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Dëse Projet wier net méiglech gewiescht ouni d’Zesummeschaffe vu follgende Partner : International Permafrost
Association (IPA) ; International Arctic Science Committee
(IASC) ; Arctic Development and Adaptation to Permafrost
in Transition (ADAPT) ; Permafrost Young Researchers
Network (PYRN) ; Climate and Cryosphere (CliC) ; Alfred
Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine
Research (AWI) ; Bolin Centre for Climate Research ;
IMPACT ! Fund ; Association of Polar Early Career Scientists
(APECS) ; Nunataryuk ; Fonds National de la Recherche Luxembourg ; Service de coordination de la recherche et
de l’innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) ;
Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch  (ZLS) ; Institut grandducal – Section de Linguistique, d’Ethnologie et d’Onomastique  (IGD-LEO) ;  
Musée national d’histoire naturelle
(MNHN) ; polar.lu.

D’TEAM   VU   FUERSCHER

Frédéric  Bouchard (Leader), Michel  Paquette
an    Audrey    Veillette    Départment de Géographie,

Université de Montréal & Centre d’études nordiques
(CEN), Université Laval, Kanada    Michael   Fritz  an
Stefanie  Weege Alfred Wegener Institute Helmholtz
Centre for Polar and Marine Research (AWI),
Däitschland Julie   Malenfant-Lepage Département
de génie civil et de génie des eaux & CEN,
Université Laval, Kanada Bethany  Deshpande
Département de Biologie & CEN, Université Laval,
Kanada Alexandre Nieuwendam Centro de Estudos
Geográficos/IGOT, Universidade de Lisboa, Portugal
Ashley Rudy Department of  Geography  and
Planning, Queen’s University, Kanada Ylva   Sjöberg
Department of Physical Geography and the Bolin
Center for Climate Research, Stockholm University,
Schweden  Matthias  Siewert Department of Ecology
and Environmental Sciences, Umeå University, Schweden Jon Harbor Department of Earth, Atmospheric,
and Planetary Sciences, Purdue University, USA (senior
advisor) J. Otto  Habeck Institute for Social and
Cultural Anthropology, Universität Hamburg, Däitschland (senior advisor)
AUGMENTED REALITY PROJET

Julie Sansoulet   Takuvik Joint International Laboratory, Université Laval,
Kanada et Centre national de la recherche
scientifique, Frankräich
D’TEAM VU FUERSCHER - LËTZEBUERGER VERSIOUN

Tania Gibéryen   Service de coordination de la recherche

et de l’innovation pédagogiques et technologiques
(SCRIPT), Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE); polar.lu, Lëtzebuerg
Kies  Antoine Professeur e. r., Université du Luxembourg; polar.lu, Lëtzebuerg Frank Wagner Lehrstuhl
für Geologie, Universität Trier, Däitschland; polar.lu,
Lëtzebuerg Romain Meyer Service géologique du
Luxembourg (SGL), Administration des ponts et
chaussées, Ministère de la Mobilité et des Travaux
publics; polar.lu, Lëtzebuerg Jill Diederich  polar.lu,
Lëtzebuerg Thierry Helminger Musée national d’histoire naturelle, Lëtzebuerg

Dëse Projet huet am Oktober 2015 mat enger total verréckter Iddi ugefaangen: Deemools wor
et alt erëm grad un der Zäit, fir Fuerschungsgelder unzefroen, an do gouf et eng Méiglechkeet,
fir en internationalen, multidisziplinären an net-traditionelle Projet zur Vulgarisatioun vun der
Fuerschung eranzereechen... et bloufe grad emol nach 48 Stonnen!
Eng verréckte Band vu jonke Permafrascht-Fuerscher aus Kanada an aus Europa huet sech
spontan zesummegedoen a proposéiert, fir duerch Konscht de Leit Fuerschung a Form vun
enger Bande dessinée méi no ze bréngen. Op dësem Wee sollten op eng witzeg a labber Aart
a Weis d’Polarfuerschung a virun allem den Alldag vun de Fuerscher um Terrain geneesou wéi
d’arktescht Ëmfeld, dat sech momentan séier verännert, duergestallt ginn. D’Zilgrupp sinn
esouwuel d’Kanner an déi Jugendlech ewéi och d’Elteren an d‘Léierpersonal. Deen initiale
Finanzement koum vun der International Permafrost Association (IPA), déi d’Wichtegkeet an
d’Originalitéit vum Projet erkannt hat. Zënterhier hu vill weider wëssenschaftlech Partner de
Projet ënnerstëtzt a gehollef ausbauen. An et geet nach ëmmer weider.
Knapps fënnef Joer nodeems déi Iddi gebuer gouf, haalt Dir déi éischt Lëtzebuerger Editioun an
der Hand. Bis elo ass de Frozen Ground Cartoon aus dem Engleschen op Franséisch, op Däitsch
an op Schweedesch iwwersat ginn, an eeben elo och an d’Weltsprooch Lëtzebuergesch. Aner
Iwwersetzunge wéi op Inuktitut, Jakutesch, Chineesesch, Südkoreanesch an Arabesch sinn an
der Maach, an et wäerten der wuel nach e puer derbäikommen.
Zu Lëtzebuerg gouf de Projet vu polar.lu initiéiert an a Kollaboratioun mam SCRIPT esou wéi
mam Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch, dem Institut grand-ducal – Section de Linguistique,
d’Ethnologie et d’Onomastique an dem natur musée ëmgesat. Schüler aus dem Lycée Josy
Barthel Mamer, dem Sportlycée, der International School Michel Lucius an dem Escher Kolléisch hunn déi ganz Texter op Lëtzebuergesch iwwersat – hinnen an hiren Enseignantë gëllt
e ganz spezielle Merci.
Parallel dozou huet de Fonds National de la Recherche och eng Rei wëssenschaftlech
Workshoppen iwwert e PSP-Classic (Promoting Science to the Public) finanzéiert. An
deem Kontext hunn e puer vun de Fuerscher, déi sech hannert de Frozen Ground Cartoons
verstoppen (och nach Permavengers genannt), e puer Lycéeën hei am Land onsécher
gemaach. Ausserdeem haten d’Schüler d’Chance, Beta-Versioune vu weideren internationale
Frozen Ground Cartoon-Initiativen ze testen, z. B. e Gesellschaftsspill an eng Augmented
Reality-App, déi och op der Lëtzebuerger Versioun vum Frozen Ground Cartoon
wäert funktionéieren. Schoulmaterial dozou gouf zesumme mat de Partner, deene
mer all nach eng Kéier häerzlech hei Merci soen, ausgeschafft. Et ass op der Websäit
www.frozengroundcartoon.com ze fannen. Zéckt net, fir reegelméisseg laanschtzeluussen
an ze kucken, wat et Neits gëtt!
Mir wënschen Iech vill Spaass beim Entdecke vum Permafrascht!
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Eng international Kollaboratioun tëschent Fuerscher a Kënschtler

Mäin Numm ass
Noémie Ross an ech si
vu Montréal aus der Provënz
Québec am Kanada. Ech
fannen et flott, fir
Wësse mat Hëllef
vu menger kreativer
Aarbecht ze vermëttelen.
Fir interessant Comics
ze zeechnen, hunn ech
d’Wëssenschaftler misse
froen: Wat ass
Permafrascht?

