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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.
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D’Texter goufen duerchgelies 
vum Patrick Michaely.

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

musée’ an der Neimënster-Abtei. Am groussen 

Zirkuszelt, dat um Parvis vun der Neimënster-Abtei 

steet, gi flott wëssenschaftlech Showen a Workshope 

präsentéiert.

Stroossefest mat Animatiounen, Spektaklen a 

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

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 

An dëser Ausstellung gesäis du ënnert 
anerem dës Vueë 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.

Een Noschlo- an 
Nokuckbuch, herrlech 
a witzeg illustréiert, mat 
vill Infoen an 
Erklärungen iwwert 
Mënsch, Déier, Planz, 
Weltall, Geschicht, 
Wëssenschaft, ...

Editions Nathan, 2003
ISBN: 209 250830-X

Text: Sabine Goerens

De Geolino gëtt et och elo als «Hörbuch»!
Ënnert: www.geo.de/GEOlino/kreativ/53872.html
fënns du Héierprouwen wou s du an déi 
verschidde Bicher kanns era lauschteren: 
Piraten, Bermudadräiéck, Universum , 
Indianer, alles méigleches vun Déiren an e 
ganze Koup aner intressant Saachen ginn 
et hei ze lauschteren.

natur ouni 
Grenzen
 
D’Ausstellung 
vum 'natur 
musée'  am 
Kulturjoer 

nach 
bis den 
8.4.2008 
 
Dënschdes bis Sonndes vun 10.00 bis 18.00 Auer.

Wupp News

De Panda-Club um Internet:

Impressum:

Demnächst:

Internet:

Wat ass am `natur musée´ lass?

Bicher:

SEptember-November 2007



Super, wuesse 
well och schonns Äppel 

op de Blieder?

Ääääää! Dat schmaacht 
jo batter wéi Gal!

Bleif hei! Merci, 
Datt s du mir gehollef 

hues, 
fir hei rauszekommen!

Hëllef, elo 
klëmmt och nach 

e Monster 
raus!

A 
wie bass du 

dann?

Ma 
ech sinn eng 

Gal-Apel-Harespel!
Ech leeë meng Eeër op 
Eecheblieder.

D’Eecheblat wiert sech a 
baut e kugelronnt Haus 
rondrëm d’Ee. Dat 
nennen d’Mënschen e 
«Gal-Apel».

Aus dem Ee klëmmt 
dann e Mued raus, deen 
a senger Haip genuch 
z’iesse fënnt.

De Mued wiisst a 
wann en ausgewuess 
ass, verpoppt e sech 
(d’nämlecht wéi beim 
Päiperlek).

Aus der Popp klëmmt 
dann e fäerdegt Insekt, 
dat sech duerch d’Gal 
bis un de Bord frësst.

Sou sinn ech de Moien 
als fäerdeg Harespel aus 
der Popp geklomm.

Mat vill Kraaft dréckt et 
dann d’Schuel futti.

3Text: Claude Heidt an Nico Schneider

Falsch Äppel?



Am Hierscht ginn d’Deeg méi kuerz, 
d’Sonn schéngt manner an 
d’Buedemtemperatur geet erof.
Fir vill Planzen an Déieren ass dat 
geféierlech. Dofir passe si sech un. 
De Bam schützt sech virun der Keelt a 
bereet sech op eng Zort Wanterschlof 
vir.

De Bam zitt de Chlorophyll* aus de 
Blieder eraus a späichert en an de 
Wuerzelen. Hie leet sech sou eng 
Energiequell un, fir am Fréijoer nees 
Knospen ze dreiwen. De Chlorophyll 
huet am Summer déi aner Faarfstoffer 
an de Blieder iwwerdeckt. Wann am 
Hierscht kee Chlorophyll méi do ass, 
ginn déi aner Faarfstoffer sichtbar an 
d’Beem liichte rout, giel, orange, ...

*Chlorophyll: grénge Blatfaarfstoff. Dee 
wichtegste Bestanddeel vun de Blieder, 
mat deem si d’Sonneliicht fänken, dat si 
brauche fir ze wuessen an ze liewen.

**Humus: fruuchtbaren, neie Buedem 
aus verfaulte Blieder.

Duerch de Wand dréchnen d’Blieder 
aus. Do wou d’Blieder mam Still um 
Aascht ugemaach sinn, bild sech eng 
Korkschicht, déi kee Waasser méi vum 
Bamstamm an d’Blieder duerchléisst. 
D’Blieder verdréchenen - a fale beim 
nächste Wandstouss erof. 

