gëtt et 
zum Beispill eng bekannte Léiweparad. 
Et ass fantastesch, wéi eis Virfueren 
dës wëll Déieren op Fielswänn molen 
oder ritze konnten. Si sinn dacks wäit 
an d‘Hielen era gaang, wou et 
stackdäischter 
war an hunn 
do beim 
Flackerliicht 
vum Feier 
mat schwaarzer Kuel 
oder Ockefaarwen op 
d’Fielswänn gemoolt. 

Déi Kënschtler 
hunn all dës Déieren 

aus dem Kapp missten 
zeechnen, well et gouf jo keng 

Foto, vun där se hätte kënnen 
ofmolen. Si hunn et fäerdeg 
bruecht, déi wëll Déieren a fräier 
Natur esou gutt ze beobachten, 
datt si hir Beweegunge perfekt 
nomole konnten. 

Vun deene 36 Léiwen, déi an der 
Chauvet-Grott gemoolt gi sinn, ass 
keen eenzege mat der typescher 

Mähn vun engem Léiwemännchen 
ze gesinn. Haten d’Hieleléiwe 

keng sou imposant Mähn 
wéi eis heiteg Léiwen? 

Wahrscheinlech 
net, soss hätten 

d’Steenzäitkënschtler 
déi sécher och 

gemoolt.

A Südeuropa si scho vill 
Wandmolereien an den Hielen 
entdeckt ginn, bei eis am Land 
leider nach net. Vläicht hu mer 
nach net gutt genuch gesicht??

Wann een 
haut an 
déi Grotte 
geet a viru 
sou enger 
Molerei steet, 
da mengt 
een, déi 
Déiere wären 

a Beweegung 
a giffen een 
Zock op ee 
lass gespronge 
kommen. 

Léiweparad
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Léiwen zu Lëtzebuerg



Den Naturfotograf Jang Schock hat 
déi grouss Chance eng Wëllkaz 
bei der Juegd ze gesinn. Viru 
sengen Aen huet d’Kaz e 
Blesshong gefaang. 
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Kazejuegd



Wëllkaze liewe ganz gär a Bëscher. 
Si ginn awer meeschtens nuets um 
Bëschrand an a Wisen op d’Juegd. 

Wéi op de Biller ze gesinn ass, 
war dës Kaz am Dag an de 
Baggerweieren ënnerwee. 
Normalerweis raschte Wëllkazen 
am Dag an déckem Gestrëpp 
an ënner Hecken, wou si net 
gestéiert ginn. 

Och wann am ganze 
Land scho Wëllkaze 
gesi gi sinn, ass d’Wëll 
Kaz awer ee seelent Déier 
zu Lëtzebuerg.

Blesshénger liewen op grousse 
Weieren, wou si Waasserplanzen 
a kleng Waasserdéieren iessen. 
D’Gewiicht vun dëse Vulle läit bei 
800 bis 1000 Gramm. Dat war 
schonns en zolitte Maufel fir eng 
Wëllkaz, déi selwer 
just 3500-5000 
Gramm weit. 
Dëst 
Blesshong 
war ganz 
sécher net a Form, 
well soss wier et 
net gefaange ginn.

Op de Fotoe sinn dës wichteg 
Ënnerscheeder zu den Hauskaze 
gutt ze gesinn: e kuerze Schwanz 
mat op d’mannst 2 schwaarze 
Sträifen an engem schwaarzen 
Enn, eng schwaarz Sträif iwwer de 
ganze Réck, schwaarz Sträife vum 
Kapp bis bei den Hals a wäiss 
Hoer beim Mond (e Schnauz).

Blesshong
, Bl ä

sshuhn, foulque m
a

croule, e
urasian coot, Fulica atra
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Wou liewe Wëllkazen?

Wourun erkennt 
een eng Wëllkaz?



D’Zerstéierung vun hire 
Liewensraim (Bëscher, 
Hecken) ass déi gréisste 
Gefor fir d’Wëllkaz. 
Leider ginn awer och vill 
Kazen op onse Stroossen 
iwwerrannt. Fréier si 
Wëllkaze geschoss 
ginn. Mä dat ass elo 
glécklecherweis eriwwer, 
well d’Wëllkaz säit 1986 
bei ons geschützt ass.