Aktivschicht

Den ieweschte Beräich vum
Buedem a Permafraschtgebidder,
deen am Summer entdeet. Jee
no lokalem Klima a Buedemeegenschaften, ass
d’Aktivschicht normalerweis
tëschent 0,5 an 2 m déck.

Talik oder „Entdee-Blos“

Deeler am Permafrascht,
déi iwwer d’ganzt Joer
net wierklech gefruer
sinn. Dës fënnt ee
virun allem ënner
Séien a Flëss.

Organescht Material

Reschter vun ofgestuerwene Planzen an Déieren, déi am Buedem,
an besonnesch am Permafrascht,
erhale sinn. Organescht Material ass
kuelestoffräich an zersetzt sech am
Permafrascht extreem lues oder guer
net. Aus deem Grond gëtt e groussen
Deel vun der organescher Mass, déi
aus fréierer Vegetatioun an doudegen
Déieren (z. B. Mammuten) besteet,
am arktesche Buedem erhalen,
a setzt beim Opdeeë vill
Treibhausgase fräi.

Permafrascht

Buedem, deen op d‘mannst
zwee Joer hannereneen ënner
0° C bleift. Dëst bedeit, datt
esou e Gebitt am Wanter
gefruer ass an och am
Summer net ganz entdeet.
De Begrëff Buedem ëmfaasst
Äerd, Gestengs, Sedimenter,
organescht Material an Äis.

Saisonale Frascht

Prozess, bei deem den
Ënnergrond nëmmen am Wanter
fréiert an am Summer entdeet.
Am Wanter isoléiert de Schnéi de
Buedem vun der kaler Loft, esou
datt de Buedem manner déif
fréiert bei enger méi décker
wéi bei enger méi dënner
Schicht Schnéi.

Form vun enger periglazialer
Topographie, déi wéi eng
Usammlung vu Verdéiwungen
ausgesäit. En Thermokarst
entsteet, wa punktuell de
Permafrascht entdeet. Dëst
erméiglecht an deem Beräich
eng Ëmlagerung vum entdeete
Material an esou entstinn
Huelraim, derfir
den Numm ‘Karst’.
Äerdrutsch

Esou e Massentransport geschitt
wéinst dem Verloscht vun der
struktureller Stabilitéit am Ënnergrond, z. B. wann äisräiche Permafrascht entdeet. An deem Fall
fänkt de Buedem un, gravitativ
no ënnen ze rutschen, wat dann
an de Permafrascht-Gebidder
zu Beschiedegunge un Haiser
a Stroosse féiert an zu Erosioun
vun den Küsten um Mier.
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Sedimenter

Steng, Kisel, Sand a Leem,
déi vu Flëss, Gletscheren
oder duerch de Wand
transportéiert goufen. Den
Ënnergrond, och de Permafrascht, enthalen oft
enorm grouss Quantitéite
vu Sedimenter.

Geomorphologie

Permafraschtzonen

Thermokarst

Äiskäil

Wa Buedem fréiert, entstinn oft
Rëss a Form vun engem Polygon.
Schmëlz- a Reewaasser kënnen an
dës Rëss fléissen an do fréieren. Op
dës Aart a Weis bilden sech iwwer
eng ganz laang Zäit sougenannten
Äiskäiler, déi eng Déckt vun iwwer
3 Meter erreeche kënnen. Zousätzlech entstinn duerch dës Äiskäiler
Polygoner um Buedem, déi grouss
Deeler vun der arktescher
Tundra bedecken.

Jee no Verbreedung vum gefruerene
Buedem an engem Gebitt, kann
een de Permafrascht a verschidden
Zonen andeelen. Am kontinuéierleche
Permafrascht ass bal de ganze
Buedem gefruer (90-100 %), am
diskontinuéierleche Permafrascht
50-90 %, an der sporadescher Zon
sinn 10-50 % vum Buedem gefruer
an am punktuelle Permafrascht
manner ewéi 10 %.

Eng wëssenschaftlech
Disziplin, déi sech mat
Landformen an der
Entwécklung vu Landschaften auserneesetzt.

Tundra

E Landschaftstyp mat
kalem Klima, gefruerenem
Buedem (Permafrascht),
ganz spärlecher Vegetatioun
(haaptsächlech Grieser) an
normalerweis ouni Beem,
respektiv Beem, déi net méi
héich ewéi Grieser sinn.

*Kuckt d’Kaart op der Récksait

Thermistance

Arktis

Regioun ronderëm de Polarkrees
(66 Grad a 34 Minutten Nord) bis zum
Nordpol. Se bilt déi südlech Grenz vu
kontinuéierlecher Wanterdäischtert.
D‘Arktis kann och als Géigend nërdlech
vun der Bamgrenz definéiert ginn,
sou wéi och unhand vu Plazen, wou
d‘Duerchschnëttstemperatur esouguer
am Juli ënner 10° C bleift. Egal wéi
eng Definitioun benotzt gëtt, d‘Arktis
ëmfaasst e ganz grousst Gebitt.

Eng Thermistance ass e
Sensor, fir d‘Temperatur
ze moossen. Et kann een
sech se änlech ewéi en
héichmodernen Thermometer virstellen, mee net
all Thermometer ass
eng Thermistance.

Erosioun
Entdeeungs-Äerdrutschen

Esou Äerdrutschen entstinn,
wann et op Häng zum
Entdeeë vun äisräichem
Permafrascht kënnt. De
Buedem rutscht da mam
Schmëlzwaasser den
Hang erof an hannerléisst
Gebidder, déi der Erosioun
ausgesat sinn.

