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Wat gëtt gebueden?
Workshops an de Pagode ronderëm den ‘natur 

musée’ an der Neimënster-Abtei. Am groussen Zirkus-

zelt, dat um Parvis vun der Neimënster-Abtei steet, gi 

flott wëssenschaftlech Showen a Workshope 

präsentéiert.

Stroossefest mat Animatiounen, Spektaklen a 

Den ‘natur musée’ 
organiséiert dëst Joer 

am Kader 
vum Kulturjoer 

de 

“S c i e n c e                
C i r c u s ”

eng Spezialeditioun 
vum Science Festival

 De Science Circus ass de
 Weekend 

vum 22.-23. September 2007
vun 10.00 - 18.00 Auer          

 an a ronderëm dem ‘natur musée’ 
    an der Neimënster-Abtei.

   

Concerten léisst d’Strooss lieweg ginn. Paraden, 

Jongleuren, Zauberer a Clowne presentéiere flott 

artistesch Animatiounen.

Am groussen Zirkuszelt, dat um Parvis vun der 

Neimënster-Abtei steet.  Weider Infoen:
www.science-circus.lu

 a wéi engem Format iech 
de Panewippchen besser gefällt 
hutt dir geäntwert:

       

 

een digitale 
Fotoapparat

Op eis Emfro:  

Mir hunn de 
PAnewippchen 
léiwer op A3!
Dat ass wéi de 
Panewippchen elo ass. 

Ënnert all ären ageschéckten Äntwerten 
hu mir 

         
verloust. An dee geet un 
d’Jil Mockel vu Bartreng.

Ëmfro:

De Panda-Club um Internet:

Impressum:

Demnächst:

Op eisem Site fënns du ëmmer déi aktuell 
Broschür mat Aktivitéite fir erofzelueden.

Du kanns dech och iwwert dëse Wee bequem 
fir déi verschidden Aktivitéiten umellen.

w w w . p a n d a - c l u b . l u 

Internet:

Géi emol eng Kéier op 
dës Säit kucken: 

w w w . s e i t e n s t a r k . d e
Hei fënns d’e Sammelsurium vu 
verschiddenen Internetsäiten.

Mam Panewippchen ennerwee

Wat ass am `natur musée´ lass?

An dëser Ausstellung gesäis du ënnert 
anerem dës Vuen vun der Vallée de la 
Meuse oder den Hautes Fagnes, wou 
s du kanns wéi mat engem Helikopter 
driwwer fléien an déi verschidde Plaze 
vu ganz no kucke goen. Du brauchs 
also net bis ganz wäit ewech ze fueren 
oder ze fléien fir extra an opreegend 
Plazen ze gesinn. 
Komm bis an de 
Musée der dës 
Austellung 
ukucken.

Bicher:

natur ouni 
Grenzen
 
Déi nei 
Ausstellung 
vum 'natur 
musée' 

Vum 
25.5.2007 
bis den 
8.4.2008 
 

 Dënschdes bis Sonndes vun 10.00 bis 18.00 Auer.
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D’Justine ass e 
fiewelzecht klengt Meedchen, dat 

duerch eng ganz Serie Bicher sengem 
Ëmfeld e Koup Froe stellt. Dës Bicher mat 
ville Fotoen an Illustratioune ginn et bei 
den EDITIONS BELIN.
Mon corps, comment se défend-il?
ISBN-13: 978-2701143316 

Wupp News
Juni-SEptember 2007

....

Text: Sabine Goerens



E spannend Abenteuer 
ronderëm Eisen a Stol an 

engem ale 
Stolwierk. 
Klammen, 
rutschen, 
Rätsel 
léisen, 
experi-

mentéieren 
a kräfteg 

zoupa-
ken.

Liesraten, Bicherwierm a Wullmais: e ganzt Duerf 
voll Bicherbutteker, Handwierker ronderëm de 
Pobeier a Restauranten. An den Haiser an an de 

Scheieren zu Redu fënnt een 
Dausende Bicher zu all Thema an a 
ville Sproochen.

Vis-à-vis vu Redu, déi aner Säit vun 
der Autobunn läit den Eurospace 
Center. En eemolegen Tour duerch 
d’Thema vun der 
Weltraumeroberung.

Een herrlecht, mëttelalterlecht 
Schlass a säi Musée. 
Eng Rees duerch 
déi 4 matenee 
verbonnen Tierm an 
duerch 6 Jorhonnerte 
Schlassgeschicht. 
Sonndes: Concerten, 
Stroossentheater, 
Magie, Akrobatie.

Déi weltwäit längsten, ënnerierdesch 
Waasserstrooss féiert duerch e Labyrinth 
vu Galerien, Säll an enger Kathedral. 
E schéine Bonjour fir d’Flantermaus an 
den Niphargus.

