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A b r ë l l - J u n i

Mini-Chamäleon entdeckt

Verstengerte Pinguin entdeckt

Bëschwelt-am ‘natur musée’ vum 27. Abrëll bis 16. September 2012 

D’Lalumi a seng Frënn
5 Geschichte vun enger klenger Raup 
an hire ville Frënn, déi am Bësch, an der 
Wiss an um Séi vill opreegent Abenteuer 
erliewen.
Vum Paulette Thinnes-Kauffmann 
(Zeechnungen) a Luc Marteling (Texter).
Fir Kanner vun 3 bis 7 Joer. 
Bei den Editions Saint-Paul,19 Euro.

E Spadséiergank duerch d’Bëscher vun der Welt.

Och nom internationale Joer vum Bësch 2011 
huet d’Thema «Bësch» näischt u 
Bedeitung verluer. Dat weist 
elo déi nei Ausstellung 
«Bëschwelt» am ‘natur 
musée’.

Ronderëm 
de Globus 
bestëmme 
Bëscher, déi 
je no Klima 
a Buedem-
beschafen-
heet ganz 
verschidde 
sinn, d’Bild 
vu groussen 
Deeler vun 
eiser Äerd: een 
Drëttel vun der 
Landfläch vun eiser 
Äerd ass vu Bësch 
bedeckt, an dee suergt 
fir Sauerstoff a bitt Milliounen 
Déieren- a Planzenaarten en 
Doheem.

Op enger klenger Insel nërdlech vu 
Madagaskar hu Fuerscher e Mini-
Chamäleon entdeckt, dat knapp 2 
cm grouss ass an domat dat klengste 
Reptil vun der Welt ass. D’Chamäleon (fir 
Experten: Brookesia micra) ass am Dag 
um Bëschbuedem ënnerwee a schléift 
nuets op Planzen e puer cm iwwert dem 
Buedem. Am Moment ass leider nach net 
vill iwwert dëst Déier bekannt.

An Neiséiland ass ee verstengerte 
Pinguin fonnt ginn, dee viru 27 
Millioune Joer gelieft huet. De Pinguin 
ass vun de Fuerscher 

Kairuku 
genannt ginn, dat 
heescht an der 
Sprooch vun de 
Maori: den Taucher, 
dee mat Fudder 
heem kënnt. 
De Kairuku war 
ongeféier 1,30m 
grouss, e gudde 
Kapp méi grouss 
wéi de Kaiserpinguin, 
deen haut nach an 
der Antarktis lieft.

Petzi
Fir de Petzi a seng Frënn Pelle, Pingo a 
Séibier ass d’ganz Welt eng Spillplaz. 
Mat hirem Schëff ënnerwee erliewe si 
lauter lëschteg Abenteuer. 
22 Bicher - 22 Geschichten.
Vum Carla Hansen a Vilhelm Hansen
Fir Kanner vun 3 bis 7 Joer. 
Carlsen Verlag GmbH, ëm 5 Euro.

Foto: Frank Glaw, Jörn Köhler, Ted M. Townsend, 
Miguel Vences

An dëser Ausstellung léiere mer op eng flott 
Aart a Weis déi ënnerschiddlech Bëschzorte 
kennen. Faarweg, mat kuerzen Informationen, 

interessante Geschichten, ale 
Legenden a Mythen 

iwwer ongewéinlech 
Bëschbewunner a 

mat aprägsame 
Modeller gëtt den 

Tour duerch 
d’Ausstellung 
e flotte 
«Spadséier-
gank» 
duerch 
d’Bëscher 
vun der Welt. 
D’Ausstellung 
féiert net 

nëmmen an 
di einheimesch 

Buchebëscher 
oder 

Louhheckebëscher, 
mee och an 

tropesch Fiichtbëscher, 
Mangrovebëscher, boreal 

Bëscher, ... bis bei Bëscher ouni Beem. 

 D’Ausstellung ass an däitscher Sprooch.

Text: Sylvie Hagen, Claude Heidt, Patrick Michaely

Impressum:

Bicher: D’Lalumi an de Petzi
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Fränz, kuck mol, 
dohanne schwëmmt e 
Wuerm mat néng Aen.

Egal wat: ech si kee 
Wuerm mä eng Zort Fësch. 
An ech hunn een Nueslach 

an op all Säit een Aen a siwe 
Kiemelächer (dohanner 

leien ons Kiemen, mat deene 
mir ootmen).

So, Du bass jo 
net heihi geschwomm 
fir ons alles ewech 

z’ iessen?

Als erwuessen 
Néng-Aen iessen ech 

guer näischt méi. Ech 
sichen am Moment eng 
Fra, un där ech mech 

festsuckelen,  a 
soubal si d’Eeër an 
eng Kaul tëschent 

Steng geluecht huet 
stierwe mir zwee. 
Mä et gëtt ëmmer 
méi schwéier esou 
Plazen ze fannen.

 Weem sees d’ et?

Dat ass richteg. Mir hunn 
dee selwechte Problem. 
Mat all deem Dreck, deen 
de Mënsch an ons Baache 
schëtt ass schonns op 

ganz ville Plazen de Buedem 
vun enger décker Bullis-

Schicht zougestoppt.

Mä wat iessen 
dann deng Larven?

Ons Larven iesse 
just dat bescht aus 
der Baach: Algen an 

ofgestuerwe Planzen.

Léiwer si wéi ech. Wéi 
al ginn dann deng Larve 

mat deem ruppegen 
Iessen?

Normalerweis liewe 
Larven ongeféier 
5 Joer am Sand vu 

ganz proppere 
Baachen. Wa si zu 

erwuessenen Déiere 
ginn, entwéckele sech 

d’Aen an den Daarm 
verschwënnt. Dofir 
brauche mir näischt 

méi z’iessen.

Majo da vill 
Gléck bei der 
Sich no enger 

Fra. Äddi

Baach-Néng-Aen 
alias Bachneunauge 
alias 
petite lamproie de rivière
alias Lampetra planeri

Kënnen 12-17 cm grouss ginn.
Liewe just a proppere 
Baachen.
Zu Lëtzebuerg besonnesch 
an der Attert, der Äisch, 
der Waark an der Klierf.