Am Laf vun der Zäit gi Bierger a
Land ofgedroen. Esou gi Steng a
Biedem vu Wand, Waasser oder Äis
vun enger Plaz op déi aner
transportéiert. Dobäi versicht d‘Natur
de Relief auszegläichen. Dëse
Prozess gëtt Erosioun genannt. A
Permafrascht-Gebidder kann
Erosioun optrieden, wann Äis
schmëlzt, z. B. bei
Entdeeungs-Äerdrutschen.

Wéi eng Zort
vu Baart soll
ech zeechnen?

Ech sinn d’Heta Nääs vun
Helsinki a Finnland. Ech
fannen et interessant,
Comics ze molen iwwer
en Theema, dat fir mech
onbekannt ass, sou wéi
d’Permafraschtfuerschung.
An elo, nodeem Wëssenschaftler mer meng Froe
beäntwert hunn, sinn ech
prett, fir un dëser Geschicht
ze schaffen!
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Besuch vum Permafrascht-Star

Zenario an Zeechnungen

BESUCH VUM PERMAFRASCHT-STAR
Léif Schüler, lauschtert wgl. no!

Mir si frou an houfereg, haut e spezielle
Gaascht hei bei eis ze hunn, deen iech
eng Aféierung iwwer de Permafrascht
wäert ginn.

Dofir eng einfach
Fro fir unzefänken:
Wat ass eigentlech
Permafrascht?

Alors, Permafrascht
ass eng thermesch
Zoustand...

Gutt! Sou wéi ech mer
et geduecht hunn, ass
hien deen international
bekannte PermafraschtWëssenschaftler.

A wierklech?
Du mengs, dee
Starspriecher op de
wëssenschaftleche
Konferenzen.
COOL!

Di Klimawandel ass eng grouss Problème,
well di Permafrascht direkt mat
der Lofttemperatür zesummenhänkt.

… mee lo sot Dir,
datt d’Schmëlze vum
permanent gefruerene
Buedem keng Gefor ass?

noémie ross

A o.k., ech hu geduecht,
ech hätt d’Saach
falsch verstanen…

Du hues dech
geiert...

Nee, nee, nee…

...
Dach, dach…!?

Sou, Dr. Petit, si hunn eréischt
ugefaangen, iwwer de
Permafrascht ze léieren.
Oft menge Leit,
datt di Permafrascht
nëmmen duerch
iwwerflächlech
sichtbaren Neige
an Glace charakteriséiert ass.

Mir definéieren di Permafrascht als
Buedem oder Pierre, di op mannst
zwee Joer laang
constamment
gefruer sinn.

Nee, nee...!?

Mir gefält säi charmante
franséischen Accent an ech
wëll kee Wuert verpassen!

Dat ass eng
heefeg Feeler.

... awer och all aner Material, di ka
gefruer sinn, wéi zum Beispill...

Ents

t?

ee

ts
En

Mais wéi ech ewell
gesot hunn, ass
di Permafrascht
eng thermesch
Zoustand vun
di Buedem.

Also ass et scho wouer:
Et kann och Schnéi
oder Äis sinn...

... well mir net kënne
soen, datt di gefruerene
Buedem schmëlzt.

D‘Erwäermung an di Polarrégions mécht et
méiglech, datt deen am Buedem agespaarte
Methan an CO2 an di Atmosphär fräigesat gëtt.

Well, wéi virdru
scho gesot, ass
et net nëmmen Äis
a Schnéi, mee och
Steen, Sand,…

Et ent-heet !

Dofir ass et méi
korrekt ze soen,
datt et entheet.

Wéi eng
Schnuddelhong
aus di
Congélateur!

Entf

teet

?

e
eet
l
E

reet

t?

ee
ntg

E

n Ee?!
t?

?

lee
Ent

Ech maachen der eng kleng
Démonstration.
Eng Schnéiklatz schmëlzt,
n’est-ce pas?

A Sibirie gëtt et eng
Ënnergrond, di bis
zu knapp zwee
Kilometer déif
gefruer ass.

STEE

N...
Hal et emol
un, wgl.!

Hues du
eng Fro?

Nee, nee, nee...
Mam ganze Klimawandel,
sollte mir eis elo Suergen
maachen iwwer
d’Schmëlze vum
Permafrascht?

O, ech… ech
hu gemengt,
et wier eng
richteg
Bedroung.

Mee eng
Schnuddelpoulet,
dat aus di
Tru kënnt...

Tap !
Tap !
Tap !

Hie mengt
et ENTDEET!

... gëtt net zu
engem Pull!
Ha !

O-k-a-y !
Lo verstinn ech et!

?
Genee!

SAND...
Jo, jo, jo…
... oder all aner Zorte vu Sol.
-- TTiTillium
iTillium fonT is used fonT is used -
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D’Klima verännert sech, mäi léift Rendéierchen

Zenario an Zeechnungen

D’Klima
mäi léift
Rendéierchen
CLIMATE IS verännert
CHANGING, MY sech,
DEAR REINDEER
!

Du hues keng Wiel!

Mamm!

Ech wëll déi net un

doe
n!

Du muss deng
Schwammäermercher
undoen!

Hues du déi och
ugedoen, wou s du
kleng waars?

De Schnéi an d‘Äisschichte schmëlzen
an dës méi donkel Landflächen, grad
ewéi dee méi donkelen oppenen Ozean,
absorbéiere méi Energie a ginn dofir
méi waarm.

D’Schicht an der Atmosphär, déi
sech erhëtze muss, fir datt sech
d‘Äerduewerfläch erwiermt, ass
an der Arktis méi dënn an dofir
gëtt et méi séier waarm bei ons.

noémie ross

Firwat ënnerhëlt
da keen eppes
dergéint?

Deemools huet een
nach keng gebraucht.
Firwat soll ech se
dann elo mussen
undoen?
Well d’Klima amgaangen ass, sech ze
veränneren, mäi
léift Rendéierchen!

Weess de, wéi ech nach méi jonk war,
hunn ech éischter am Süde vun der Tundra gewunnt, do hate mer vill z’iessen...

Du weess jo, wat mat dengem
Monni geschitt war...
Jo, mee firwat ass
dat geschitt?

D’global Temperatur ass eropgaangen
an de Buedem, deen ëmmer gefruer
war, huet ugefaangen ze entdeeën...
de Buedem gouf ze suppeg an dofir
ass hien dran agaang.

D’Mënsche probéieren,
eppes dergéint ze
maachen, mee et ass net
esou einfach ze stoppen.

