
De Fuussbandwuerm ass e Parasit* a 
gëtt 2-4 mm grouss.

Kann ee mat Bieren de Fuussbandwuerm kréien?

Text: Jacqueline de la Gardelle

* E Parasit ass e Liewewiesen, wat op oder an engem anere Liewewiese lieft, well et do eppes ze friesse fënnt. De Parasit kann deem 
Liewewiesen, vun deem e lieft (deen nennt een och  Wiert) méi oder manner schueden. Parasiten, déi de Mënsch befale kënnen, sinn z.B. 

d‘Laus, d’Moustique, d’Zeck oder de Bandwuerm.

Ech 
liewen am 

Daarm vum Fuuss, hei 
fillen ech mech wuel an 

hei fannen ech mäin 
Iessen.

1/3 
vun eis si vum 

Fuussbandwuerm 
befall. Di meescht vun eis 
mierke mol net, datt an 
eisem Daarm ee mat 

ësst.

Wa 
mir bis 

Bandwuermlarven hunn, si mir 
ganz vill krank. Fir Fiiss, Muppen 

a Kazen ass et dann einfach eis ze 
fänken fir ze friessen. A wa si eis 
friessen, da friesse si natierlech 

d‘Wuermlarve mat.

Mmmmh, 
Mais sinn ze vill gutt, 

mat oder ouni Wuermlarven. Aus 
de Larven, entwéckele sech dann a 
mengem Daarm nei Fuusbandwierm. 

Och wa se Fuussbandwuerm heeschen, 
ass et hinnen egal, ob se an enger 

Kaz, engem Fuuss oder engem 
Mupp wunnen. 

Kann 
ech och de 

Fuussbandwuerm 
kréien?

De Fuuss ass dem Fuussbandwuerm 
säi Wiert.

Am Kaka vum befalene Fuuss kënne 
Bandwuermeeër sinn. Ee Wuerm leet bis 
zu 200 Eeër pro Dag.

Fir datt de Fuussbandwuerm vun 
engem Fuuss zum anere kënnt, brauch 
hien en Zwëschewiert. Mam Hambier 
kommen d’Eeër an d’Maus. An der Maus 
entwéckele sech aus den Eeër Larven, 
déi da liewenswichteg Organer befalen, 
z.B. d’Liewer.

De Mënsch ësst keng Mais 
mat Wuermlarven, dofir 

kann hien och kee 
Fuussbandwuerm 

kréien. 
Mee, de 
Mënsch ka 
Wuermeeër 

zou sech huelen, 
an dann, wéi 

d‘Maus, ganz vill 
krank ginn, wa 

sech dann 
d’Larven a 

sengen Organer 
entwéckelen. Dat kënnt awer seele vir.
De Mënsch kritt déi Eeër virun 
allem iwwert seng Hausdéieren, déi 
Wuermeeër um Pelz pechen hunn oder 
ganz seelen iwwert Uebst a Geméis, 
wat a Kontakt mat infizéiertem Fuusse-, 
Muppen- oder Kazekaka war.

Fir net a Kontakt mat 
Fuussbandwuermeeër ze 
kommen, soll een ëmmer
1. Reegelméisseg seng 
Hënn a Kazen 
entwuermen! 
2. Virum Iessen 
d’Fanger wäschen. 
Virun allem no Kontakt mat Hausdéieren.
3. All Uebst a Geméis aus Gaart, Feld 
a Bësch gutt wäschen ier een et ësst 
(Champignonen net wäschen, mee 
botzen). Besonnesch dat, wat no beim 
Buedem wiisst oder do louch. 
4. Wann een d‘Saache kacht, besteet 
keng Gefor, well d’Eeër stierwen of bei 
iwwer 60 Grad. Mee opgepasst, den 
Tiefkühler iwwerliewe se, si gi réischt futti 
bei -80 Grad.