Nueslach

Aen
7 Kiemelächer

2 Réckeflossen

Baach-Néng-aen

2 Baachfrelle begéinen engem Baach-Néng-Aen
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Vun deene schéinste Biller 
loosse mir Postkaarten drécken 
a maache sou Reklam fir de 
Schutz vun de Beien.

Da maach mat bei eisem flotte 
Molconcours. Dir kënnt eenzel 
oder als Klass matmaachen an 
ee vun deene ville flotte Präisser 
gewannen: 

Äert Bild kann op DinA4 oder DinA5 
gemoolt ginn. Op der Récksäit sollen 
Numm, Adress an Alter vermierkt sinn. 
Wann dir als Klass matmaacht, notéiert 
och den Numm vun der Schoul an der 
Léierin oder dem Schoulmeeschter.
 
Dir kënnt an dëse verschiddene 
Kategorie matmaachen:
6-8 Joer, 9-10 Joer, 11-12 Joer

D’Biller solle bis den 1. Juni 2012 un 
déi hei Adress geschéckt ginn:

Panda Club 
25,rue Münster 

L-2160 Lëtzebuerg

Dir kënnt se awer och selwer am Musée 
laanscht bréngen an an der Receptioun 
ofginn.

Et gi vill flott Technike mat Wuessfaarwen, 
déi dir benotze kënnt, sou schafft dir och 
direkt mat engem Beieprodukt. All aner 
Technike sinn awer och erlaabt.

Et gëtt eng ganz Rëtsch Kënschtler, 
déi sech mat Beien oder Blumme 
beschäftegen … och do kann ee sech 
inspiréieren (z.B.Laurence Rogez, Joseph 
Beuys, Georgia O’Keeffe …) oder déi 
Technike mat Beiewuess benotzen, wéi 
de lëtzebuerger Moler Ott Neuens.

Souguer al 
Fielsmolereie stelle 
scho Beien an Imker 
duer. Dir kënnt awer och bei 
verschiddenen Aktivitéite vum 
Panda Club matmaachen, 
wou mir dann zesumme 
molen.
Fir eventuell weider 
Informatiounen oder Rotschléi 
bei der Ausféierung kënnt 
dir Iech melle beim Michelle 
Grosbusch  tel. 728054 /
691 795968.

eng Visite 

beim Imker wa 

geschleidert gëtt

eng Visite am 

Centre d’accueil 

zu Manternach 

oder am Musée 

zum Thema Beien 

a Bléien

eng Rees 
mam Panda-

Club oder mam 

Science club 

Hunneg fir 
jiddfereen dee 

matmécht 

e Postkaarte-set 

Käerzenzéien een Insektenhotel

D’Gewënner vun eisem Molconcours 

ginn an eisem 100. Panewippche 

presentéiert.

Bass du tëschent 6 an 12 Joer?

Maacht mat beim Molconcours: 

Beien a Bleien,

vu Panda-Club an ‘natur musée’!

'
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Beiewuess

D’Beie kënnen hiert 
Baumaterial selwer 
produzéieren. Si hunn 
Drüsen aus deene 
se Wuess kënne 
schweessen. Déi 
Drüse sinn op der Bauchsäit vun de leschte véier Hannerleifsréng. 
Duerch fein Poren gëtt fir d’éischt de flëssege Wuess no bausse 
geschweesst a kënnt dann als kleng durchsiichteg Plättercher tëschent 
de Schuppen ervir. Da gëtt de Wuess mat den Hannerbeen geholl 
a bis bei de Mond gefouert. Do gëtt en dann zu engem Klëmpche 
geformt an da fir de Wabebau benotzt.

Mir benotze Beiewuess fir Käerzen, Wuessfaarwen, Miwwel-a 
Liedercreme, Kosmetik wéi z.B Seef, Shampoo, Lëppestëft, …

Bei der Wuess-Waasser-Molerei 
muss du wëssen, datt Wuess d’Waasserfaarwen 
ofstéisst.
All Strécher déi s du mat der Wuessfaarf op däi 
Pabeier mools, bleiwen onverännert, wann s du 
dono mat Waasserfaarwen driwwer mools.
Mol also fir d’éischt däi Motiv mat Wuessstëfter op 
een Zeecheblat (am beschten Aquarellpabeier).
Iwwermol dann dat ganzt Bild mat Waasserfaarf 
oder mat Planzefaarwen, wéi z.B. Hielennerjus.

Wuessfaarwe-
Rëtzbild 

Kräftege Molpabeier 
iwwermols du 

mat enger 
décker 
Schicht 

aus helle Wues-faarwen. Dono bemol 
dat ganzt Blat mat engem breede 
mëlle Pinsel mat däischterer Plakatfaarf. 
Vun der Wuessfaarf däerf kee Pinktche 
méi ze gesi sinn. Lo muss d’Plakatfaarf 
gutt dréchnen.
Da kanns du ufänken deng Zeechnung 
mat z.B enger Picknol oder enger 
Schéier ze krazen oder ze rëtzen. Do 
wou d’Plakatfaarf weggekraazt gëtt, 
kommen d’Wuessfaarwen rëm zum 
Virschäin.

Kritzelbeien

Des Technik huet zwar näischt mat 
Wuessfaarwen ze dinn, stellt awer ganz 
gutt dat wibbelegt Schwirre vun de 
Beien duer.
Du brauchs just e Bic a krotzels dir deng 
Bei zesummen.

De Panewippchen 1/2012
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Molconcours

Mole mat Wuessfaarwen: Du 
brauchs: kräftegen Zeechepabeier, 
Wuessfaarwen (Blöckercher oder Stëfter).
Wuessfaarwen eegne sech besonnesch  
 fir groussflächeg a faarweg Biller.

D’Mole mat Wuessfaarwen huet eng 
ganz al Traditioun.
Al réimesch Mumienportraiten si mat 
Wuessfaarwe gemoolt ginn. Dobäi 
goufe Pigmenter mat waarmem Wuess 

gemëscht. Dat gouf eng déck Faarf, déi 
mam Spachtel opgedro gouf.
Dës Technik nennt een och nach 
Enkaustik.
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experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren

Text: Sabine Goerens

"Mendiants" 
Du brauchs:
250 gr Schokelashuesen, 50 gr geschielte 
Mandelen, 50 gr Hieselnëss, 50 gr a Stécker 
geschnidde gedréchent Aprikosen, Figen oder 
Dattelen, 50 gr Roséngen.