Wann d’Blieder am Wanter géifen um 
Bam bleiwen, wier dat ganz 
geféierlech. Vill ze vill Waasser géif 
duerch d’Blieder verdonsten an de 
Bam géif verdiischteren. D’Waasser an 
de Blieder géif fréieren an d’Blieder 
zerstéieren. Op de Blieder géif vill méi 
Schnéi leie bleiwe wéi op de 
plakegen Äscht. Dat wär vill ze 
schwéier an d’Äscht géifen 
ofbriechen.

D’Blieder, déi op de Buedem gefall 
sinn, schützen d’Wuerzele viru Frascht 
an halen de Buedem fiicht. Si 
wandele sech an Humus* ëm, vun 
deem erëm vill aner Déieren a Planze 
profitéieren.

Et gëtt Hierscht an d’Beem fierwe sech rout a giel. Firwat ass dat esou?Et gëtt Hierscht an d’Beem fierwe sech rout a giel. Firwat ass dat esou?
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Text: Sylvie Hagen

Wat mécht de Bam am Hierscht?Wat mécht de Bam am Hierscht?



Text: Sylvie Hagen

Et kënnt oft vir, datt Dachs a Fuuss am 
selwechte Bau liewen. De schlaue Fuuss 
ass kee sou ee gudden Entrepreneur wéi 
den Dachs, an dofir benotzt hien 
Äerdhielen, déi aner Déiere scho 
gegruewen hunn. Well en Dachsbau bis 
zu 4 Meter déif an de Buedem ka goen 
a ganz vill Ausgäng huet, ass esou een 
Zesummeliewe gutt méiglech. 

Fir d’Tollwut ënner Kontroll 
ze behalen, sinn an de 60er 
a 70er Joeren d’Dachsen an d’Fiiss 
an hiere Bauen ausgegaast ginn 
(All d’Ausgäng vu sou engem Bau 
sinn zougemaach ginn an et ass en 
déidleche Gas dragesprutzt 
ginn). Duerch dëst Vergase 
waren d’Dachsen hei am Land 
bal ausgestuerwen.
Zënter d’Fiiss duerch Ködere géint 
d’Tollwut geimpft ginn an d’Dachsen 
duerch e Règlement grand-ducal 
geschützt sinn, huet 
d’Dachsebevëlkerung sech rëm erholl. 
Den Dachs ass nach laang net op sen-
ger natierlecher Bestandsdicht ukomm 
an ass a verschiddenen Deeler vum 
Land nach guer net heefeg. Et ginn och 
onmoosseg
vill Dachsen op 
eise Stroossen 
iwwerrant, 
sou datt een 

net sou eendeiteg soe kann e wier 
net méi a Gefor. Dowéinst muss 
den Dachs zu Lëtzebuerg weider 
geschützt ginn! 

En Dachs ka bis zu 90 cm laang a bis zu 
20 kg schwéier ginn. D’Dachse sinn 
Allesfriesser a si sinn nuetsaktiv. 
D’Dachshoer sinn als Baartpinsel an och 
als normale Molpinsel gebraucht ginn. 
A China gëllt den Dachs haut nach als 
Delikatess.

Wat méchs du dann hei?

 Dat ass mäin Haus!

Ech wunnen dach och 

hei, awer am aneren Deel 

vum Bau.

De Fuuss dogéint ass bal 
grad esou laang (60-90 cm). 
En ass méi kuerz op de Been 
wéi en Hond (deem e ganz 
vill gläicht) En huet dofir awer 
méi en décke buuschtege bis 
zu 40 cm laange Schwanz. 
En ass och méi liicht wéi en 
Hond vun der selwechter 
Statur. Dofir kann hien och 
ganz wäit an héich sprangen. 
De Fuuss ass och een 
Allesfriesser.

Anplaz vun 

oft kann een 

och dacks soen, 

hahaha: et kënnt 

dacks vir, datt den 

Dachs....   haha!