Um Menü sti besonnesch Mais, awer och 
Vullen. Et gi souguer Wëll Kazen, déi Fësch 
fänken.

http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/
publications/chat_sauvage/Wilde_Katzen_in_Luxemburg.pdf

Wëllkaze si ganz schei 
Déieren, déi direkt 
fortlafen, wa si e Mënsch 
gesinn. De Jang war an 
enger Hütt, wou d’Kaz 
hien net bemierkt huet.

Weider Infoen iwwer 
d’Wëllkaz an de Luchs 
fënns du an der Broschür 
vun der Naturverwaltung 
an dem ‘natur musée’:
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Wat sinn d’Gefore 
fir d’Wëllkazen?

Wat iesse Wëllkazen?

Gräife 
Wëllkazen de 
Mënsch un?



qwertzu

3Schneit eng Plastiks- 
fläsch an zwee Stécker.

4 Zapp dat iewescht Stéck 
vun der Fläsch an deng 

Riseseefeblosemixtur.          
Do wou d’Schrauföffnung ass kanns 
du elo lues derduech blosen… a 

riiiiiseg 
Seefebloose maachen.

Seefeblosen....
ween huet se net gär? A 
riseg Seefeblose si megaflott. 

Dofir hei d’Rezept:

Du brauchs: 

100 ml Waasser
25 ml Flëssegseef
1,5 Kaffisläffel Zocker
1/2 Kaffisläffel Maismiel 
(Maïzena)

eng Schéier an eng eidel 
Plastiksfläsch

Wéi maachen ech riseg 
Seefeblosen?   

1Mësch d’Maismiel 
mam Zocker an e bësse 

Waasser.
2Schëtt déi flësseg Seef 

dobäi a réier ganz lues, 

ouni datt et scheimt.
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Du brauchs:
200 gr rout Friichten (Hambier, 

Molbier, Päerdsbier, Kréischelen)

500 g Stoffi
150 ml Mëllech
50 gr Zocker
2 Iessläffelen Zitrounejus

2 Eewäiss
eventuell e puer Peffermënzblieder

Réier de Stoffi, d’Mëllech, 
den Zocker, an den 
Zitrounejus mat engem 
Schnéibiesem.

Wäsch d’Friichten an 
engem Siff ënner dem 
Krunn a looss se ofdrëpsen. 
Hal der e pue, fir ze 
dekoréieren. Maach mam 
Mixer Püree draus a réier 
en ënner d’Stoffiscrème.

Klapp mam Mixer 
Schnéi aus dem 
Eewäiss an hief e 
lues ënner d’Crème.

Maach d’Crème an 
eng Schossel oder 
verdeel se a kleng 
Schësselcher a garnéier 
se mat e puer Friichten a 
Peffermënzblieder. Stell   
  d’Crème eng hallef Stonn  
   an de Frigo.  
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Eng Routfriichte-Crème

1

2

3

4

1

2

3

4



Wënschs du dir e Komerod 
op Samettëpatten?

Hënn hunn e Meeschter,  
     Kazen hu Personal!

Kurt Tucholsky
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Tiger an der Stuff



… an datt dir dofir suerge kënnt, datt 
d’Kazen dat kréien, wat se brauchen:

Kaze si gutt Frënn an 
tréischten dech, wann s 
du traureg bas. Si loosse 
sech (meeschtens) gär 
heemelen a spille gär. 
Du muss och net e puer 
mol am Dag mat hinne 
spadséiere goen.