Risemaislabyrinthe mat komeschen a 
geheimnisvolle Figuren, déi iech Rätselen 
opginn an eng Geschicht erzielen an iech 
mat an d’Geschicht eranzéien.

Archäolog fir een Dag: mat enger 
Geschirkëscht an engem Ausgruewungs-
heft op e Spill-Parcours duerch den 
interaktive Musée. Donieft Ausstellungen, 
Aktivitéiten an Ateliere fir d’ganz Famill.

Eng geheimnisvoll Landschaft, schmuel hëlze 
Pied laanscht Mouer, Bëscher an Iwwerreschter 
vun Dännen. Eng intressant Ausstellung iwwert 
d’Mouer am Naturzentrum Botrange. Vläicht 

begéint dir jo 
d’Biirkhong?
(kuck och 
Säit 14 a 15)

Kommt 
mat, ech weisen iech 

flott Plazen fir mat ärer Famill an 
äre Frënn z’entdecken. Ganz 

nobäi, an der 
sougenannter 
Groussregioun.
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De Labyrinth vu 
Barvaux-sur-Ourthe

Bicherduerf Redu
Eurospacecenter

Schlass vu Malbrouck

Naturpark Hautes Fagnes

Grott vu Remouchamps

www.lelabyrinthe.be

www.ramioul.org

www.grottes.be

www.hautes-fagnes-eifel.be

www.redu.info

www.voelklinger-huette.orgwww.chateau-malbrouck.com

www.eurospacecenter.be

1 Stonn

Virzaitlecht Ramioul..

Volklinger Hutte
.. ..

0,5 Stonnen 2 Stonnen1,5 Stonnen

Fuerzäit vu Lëtzebuerg aus:

Mam Panewippchen ennerwee..

Text: Sylvie Hagen



D’Gottesanbeterin 
ass en 

Insekt, 
dat zu 
de “Fang-
schrecken” 
gehéiert. 
Op der 
Äerd ginn 
et ronn 
2000 
Aarte vu 

Fangschrecken, vun deenen déi 
meescht an den Trope liewen. Mantis religiosa

Et gëtt nëmmen eng Aart, d’Mantis religiosa, déi an de waarme Géigende vun Europa lieft.

Si ass zimlech seelen a 
steet op der rouder 
Lëscht, dat heescht 
si an hire Liewens-
raum musse 
besonnesch geschützt 
ginn, well si soss riskéiert 
auszestierwen. Dofir 
däerf ee si och net 
fänken oder mat 
heemhuelen.

Opfälleg ass hire laangen Hals mat 

deem dräieckege Kapp, deen si 

spektakulär no alle Säiten dréie kann. 

Hir grouss Facettenaen erlaben hir

gutt ze gesinn, wann en Insekt méi no 

kënnt. Si huet zwar 2 Puer Flilleken, 

schéngt awer weder gutt nach  

besonnesch vill ze fléien.

Am beschten erkennt een 
d’Gottesanbeterin un hire 
viischte 
“Fänk-
been” 
(Fang-
beine), 
mat 
deene si 
kleng 
Insekten wéi 
Heesprénger, 
Harespelen a vill anerer 
fänke kann. 
Mat dëse spezielle 
“Fänkbeen”, déi kleng Picken (Dären) 
hunn, kann si déi kleng Insekte ganz 
séier fänken a festhalen!

Et ass schwéier eng Gottesanbeterin 
ze gesinn, well si ganz gutt getarnt 
ass. 

Liddreg Popp!!

D’Weibchen (75mm) ass e 
gutt Stéck méi grouss wéi 
hire Männchen (60mm). 

D’Gottesanbeterin 
kann hellgréng, 
brong oder 
donkelbrong 
sinn.

Déi europäesch “Gottesanbeterin”  
Mantis  Mantis  
Déi europäesch “Gottesanbeterin”  



Dréchewiss

Huet d’Verkopplung dann awer 
geklappt, da leet d’Weibchen seng 
ronn 200 Eeeër an eng schaumeg 

Täsch, déi wéi e Champignon 
 ausgesäit, an an deene se gutt 

geschützt iwwerwanteren. 
Déi erwuessen 
Déiere stierwen,   

   wann et Wanter gëtt.

D’Gottesanbeterin fënnt een a Bëscher, 
op Straicher an op waarmen dréchene 
Wisen (Kallek-Dréchewisen).

Dës Kallek-Dréchewisen (Kalkmagerrasen) 
sinn, wéi hiren Numm et seet, dréchen an 
hu ganz wéineg Nährstoffer. De Buedem 
ass räich u Kallek.
Et ginn net méi vill moer Wisen. Fir se 
z’ erhalen, däerfen net zevill Kéi (oder 
aner Déieren) drop gehale ginn an dës 
Wisen däerfen nëmmen ee Mol am Joer, 
wa méiglech réischt am September 
geméit ginn.