Text: Sabine Goerens

Mat 

engem 

Dachshoer-

pinsel moolt et 

sech 

wonnerbar

Wat mécht de Bam am Hierscht?Wat mécht de Bam am Hierscht?
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Dachs a Fuuss



*

experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren

Eng Kalbass “Potimarron” vun ongeféier 800 Gramm,
am beschten eng biologesch, well hei gëtt d’Schuel matgekacht
Zwou kleng Ënnen
Botter
1 Liter Waasser
2 Geméisbouillonscuben
Salz a Peffer
E bësse Ram

Kalb
as

se
nZ

opp

Wuerzelsepp

Mam Stabmixer alles kleng 
mixen (Fro en Erwuessenen fir 
dir ze hëllefen) a mat Salz a 
Peffer ofschmaachen, fäerdeg 
ass d’Zopp.
Mat Ram kanns du flott 
Formen an Zeechen an 
d’Zopp molen an dat 
schmaacht och gutt!

D’Kalbass an der Mëtt 
opschneiden a mat 
engem Läffel d’Kären 
eraus krazen. 
Duerno d’Kalbass mat 
der Schuel a kleng 
Stécker schneiden.

D’Ënne kleng 
schneiden a mat e 
bësse Botter an der 
Pan ubroden.

Déi geschnidde Kal-
bass derbäi ginn.

1 Liter Waasser mat de 
Géméisbouillonscuben 
dra schëdden.
Dat Ganzt eng gutt 
hallef Stonn kache 
loossen. 

Du brauchs: e puer flott Äscht (mat 
Gafele fir d’Hänn an d’Nues), 
däi Papp oder deng Mamm mat engem 
Secateur an engem Nol, 
Basteldrot oder Nylon, 
Faarf an e bësse Fantasie.

Schneid e puer 
Been an e puer 
Äerm (am beschte 
mat Gafele fir Fangeren). 
Mam Nol kann däi Papp Lächer op déi 
richteg Plaze bueren. 

Duerch déi kanns du dann d’Äerm an 
d’Been un dem Wuerzelsepp säi Bauch 
strécken. Du kanns dengem Männchen 
e puer Aen an e Mond molen. 

Fir 
d’Gestaangs fir 
deng 
Marionett strécks 
de zwee Äscht 
iwwer d’Kräiz 
uneneen. Un 

d’Wutze vun dem queeschen Aascht 
strécks du d’Äerm. 

Un den Aascht, deen no vir weist, strécks 
du de Kapp. An dem Wuerzelsepp säin 
Hënneschte gëtt mam leschte fräie 
Wupp verbonnen. 

A scho kanns du däin 
eegene Marionettentheater 
spillen. 

Kniwwel säiten***
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Text: Sabine Goerens

Text: Monique Kirsch



experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren
B
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ed
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st
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en

Moudedesigner

Du brauchs: 
Faarweg Hierschtblieder
faarwege Fuedem
eng Bitznol
Pärelen

Du brauchs:  
En T-Shirt aus Kotténg
e Stéck Kartrong
Stofftfaarf-Tuschbicen, net waasserléislech
Fransbranntwäin (Mëttel géint wéi Muskelen aus der Apdikt)
eng Pipette (Apdikt oder deng Experimentéierkëscht)

stiech de Kartrong an den T-Shirt

Maach e Knuet an e Fuedem, 
stiech eng Pärel drop a fuer 
da ganz virsiichteg duerch 
d’Mëtt vun engem Blat mat 
der Nol. 

Lo fiedels de ofwiesselnd 
Pärelen a Blieder op, maach 
heiandsdo e Knuet, bis deng 
Strëpp schéi laang ass. 

Maach e puer 
sou Strëppen 
an hänk se dann op.

Looss eng Drëps Fransbranntwäin 
an d’Mëtt vum Muster falen

mol Musteren op den T-Shirt

Dono muss den T-Shirt vun der lénkser Säit 3 Minutte laang gestreckt ginn, fir d’Faarwen ze fixéieren, fro 
deng Mamm 
mol ganz léif!!

Fann dat richtegt Stéck!

kuck Säit 11!

Kniwwel säiten***
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Text: Sylvie HagenText: Monique Kirsch Text: Sylvie Hagen



Mat engem décke Stëft kanns du mat Feiler weisen, wéi een Déier dat anert frësst.

Ka
weechelchen
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 M

auswisel

   
   

   
 Wëllschwäin

H
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 Ké

isecker

Wie frësst ween ?

➜



Seecho
m

es
Marder

Bë
schkauz

Bontspiec ht

Nuetspäiperléck

Spëtzmaus

Feldhues

Sp
erbe r 

(Käizchen)

P
äi
pe

r l
ek

Fuuss

S
ch

wéngche n
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Wie frësst ween ?
➜
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Wat maacht dir dann do?