Schmëlz deng Huesen am Bain Marie oder 
an der Mikrowell. Maach elo mat 2 Läffele 
kleng Kéipercher op Bakpobeier. Dréck 
se liicht platt, a verdeel däin Uebst drop. 
Dréck d’Uebst e bësse fest, datt et och 
gutt peche bleift.  

"Sandrous" aus Schokela
Du brauchs: 150 gr Schokohuesen, 1 Päckelche 

Vanillzocker, 100 gr Cornflakes

Schmëlz deng Schokohuese mam 
Vanillzocker am Bain-Marie oder an der 
Mikrowell. Schëdd d’Cornflakes dobäi 
an hief se lues ënnert de Schokela, 
bis de keng Cornflakes méi gesäis. Mat 

zwee Kaffisläffele méchs du Kéipercher 
op de Bakpobeier. Looss se eng Stonn 

ofkillen. Mmmmh!

Et ginn net nëmme Schokelas 
Sandrousen: an der Natur si 
"Sandrousen" bizarr Kristallformatiounen, 
déi meeschtens an der Wüst entstinn.  
Déi am Waasser opgeléiste Salzer an de 
Wüstesand ginn zu Kristaller. An dësem 
waarmen an dréchene Klima verdonst 
d’Waasser an et entsti mam Sand 
zesummen esou "rouseförmeg" Kristaller.

Schokohueserecycling     

Kniwwel säiten***

a mam 2te

Féisschen dat 
selwechtmaachen.

den 2te Flillek
och ëmdiebelen

Huel e véiereckegt Stéck Pobeir a fal et an 2

Pobeiers Dickelchen

ëmdréinen!!
  hin an hier  di

eb
el

en

hin an hier 

diebelen

au
se

rn
ee

n 

drécken

erandiebelen

er
an drécken a

us
e

rn
ee

n drécken

ëmdréinen

Wikipedia: Didier Descouens 

Sandrous



Du kenns 

bestëmmt d’Geschichte 

vum Petzi, dee mat senge Frënn dem 

Seebär, der Schildkröt, dem Pelikan an nach 

e puer aneren, vill Aventuren erlieft. An ëmmer 

wann hien no esou enger Aventur ërem Heem 

kënnt, da mécht dem Petzi seng Mamm ganz vill 

Paangecher fir si allegueren. Sie baakt richteg Tierm. Déi 

ginn da mat vill Gebeess giess.

Mir wollten an der Schoul och esou ee  risegen Tuerm baken.

Leider as et ni een Tuerm ginn. Well soubal ee Paangech fäerdeg war, 

ass en och scho giess ginn. Mir hu Schokela, Hunneg, Zocker oder 

Gebeess drop gemaach. Gebak hu mer mat zwou verschidden Zorte 

Miel, Spelzmiel a Weessmiel.

D’Pan waarm maachen, e Schotz Ueleg dra verdeelen.

Eng hallef Louche Deeg an d’Pan schëdden a verdeelen.

Bake loossen an ëmdréinen. 

Kuerz op dëser Säit bake loossen.

Aus der Pan eraushuelen, op een Teller leeën, entweder Gebeess, 

Hunneg, Zocker oder Schokela drop maachen an iessen.

 
 

An dat schmaacht!!!

Fir 12 Leit brauch een:

600 g Miel

8 Eeër
1 Téiläffel Salz

1 Téiläffel Zocker

1 Liter Mëllech

E bësse Spruddelwaasser.

D’Zoutate 

ginn an enger grousser 

Schossel gemëscht.

Gëff fir d’éischt d’Miel an d’Schossel, 

maach eng Kaul dran a gëff d’Salz an 

d’Eeër dobäi. Gutt réieren. Schëdd no an no 

d’Mëllech dobäi. 

Zum Schluss ee Schotz Spruddelwaasser.

An dat ass et schonn.

    

Pa
an

gecher baken

Du brauchs: 
Krepppobeier, 
Päifestëppler, 
elastescht 
Floristikband
(kritt een am 
Bastel-Gaarden-
Handwierkbuttek). Schneid fir eng Blumm 6 rechteckeg 

Stécker Krepppobeier.
verdréin all Stéck emol an der Mëtt … … a fal et op d’Halschent

Pëtz an der Halschent 
zesummen …

… a verdréin et. Elo hues du ee 
Bléieblat.

Maach 6 esou 
Bléieblieder.

Diebel e Päifestëppler an 
der Mëtt, lee 3 Bléieblieder 
ronderëm an ëmwéckel se 
mat Pechpobeier.

Do ronderëm setz 
de déi aner 3 
Bléieblieder.

Wéckel Pechpobeier ronderëm 
d’Stiller vun de Bléieblieder a 
schonn ass deng Krokus fäerdeg. 

De Panewippchen 1/2012
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Krokussen     
Kniwwel säiten***

Féisschen dat 

ëmdréinen!!

Krokussen: Michelle Grosbusch



Drénkwaasserschutz zu Lëtzebuerg

 2/3 

Grondwaasse
r

 1/3 

Sta
uséi

Zu Lëtzebuerg ginn all Dag 
ongeféier 117 Millioune Liter 
Drénkwaasser gebraucht; dat ass 
esouvill Waasser wéi an 135 grouss 
Schwämme passt. Een Drëttel vun 
dem Waasser wat d’Leit um Krunn 
zape staamt aus dem Stauséi, 
déi aner zwee Drëttel kommen 
aus Waasserreserven, déi déif am 
Buedem leien, dem sougenannte 
Grondwaasser.