Fir wat bieds du dann 
de ganzen Dag?

Dréchewiss

Ech bieden, datt ech 
den Owend net méi sou 

hongreg sinn!
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Mmmmmh!

Ech sinn dach ee 
ganz Feinen!!

Awer och de Männche muss 
ganz gutt oppassen: Wann hien 
dem Weibchen ze no kënnt, 
riskéiert och hie gefaangen a 
gefriess ze ginn! 

Text: Marianne Hoffmann
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- waart eng Woch 

Kontrolléier dann déi Lastiker, déi 
dobaussen hungen: si se dréchen an 
hu se Rëss? Ënnersich se genee mat der 
Lupp.
Vergläich se mat deene vun deem Bigel, 
deen dobanne louch andeems de s’all 
d’nämmlecht an d’Längt zitts. Gesäis 
d’en Ënnerscheed?
Wann déi Lastiker, déi dobausse waren 
nach gutt an der Rei sinn, dann hänk se 
fir e puer Wochen zréck a kuck, wat no 
méi laanger Zäit mat hinne geschitt.

Dat entdecks du:
Wann s du op enger Plaz wunns, wou 
d’Loft propper ass, dauert et ganz 
laang, bis d’Lastiker Schued opweisen. 
Mä wann s du éierens wunns, wou d’Loft 
verpescht ass, da briechen d’Lastiker an 
e puer Wochen. Dat ass, well 
d’Loftverschmotzung, ouni datt s du et   
  gesäis, si einfach ufrësst.
  Verdreckste Loft schuet   
  jiddwerengem op    
  der Äerd, de Planzen, den  
  Déieren an och dir genee  
   esou, wéi de Lastiker.
    Kuck d’Säit 12.

experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren

Smog-Test
Du brauchs: 

8 natierlech Lastiker

2 Kleederbigelen aus Drot 

(déi aus der Botzerei)

eng grouss Plastikstut

eng Lupp

- zéi 4 Lastiker iwwer all Bigel, datt 
se ganz fest gezu sinn

- hänk ee Bigel dobaussen op eng 

Plaz am Schiet

- stiech deen anere Bigel an eng 

Plastikstut a maach se ganz fest 

ronderëm zou. Lee en dobannen 

an en Tirang

Sou geet et:
- diebel d’Bigelen bis et e 

Rechteck ass

1 2

3 4 5

6

Du brauchs: gefruerent Uebst (300 Gramm)
wäisse Yoghourt (500 Gramm)
Hunneg (2 Iessläffelen)

Sou geet et: 
Muel d’Uebst 
(frësch aus der 
Tru) am Mixer.

Schëtt de Yoghourt 
(frësch aus dem Frigo) 
an den Hunneg derbäi
a verréier et.

A fäerdeg! Hmmm, an engem Cornet oder 
einfach esou kanns du déi Glace direkt 
iessen. Si hält sech och nach e puer 
Wochen an der Tru.

Kniwwel säiten***

2Minutte-glace



experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren

2

7

1

2 3

4

5

Kniwwel säiten***

Text: Sylvie Hagen

Du brauchs: Stoffreschter, 
Fuedem, Knäpp, Bändchen, 
gedréchente Majoran, 
Teimerjännchen, Wakelter 
an Heeblummen.

Sou geet et: Och hei zu Lëtzebuerg 
fënns du Kraider, déi wëll wuessen a gutt 
richen. Majoran a Wakelter, Teimerjännchen 
an Heeblummen. Pléck der e Grapp voll 
(awer ni de ganze Strauch) an dréchen s’op 
enger waarmer, däischterer an dréchener Plaz 
doheem.  

Schneit der Stécker Stoff mat 
der Zickzackschéier (d’Form ass 
denger Fantasie iwwerlooss).  

Klapp de Stoff an der Mëtt 
zesummen a bitz laanscht 
d’Borde bis op eng Säit.

Fëll de Säckelchen mat de
gedréchente Kraider. Stiech e 
Stéck Bändchen tëschent déi 2 
Stoffstécker a bitz och déi lescht 
Säit zou. Du kanns Knäpp oder 
Pärelen drop bitzen, fir schéin ze 
maachen. 

Voilà! Déi Richpäckelcher kanns 
du an dengem Kleederschaf op 
d’Bigelen hänken oder iwwert 
däi Bett oder einfach op däi 
Kappkësse leeën. 

Fann déi 2 Panewippecher, 
déi genee d’nämmlecht sinn!