Ma mir schaffe bei der 
Forstverwaltung a mir kucken all 
Joers erëm, wéi et eise Beem geet.

Wéi geet dat dann?

Uechtert d’Land gi Proufbeem während dem 
Summer ganz genee gekuckt: d’Faarf vun de Blieder an 
den Nolen, ob d’Kroune vill Laf hunn oder net, ob vill Schie-
dléngen drop sinn oder net. Sou gesi mer wéi gesond oder 
krank eis Beem sinn am Verglach mat deene Joere virdrun.

Aha, a wéi geet et eise Beem dann, 
Här Bamdokter? Zënter den 80er Joeren, do waars 

du nach guer net op der Welt, ass 
d’Gesondheet vun eise Beem méi 
schlecht ginn.
Kuck: 1984 war all 4. Bam krank. 
1992 waren nach just d’Halschent 
gesond. 
An 2006 waren 2 vun 3 Beem krank.

Oje, dat heescht, datt 2/3 vun eise 
Beem krank sinn. Firwat ass dat dann 
esou?

Ma dat huet haaptsächlech 
3 Ursaachen: d’Loftverschmotzung, 
d’Klimaverännerung an 
d’Schiedlengen.

An de leschte Joeren huet 
d’Wieder dacks verréckt gespillt. Et 
war schrecklech dréchen, et huet 
net genuch gereent an d’Beem 
kruten net genuch Waasser. Si si 
krank ginn, hir Blieder an Nole si 
verdréchent an erofgefall.

Jo, an an deene Joeren, wou 
et ganz waarm hei bei eis ass, 
entwéckle sech d’Schiedlengen 
extra gutt a maache sech iwwert 
d’Beem hir. Raupe friessen 
d’Blieder, Borkenkäfer buere 
Lächer an d’Schuel an an d’Holz 
(kuck d’Säit niewendrun).

D’Loftverschmotzung hëlleft 
och net, datt et de Beem 
besser geet. Déi vill Schued-
stoffer vun den Autoen, 
Fligeren, Fabriken an der 
Landwirtschaft maachen 
d’Beem schwaach.

Eis Beem kënne sech zwar wie-
ren an och mol Dréchenzäiten 
iwwerstoen, awer alles zesumme 
packe si net sou gutt.

Hmm, a wat kann een 
dann do maachen?

Jiddferee vun eis kann hëllefen, eppes géint 
d’Loftverschmotzung ze maachen. (kuck PW 79 Säit 
16). Manner Auto fueren, keng Sprayen, keng 
kënschtlech Dofter am Haus, keng gëfteg Produkter 
benotzen, an am allgemengen manner Offall 
produzéiren. 
De Fierschter suergt dofir, datt d’Bëscher 
naturno genotzt ginn. Mir wëllen also virun allem 
ofwiesslungsräich Bëscher aus eenheemesche 
Bamaarten.

Text: Sylvie Hagen

Bamdokter
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Dës 

Ficht richt 

immens gutt, well 

se krank ass.

Elo kënne 

meng 2 Frae 

kommen.

Well dem 

schéine Borscht seng 

éischt Fra schonns e 

Gank no riets ugefaang 

huet, muss ech an déi 

aner Richtung goen.

Well den 

Holzbock seng Gäng 

ënnert d’Schuel vun de Beem 

frësst, mécht hien d’Waasser-

leitunge vum Bam futti an de Bam 

stierft. Den Holzbock ass also e 

ganz geféierleche 

Bamkiller.

Eng 
Holz-
bock-

Fra 
ka bis zu 
40 Eeër 

leeën.

Aus all Ee 
klëmmt e Mued 

raus, deen 
och rëm e 

Gank ënnert 
der Schuel 

frësst.

Duerno 
verpoppt de 

Mued sech.

aus der 
Popp klëmmt rëm 
en neien 
Holzbock raus.

Text: Claude Heidt

Ooh, 
komm, mir 

verschwanne 
léiwer!

Bamkiller



Maach de Verglach mol eng Kéier. 

Dir sidd grad an enger Stad fir 
anzekafen? Huel déif Loft matten 
tëschent den Autoen. 

Dir sidd am Bësch? Maach dat nämlecht 
tëschent de Beem. 

Mierks du den Ënnerscheed?