Wat ass Grondwaasser 
eigentlech? Reen, deen op de Buedem 
fällt, verschwënnt lues a lues am 
Buedem an zitt ëmmer méi déif duerch 
Gestengsschichten. De Sandsteen zum 
Beispill ass e Steen, deen d’Waasser gutt 
duerch léisst. Wann d’Waasser awer op 
eng Schicht Lehm trëfft, kennt et net 
méi weider. Et sammelt sech also an der 
Gestengsschicht, déi iwwert dem Lehm 
läit, an dësem Fall dem Sandsteen. Dee 
suckelt sech voll mat Waasser e bëssi 
esou wéi e Schwamp; dat nennt den 
Expert dann d’Grondwaasser. 

D’Grondwaasser sicht no Weeër fir aus 
dem Buedem eraus ze kommen; well 
et net no ënnen duerch de Lehm zéie 
kann, fléisst et soulaang iwwert de 
Lehm weider bis et duerch eng Spléck 

erauslafe kann. Déi Rees vum Waasser 
duerch d‘Gestengscouchen ka vill 
Joeren daueren, an do wou et dann 
aus dem Buedem erauskënnt, entsteet 
eng Quell.  
Fréier sinn d’Leit bei d’Quellen hiert 
Drénkwaasser siche gaangen oder 
hunn do hir Wäsch gemaach. Haut 
gëtt d’Quellewaasser iwwer Leitungen 
a Basénge bis an ons Haiser gefouert, 
wou mir just nach brauchen de Krunn 
opzedréien.

Bal dräi Véierel vum Grondwaasser 
fënnt een zu Lëtzebuerg do, wou mer 
Sandsteen am Ënnergrond hunn, 
wéi zum Beispill am Mëllerdall. De 
Sandsteen ass nämlech net nëmmen 
e gudde Reservoir, mee och eng Zort 
Filter. Wann de Reen am Buedem 
verschwënd, zitt och Knascht, dee 
sech mam Waasser vermëscht huet, 
mat an den Ënnergrond. En Deel vun 
dësem Knascht gëtt vum Sandsteen 
aus dem Waasser erausgefiltert, mee 
et kënnt fir, datt awer nach Knascht de 

Wee bis an d’Quell fënnt. Wa mir 
dëst knaschtegt Waasser géifen 

drénken, géife mir zimlech 

sécher krank ginn. Dofir ënnersiche 
Spezialisten ëmmer nees d’Qualitéit 
vum Quellewaasser a soen ons 
wéini mir et op kee Fall méi 
drénke sollten. 

Mee Schold u knaschtegem 
Waasser ass wéi sou dacks virun 

allem de Mënsch. Mir 
geheien Dünger op 
d’Felder an an de 
Gaart, versprëtze Gëft, 

fir datt keen Onkraut wiisst a 
keen Ongeziefer opkënnt. 

Fir besser op d’Grondwaasser 
uecht ze ginn an esou méi proppert 

Drénkwaasser ze kréien, gouf e Gesetz 
gemaach, wat seet, datt ronderëm all 
Quell wou Drénkwaasser gezaapt gëtt, 
muss eng Schutzzon kommen an deeër 
verschidde Saachen erlaabt an anerer 
verbuede sinn. 
D’Waassergesetz, wéi dëst Gesetz 
genannt gëtt, ënnerscheed tëschent 
dräi verschiddene Schutzzonen:

Schutzzon 1: Am Ëmkrees vun 
10 bis 20 Meter iwwert der 
Quell dierf absolut näischt 
um Buedem gemaach 
ginn; et dierf weder 

geplout, nach 
gedüngt, nach 

driwwer gefuer 
ginn. Am beschte soll en 
Zonk ronderëm dës 

Zon gemaach ginn, 
fir datt do keng 
Dabozegkeete 

geschéien.
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Drénkwaasserschutz zu Lëtzebuerg
Schutzzon 2: Fir d’Gréisst 
vun dëser Zon ze 
bestëmmen, kucken 
d’Experte vu wéi 
engem Punkt op 
der Uewerfläch 
d’Waasser 
50 Deeg 
brauch fir duerch 
de Sandsteen an iwwert 

d’Grondwaasser bis 
an d’Quell ze kommen; 
bis op dee Punkt reecht 
dann d’Schutzzon 2. 
An enger Schutzzon 2 

dierf ee keng Kanalisatioun leeën, 
kee Mazoutstank opstellen, natierlech net 

düngen oder Gëfter versprëtzen. 
Och sollten hei keng Schof an 
d’Wise gelooss ginn, well si 
Bakterien ausscheeden, 
déi d’Mensche krank 
maache kënnen.

An dëser Schutzzon ginn et 
heiansdo Plazen, wou de Sandsteen 
am Ënnergrond ausernee gebrach ass, e 
bëssi esou wéi e Schwamp, deen ausernee 
gerappt gouf. D‘Splécken, déi do entstinn, 
nennt de Fachmann Klëften. De Problem 
mat deene Klëften ass, datt 
d’Waasser hei net gefiltert 
gëtt an de ganze Knascht 
besser bis an d’Quell 
komme kann. Dofir muss 
do besonnesch gutt 
opgepasst ginn an 
et musse speziell 
Moossnahme 
geholl ginn. Den 
Expert schwetzt 
da vun enger 
Schutzzon 
2-V1.

Schutzzon 3:  Zu hir zielt 
de ganze Rescht vum 
Anzugsgebitt vun der Quell, 
dat heescht all déi Wisen, Felder 
a Bëscher vu wou all Reendrëps déi 
am Buedem verschwënnt, bis bei 
d‘Quell transportéiert gëtt. Hei däerf 
zwar gedüngt ginn, mee nëmmen 
ënnert verschiddene Konditiounen. 
Dat selwecht gëllt och fir d’Versprëtze 
vu Pestiziden; dat si Gëftstoffer, déi 
géint onerwënschten Insekten oder 
Planzen op de Felder verbreet ginn. Dës 
Schutzzon ass och immens wichteg, well 
an Dünger a Pestizide Stoffer dra sinn, 
déi ganz laang Zäit brauchen, ier se 
ganz aus dem Buedem erausgewäsch 
sinn. Dat bedeit, datt eng Quell, 
déi duerch esou Stoffer (z.B. Nitrat) 
verknascht ass, Joere brauch fir nees 
ganz propper ze ginn.