Richpäckelcher

a



All dës Fielsen, 
Steng a 
Mineralien kanns 
du an eiser 
Groussregioun 
(an am 
‘naturmusée’) 
bewonneren!

Och den 
Teufelstisch’ ass 

d’Wierk vun der Erosioun 
(Verwitterung), an net vum 

Däiwel. Déi ënnescht Schichten, 
dat heescht de Stempel vum Dësch 
ass aus engem méi mëlle Steen, deen 

dofir éischter vu Waasser, Frascht 
a Wand ugegraff gëtt. D’Dëschplack 
- vun ongeféier 300 Tonnen – ass aus 

méi haardem Steen. Wéi laang se 
wuel nach am 

Gläichgewiicht op där 12 
Meter héijer Fielsnol 

tuernt?

Rout ass dee 
Fiels - hei  

Buntsandstein genannt - an zwar 
well Eisen dran ass. Am Ufank waren 

do just e puer reng Splécken am Fiels: 
Dës schéi Forme sinn entstanen duerch 

Waasser, Frascht a Wand, déi während 
Millioune vu Joer (an och nach 

haut!!) um Fiels geschafft 
hunn. 

Dat hei ass 
Vulkangestengs! Déi 

eckeg Sailen aus Basalt 
entstinn, wa ganz 

dënnflëssege Magma sech 
beim Ofkillen 

zesummenzitt. 

Déif 
bannen an eiser 

Äerd ass ganz vill 
Olivin. Dëse grénge 

Mineral ass mam gliddege 
Magma ganz séier aus 

30-100 km Déift no 
uewe geschoss. 

Ganz 
komesch 

Gestalte kann 
een am 

Mëllerdall 
begéinen! Dës 

Monsterkäpp sinn 
aus ‚Lëtzebuerger 
Sandsteen’, e Fiels, 
dee viru ronn 200 
Millioune Joer um 

Mieresgronn 
entstanen ass 

(deemools, zu der 
Dinosaurier-Zäit, 

war eis ganz 
Géigend vum 

Mier 
bedeckt).

Duerch 
d’Reewaasser 

gëtt de Kallek - deen 
déi eenzel Sandkären zu 

engem Steen zesummepecht 
– op verschiddene Plazen 

opgeléist an ewechgespullt, 
op anere Plazen gëtt e 
gesammelt. Doduerch 
entsti plazeweis sou 
Lächer am Fiels, déi u 

Beiewaben 
erënneren. 

Wabenver
witterun

gBasalt

Text: Carmen Greisen8

De Panewippchen 
an de Fielsen

Olivinpe
ridotit

h

mullerthal

AAAAAHHHHH!!!
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avec reservation obligatoire

Sou wéi s du och, hu vill Déiere léiwer 
en Daach iwwert dem Kapp, wéi 
einfach am Fräien ze wunnen. An enger 
Bamhiel, enger Fielsspléck, ënnert enger 
Bamschuel oder an engem Buedemlach 
ass ee meeschtens besser 
virum Wieder a virun de 
Feinde geschützt. Dofir ass 
et fir vill Déiere wichteg, 
déi passend Wunneng 
ze fannen.

D’Architekten am Bësch sinn 
d’Spiechten, déi mat hirem kräftege 
Schniewel un déi al Beem klappen fir 
ze héieren, wou en huele Bam ass. Wa 
s’ ee fonnt hunn, da gëtt e Lach an 
d’Schuel gemeesselt an d’Spéin fléien 
eraus, bis eng déif Hiel am Bam entstan 
ass. De Stararchitekt am Bësch ass den 
Trommelkinnek, de Schwaarzspiecht. Hie 
baut déi gréissten Hielen, an 
deenen z.B. och eng Eil sech 
anniste kann. Et stinn eng ganz Rei 
Spiechtewunnengen eidel, well de 
Spiechtmännchen sech e puer Hiele 
baut, wann en op der Sich no dem 
richtege Weibchen ass. Déi Hielen, déi 
dann net vu senger Famill bewunnt ginn, 
stinn eidel a kënne vun aneren 
Hielebewunner benotzt ginn, ouni datt 
se musse Loyer bezuelen.

 Dat ass net méi esou einfach, 
well de Mënsch d’Beem meeschtens  
mat +-100 Joer ëmheet, fir d’Holz ze 
verkafen an dacks e bëssen zevill e 
Botzfimmel huet. E «schéine» Lafbësch 
soll propper ausgesinn, en alen, faule 
Bam ass fir d’Holzwirtschaft net méi ze 
gebrauchen, also fort domat! 
Wa mer elo awer wëssen, datt och en 
alen, verkrëppelten a morsche Bam 
nach voller Liewen ass an eng ganz 
wichteg Roll fir all d’Hielebewunner 
am Bësch spillt, da loosse mer déi faul 
Beem léiwer stoen a freeën eis bei all 
Spadséiergank, wa mer eng Spiechthiel 
dran entdecken.