Iwwerall op der Welt schaffe Mënschen
zesummen un enger Léisung, fir
d‘Klimaerwäermung ze bremsen.

Den Haaptgrond fir
d’Erwäermung ass den
CO2. De gréisste Grond
fir de villen zousätzlechen CO2 an der Atmosphär
sinn déi vill Industrien.
Déi ze reduzéieren ass
zimmlech schwéier an
och wann eng Léisung
ëmgesat gëtt, dauert
et nach vill Joren, bis
mir e positiven Effekt
dovunner gesinn.

Mee elo ass d’Wuesstumszäit méi laang
a méi waarm a Beem ersetzen déi lecker
Lichen.

Mënschen hunn ugefaangen,
de Buedem do ze kultivéieren.
Da muss eebe
jiddwereen ELO
ufänken, eppes
dergéint ze
maachen!

O. k., wat kann ech da
maachen? Ech wëll
eppes bewierken!

Also, fir den Ufank géif
ech der virschloen,
datt s de ophäls, den
Aarm ze beweegen...

Jo, stëmmt,
du hues Recht.

Et gëtt ewell Insekten hei, déi mir
fréier net hei gesinn hunn, an och ewell
Bëschbränn.

Et reent ëmmer méi...

z
Bz

Verännert sech
d’Klima dann
nëmmen hei?

zz

!
Mir sangen
an sprangen
an dem Reen...
Mamma, ech wëll déi net
undoen, du weess, datt
ech schwamme kann!
Weess de, mäi Jong,
et gëtt net méi vill Äis,
dowéinst muss de
ganz vill schwammen.

O, ech mengen
et genee esou
eescht wéi s du.

Mamm, am Eescht! Ech wëll
eppes Sënnvolles fir eis nächst
Generatioun maachen!

... wann s de
emol selwer
Kanner wëlls...

Nee, et huet
en Afloss op
déi ganz Welt...

Mee ass et wouer,
datt d’Effekter méi
grouss a méi intensiv
am Norde sinn?

... muss du fir d‘alleréischt
séchergoen...

Firwat ass dat
esou?

... datt s de op
dech oppass!

Sm

D’Äisschicht an der Arktis gëtt vu Joer
zu Joer méi dënn a méi kleng, sou datt
d’Schëffer ëmmer méi nërdlech fuere
kënnen. Jong, du wäerts där Schëffer
ëmmer méi gesinn.

Lass geet et!

a ck !
Net cool!

- titillium font is used -
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Wann s du déi nächst Generatioun
gesi wëlls...
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D’Rendéieren
d’Mustiken
The reindeer an
and the mosquitoes

Zenario an Zeechnungen
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THE REINDEER AND THE MOSQUITOES
Pappa, ech freeë mech esou
drop, datt d’Schoul fir de
Summer aus ass, an datt ech
ka mat dir schaffe goen!

Ech och,
mäi Jong.

Pappa, du méchs de Geck!?
Also, du hues mer jo schonn traureg
Geschichten iwwer Wëllef a BeebeeRendéiere verzielt.

Ech wäert dir
villes weisen!

An du hues mer ewell komesch Geschichte verzielt, wou de Buedem suppeg a
matscheg gëtt, eng Aart Dreifsand, an
där d‘Rendéiere stieche bleiwe kënnen.

Flott!

Et fänkt u waarm ze ginn. Et
gëtt Zäit, d’Häerd zesummenzedreiwen, fir d’Rendéiere
bei de Séi ze bréngen.

Vläicht fanne mer e puer
Rendéieren dohannen.

Oh !
Oh !

Do ass vill arktescht Sauergras an
d‘Rendéieren hunn déi zaart Planze
besonnesch gären.

mm

Mee wéi kann esou eng kleng
Mustik eng Gefor
fir e Rendéier sinn?

Gleef mer, Jong, an der Haaptsaison,
am Juli, wäerten d’Mustiken d’Rendéieren nerven an attackéieren.

D’Häerd gëtt nervös a versammelt
sech…

… a fänkt un, am Krees ze lafen, dat
nennt een eng Rendéier-Millen.

m!

Wouhier
weess du
dat, Pappa?
Elo wou d‘Häerd
zesummegedriwwen
ass, kënne mer bei
de Séi goen…

Gesäis de déi Polygoner? Se sinn
duerch Spalte vunenee getrennt.
Wann s de do...

… an engem schlechte Wénkel driwwerfiers, kënnen d’Kufe vun dengem
Schlitt oder Schnéimobil briechen.

kraa

Et wäert net
laang daueren!

Se renne séier, a wann se laang
genuch esou am Krees lafen, kënnen
si selwer esou en Dreifsand kreéieren.

ac k !

O NEE!!! Elo gëtt d’Häerd
wierklech vu Mustiken ugegraff!
Fir de Buedem an d‘Häerd ze
schützen, musse mer d‘Déieren
op den Hiwwel bréngen.

Et ass
net wäit!

Bass de prett?
Jo !

Do ass d’Chance méi
kleng, datt si en Dreifsand bilde kënnen.
Du muss am
rechte Wénkel (90°)
driwwerfueren.

Gëtt et kee Séi, dee méi
no ass? Firwat hues du
dësen hei erausgesicht?

YaYaaaahahhh !
!

OKAY !
Elo kënnt de Wee mer viiiiill méi laang vir !
Deen oval geformte Séi ass net esou
déif an huet proppert Waasser fir
d’Rendéieren.

An och fir eis… Am Wanter schneide
mer Wierfelen aus dem Séiäis, fir
proppert Drénkwaasser ze kréien.

Den eenzegen Nodeel ass, datt keng
Fësch dra sinn.

En anere Virdeel ass deen, datt
d’Mustiken normalerweis net bei
dëser Zort vu Séi liewen, well e keng
suppeg Uferen, hiren natierleche
Liewensraum, huet.

Elo ginn ech der Recht:
Kleng Mustike kënne
wierklech e grousse
Problem sinn!

Super! Et ass
nees méi roueg.
Pappa, ech duecht, dat géif ni
ophalen… Ech sinn elo esou midd!

Du hues vill an
engem Dag geléiert, mäi Jong!

Rendéieren an Mustike kënnen eng
geféierlech Kombinatioun sinn!
- titillium font is used -
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All-inclusive Vakanz

All-inclusive field vacation

Leschten Opruff fr de Fluch um Ga

Zenario an Zeechnungen

te Nummer 12

… Leit aus nërdleche Communautéite
kennen ze léieren a mat hinnen
zesummenzeschaffen…

… eenzegaarteg a flott Landschaften ze
entdecken an dobaussen ze liewen…

noémie ross

… Zäit mat Frënn a Kolleegen aus
der ganzer Welt ze verbréngen…
!
ers
che
à la vô
tre !

tunngasugit.