D’Spezialiste vum Waasserwirtschaftsamt 
a vun de Gemenge kontrolléieren dës Schutzzonen a si 
suergen dofir, datt mir och an Zukunft nach genuch proppert 
Drénkwaasser hunn. 
Du kanns hinnen awer dobäi hëllefen andeems du deng 
Eltere frees fir keng Gëftstoffer oder Dünger 
méi am Gaart ze verstreeën!! 

Dës Foto vum Henri Sibenaler weist eng déif Spléck am 
Sandsteen, 
déi am 
Mäerz 2001 bei engem 
Chantier um Bridel fonnt 
gouf. Se wor annerhallwe Meter breet 

an net manner wéi 15 Meter déif, sou datt ouni Problem e Mann konnt eraklammen. Am Sandsteen sinn 
esou Klëfte näischt Ongewéinleches. Se si 
viru laanger Zäit schonns duerch Bréch am 
Sandsteen entstanen an hu sech duerno lues a 
lues mat Sand gefëllt. Sou kënnt et och, datt mir 
esou Splécken net op Schratt an Tratt begéinen 
oder esouguer drafalen. Um Bridel awer wor 
eng grouss Waasserleitung, déi do am Buedem 
louch, geplatzt an huet de Sand aus der Spléck 
ausgespullt; iwwreg blouf e gellegt Lach.

Eng Spléck am Buedem!

(Photo: Henri Sibenaler) Source: Archive Wort
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Jo, dir hutt richteg gelies; mir schwätzen 
hei iwwert Fëschtrapen. Lo kann ee sech 
natierlech froen, ob mir nach ganz 
liwwereg sinn, well mir wësse jo 
alleguerten, datt Fësch keng Been a 
keng Féiss hunn, wat solle se dann do 
mat Trape maachen? 

Majo Fëschtrapen heeschen eigentlech 
just Trapen, sinn awer keng. Et si Weeër, 
déi de Fësch et erlaben, grouss 
Niveausënnerscheeder wéi zum Beispill 
eng Staumauer ze iwwerwannen 
oder awer geféierlech Plaze wéi 
Waasserturbinen ze ëmschwammen.

Et muss ee wëssen, datt 
d’Fësch net hiert Liewe 
laang op enger Plaz am 
Floss oder der Baach 

bleiwen; nee, 
si loosse 
sech 

vum 
Waasser drei-

wen a verschiddener 
vun hinne schwammen esou bis 

an d’Mier.

Dir hutt bestëmmt schonns eemol vun 
der Rees vum Saumon héieren. Hie 
kënnt an engem Floss op d’Welt, léisst 
sech da bis an d’Mier dreiwen a wann e 
grouss a staark ass, mécht hie sech op 
de Wee vum Mier zréck op déi Plaz wou 
hie gebuer gouf; hie schwëmmt also de 
ganze Wee zréck géint d’Stréimung. 

An onse Flëss sinn et Saumon, éil,
Baarf, Minn, an Nues, déi och eemol 
géint de Stroum schwammen an déi 
grouss Problemer kréien, wann, wéi op 
der Musel oder der Sauer, op eemol 
e Wier, also eng kleng Staumauer am 
Wee steet. Si kënnen net esou héich 
sprangen a kommen dann net méi 
weider. Dofir hunn d’Experten sech eng 
afale gelooss; si bauen niewent der 
Staumauer e klenge Niewenaarm vum 
Floss mat engem Fëschwee oder 
enger Fëschtrap. 

Hei ginn et verschidde Modeller: et 
kann eng schif Fläch sinn op deeër 
déck Steng leien a wou genuch 
Waasser driwwer fléisse ka fir e Fësch 
fir kënnen dran ze schwammen. Déi 
déck Steng briechen d’Stréimung e 
bëssi an de Fësch kann och eemol 
op halwem Wee am Schutz vum Stee 
raschten. Dat nennt den Expert dann en 
natierleche Fëschwee. 

Dacks ass awer de Wier vill ze héich 
fir donieft en natierleche Fëschwee 
unzeleeën a sou bleift nëmmen nach 
de Bau vun enger Fëschtrap. Eng 
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Fëschtrap muss ee sech virstelle wéi 
eng sëllege Baséngen, déi versat 
hannerenee getässelt ginn. Esou kann 
de Fësch vun engem Baséng an deen 
doriwwer sprangen, ähnlech wéi mir 
e Fouss nom aneren op de nächsten 
Träpplek setzen, wa mir d’Trap eropginn. 
Dëst erkläert dann och den Numm.

Bei ons fënnt een esou Fëschtrapen un 
der Sauer bei Rouspert an op 
der Musel bei de Schleisen. 
Si kënnen awer nëmmen da 
fonktionnéieren, wa si net 
verknaschten duerch 
Sand, Blieder oder Holz 
wat an d’Basénge 
fällt. Och muss 
ëmmer genuch 
Waasser 
duerch all 
Baséng 
duerch-
fléissen, net 
datt d’Fësch 
op eemol 
an engem 
dréchene 

Baséng landen. Hei muss also ëmmer 
dono gekuckt ginn, sollen déi Trapen da 
fonktionnéieren.
 

An deenen nächste Joer wäerten 
d’Fëschtrapen un der Musel nei 
gemaach ginn fir de Fësch d’Reesen 
nees e bëssi méi liicht ze maachen.

Saumon = Lachs, éil = Aal, Minn =Döbel,
Baarf = Barbe, Nues = Nase
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Ech liewen um Kapp, an den Hoer.

Ech liewen héchstens 30 Deeg. An 

deeër kuerzer Zäit hunn ech awer vill 

Nowuess, well ech leeën tëscht 150 an 

200 Eeër.

Mir brauchen de Mënsch fir ze liewen. 

Dat eenzegt wat mer iessen ass 

Mënscheblutt. Dat suckele mer duerch 

d’Kapphaut.

Heiansdo veriere mer eis. Da si mer op 

e Stoffdéier, eng Mutz oder e Canapé 

geklotert. Dat ass meeschtens eise 

sécheren Doud, well do fanne mir 

näischt fir z’iessen an da stierwe mer 

schonn no kuerzer Zäit un Honger.