Wann dir eng Kaz an d’Famill wëllt, 
dann ass et ganz wichteg, datt…

jiddfereen an der Famill domat averstan ass

keen Allergiker an der Famill ass (kuckt Säit 29)

op d’mannst 1 Stonn am Dag Zäit mat dir, fir ze spillen 
an ze trainéieren

Auslaf dobaussen

een, dee si 2-3x am Dag fiddert

een, dee reegelméisseg hir Toilett propper mécht

Impfungen a Besich beim Déierendokter

een, dee sech ëm si këmmert, wann dir an der Vakanz 
sidd

een, deen d’Fudder, d’Stree fir d’Toilett, d’Spillsaachen, 
d’Impfungen an de Kazesitter bezillt

eng zweet Kaz, well hir Mënschefamill jo net ëmmer 
doheem ass a Kaze guer net gär eleng sinn

eng Famill, déi domat eens gëtt, datt d’ganzt Joer 
iwwer Kazenhoer an der Wunneng sinn, datt mol 
Miwwel zerkraazt sinn, an datt d’Muuss heiansdo ganz 
houfreg doudeg Mais oder Vullen heem bréngt.

Alles OK fir dech an deng 
Famill? Da kënne gläich 
Stuffentigere bei iech anzéien.

An denkt drun: Am 
Déierenasyl waarde vill Kazen 
op een neit Doheem!
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Maacht ee      an d’Këscht, 
wann dat fir iech all OK ass



100% antiallergesch Kazen 
(an Hënn) gëtt et net!
Et sinn net d’Hoer, mee 
de Spaut, de Schweess 
an d’Tréineflëssegkeet, 
déi Allergien ausléisen. Si 
verfänke sech an den Hoer 
vum Déier.

Wann ee Mënsch, deen 
e bëssen allergesch ass, 
oder och nëmmen op 
eppes Spezielles allergesch 

ass, stänneg a Kontakt 
ass mat Faktoren, déi 
Allergien ausléise kënnen, 
kann hee méi staark a 
méi verschidden Allergien 
entwéckelen.

Dofir, sou schlëmm et och 
ass: Wann een Allergiker an 
der Famill ass, op kee Fall 
een Déier an d’Haus 
huelen, dat Allergien 
ausléise kann.

Fir d’Elteren:

Akafslëscht fir d’Muuss:

- Schësselcher  (fir Fudder a fir        

  Waasser)
- Kazentoilett
- Krazbam

an ëmmer rëm:
- Fudder
- Stree fir d’Toilette

Alles OK fir dech an deng 
Famill? Da kënne gläich 
Stuffentigere bei iech anzéien.

An denkt drun: Am 
Déierenasyl waarde vill Kazen 
op een neit Doheem!
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Et gi ronn 40 verschidde Kazenaarten. Hei weise mer iech e puer 
net esou bekannt Aarten.
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Jaguarundi

Schwaarzfouss-Kaz

Fëschkaz

Manul

Niwwelparder

Sandkaz



 
D’Schwaarzfousskaz lieft am 
südlechen Afrika. Hir Féiss si just 
ënnen an hanne schwaarz.
Si ass déi klengst Kaz vun der 
Welt - zesumme mat 
der asiatescher 
Raschtkaz. 

Mini-Raiber 

Waasser-Puddeler 

D’Fëschkaz ass däitlech méi 
grouss wéi eng Hauskaz. Si lieft 
a Südostasien bei Suppen a 
Séien, a bei Flëss a Baachen, 
déi lues fléissen. D’Fëschkaz 
trëppelt dacks duerch d’Waasser, 
schwëmmt an daucht gär.

Si geet meeschtens nuets op 
Fuddersich no Fësch, Kriibsen, 
Fräschen a Waasserschleeken.

De Manul lieft an de Steppen a 
Bierger vun Zentralasien, bis op 
5000 m Héicht.
Well hien a senger kaler Heemecht 
een décke Pelz brauch, wierkt de 
Manul immens zolitt. En ass awer net 
méi grouss an net méi schwéier wéi 
eng Hauskaz. 

Wéinst der Pelzjuegd a wéinst der 
traditioneller asiatescher Medizin 
ginn nach ëmmer vill Manulen dout 
gemeet.

Bierg-Luppes 

x

L: Manul
D: Manul
F: chat de Pallas

E: Pallas’s cat
L: Otocolobus manul

L: Fëschkaz
D: Fischkatze
F: Chat pêcheur
E: Fishing cat
L: Prionailurus viverrinus

L: SchwaarzfousskazD: SchwarzfußkatzeF: Chat à pieds noirsE: Black-footed catL: Felis nigripes
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Ganz apaart Kazen

Jaguarundi

Sandkaz

Kuederen weien an der Moyenne 

1,9 kg a Mudderen 1,3 kg. 