Déi seele Runn (Hornisse) baut hiert 
Nascht an eng grouss Bamhiel.

D’Fliedermaus benotzt och gär eng 
Spiechthiel als Kannerstuff. Si wiesselt an 
engem Summer dacks hir Plaz, sou datt 
och si méi wéi eng eidel Hiel brauch.

Dem Siweschléifer geet eng Hiel 
net duer, hien organiséiert sech eng 
Schlofhiel, eng Hiel fir sech bei Gefor ze 
verstoppen an nach eng fir seng 
Kanner grouss ze zéien. Fir de 
Wanterschlof sicht en sech awer eng Hiel 
ënnert dem Buedem oder eng 
Fielsspléck, well do am Wanter 
d’Temperatur net sou vill schwankt. 

Dem Kuesleefer ass d’Entréeslach 
meeschtens ze grouss, dofir verpecht hien 
den Agank mat Leem a Spaut (dohier 
säin däitschen Numm: Kleiber), bis datt 
et esou kleng ass, datt kee Feind, wéi de 
Marder, méi kann erakommen.

Mä wien 
ass dann dee Wun-

nengsbauer am Bësch, wee 
klappt déi Lächer a morsch Beem 

an hielegt se vu bannen aus, fir datt 
een dra wunne kann?

Neen, si all ginn op Wunnengssich, 
ouni selwer hir Hielen ze bauen. 

Mä fënnt 
de Spiecht dann 

ëmmer al a morsch Beem fir 
seng Hielen 
ze bauen?

Vill Déiere sinn also op d’Hëllef vun de 
Spiechten hirer Baukonscht ugewisen. 
Heiansdo gëtt et och Sträit ëm 
eng Wunneng. Hei gëllt: Den 1.ass vir! 13

Deen net!

Deen ass perfekt!
Jo, ween da wuel?

Déi wär net schlecht 
fir Schlofhiel!

Bääääh!!!

Lo haen se rëm 
sou ee schéinen 

ale Bam ëm! Sou e 
Misär!

Ech wäert jo bis mar 
Moien eng nei Wun-

neng fonnt hunn!

Grrr!!

1 2
3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

Wunnengsnout am Bësch
Wéi 

mécht de Siweschléifer 
oder d’Flantermaus sech eng 

Bamhiel? Huet de Kuesleefer oder 
d’Bëschdauf dat Lach mat hirem 
Schniewel an de Bam gemees-

selt?

Text: Françoise Theisen



1952 ass an engem Mouer an 

Dänemark (bei Grauballe) d’Läich vun 

engem Mann fonnt ginn. Säi Mäerder 

hat him den Hals duerchgeschnidden.  

D’Leit aus dem Duerf hu gemengt, et 

wier de versoffene Kristian, dee kuerz 

virdru verschwonn war. Mä 

d’Wëssenschaftler hunn awer rausfonnt, 

datt de Mann scho viru 1700-2000 Joer 

gelieft huet. 

Firwat war de Kierper vum Mann esou 

gutt erhal? De Mann ass an engem 

Héichmouer begruewe ginn. An de 

Buedem vum Mouer kënnt kee 

Sauerstoff, sou datt do wéineg Bakterien 

an Insekte liewen, déi doudeg Planzen, 

Déieren oder Mënschen iessen.  Duerch 

verschidde Saieren am Mouer gëtt 

d’Haut gegierft a fierft sech schwaarz. 

Dofir bleiwe Läichen iwwer Joerhonner-

ten am Mouer gutt erhal.

Firwat ass de Mann ëmbruecht ginn? 

Niewent dem Mann louchen 3 kleng 

Bengelen aus Bierkenholz. Mat dëse 

Bengelen hunn d’Germanen 

ausgeloust, wien hirem Gott soll 

geaffert ginn. Am Mo vum Mann ware 

Geeschtkären, Som vun Onkraider, 

mä och e gëftege Champignon. Dëse 

Champignon huet déiselwecht Wierkung 

wéi Drogen, sou datt de Mann vläicht 

näischt vu sengem Doud matkritt huet.

Op naasse Plazen an de Fiichtgebidder 
wiisst Torfmoos. Dës Planze kënne ganz 
vill Waasser ophuelen: 30mol souvill wéi 
se weien. (E Kand vun 20 Kilo misst also 
600 Liter Waasser drénken). Torfmoos 
wiisst all Jor 20-30 mm no uewen. Déi 
ënnescht Deeler vun de Planze stierwen 
of, mä ginn awer net zersat. No 
Joerhonnerten entwéckelt sech sou eng 
ganz déck Torfschicht, wat typesch fir 
Héichmoueren ass. Torf, deen aus 
ofgestuerwene Planze besteet, ass keen 
Dünger, mä éischter de Géigendeel: 
Well Torf de Buedem sauer mécht, wiisst 
do bal näischt méi. Dofir gehéiert Torf 
och net an de Gaart.