Hei an Europa iwwerdroe mir keng 

ustiechend Krankheeten. Mee well d’Leit 

sech dacks mat ongewäschene Fanger 

um Kapp krazen, kënne sech kleng 

Wonnen entzünden.

Kuerz oder laang Hoer, krauseleg oder glat, blond, brong, rout, 

schwaarz, gefierft oder gro, dat ass eis egal.

Wann ech ongeféier 10 Deeg al 

sinn, leeën ech meng 

éischt Eeër, och Nissen 

genannt. Déi pechen 

ech un den Hoer 

fest, am léifsten do, 

wou et kuscheleg 

waarm ass, an 

der Akaul a 

ronderëm 

den 

Oueren. 

No 7 bis 8 

Deeg krauchen 

da meng Kanner 

aus den Eeër.

Ech sinn nëmmen 
3 mm grouss, sou 
grouss wéi de Kapp 
vun engem Fixspoun.

Mir si Championen am Krabbelen, am Kloteren an am 

„Unhoerfesthalen“. Anescht wéi Fléi kënne mir net sprangen. 

Dofir komme mer nëmme vun 

engem Kapp op deen aneren, 

wann d’Käpp oder d’Hoer 

zesummekommen.

De Panewippchen 1/2012De Panewippchen 1/2012Text: Jacqueline de la Gardelle

D’Kapplaus, 
 en treien an zéie Begleeder vum Mënsch

Honger!

Niam!

Ech si frou mat 
Kanner, well déi strecken 
ëmmer hier Käpp ganz 

no zesummen!

Jo, ech si schonn en 
zimleche Plogeescht.

Mir sinn 
eng dichteg 

Famill, 
an ëmmer 

zimlech 
hongereg.



Bääääh!

Och zu Lëtzebuerg fillt meng Famill sech 

richteg wuel. Och wann net all meng 

Kanner wäerten iwwerliewen. 

Well déi Mënschen hu sech allerhand 

ausgeduecht fir eis lass ze ginn.

Sou fäerten ech d’Anti-Laus-
Shampoingen, déi den Apdikter 

verkeeft. Déi bréngen eis mat grousser 

Wahrscheinlechkeet all ëm! Nëmme 

wa vergiess gëtt, d’Behandlung ze 

widderhuelen, hu mer eng Chance. 

Well no enger Woch sinn eis Kanner aus 

de leschten Eeër gekrabbelt, déi mer 

geluecht hunn. Déi maachen da weider 

mam Bluttgesuckels a mat Eeërleeën.

Eng aner Plo sinn d’Laiskämm! Mat 

deene kämme si eis aus hieren Hoer, an 

och eis Kanner hu keng Chance. 

Ganz Schlauer maachen och nach 

en Hoerbalsam dran, da flutscht de 

Kamp nëmmen esou 

duerch d’Hoer - a 

mir mat.

An eise Länner läit d’Heefegkeet vun de 
Kapplais bei de Kanner tëschent 2 an 20%, 
typischerweis a Form vu klengen Epidemien, 
do wou vill Kanner zesumme sinn (Schoul, 
Maison relais etc.)

Kapplais kënnen net sprangen a si 
verdeelen sech net iwwert d’Loft. Si krabbele 
vun Hoer zu Hoer a kënnen dofir nëmmen 
iwwerdroen ginn, wann d’Käpp no beienee 
sinn. Eng Verbreedung iwwert Mutzen, 
Kappkëssen, Canapéen, etc. ass extrem 
seelen, well si net laang iwwerliewe kënnen, 
wa si net op engem Kapp sëtzen.  

Bei Medikamenter, wéi speziell 
Shampoingen, loosst Iech vun äerem 
Dokter, Aptikter oder dem Personal vun der 
Schoulmedezin beroden. Et ass wichteg 
d’Mëttel genee sou ze benotzen, wéi et op 
der Notice steet. D’Behandlung muss an der 
Regel widderholl ginn, well d’Mëttel zwar 
d’Lais awer net d’Nisse futti man. Haalt Iech 
onbedéngt dorunner!

Kämmt déi naass Hoer, am beschte mat 
Hoerbalsam (Pflegespülung), grëndlech a 
Putsch fir Putsch mam Lauskamp duerch. An 
zwar vun der Behandlung un all 4 Deeg an 
dat 14 Deeg laang. 

Dat Wichtegst ass, d’Verbreede vun de Lais 
ze verhënneren! Dofir mussen déi Betraffe 
mat Shampoing a Lauskamp behandelt 
ginn fir d’Lais lass ze ginn.

Donieft kënnt der da Mutzen, Bettgezei, 
Petzien etc. wäschen oder d’Saachen 3 
Deeg a verschlosse Plastikstuten apaken 
oder 24 Stonnen an den Tiefkühler leeën. 
Da sinn d’Lais sécher futti.

Kontrolléiert nach eng Kéier no puer Deeg 
ob d’Lais och wierklech all fort sinn. Wann 
net, da behandelt nach eng Kéier.

Wann äert Kand sech um Kapp kraazt, da 
kuckt onbedéngt, ob Lais do sinn. Kuckt 
och bei senge Geschwëster a bei Iech 
selwer. Wann der Lais fannt, behandelt déi 
Betraffen esou wéi uewe beschriwwen. Well 
d’Lais gi vun eleng net fort!

Sot weg Bescheed an der Schoul oder an 
der Maison relais, fir datt do di noutwenneg 
Moossnahme kënne getraff ginn.
 
Nëmmen zesumme gi mer se meeschter!
Trotz all eise Beméiunge wäerten se awer 
ëmmer rëm optauchen, well am Fong 
gehéiere se zum Kannerliewen derzou.

Vill Leit mengen, datt mir am léifste 

bei deene Mënsche liewen, déi sech 

net genuch wäschen. Dat stëmmt net! 

Bueden, Hoerwäschen oder waarm 

fönen, dat mécht eis guer näischt aus. 

Scho säit Mënschegedenke liewe mir 

op de Mënschekäpp an zwar op der 

ganzer Welt! Fuerscher hunn eis op 

Mumien fonnt an a Kleederreschter, déi 

10.000 Joer al sinn. An ale Griewer hu se 

och Laiskämm fonnt.