D
o
fi

r: r
aus an d’Natu

r!
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Ween dat probéiert, mierkt ganz séier, 
wéi wichteg d’Loft fir eise Kierper ass. 
Si ass liewenswichteg an zwar all 
Moment vun eisem Liewen. Mir packen 
et iwwert e Mount ouni z’iessen an e 
puer Deeg ouni ze drénken. Ouni Loft 
packe mir et awer nëmmen e puer 
Minutten.

Gëtt et iwwerhaapt en Ënnerscheed 
tëschent der Loft aus enger Stad an der 
Loft an der Natur?

Wat awer ännert vun enger Plaz op déi 
aner, dat ass dat hei:

D’Haaptbestanddeeler vun der Loft sinn 
iwwerall déi nämlecht, ob an der Stad, 
am Bësch oder um Bord vum Mier, ...

Am Bësch an an der 
Natur zum 

Beispill hu mer 
ganz wéineg 
Verschmotzung 
a ganz vill 
planzlech 
Stoffer, dowéinst 
richt d’Bëschloft 
och sou gutt!

An der Stad ass et genee ëmgedréint. 
Do hu mer net vill planzlech Stoffer awer 
ganz vill Ofgasen, Stëbs, ... dofir richt 
d’Loft och net ëmmer sou gutt.

Sech an der gudder Loft 
beweegen ass total gesond 
an deet richteg gutt! 

Verschmotzung 

(Gasen, Ofgase vun den Autoen, 

Damp, Stëbs, Chemikalien, ...)

Planzlech Stoffer
 (Pollen, Gerécher vun de Blummen, 
Bléien, Beem, Gras, Buedem, ...)

Aner organesch Stofferwéi zum Beispill Gase vun der Zersetzung vum Offall.Sauerstoff

Loft ass also net glaich Loft!
..

Wei gutt muss d’Loft dann eigentlech sinn?
,

Steckstoff
,

verschidde Gasen a klenge Quantiteiten
,

Text: Ministère de la Santé

Stéckstoff

Sauerstoff

verschidde 
Gasen a 
klenge 
Quantitéiten

planzlech Stoffer

Ofgasen, Stëbs

Opgepasst! Verschidde Leit, dorënner 
vill Kanner, sinn allergesch op 
verschidde planzlech Stoffer, zumools 
op de Pollen. Zu verschiddene 
Joreszäiten sollen déi Leit dës 
Substanze wa méiglech vermeiden!

Hal mol d’Loft un!



D
o
fi

r: r
aus an d’Natu

r!
‘natur musée’ 
Edmée Engel
25, rue Münster L-2160 Luxembourg Tel: 462233 414

Laurent Biraschi 

Forstverwaltung

16, rue Eugène Ruppert 

L-2453 Luxembourg 

Tel: 402201-1

621 202174

bat@ef.etat.lu
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Hues du eng doudeg 
Fliedermaus fonnt? 
Da ruff un beim Här Laurent Biraschi
a bréng se laangscht an der 
Forstverwaltung.
Do gëtt da probéiert fir d’Déier 
opzestoppen fir Schoulzwecker.

Opgepasst!
Eng Fliedermaus ass e wëllt Déier, 
dat bäissen oder Krankheeten 
iwwerdroe kann. W.e.g. ëmmer 
Schaffhändschen undinn, fir eng 
Fliedermaus unzepaken!

Kenns du eng Plaz, wou 
vill Fliedermais sinn? 

Da mell se bei:

Hues du eng Fliedermaus 
fonnt, déi verletzt 
ass? 
Da féier se an d’Pflegestatioun fir wëll Déieren 
zu Diddeleng:
Tëlëfon: 26513990 (www.centredesoins.lu)
Centre de Soins pour la Faune Sauvage - LNVL
Parc Le’h
Dudelange

Salut, bis 
dat nächst 

Joer.

Wéisou 
bis dat nächst  
Joer, et ass jo 

nach Summer!

Ufank August begéine sech owes Leeëndecker an Abendsegler iwwer engem Weier.

Ech maache 
mech elo op de Wee 
bis a Südafrika, well 

hei gëtt et jo gläich 
näischt méi 

z’iessen!
Gläich ass jo 

glécklecherweis 
réischt a knapp 2 Méint. 

Déi brauch ech nach fir 
mir Fettreserven 
unzefriessen, well 
soss packen ech de 

Wanter net.

Wat méchs 
Du dann am 
Wanter?