Läich vu Grauballe

Läich vu Grauballe

De Mouer-Report, 16.6.2007

Torf-News, 28.6.2007

Sëfferplanz, Torfmoos14
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Hautes Fagnes

An der Zeitung «Méck-Aktuell» hu mir 
dëse Reportage gelies: «Meng Frëndin 
Luci ass op dem Blat vun enger Planz 
gelant. Un den Hoer vum Blat ass hat 
festgepecht a lues a lues vum Monster 
verdaut ginn.”  
Stëmmt dës Horrorgeschicht wierklech? 
An den Héichmouere fanne Planze bal 
keng Nährstoffer, well déi ofgestuerwe 
Planze jo net an Humus verwandelt ginn.  
Dofir musse verschidde Planzen, wéi de 
Sonnentau Insekten iessen, fir z’ iwwer-
liewen. Zu Lëtzebuerg ass dës schéi 
Planz leider schonns ausgestuerwen.

Gesicht gëtt eng 2 cm grouss Spann, déi 
op all Säit eng hell Sträif huet. 
Si kann iwwert d’Waasser lafen a 
souguer dauchen, fir Waasserinsekten, 
Kauzekäpp a kleng Fësch ze fänken. 
Dës «Gesträift Juegdspann» ass zu 
Lëtzebuerg ganz rar a lieft just a 
Baachen, déi duerch e Mouer lafen.

Killerplanz, Drosera rotundifolia

Méck-Aktuell, 21.7.2007

Déi Spannen(d) Zeitung, 03.7.2007

Mouer
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Text: Claude Heidt

© Foto: MnhnL

© Foto: MnhnL

© Foto: Claude Heidt

© Foto: J.-Ch. Ragué

Killerplanzen?

Monster
Spannen?

de Pane wippchen
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Verdämpten Zëmmeren, Stroosse-
kaméidi an Autosofgasen, stëbseg Loft, 
Kaméidi … kënnen eis zimlech op 
d’Nerve goen a souguer eiser 
Gesondheet schueden. Dat 
heescht net nëmmen eis Ëmwelt 
gëtt belaascht, mä mir selwer 
leiden och dorënner.  
Zum Beispill wësse mir jo, datt 
d’Ofgase vun eisen Autoen an 
eise Fabriken der Natur 
schueden. Eise Kierper kann 
awer och dorënner leiden, 
zumools eis Longe sinn 
immens empfindlech op 
de Knascht, deen an der 
Loft ass.

Vill Ëmweltbelaaschtunge si mam 
bloussen A ze gesinn, kann ee 
richen oder héieren. Et gëtt awer och 
Belaaschtungen, déi eiser 
Gesondheet kënne schueden, ouni datt 
mir dat direkt géife mierken: verschidde 
chemesch a biologesch Substanzen, 
déi an der Loft oder an eise 
Saachen (Kleeder, Miwwelen, 
Maschinnen, Botzmëttel, …) oder och 
alt emol am Iesse sinn. Dacks ass et 
esou, datt dës Substanzen a ganz 
klenge Quantitéiten (nach vill méi kleng 
ewéi e Stëbskär) ronderëm eis sinn, an 
dat déi ganzen Zäit. Wann een zevill 
mat dëse Substanzen a Kontakt kënnt, 
da kann een op d’laang Dauer 
dovunner krank ginn.

Verschidde Substanze sinn an eisen 
Zëmmeren. Dofir ass et gutt, d’Fënsteren 
e puer Mol am Dag just fir e kuerze 
Moment opzemaachen, fir datt dës 
Substanze kënne rausfléien.

Dacks eraus an d’frësch Loft goen, 
wäit ewech vu Kaméidi an Ofgasen.

Selwer oppassen, net zevill vun 
dëse verschmotztene 
Substanzen ze produzéieren 
(net fir all kleng Kommissioun 
oder Rendez-vous sech mam 

Auto féiere loossen, mä ze Fouss 
goen oder mam Vëlo fueren).

Staark chemesch 
Produkter wa méiglech 
vermeiden oder ganz 
wéineg benotzen (esou 

wéi Spraydosen, schaarf 
Botzmëttelen, Loftparfum, 

…) 

Dir hutt och nach 
vläicht iddien!

Seng Ëmwelt schützen heescht och seng Gesondheet schützen.
Seng Gesondheet schützen heescht och seng Ëmwelt schützen.

kuck och d’Experiment «Smog-Test» Säit 6&7

Wéi kann ee sech schützen?