Prost
tunngasugittik.

Moie Valery, scho
laang net méi gesinn!
Gees de an d’Vakanz?
Moien Eva. Jo!!! Ech
fléien an de Süden!

… et ass wierklech wichteg, net ëmmer
um Büro ze hänken, an ze kucken,
wat wierklech um Terrain geschitt…

Ech hu mäin Ticket leschte Mount
kaf a meng Wallis ass scho
wochelaang gepak. Ech kann
et net méi erwaarden,
do unzekommen!

Du hues deng Wallis virun zwou Woche virbereet a kanns et net erwaarde fir auszepaken!
Stell der vir, wéi ech mech fillen! Ech si säit
engem Joer amgaang ze paken!

Ech sinn dat, wat et
net erwaarde kann,
do uewen auszepaken!

Ech hunn
all-inclusive
gebucht.

Ech sinn esou
opgereegt!

... fir eng nei Landschaft
ze entdecken...

… fir aus dem Alldag auszebriechen...
Sinn o
der Plap
g

e!

… fir Zäit mat Kolleegen ze verbréngen
a fir nei Bekanntschaften ze maachen...

!

süden

An du? Gees du
och an d’Vakanz?

norden

… vun de laangen Deeg ze profitéieren...
well d’Sonn méi spéit ënnergeet…

O. k.! Du hues mech iwwerzeegt! Dat
ass deng Aart vun enger all-inclusive
Vakanz!

… a ganz éierlech, wann een déi ganzen
Zäit um Büro hänkt, ass eng méi physesch Aarbecht eemol d‘Joer wëllkomm!
Schécks de mer Fotoe
vun denger Rees?

norden

Maachen ech!

SEND

Madamm,
wannechgelift!
Hei, du
brauchs dat.

Jo, Jo! Ech ginn
an den Norden.
Ech hu wëlles, verschidde Prouwe vu gefruerenem Buedem ze sammelen… och
bekannt als Permafrascht…

Ech sinn duercherneen, ass
dat dann net vill Aarbecht? Dat
kléngt jo net grad no Vakanz!

Léiwen Norden,
hei kommen ech!

Et kléngt
komesch, mee
ech genéissen et
wierklech, Zäit
am Norden ze
verbréngen!

... an och Prouwe vun
engem veräiste Séi...
… déi mer mat Hëllef
vun enger Motorsee
wäerten eraushuelen…

D’Kapitänin schwätzt:
…Op eiser Destinatioun
sinn et -25°C an d’Sonn
schéngt iwwer Bierg
an Dall!
▶THE FONT TITILLIUM IS USED
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Eng Missioun fir e speziellt Team
HAUT FËNNT AN ENGER NËRDLECHER GEMENG E WICHTEGT TREFFE
STATT. DE BUERGERMEESCHTER AN DÉI EELST TREFFE SECH MAT
ENGEM FUERSCHERTEAM.

Zenario an Zeechnungen

Ech freeë mech, méi iwwer
d‘Erfarungen an d‘Kompetenze
vun denge Kolleege gewuer
ze ginn.

Merci Amy, datt s du de
Moien hei bass mat denger
Ekipp an datt s du dëse Projet op d‘Been gestallt hues.

Als éischt wëll ech iech
awer d’Amy virstellen.
r
e ter
g
r
e h
Bu eesc
m

i
r
U
E
i
GEN

s

y as
D‘Am

g, wat
IN
Erfarun Infrastrukl
il
v
t
e
vun
t hu

N

Amy

Schéin, iech all
kennen ze léieren.

Super. Loosst eis iwwer d’Aarbecht,
déi muss gemaach ginn,
schwätzen. Et ass e ganz wichtegt
Theema hei am Duerf.
Wéi der
vläicht
héieren
hutt,…

Virun dräi Méint gouf et an eisem Duerf en Äerdrutsch. Glécklecherweis gouf kee verletzt, obwuel den Äerdrutsch riseg wor. Den Äerdrutsch gouf ausgeléist, well d‘Äis am
Buedem geschmolt ass. Doduerch konnt sech vill Waasser am Buedem usammelen.

D’Konsequenzen hätten awer kënne
vill méi schlëmm sinn, well mir ugefaang haten, Haiser do ze bauen.

Dofir brauche mer äert Wëssen an äre Sachverstand: Mer brauchen iech, fir d‘Géigend
ze erfuerschen, ze kartograféieren an eis genee Informatiounen ze ginn, fir datt mir
wëssen, wou mir an Zukunft sécher an nohalteg baue kënnen.
äishaltege buedem

Hat nisatioun ngt.
d‘Orga jeten ubelaa
turpro
huet et
Virun e puer Joer beim
et
oj
um Stroossepr
oll.
Flughafen deelgeh

spuere vun erosioun

Hatt huet ëmmer dreckeg
Schong awer dofir
kloer Iddien.
Hatt wäert e
ise Projet
leeden.

INFOR

Loosst mech nach meng aner Kolleege
virstellen… si sinn déi Bescht!

Hien
Den
Ale
an amass imme
x as
Erste ns séie
s
lle vu
r
Mode am Progr
Hie fë
a
E
ller.
mmé R
esou snnt Daten a
ieren
Detek éier, datt h Statistiken
ien oc
tivserie
,
d
kéint d h als Ge éi mir brauc
ek
h
uerchg
oen! an enger en,

MATI

Dat héiert
sech gutt un.
Sief wëllkomm,
Alex.

K

Dofir wëlle mir
elo Mesuren huelen,
fir zukünfteg
besser kënnen
ze plangen.
Moien! Entschëllegt
mech, ech wor engem
ale Kolleeg begéint.
O! Hei kënnt onse
véierte Member!

géien hang

R
E
G
N
A
R

De Ben

ass e

rain.
um Ter
g
n
u
en am
r
a
f
ill Er
nnerung
v
Ä
i
z
é
n
d
,
a
n
te
uet g
n.
uerfeels
Hien h
at den Dhunn, schwätze
m
t
r
e
ä
Hie w observéiert
n
Bueden
formatioune
wäertvoll In mmelen.
ie
h
n
n
ka
u
sa
Eso
rmafrascht
iwwer de Pe

Fir de Landschaftsstabilitéits-Aspekt
vum Projet
ofzedecken...