Hausdéieren iwwerdroe keng Kapplais!

All Mënsch ka Kapplais kréien! Et ass keng 
Fro vu Kierperhygiène oder Kappwäschen!
Wéinst de klenge Verletzungen duerch 
d’Kapplaus beim Bluttsuckelen bäisst 
d’Kapphaut. Wann ee sech da kraazt, 
kënnen di kleng Wonne sech infizéieren.

An eise Géigenden iwwerdroen d’Kapplais 
keng Krankheeten! Déi Erreeger, déi si 
kënnen iwwerdroen, wéi Fleckféiwer, 
kommen hei net vir.

Kapplais ze hunn ass näischt 
Ongewéinleches. An Enquêten guff 
erausfonnt, datt 80% vun de Kanner a 
Frankräich eng Kéier an hirem Liewen 
Kapplais haten.

A Südostasien ginn d’Leit geloossen 
mat de Plogeeschter ëm. Si kennen 
a benotzen och Antilausmëttel a si 
lause sech ganz entspaant an der 
Öffentlechkeet. Hei e puer Fraen am 
Lumphinipark, matten am Zentrum vu 
Bangkok, déi sech mat enger Pincette 
Leis aus den Hoer plécken. 
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Text: Yolande Wagener

Informatiounen, net nëmme fIr déi Grouss
Mëttel géint d’Lais Verhalensregele bei 

Lausbefall:

Ka mol ee mech 
krazen …

Hëllef!

Ech sinn eng propper 
Laus, déi gutt richt, well 

ech ginn all Dag mat 
Schampoing gewäsch.



An enger Hierschtkueben-Kolonie ass 
de ganzen Dag eppes lass. D’Kueben 
aus der Kolonie, déi sech all kennen, 
schwätzen de ganzen Dag mateneen 
oder reege sech iwwert den Noper op, 
dee probéiert Äscht aus hirem Nascht ze 
klauen.

Wéi kritt e Bëschkueb eng déck Noss 
ouni Nossknacker op? Ma ganz einfach 
d’Noss an de Schniewel huelen, an 
d’Luucht fléien a se op eng Strooss oder 
en décke Stee fale loossen. Meeschtens 
platzt d’Schuel op an de Kueb brauch 
just nach d’Noss z’iessen.  Zu München 
hunn d’Bëschkueben awer nach e 
besseren Trick fonnt.  Ass d’Luucht fir 
d’Foussgänger gréng, fléien d’Kueben 
iwwert den Zebrasträif a loossen d’Noss 
falen. Op engem Bam oder Poteau 
gëtt duerno gerascht an den Autoen 
nogekuckt. Ass d’Foussgänger-Luucht 
erëm gréng, ginn d’Kueben déi vun den 
Autoen zerquetschten Nëss siche fir se 
dann a Rou z’iessen.  D’Dschungelkuebe 
vun Tokio kennen dëst Spill iwwregens 
och schonns ganz laang.

Zu Tokio haten d’Dschungelkuebe 
Problemer fir genuch Material (kleng 
Äscht) ze fannen, fir hir Näschter ze 
bauen. Bis si Kleederbigelen aus 
Drot entdeckt hunn (déi sinn op all 
Balkon a Japan ze fannen). Mat dem 
Schniewel léisst den Drot sech liicht 
béien an et ginn Näschter gebaut, 
déi bommesécher sinn. En Nascht aus 
Kleederbigelen ass esou fest um Bam 
verankert, datt et ni méi eroffält, net 
bei engem Stuerm an och net, wann 
Pompjeeë probéieren et mat Waasser 
erofzesprëtzen.

Dee 
schonn erëm, 
deen nervt!

An, wéi 
wäit sidd der 
mam Nascht?

Hues 
de gesinn? De 

Mënsch do ënnen huet den 
Drecksback net richteg 

zougemaach!

Mecker 
net, du hues mir 

d’ lescht mäin halleft 
Nascht ofgebaut! 

Lo huet 
dee vum Bam 7 

scho rëm en Aascht bei 
eis geklaut!

Do ënne 
leien nach Nëss, de 

Mënsch war ze liddereg 
fir se opzerafen. Kënns 

de mat?

Rammen kënnen awer nach vill méi: si 
huele verschidde Saachen (Moos, Steen, 
klengen Aascht) an de Schniewel a 
weisen se hirem Partner. Duerno 
beschäftege sech déi 2 Rammen 
zesumme mat dëser Saach. Dat 
huet Wëssenschaftler u kleng Kanner 
erënnert, déi datselwecht man fir de 
Kontakt mat hiren Elteren ze sichen, wa si 
nach net schwätze kënnen.
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Clever Kueben

Text: Claude Heidt

Foto: Götz

Kuebe-Sprooch? Noss-Knacker

Top-Nascht

Sou 
e Quatsch! Dat si 

lauter Märecher! So si sollen dat 
hei liesen, da léiere se mech richteg 

kennen an änneren hoffentlech 
hir Meenung!

So 
Kueb, du bass bei 

ville Mënschen net grad 
beléift! Bass du da wierklech 

en Onglécksvull? 
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En Experiment op der Uni Cambridge 
wollt erausfannen, wéi en Hierschtkueb 
e Mued aus engem grousse Glas mat 
Waasser erauskritt (de Mued schwëmmt 
um Waasser, an d’Glas ass ze déif fir 
datt de Kueb de Mued mam Schniewel 
erausfësche kann). Kee Problem fir den 
Hierschtkueb: hien huet esou laang 
Steng an d’Waasser geheit, bis hie mam 
Schniewel un de Mued komm ass.

An Däitschland hu Wëssenschaftler 
faarweg (rout, blo oder giel) Punkten 
op d’Fiedere vu Kréien gemoolt. Soubal 
dës Kréie sech am Spigel gesinn hunn, 
hu si direkt probéiert fir déi Punkten 
erëm ewech ze man. Just schwaarz 
Punkten hu si net gestéiert (vläicht well 
si jo schwaarz-wäiss sinn). Dat heescht 
jo ganz kloer, datt si sech am Spigel 
erkannt hunn. Kanner, déi méi jonk 
wéi 2 Joer sinn, kënnen dat nach net. 
Aner Déieren, déi sech och am Spigel 
erkennen, si Schimpans, Orang Utan, 
Delfin an Elefant.