D’Schwaarzfousskazen hunn ee ganz 

agressive Charakter fir sech géint 

grouss Feinden ze wieren.
  Hauskaz Schwaarzfousskaz  

 



De Jaguarundi lieft an 
Amerika, vu Mexiko bis 
erof an Argentinien. Hien 

ass zwar Famill mam 
Puma, ass awer net méi 

grouss wéi eng Hauskaz.

   
De Jaguarundi huet 
zimlech kuerz Been, e 
klenge Kapp an e laange 

Schwanz. Wéinst senger 

Kierperform gëtt hien och 

Wiselkaz genannt.

Et gëtt beim 
Jaguarundi zwou 
Faarfvarianten: 
eng routbrong an 
eng grobrong. 
An engem Worf 
kënne Geschwëster 
vun deenen zwou 
Variante 
sinn. 

Wisel-Kaz 

D’Sandkaz lieft 
a Wüsten an 
Nordafrika, Arabien 
an Zentralasien. 
Si ass e bësse méi 
kleng wéi eng Hauskaz. 

D’Sandkaz huet vill Hoer 

an den Oueren, fir sech 

géint Sandstierm ze 
schützen. Hoerpolsteren 

ënnen un hire Patte 
verhënneren, datt si sech 

am gliddege Wüstesand 

verbrennt, an datt si am 

déiwe Sand ageet.

Sandkaze sinn einfach 
häerzeg mat hirem 
grousse breede Kapp 
an hire groussen Aen an 

Oueren. D’Kazemamm 
gesäit aus wéi ee 

Kazekand, an 
d’Kazekand 
gesäit aus 
wéi ee Mini-
Kazekand.

Wustekand : 

L: Jaguarundi

D: Jaguarundi

F: Jaguarond
i

E: Jaguarund
i

L: Puma yagouaroun
di

L: Sandkaz
D: Sandkatze
F: Chat des sables

E: Sand cat
L: Felis margarita
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De Gepard ass wuel 
déi bekanntst vun den 
ongewéinleche Kazen. 
Hie lieft virun allem an de 
Savannen a Steppen an 
Afrika. De Gepard ass vill 
méi schlank wéi déi aner 
grouss Kazen. En ass e 
bësse méi grouss wéi e 
Leopard, awer net esou 
schwéier a staark, an e 
kann och net esou gutt 
klammen.

De Gepard ka vun allen 
Déieren am séierste lafen: 
mat 98 km/h. Dee séierste 
Mënsch, den Usain Bolt, 
ass mat 44 km/h gelaf.

De Gepard ka seng Kralle 
beim Lafen net wéi aner 
Kaze ganz eranzéien.

Weltrekord-Leefer  
   

Den Niwwelparder lieft 
a Südostasien an ass e 
bësse méi kleng wéi de 
Luchs. Säi Pelz huet grouss 
„niwweleg” Flecken, a 
säi Schwanz ass bal esou 
laang wéi säi Kierper.

Den Niwwelparder ka 
mam Kapp no ënnen e 
Bam erof lafen, a mam 
Réck no ënnen ënnert 
engem Aascht kloteren.

Am Verglach mat senger 
Kappgréisst sinn 
dem Niwwelparder 
seng Eckzänn 
déi gréisst vun 
allen heitege 
Kazen. Leider gëtt 
hien dacks dout 
gemeet, fir seng 
Zänn a Schanken 
als „Medizin” ze 
gebrauchen, an 
och wéinst sengem 
Pelz.