N
O L O Gi

PHéi engem Buedeembuheartetng,rad
R
O
M
GEO s gären, op w rett, e Lach z
y ass

... d‘Tat

rp
es
Hatt we … Et ass ëmme
lt
g
e
n
p
u
p
z
t
trë
éieren.
ummese
fir d’Zesedem ze analys
vum Bu

Et gesäit aus, wéi
wann s du e gutt
Team häss.
Has de net gesot, et
wiere véier Leit an
dengem Team?

Ech mengen, ech hu fir dës Missioun e
richtegt Permafrascht-Superheldenteam u menger Säit, bal wéi eng Ekipp
vum Superjhemp …
Cool! Firwat nennt
der ons net ...

De Ben huet
dobaussen nach en
ale Kolleeg getraff.

Wann et do Grondäis
gëtt, da fënnt
hatt et!

Du kanns awer scho
mat den Erklärungen
ufänken.
- TiTillium fonT is used -
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noémie ross
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Permafrascht um Terrain: et gëtt vill ze dinn!
Mir hunn e Problem!
De Fred huet erëm
säin Daum gebrach!

Mir brauchen awer eng
komplett Ekipp um Terrain!
Well et ass vill ze dinn! Ausserdeem
kann et net sinn, datt mir nees
mat esou enger schlechter Saison
ofschneiden ewéi d‘lescht Joer.

Wat!?

Zenario an Zeechnungen

Do sinn ech mat dir averstan,
de Fred muss ersat ginn, mee…
… esou kuerz virum Ufank vun
der Saison huet jiddweree
schonn en anere Projet.

E kann net bei
eisem Projet
derbäi sinn.

noémie ross

Hm… okay… kennt dir iergenden aneren… deen sech
fir Wëssenschaft interesséiert… eng gutt Ausdauer
huet…

Jo, jiddwereen,
un deen ech denken, ass schonn
anzwousch
engagéiert.
Ech och.

Probéier,
hien ze
iwwerzeegen!

Pit, ech sinn iwwerrascht, datt
s du mir uriffs. Am Fong weess
ech näischt iwwer de Permafrascht an esou Saachen...

Zenario an Zeechnungen heta nääs

De Mister Science mécht e Reportage:
Majo, wou a da
elo de Permafrascht?

Den éischten Dag hu ech de
Wëenschaftler beim Saele
vun Date gehoef.

Do!

O!

… an
zwee
Äerm !?
Vläicht mäi Cousin Mateo…
Hien huet wëlles, Medezin
ze studéieren a verbréngt
och vill Zäit dobaussen.

Op engem Ris trëppelen

Weess de, Mateo,
d‘Aarbecht um Terrain
ass esou, wéi sech ëm
e Patient ze këmmeren.

Ech hat gehot,
këen eng
spektakulär
Foto ze knipsen.

En Äerdrutsch,
dn duerch d‘Entdë
vum Buedem
ausgeléist gouf.

Wat a
dat?

Aktivschicht,
déi am
Suer
entdt an
am Wanter
erëm fréiert

Opmaachen

Wat?

Ruff
en un!!
Allez
Allez!
Allez!

Wéi kann ech
iech do dann
eng Hëllef
sinn?

Okay, den Ënnerscheed ass, datt
een e Lach an de Buedem muss
bueren, fir Thermometeren ze
installéieren, déi Temperaturen
a verschiddenen Déifte
moossen a späicheren.
Datesammler

Thermistance

Jo… et ass ewéi wann de Buedem Féiwer hätt a mir missten
seng Temperatur moossen.

Zweetens, du weess jo, wéi
schwaach sech eng Persoun
fillt, wann se Féiwer huet… Dem
Buedem geet et genee esou!
Déi iewescht Schicht entdeet a
fréiert all Joer, déi Schicht nennt
een Aktivschicht.

D’Miessung vun där
Déift gëtt oft
widderholl.

Sou laang, bis mer
e gutt Bild vun der
Situatioun hunn.

E risege
Raster vun
100m x 100m!

A la
gt et!

Aktivschicht

Hu der
e Buerkär
erauskri?

Gutt
Aarbecht!

Dono kënnt en dankbaren, mee
schwierege Schrëtt: Prouwe
sammelen. Déi ginn dann an de
Laboratoire geschéckt, wou se
Firwat sees
analyséiert ginn.

de, datt dat
schwiereg ass?

Ech mengen,
en a ganz.

10 m

Mir wéilte gär d’Déckt vun
där Schicht erausfannen.
Sou vill Problemer kënnen optrieden an deem Prozess… Eng Prouf
kéint entdeeën, briechen, stieche
bleiwen. D‘lescht Joer huet e
Fuerscher bal seng
Han…

… euh, säin Handy verluer...
… wéi och ëmmer…
E puer Biller ginn och
gemaach, fir eng
2D-Duerstellung
vum Buedem an
engem Secteur
ze kréien.

WOW!
Schichten!

Dat doten
a Äis a
Sediment,
ge?

… fir halt e kompletten
Iwwerbléck ze kréien.

E fit
sech emol
schwéier
genuch un.

Jo, an och organescht Material
an aner Elementer.

net
gefruerenen
Ëergrond

O nee!

Fantastesch!
Weess de wat?

Temperatur,
Scans, Echantillonen, Patienteprofil… Dat
alles mécht
Sënn fir mech.

Ech sinn
derbäi!

Permafrascht,
bleift op
d‘mast
zw Joer
haeren
gefruer

Sou wéi eng Röntgen
oder e Scan…

Pssst !

Schlussendlech wieren nëmmen
Daten iwwer d‘Buedemstruktur
net genuch. Mir brauchen och
Donnéeën iwwer d‘Ëmgéigend,
esou wéi iwwer d‘Buedemfiichtegkeet, d’Lofttemperatur,
vum Schnéi…
d‘Déift

Mat beere
Buermaschie këe
mer och méi déif
bueren.

Also…

Huelt dir ëer
esou är Prouwen?

Wat eng Freed!
Endlech begéinen
ech dem Patient…

Mir këe
vläicht esouguer
Baktrien dra
faen, wa mer
erëm am Labo si.

No 3 Miioune
Joer ns
zum Liewen
erwächt!

Dat a
spaend!

Yes!
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Eng knubbeleg Strooss

Zenario an Zeechnungen heta nääs

En Duerf an
der zirkumpolarer Arktis.

Muer fänkt de
Streprojet un.