Verstoppte Gëfter!

Dat nervt!

Ëmwelt a Gesondheet

Text: Sven Majerus
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Luchsspur

Kazespur

Mäi wëssenschaftlechen Numm ass Lynx; 
D’ Wuert Lynx bedeit op Griichesch: 
liichten, fonkelen. Mä wat liicht sou u 
mir? Mäi Pelz bestëmmt net. 
Et geet natierlech ëm meng Aen: si si 
6mol méi liichtempfindlech wéi d’Aen 
vum Mënsch!Ech gehéieren zu der Famill vun de 

Kazen. Ech gesinn awer net genee 
d’nämlecht aus wéi d’Hauskaz. Sich 
d’Ënnerscheder!

Ech wunnen eleng an engem zimlech 
grousse Bëschgebitt an do bleiwen ech 
dann och fir ëmmer. Wisen oder Felder, 
wou ech mech net ka verstoppen, hunn 
ech net sou gär. 
Owes oder mueres ginn ech op 
d’Juegd. Wéi d’Kaze schläichen ech 
mech u mäin Affer erun --- an déi 
friessen ech dann och bal ganz --- just 
d’Schanken, de Kapp an d’Haut loossen 
ech iwwreg. 
D’Mënsche soen, ech wär ee schéint 
Déier. Fir d’ Mënsche sinn ech 
ongeféierlech. 

Op menger Menüskaart stinn 
haaptsächlech Réi a Gemsen - a vun 
deenen zimlech vill. All Woch en Déier, 
dat sinn der ongeféier 60 am Joer! Ech 
friessen awer och méi kleng Déieren, wéi 
Huesen, Kaweechelcher, Mais a Vullen. 
Ech sinn also e richtege Fleeschfrësser. 
Ech „räisse“ mäi Fudder, dat heescht 
ech bäisse mäi Fudder ganz geziilt an 
den Hals, datt grouss Lächer entstinn.

Op der ganzer Welt ginn et nëmme 4 
Zorte Luchsen: 
den Eurasesche Luchs  (Europa, Asien)
de Pardellluchs (Spuenien, Portugal)
de Rotluchs (USA, Mexiko)
de Kanadaluchs  (Kanada, Alaska)
hei lieft de Luchs an Europa:

Virun 200 Joer huet de Luchs iwwerall an 
de Bëscher vun Europa gewunnt. Wéi de 
Mënsch ugefaangen huet d’Beem 
ofzeholzen an de Luchs doduerch bal 
kee Fudder méi konnt fannen, ass e bal 
ganz ausgestuerwen. Lues a lues kënnt 
hien an eis Bëscher zréck. Haut fanne 
mir de Luchs an de Vogesen, a 
Finnland, Schweden, Russland an an 
den Alpen.

De Luchs

laange Schwanz, weist d’Laun
kuerze Schwanz

laang a kräfteg Been

méi kuerz, schmuel Been

kleng Oueren ouni Pinsel

Baart op de Baken, weist d’Laun

e Büschel un den Oueren, de Luchspinsel,
fir ze erkennen, wou de Schall hirkënnt
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de Panewippchen am Lafbesch..

Text: Maria Ursone



Réngelnatter
Gréisst: 120-200 cm
liicht un den helle Flecken 
um Kapp z’erkennen
lieft a Fiichtgebidder, ka 
gutt schwammen
frësst Mais, Fräschen, Fësch

Kräizotter
Gréisst: 50-70 cm
huet rout Aen mat senkrechte 
Pupillen, iwwert de Réck leeft 
en däischtert Zickzackband
lieft a Moueren
ass liicht gëfteg
nach ni zu Lëtzebuerg fonnt 
ginn.

Schlaange stinn zu 
Lëtzebuerg ënnert 
Naturschutz

Ha, ech sinn awer 

méi grouss wéi 

dir!! Ech gi bis zu 

2 Meter laang

 

Ech ginn 

zwar nëmmen 

hallef esou 

grouss, dofir 

bäissen ech awer 

méi fest,wann ee 

mech fänkt.

Oh hal dach op! 

Dech gëtt et 

dach guer net hei 

zu Lëtzebuerg!!

Glatnatter
Gréisst: 60-80 cm
huet ronn Pupillen, däischter 
Flecken op hirem Kierper
lieft op dréchene Plazen 
(Steekaulen, Bëschränner, 
Wéngerten,...)
frësst Mais an Eidechsen, déi 
se erwiergt
ka fest bäissen, wa se 
gefaang gëtt, ass awer net 
gëfteg

Ech sinn dofir méi 

gëfteg!!!