Zann-Akrobat: L: Niwwelparder

D: Nebelparder

F: Panthère nébul
euse

E: Clouded leopard

L: Neofelis nebulosa

L: Gepard
D: Gepard
F: Guépard
E: Cheetah
L: Acinonyx jubatus

TEXT: GUY KERSCH I 33



34 I DE PANEWIPPCHEN 2/2017 

E Portrait aus der Kazefamill: De Luchs

Stummelschwanz 
mat schwaarzer 
Spëtzt (20 cm)

hellbronge Pelz mat 
méi oder manner staark 
ausgebilten donkelbronge 
bis schwaarze Flecken, ass 
eng perfekt Tarnung

laang Been, fir gutt ze 
lafen an ze sprangen



De Luchs gouf fréier 
wéinst sengem schéine 
Pelz gejot, awer och, 
well hie fir d’Jeeër e 
Konkurrent war. Hie frësst 
am léifste Réi! 

Wou et haut nach Luchse 
gëtt, gesäis de op dëser 
Kaart:

Nieft dem Bier an dem Wollef ass 
de Luchs an eise Géigenden dat 
gréisste Raubdéier u Land.

An de leschte Jore 
goufen ëmmer rëm 
Luchsen am Grenzberäich 
vu Lëtzebuerg gesinn, sou 
datt et net onméiglech 
ass, datt och mol e Luchs 
säi Revéier bis an eist 
Land ausbreet. 

Luchse si besonnesch 
schéin, awer och schei 
Wëlldéieren, déi sech 
vun de Mënschen ewech 
halen. Dofir begéint een 
hinnen nëmme ganz 
seelen.

Foussspur, 3-4x sou grouss 
wéi déi vun enger Hauskaz, 
a grad wéi bei der Kaz sinn 
d’Krallen agezunn
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E Portrait aus der Kazefamill: De Luchs

Bakebaart

Pinselouere mat 
schwaarzer Spëtzt

ronnen, relativ klenge 
Kazekapp

Stummelschwanz 
mat schwaarzer 
Spëtzt (20 cm) Kierperlängt max 120 cm

hellbronge Pelz mat 
méi oder manner staark 
ausgebilten donkelbronge 
bis schwaarze Flecken, ass 
eng perfekt Tarnung

déck Patten, déi wéi 
Schnéiraquettë 
verhënneren, datt en 
am Schnéi déif ageet

Luchs, Luchs, lynx, lynx, Lynx lynx

Luchs                Fuuss       Hauskaz         Hond

op deene 
faarwege Plaze 
wunnt de Luchs 



De Luchs markéiert mol 
hei, mol do, säin Terrain. 
Dat heescht, hie pisst 
e puer Drëpsen, déi 
ganz staark richen, op 
verschidde Plazen. Sou 
mierkt een anere Luchs 
gläich, datt do scho 
besat ass, an hält sech 
ewech.

E Luchs huet e risegt 
Revéier vun ongeféier 
100-200 km2 (Dat ass 
ongeféier sou grouss wéi 
10.000 Foussballfelder).

Hei zu Lëtzebuerg kéint de 
Luchs a Géigende mat 
grousse Bëscher liewen.

Luchse liewen eleng 
(ausser an där Zäit, 
wou d’Mamm hir Kleng 
opzillt) a groussen, wäite 
Bëschlandschaften.

Soubal seng 
Beutedéieren zevill 
mësstrauesch ginn an ze 
gutt oppassen, wiesselt 
hie säi Juegdgebitt.

Luchsen dreiwe sech 
kilometerwäit an 
deeglaang ronderëm, 
kommen awer och gär 
erëm an hiert Kärgebitt 
(ongeféier 40 km2) zréck,  
   wou et vill ze friessen an  
                   Deckung gëtt.
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Dem Luchs säi Revéier 

Gerochsspueren 

dem Luchs se
ng 

Fousssp
ur an 

Originalgréisst

mol faarweg



heescht ganz gutt 
héieren. Luchsen 
héieren 3x besser wéi 
Mënschen.

Kazen hunn een extra 
gutt Gehéier. E Grond 
dofir sinn hir besonnesch 
Ouermuschelen an déi 
32 Muskelen un all Ouer, 
déi dofir suergen, datt si 
d’Ouer bis 180° dréine 
kënnen, genee an déi 
Richtung wou et eppes 
ze héiere gëtt! Si héiere 
suguer besonnesch héich 
Téin, déi mir guer net 
bemierken.

seet e Spréchwuert 
a mengt: Alles ganz 
gutt gesinn! 