En Haus, dat un d'arktesch Ëmwelt
an un de Permafraschtbuedem ugepat a.

D’Loft, déi
ëert dem Haus fräi
duerchblose ka,
kit de Buedem ëer
eisem Haus an hält
en esou gefruer.

D’Edel, eng
Rangerin aus
der Arktis.

Muer
vläicht.

Däerf ech
matgoen?

Meng éischt
wëenschaftlech
Miioun!

Vergie net, da de als
Ranger esouwuel mat de Leit
aus dem Duerf wéi och mat de
Wëenschaftler wäerts
zesueschaen.

Aktivschicht, entdeet
am Summer a fréiert
am Wanter.
Pa op
dech op!

Hues de aes bei der?

Ranger-Hoodie,
schützt virun

So mol, wéi fir d’éischt dervu rieds gngen a,
fir déi Str hei nei ze mchen, a do net
och ees vu Fësch gesot gi?

Äddi!

Gefruerene
Buedem/Permafrascht:
Buedem, dee méi ewéi zwee
Joer laang stänneg ënner 0
Grad bleift.

Jo!

Gen, do a
et ëm d’Séien an
ëm d’Gesondht
vun de Fësch
gngen.

de Mustiken

Dës Struktur verhënnert, dass d'Haus
sech setzt, wann d‘Aktivschicht entdeet
oder de Permafrascht sech opléist.

Sonnebrëll

Rucksak:
Anti-Insekten
-Hiem, Pefferspray
géint d’Bieren,
Spektiv, Notizbuch

De yni,
och e
Ranger.

Flënt fir
Noutsituatioune
mat Bieren

Organescht
Material

salut
partner!

Dat a jo
éischter däi
Fachgebi.

Steng
Gudde
Moien!

heiansdo Äis
Walkie-Talkie

Sedimenter

Gummisstiwwele
fir an déi naass
Tundra

Däin neit Haus
gefält mer!

merci!

Der Rangererin hir Ausrüstung, fir hiert
Ëmfeld ze beobachten an ze geréieren.
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jo, An du kas
dech ëm d'Str
këeren.

Aua! Blöd
Mustiken!

Den Timur:
Biolog a
Geolog, en
alen Hues
an der
Wëenschaft

Da denk der wgl.
fir déi nächste Kéier
e Wanterprojet aus!

D’Tasha:
Geologin,
VermieungsSpezialistin

Ech froe mech, wéi dat sech nach
aes am Laf vun eiser Kaiär
wäert veräeren.
Aerdéngs!

Hey! Hei hu
ech an der Zäit
gefëscht!

D’Maria:
Ingenieurin,
Geologin,
Teamleader

Hm, et huet sech vies veräert,
zënter ech ugefngen hu, de
Permafrascht ze ëersichen.

Dem Timur seng gu al Zäiten

Schwätz de
vun der
Klimaerwiermung?

Ma déi huet sécher
en Impakt op d’Arktis
an op d’Fuerschung.

A den
Ëerschd
wierklech
esou grou?

An dësem groue Séi?

Hei huet sech och
vies veräert.

Gen!

haut

Et huet een d'Follge vum
Klimawandel manner gespuert

Nach ëmmer
Mustiken

De Klimawandel huet méi
staark Auswierkungen

En Entdungs-Äerdrutsch

Dës Äerdrutsche bilden sech am
Permafrascht, wa vill Äis op der
Plaz ass.

De Buedem entdeet
a gëtt onstabil

De Permafrascht war
méi stabil

D‘Vegetatioun verännert
sech a gëtt méi dicht

Se kënnen sech bis zu 10m
d’Joer vergréisseren.

Méi Fraen an der
Wëssenschaft

D'Konsequenze vun der Erwiermung fir d‘Stren um Permafrascht

Den erodéierte Permafrascht fléisst
iwwer eng Zort Bulliskanäl of, déi
doduerch entstinn, dass d‘Äis zu
Waasser gëtt.
D'Sedimenter, déi an de Séi lafen,
beaflossen d’Qualitéit vum Waasser
an hunn esou en Impakt op
d’Liewewiesen, déi am Séi wunnen.

Aktivschicht

Permafrascht

Wann d‘Temperatur vum
Buedem op iwwer 0°C
klëmmt, da schmëlzen
d‘Äiskristaller an
d’Waasser leeft of.
Entdeete Buedem kann
sech beweegen.

Organescht
Material,
Planzen a
Bakteerien

Äis

D‘Äiskäiler
wuessen, wann
d’Waasser an
d’Rëss leeft a
fréiert.

Donkel Stroossen
huelen d’Hëtzt vun
der Sonn besser op

de Permafrascht
entdeet méi séier.

Déi gouf et
virdrun hei net.

Mir muen d’Sch am A behalen
an d’Str verlën, wa et
riskéiert, geféierlech ze gi!
Hm.

Sedimenter

Net gefruerene Buedem
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O,
e Polarf!

Ech hu och
ees gesi!

Mënschen a Permafraschtbuedem

Permafrascht
kontinuéierlech
net kontinuéierlech
vereenzelt
punktuell

nordpol

Wat wäert wuel op der gemeinsamer
Soirée vun den Awuer
an de Fuerscher geschéien?

D’Déieren an der Arktis, déi sech veräert

Well et ëmmer manner Äis um
Mier gëtt, ginn den Äisbieren
hir Juegdgebidder och ëmmer
méi kleng.

Wéinst de Verännerungen an der Planzewelt
an dem Entdeeë vum Buedem kréien
d’Karibuhäerde Schwieregkeeten, Iessen
ze fannen.

Dowéinst hunn se ugefaangen,
u Land ze joen.

Bal véier Millioune Mënsche liewen an
der Arktis, dorënner och verschidden
indigeen Vëlker. Se sinn alleguer vum
Klimawandel an der Verännerung vum
Permafrascht betraff.
Wat a mam
groue Séi?

Mir siche Fräiwëeger, déi eis
hëefen, de Permafrascht ronderëm
d‘Str ze ëersichen.

Dn
och.

Et a gelungen, d‘Äisbieren
auerhalb vun hirem natierleche
Liewensraum ze gesi.

Kogen!

Maria!

Edel!

Ma sécher dat, och wa der
dat mscht scho ket.

Bis muer!

Gu
Nuecht!

O!

Seufz.

Salut

Wäerts du ons och
däi wëenschaftlecht
Equipement weisen?

Do a
d’Maria.

Auerdm gë et och vi
Leit, déi dir ees ier
d‘Veräerungen
an der Ëmgéigend
verziele këen.