Ech fléien e 
puer honnert 

Kilometer an de Süden, 
wou ech eng Super 

Bamhiel kennen, wou ech 
mat menge Kollegen e 

Wanterschlof 
halen.

Just e 
puer honnert 
Kilometer, dat 

packen ech an e puer 
Deeg, ouni mech 

midd ze man!

Kollegen aus 
Ost-Däitschland si 

souguer schonns 1500 
Kilometer wäit bis an 

d’Schwäiz geflunn.

Kollege vu mir 
aus Nord-

europa maachen dat 
zéngfacht. Äddi Du 

Lidderhanes!

Äddi Du 
Schnëssert!

Leeëndecker: Mauersegler
Abendsegler: BëschfliedermausText: Claude Heidt

Wanterschlof oder Weltrees?



se d’Déieren - déi fräi an der Natur lafen 
- zesummen, fir se ze markéieren oder 
déi Béischten erauszesichen, déi 
ënnert d’Schluechtmesser 
kommen.

 D’Fleesch an d’Fell gëtt verkaf an 
deelweis an aner Länner 
exportéiert. Mee och haut nach 

liewen dës Hierten als 
Nomaden, ofhängeg 
vun hiren Häerden 
an der rauer Natur. 
Hir Zukunft gesäit 

awer net roseg 
aus: net 

nëmmen d’Klima an de 
Polargéigenden  - an 

     domat hire Liewensraum                      
- ass am gaange sech ganz séier ze 
veränneren, och déi traditionell 
Liewensweis vun de 
Rendéierziichter ass a Gefor, zum 
Beispill duerch d’Ueleg- an 
d’Gasindustrie, den Tourismus, de 
kulturellen a soziale Wandel…

E prachtvollt männlecht Exemplar 
vum Rothirsch „special edition 2007“; 
ass de Moment net nëmmen an de 
Bëscher (vu 

Lëtzebuerg 
an der 

Groussregioun) 
ze gesinn. 

Bei de Rendéieren huet och 
d’Weibchen an souguer dat 

klengt Kallef e Gewei! 

. 

Fir deem kale Polarwanter aus de 
Féiss ze goen, kënnen d’
Rendéier a groussen Häerden 
bis zu 5000 km am Joer 
wanderen. Si lafe bis zu 80 
km an der Stonn a kënnen 
och gutt schwammen. 
D’Rendéieren sinn extrem 
gutt un hir arktesch Ëmwelt 
ugepasst.

Schweesse kënnen d’
Rendéieren net; si hunn 
deemno keng 
Méiglechkeet fir 
iwwerschësseg Hëtzt 
lassginn, a kréien déck 
Problemer, wann et ze 
waarm gëtt!

Schonn an der Äiszäit sinn d’Mënschen 
de Rendéier-Häerden nogezunn, fir se 
ze joen: net nëmmen d’Fleesch ass giess 

ginn, mee och d’Schanken, 
d’Seenen, d’Gewei, an 
d’Feller si gebraucht ginn, 
fir Kleeder, Zelter a 
Schaffgeschier ze 
maachen. 
Deemools goufen et 

dës Déieren 
iwwregens och an 
eise Géigenden!

 
Och haut liewe vill 

nërdech Völker vun a mat hiren 
hallefwëllen Hausdéieren. 

Mat moderne Motorschlitten dreiwen 

- extra-grouss Liewer, Häerz, 
Longen, fir extra Power

- déckt huelt Isoléierfell an extrem 
dicht Ënnerfell géint d’Keelt

- saison-bedéngt Camouflage-
Faarf fir net vun de Feinde 
gesinn ze ginn

- mat Loft gefëllte Schwammhoer fir duerch 
de Floss ze kommen

- breet Schnéischong-Huff fir net am Schnéi 
oder an der Supp anzegoen; 
och als Schnéischëpp ze gebrauchen

- laang schnéisécher 
Stelzebeen, fir wann een awer 
am Schnéi ageet

- anti-rutsch Hoer ënnert de 
Fousssuele fir gudden Halt um Äis

- Nues mat integréiertem 
Wärmeaustauscher: déi kal Bausseloft gëtt 
ugewiermt, ier se an d’Longe kënnt, där 
waarmer Otemloft gëtt d’Hëtzt entzunn, 
fir se am Kierper ze halen

- Nues mat integréiertem 
Luftbefeuchter; d’Polarloft ass net nëmme 
kal, mee och béis dréchen

- Hoer op de Lëpse schütze 
virum Erfréiere wann een 
domat am Schnéi wullt.