18

Schlaangen erkennen

Text: Claude Heidt
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Serie Polarjoer
dës Kéier:

Zwee Schëffer mat 
8 Fuerscher, 49 Inuit 
(Männer, Fraen an och 

Kanner), 226 Hënn a 
40 Walrossen hunn 

den 18. August 1908 
den nërdlechen 

Zipfel vu Kanada a 
Richtung Nordpol 
verlooss. Et war net 
déi éischt 

Expeditioun, déi 
probéiert huet den 

„Daach vun der Äerdkugel“ 
z’ erreechen, mä dës Kéier 

(den 6. Abrëll 1909) si  s’ och 
ukomm: den Amerikaner Robert 

Peary, a seng 5 
Begleeder.

Mat 
Hondsschlitter ware 

si während Méint bei 
Temperature vu bis zu -50°C 
ënnerwee; gekleed a 
Polarfuuss- an Äisbierfeller. 
Hiert Material hunn s’ alt 

missen iwwert 
Äisbarrièren vun 8 Meter 
Héicht schleefen! Bis 40 

km den Dag si se esou 
an der rauer 
Äislandschaft 

virukomm.
D’Positioun ass mat Hëllef 

vun der Sonn bestëmmt ginn. 
Heiansdo sinn d’Abenteurer während 
dem Schlofen an hierem Iglu mat der 
Äisplack rëm en etlech Kilometer zréck 
no Süde gedriwwe ginn. 
Während der Rees hunn d’Fuerscher och 
wëssenschaftlech Beobachtungen a 
Berechnunge gemaach, mä och Fotoen 
an Opzeechnungen, déi spéider als 
Beweis fir hiren Exploit sollten duerhalen. 

De Peary, 52 Joer al, a 
schonn net méi all d’Zéiwen 
un de Féiss (déi waren him 
schonn op fréieren Expedi-
tiounen ofgefruer) hat 32 
Joer laang dofir 
geschafft a gekämpft, 
fir op den Nordpol ze 
kommen – a fir deen 
1. ze sinn! Spéider 
ass ugezweiwelt ginn, 
datt en iwwerhaapt 
um nërdlechste 
Punkt vun der Äerd 
war. 

Och haut, am 
Zäitalter vu 

GPS an 
High-Tec 
Materialien, 
musse 
Polar-
abenteurer 
virum 

oppene 
Waasser op enger Äisscholl 
duer halen, dem Wand an 

dem Wieder trotzen. A si 
mussen sech ëmmer erëm eppes 
neits afale loossen, fir deen 1. um 

Nordpol ze sinn: dat 1. Team ouni 
Hëllef vu baussen, déi 1. Fra, 
deen 1. Solo, deen 1. dee ganz 

am däischteren (Wanter) geet, 
deen 1. Kinnek,… 
Mä eppes ass wierklech 
anescht wéi deemols: am 

Noutfall kann ee mam 
Satelittentelefon den 
Helikopter oder Fliger 

erbäiruffen, deen den daperen 
Held dann am leschte Moment vun der 
ofschmëlzender Äisscholl erofkroopt.

Den 1. 

Mënsch um 

Nordpol!

Nordpol-Tourismus

Ob fir e Polar-
Weekend oder fir 
d’Hochzäitsrees: 
eng kleng 
Schitour um 
Nordpol, e 

Spazéiergank 
mat 
Schnéi-
schong, 
oder 

léiss de 
dech léiwer vun den 
Hënn um Schlitt zéien? 
Mam Fliger ass et e 
Kazesprong bis op 
déi (vergänglech) 
Flughäfen 

um gefruerenen 
Mier. Do waart 
schonn den 
Helikopter, an déi 
lescht Kilometer 
däerfs de dann 
um Äis zréckleeën. 
Vläicht kënns de jo 
da grad just fir den 
Äis-Skulpturen-

Festival, den 
Nordpol-
marathon 

oder 

d’Waarmloftballonfiesta. 
Oder du tuckers a kraachs 
mam russeschen Äisbriecher-
Schëff ‚Yamal’ bis op d’Spëtzt 

vun der Welt, mee do muss de 
der schon zwou Wochen Zäit 
huelen (keng Angscht, eng gehëtzte 

Schwämm ass u Bord!)
Ah jo: e bësse Sue muss d’ awer 

scho gespuert hu, fir dës 
extravagant Vakanz! (Kaviar, 
Schampes, an eng Barbecueparty 
um Nordpol sinn am Präis mat dran!)

Polar-Expeditiounen 

haut

Text: Carmen Greisen

Polarreesen-demools an haut



Wat war lass am Panda?

Molen op de 
Baggerweieren
Mee 2007

Gehierlos Abrell 2007..

Boomeranguru 

Abrell 2007..
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