De Luchs ass bekannt, 
fir extra gutt ze gesinn, 
an dat och an der 
Dämmerung an an der 
Nuecht. De Luchsen hir 
Sehzellen notzen dat 
bësse Liicht duebel. 
Luchsaen si 6x méi 
liichtempfindlech wéi 
Mënschenaen, well Kazen 
am hënneschten Deel 
vun hiren Aen eng Schicht 
hunn, déi wéi e Spigel 
d’Liicht zréckgehäit.
(Tapetum lucidum 
heescht déi Spigelschicht)
Dofir liichten hir Aen och 
am Däischteren, wa 
Luucht drop fällt.

Déi Déieren, déi de Luchs 
frësst, kënne méi schwéier 
si wéi hie selwer. Hie frësst 
am léifste Réi.
1 Woch laang dee 
selweschte Menü!
Fir sech net ze vill midd ze 
maachen, geet de Luchs 
dacks just 1x an der Woch 
op d’Juegd a verstoppt 
säi Friessen ënner Blieder 
oder Schnéi. Hie geet 
dann all Dag dru friessen, 
bis just nach d’Schanken 
iwwreg sinn.

Wéi e Luchs rifft, 
kanns Du hei héieren:
http://www.luchs-
bw.de/eip/pages/

ruf.php

heescht extra gutt 
oppassen!
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Just e pur Deeg am Joer 
verbréngen de Luchs–
männchen an d’Luchs–
weibchen zesummen.
10 Woche méi spéit kritt 
d’Weibchen 2-3 Klenger, 
gutt verstoppt a geschützt 
an enger Hiel. Am Ufank si 
si nach ganz hëlleflos, daf 
a blann.
Lo geet d’Luchsmamm 
och just nach nobäi op 
d’Juegd, fir hir Kleng, déi 
si nieren a wierme muss, 
net ze laang eleng ze 
loossen.
Déi Kleng wuesse séier an 
no engem Mount fänke si 
u mateneen ze spillen an 
och mat erauszegoen.

Kaze verbrénge vill Zäit 
mat Kierperfleeg. Si 
wäsche sech dacks a 
laang mat hirer Zong, déi 
wéi e Wäschläppchen an 
eng Massagebiischt hire 
Pelz vu Gedéiesch befreit, 
Hoerverfilzunge léist, 
Schuppen ewech hëlt an 
d’Hoer glatkämmt an och 
nach d’Haut mat Spaut 
erfrëscht.
Beim Wäsche verléiert 
eng Kaz ongeféier sou 
vill Flëssegkeet wéi beim 
Waasserloossen.

Well d’Wëld an der 
Géigend awer duerch dat 
villt Joe méi seelen a méi 
virsiichteg ginn ass, gëtt 
et ëmmer méi schwéier 
fir d’Luchsemamm, fir 
genuch Fudder 
ze fannen. Dofir 
plënnert si mat hire 
Klengen an eng nei 
Stopp an engem 
neie Juegdgebitt. 
Ee Klengen nom 
aneren dréit si 
dohin.

D’Zong vun enger Kaz 
ass rau wéi Glaspapeier. 
Si huet ganz vill 
Fuedempapillen (Papillae 
filiformes), no hanne 
geriichten Harzännercher 
op der Zong, déi wéi e 
Microfaserduch perfekt 
botze kënnen.

Mat 7 Wochen sinn déi 
Kleng da prett, fir Fleesch 
ze friessen a kënnen hir 
Mamm begleeden.
Vun do u fänkt hir éiweg 
Wanderzäit un.
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Komplett  

NEI Dauer-

Ausstellungen

MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE.
WAT DER NET AN ENGEM ANERE MUSÉE ZE GESI KRITT.

Streckt wéi d’AËRDFIERKEL { Orycteropus afer }  
Är Nues an déi vill Lächer am ‘natur musée’. 

Termitte fannt Dir keng, duerfir vill aner Kuriositéiten.
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