Op enger Südsee -Insel maache sech 
d’Kaledonesch Kuebe souguer hir 
eegent Handwierksgeschir. Soubal si an 
engem Lach am Bam en décke Mued 
entdeckt hunn, gi se en dënnen Aascht 
ofbriechen, maachen d’Schuel mam 
Schniewel erof a schaffen esou laang 
drun, bis en déi richteg Gréisst huet fir 
de Mued am Lach opzespiessen. De 
Mued gëtt duerno mat Genoss giess.  
Déi eenzeg aner Déieren, déi och nach 
hiert eegen Handwierksgeschir selwer 
man, sinn d’Schimpansen.

fir selwer ze probéieren.
Kach Schmalz an engem Dëppe bis e 
flësseg ass a schëtt da Kären 
(Sonneblummen, Weess, Huewer, …) 
dran. Fëll dat Ganzt an e Plastiksbecher 
mat engem Bengel dran a looss et 
ofkillen. Maach duerno de 
Plastiksbecher futti an hänk deng Fettbull 
mat enger laanger Schnouer un e 
Bam (am beschten op eng Plaz, wou 
Kuebe sech dacks ophalen). Wat man 
d’Kueben an d’Märele fir déi Fettbull 
z’iessen?

Soubal e Kueb déi Fettbull entdeckt 
huet, lant hien um Aascht, zitt mam 
Schniewel d’Schnouer erop, hält 
d’Schnouer mat de Kralle fest a frësst 
d’Fettbull. Märele fléie widder d’Fettbull, 
déi dann hin an hir schaukelt, sou datt 
d’Märele mam beschte Wëllen näischt 
vun der Fettbull kréien. D’Märele sinn 
ze schwéier fir sech un eng Fettbull ze 
hänken, wéi d’Meesen dat man.

Bëschkueb, Rabenkrähe, 
corneille noire
corvus corone corone

Hierschtkueb, Saatkrähe,
corbeau freux
corvus frugilegus

Groë Kueb, Nebelkrähe,
corneille mantelée
corvus corone cornix

Markollef, Eichelhäher,
geai des chênes
garrulus glandarius

Dschungelkueb
Dschungelkrähe
corbeau à gros bec
Corvus macrorhynchos
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OpléisungKréi Foto: Strauss

Markolef Foto: Jang Schock

Groë Kueb

Kaledonesche kueb

Ramm

Bëschkue
b

Foto: Accipiter

Foto: Richard
 Ba

rtz

Ramm, Kolkrabe,
grand corbeau
corvus corax

Steekueb, Dohle,
choucas des tours
corvus monedula

Kréi, Elster,
pie bavarde
pica pica

Kaledonesche Kueb, 
kaledonische Krähe,
corbeau calédonien,
corvus moneduloides
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Spigel-Bild Muede-Fëscher Kueben-
Intelligenztest

Kuebe gehéieren also zu de 
gescheitesten an interessantsten 
Déieren, vun deene souguer och de 
Mënsch nach eppes léiere kann.D’Famill Kueb



Wëllschwäin wänzele sech am Bulli, 
loossen en dann am Pelz dréchnen. 
Dat hëlleft hinne fir manner Parasiten 
ze kréien, well déi fille sech a 
gedréchentem Bulli guer net wuel. A 
sou eng schéi „Bullisbidden“ déi killt 
een och gutt of an deet „saugutt“.

Vill Villercher, wéi d’Spatzen oder 
d’Hinger wulle mat Genoss am 
Stëbs. Wa se fäerdeg sinn, gëtt 

sech gutt ofgerëselt. Si maachen 
dat fir Parasite lass ze ginn a fir 

sech wuel ze fillen. Hinger kënne 
krank ginn, wa se net am Sand 

kënne bueden.

* Parasite si Liewewiesen, déi op Käschte vun anere liewen, 
wéi z.B: Lais, Fléi a Moustiquen, déi Blutt suckelen.

Déiere mussen hire Pelz, hier 

Fiederen, hier Haut oder hier 

Schuppen an der Rei halen, fifIr 

gesond a monter ze bleiwen a keng 

Parasiten[*]ze kréien. An dat deet 

hinnen och nach gutt.

Kee Witz! Orcaen, dat si grouss schwaarz-wäiss-
gefleckte Walen, treffe sech heiandsdo fir eng 
Massage. An zwar bei Plagen, wou et déck ronn 
Kiselsteng gëtt. Wëssenschaftler ass opgefall, datt déi 
grouss Déieren do un d’Ufer schwammen, bis se mam 
Bauch de Grond beréieren. Dann dréie si sech, a 
reiwe sech un de Kiselsteng, am léiwsten um Bauch. 
Dat schéngt hinne ganz einfach mega Spaass ze 
maachen.

Hauskaze ginn normalerweis 
net an d’Waasser bueden. 
Si hale sech awer propper 
andeem si sech de Pelz lecken. 
Sou kréie si Stëbs an Dreck
eraus an erwëschen och deen 
een oder anere Parasit. Kaze 
botzen heiansdo och aner 
Kazen oder och Mënschen.
Dat maache si fir ze weisen, 
datt si frou mat deem sinn, 
dee si oflecken. Oft schnurre si 
dobäi, well si dat richteg gär 
maachen.

KazewäschEng Parti Vullen, an eiser Géigend ass dat 
virun allem de Markollef, déi setze sech an ee 
Seechomessennascht a loosse sech vun den 
Insekten, déi hiert Nascht verdeedegen, mat 
pickeger Saier besprutzen. Wahrscheinlech 
maachen d’Vullen dat fir Parasite lass ze 
ginn. Mee virun allem schéngt dat Gepicks a 
Gekribbels op der Haut hinne gutt ze gefalen. Et 
huet een och scho Kaweechelcher a Kéisekere 
gesinn, déi dat maachen.

Sech kribbele loossen
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Kiselstengmassage

Am Bulli bueden

Stëbsdusch
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