- Summer-Festschmaus fir den erzwongene 
Wanter-Régime ze iwwerstoen

- Flechten – d’Haaptmolzecht am Wanter - frësst keen 
anert Déier gären. 

- Rendéier-Mëllech ass ganz 
fetteg a räichhalteg, fir datt dat 
klengt Rendéier séier staark gëtt 
fir der Mamm nozekommen.

Serie Polarjoer
dës Kéier: D’Rendéier

Text: Carmen Greisen

Dat in
ternatio

naalt P
olarjo

er 

ass e
ng gutt G

eleegenheet

fir I
ech mäi Koseng aus d

er

arktescher Tundra firzestellen: 

d’Rendéier. 



alen Hues

Wéi kann een des 2 Déieren, déi 
allenzwee zu den Huesendéieren 
gehéieren, ënnerscheeden?

Huesen a 
Kanéngercher hu 
vill Feinden:
Gräifvullen, Fuuss, 
Marder, Hond, Kaz, 
Mënsch.
Dofir jéngeren si 
esou 
dacks. 

  

Kanéngchen
- Kanéngercher liewen zu vill a 
Kolonien zesummen- Si si méi kleng wéi en Hues 

(35-45 cm)- hir Ouere si méi kuerz wéi de 
Kapp an hu keng schwaarz Spëtzt
- gro-brongt Fell, Stubschwanz 
- Eng Kanéngche grueft sech 

e  bis zu 3 m déiwen, ënnerierdesche 

Bau, wou se sech virun hire Feinde séier verstoppe kann. 

Dofir brauch si net sou séier lafen ze kënne wéi en Hues. 

Si ass e gudde Kuerzstreckeleefer, awer keen 

Ausdauerleefer. D’Tunnelen hu verschidden Agäng a gutt gepolstert 

Kummeren, wou se dra schléift.  
- Planzefrësser - Bis zu 7mol am Joer kann eng Kanéngchen je 6 Klenger 

kréien.
- Déi Kleng komme blann, daf a plakeg op d’Welt. Déi 

1. Woch kënne se sech kaum beweegen, et si 

«Nesthocker» a leie gutt geschützt virun de Feinden am 

ënnerierdesche Nascht.. No engem Mount si se awer 

ganz selbstänneg an no 6 Woche 
kënnen se selwer schonns nees 
Klenger 
kréien.

Feldhues
- am Dag si se Eenzelgänger, 

nuets treffe se sech awer als 

Huesesippschaft.

- Méi grouss a méi kräfteg wéi 

eng Kanéngchen ( 50-70 cm)

- Laang hënnescht Been

- Laang Oueren, méi laang wéi 

de Kapp, mat schwaarzer Spëtzt 

- Brongt Fell, domat ass en am Feld gutt getarnt, 

Stubschwanz

- Si schlofen einfach an enger Kaul am Feld

- Flénke Sprinter a gudden Ausdauerleefer: ka mat bis 

zu 70 km/h séier lafen a bal 3 m wäit a grad sou héich 

sprangen. Doduerch wëll en natierlech engem 

Weibchen imponéieren, awer et déngt virun allem fir 

senge Feinde fortzelafen. Hie kann och ganz séier op 

der Flucht d’Richtung wiesselen, doduerch probéiert en 

säi Feind lass ze ginn. Dës Taktik nennt een Zickzacklaf 

oder op däitsch “Hakenschlagen”. 

- Planzefrësser

- Eng Huesemamm kann 3-4 mol am Joer 2-4 Klen-

ger kréien, si verléisst déi            Neigebueren am Dag 

a kënnt nëmme nuets, fir se ze nieren.

- Déi Kleng gesinn        
direkt an hu scho Fell 

wa se gebuer ginn.   
Si kënne vum 

1. Dag u lafen: et 
sinn «Nestflüchter».

 
An

g
sc

ht
hu

es

M
e

in N
a

me ist Hase, ich weiss von nichts.

Als Sprachwuert gëtt et och 
nach:
Wësse wéi den Hues leeft.
Jéngere wéi 

d’Kanéngercher.

 

Text: Françoise Theisen

Hues oder Kanéngchen?
Kuck, do hanne leeft en Hues ! Oder war et net awer eng Kanéngchen?
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