Hao
yni!

Kot, mer bauen eist
Lager op an da gi mer
zesue bei eis hm
zu Nuecht ieen.

Saluti!
Schéin, iech
ze gesi!

Dat kléngt woerbar!
Merci!

Du ba awer
spéit un!

Entschëegt mech!
Mir hu nach e
Grifest geplangt.

A mer wäerte léieren,
wei n de Permafrascht
ëersicht.
Fir muer?
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Léiere mer
da och, wat e
Ranger mécht?

Ech soen lech
a Merci fir
d‘Ëerstëtzung
bei dësem Projet!

Wéi Dir scho wët, mue mer fir
d'éischt den Ëergrond ëersichen,
éier mer eis ierlën, wéi mer déi
Str ofséchere këen.

Wat a
dat?

Et a eng Aart Röngtemaschi fir de Buedem, e Buedemradar. D weist ëerschiddlechst Eegenschaften un...

Am Fong...
A dat eng
Méimaschi?

en
Owesie
er
fir Awu
a Wëen
r
schaftle

Gen! A mir wäerten e
Raster benotzen, fir
d‘Ierscht ze behalen.

Ech huelen un, da s
du méi Prouwen hei
am Gebi huele
wäerts.

Dofir huele mer Buedemprouwen an ëersichen
d‘Struktur an aner Eegenschaften.
Këe
mir dir
hëefen?

M da wäert
d‘Tundra jo voer
Lächer si!

... an domat d‘Zesuesetzung vum Buedem an op wéi
enger Déift sech déi nzel Schichte befaen.

Këe mir
probéieren?

Gesäis de dat?
Dat si Äiskäiler.

Kloer!

Keng Suerg, mir wäerten se
ofdecken a keng Spueren
haerlen.

Aktivschicht
Permafrascht

Permafraschtbuerung

Et ginn Tester, fir den Äisgehalt,
d‘Struktur an d‘Granulometrie vun
de Sedimenter sou wéi de
Kuelestoffgehalt an
d‘Konzentratioun vun aneren
Elementer ze ënnersichen.

Et sténkt
no faulen
Eeër!

Mir këen déi selwecht Lächer notzen, fir
Informatiounen ier Veräerunge vun
der Buedemtemperatur ze saelen.

Ënnerschiddlech
Materialie
reflektéieren
d‘Signal op eng
ënnerschiddlech
Aart a Weis, wat
et erlaabt, déi
ënnerierdesch
Struktur ze
dokumentéieren.

De Radar
schéckt
pulsaarteg
Wellen an
de Buedem

Dës Informatioune weisen, wéi sech verschidde
Gebidder ier d'Joren erwiermen.
Wéisou
mue mer
dat wëen?

De Buedemradar schéckt elektromagnéitesch
Ween an de Buedem

Aktivschicht

Permafraschtschicht

Eng Kette mat Thermistancen, déi
mam Datespäicher verbonnen ass

Mat de Resultater këe
mer d‘Stabilitéit vum
Ëergrond virauoen.

Date kënnen esou a
verschiddenen Déifte
gesammelt ginn.

Kas de mir
beim Séi
hëefen?

Ma sécher
dat!

Ech hu e Bt, dat mer benotze
këen, fir Prouwen ze huelen.
Flo!

Mch
et gu!

Temperaturmieung
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Mir gesi
eis!

Merci,
yni!

Mir gesi eis
um Duerest!

Brauche mer wierklech
a déi Etüden?

Aktivschicht ëer der Str

E Mouer fänkt un,
sech ze bilden

EN

FLUGHAF

BUEDEMPROUWEN UN
DE STROOSSERÄNNER

Ënner der Vegetatioun
ass d‘Aktivschicht
méi dënn

Aktivschicht

BESONNESCH PLAZ, DÉ
I
MÉI GENEE ANALYSÉI
ERT
MUSS GINN

Permafrascht

DUERF

N
VUN DE
ETÜDE
N DE
U
V
E
G
UN
N
ÄNNER
RATURE
E
MTEMP
E
D
E
U
B

KOMPLE
TT ANAL
YS
MAM BU
EDEMRA
DAR

Et a zwar vi, m et wäert d’Plangen
an d’Reparaturen un der Str méi
lcht mchen.

Et gi verschidde Méiglechkten,
d‘Temperatur ëer 0° C ze halen,
fir da de Buedem gefruer
bleift.

Dat gesäit
gu aus.

E puer
Méint
méi spéit.

Mir si pre, fir mam
Neiopbau vun der
Str unzefänken.

Eng Krt vun der Str a vum Fuerschungsplang

Däicher, duerch déi Loft stréimt,
fir de Buedem ofzekien

Aes
fäerdeg!

Also ka n d‘Fësch
ouni Bedenken ieen?

Analys vum Séi an der Gesondht vun de Fësch

Jo, dat
ka
n.

Ech wäert weiderhin
d‘Werqualitéit an d‘Fësch
am A behalen, fir sécherzegoen,
da n d‘Fësch ka ieen.

Kräsi

Nuj,
bal!

Gréisst vum
Gestengs
15-20cm Ø

Zousätzlech Sedimenter an
organescht Material fléissen
an de Séi

Elo këe mer
dokumentéieren,
wéi d’Ëmwelt op déi
nei Instaatioun
reagéiert.

Kräsi

Wanter – kal Loft bléist duerch d‘Réier ënner
der Strooss an zitt no uewen eraus. Esou gëtt
de Buedem ënner der Strooss gekillt.

Hëtztofleedung duerch
natierlech Konvektioun

Pu!

Säitlech Ofzochréier

Summer – d’Réier ginn zougemaach, fir
ze vermeiden, datt waarm Loft eranzitt.

Si schéngt jo mol
zefridden ze si!

Sedimenter

Waasserprouwe gi gefiltert,
fir d‘Sedimentkonzentratioun
ze moossen

Net gefruerenen
Ënnergrond
Permafrascht
Enn
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PERMAFRASCHT
kontinuéierlech
net kontinuéierlech
vereenzelt
punktuell
NORDPOL

FrozenGround

Cartoons

Duerch eng international
Kollaboratioun tëschent
Fuerscher a Kënschtler ass dëse
Comic iwwer de Permafrascht,
de Klimawandel am Norden
a d’Rendéieren entstanen!
AUGMENTED

REALITY

FROZENGROUNDCARTOON.COM
ISBN 978-99959-1-177-5

scannt den QR-code!

