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Augen blicken

natur musée
25, rue Münster 

L-2160 Luxembourg-Grund

22.6.-27.8.2006

Am leschte 
Panewippchen hate 
mer iech op de 
Kniwwelsäite gefrot, 
wéivill Fësch hei 
duerchernee 
schwammen. 
D’Äntwert ass: 14 
Fësch schwammen 
op dësem Bild.

Wat? Wéi a ganz Europa gëtt och 
dëst Joer hei zu Lëtzebuerg eng Flieder-
mausnuecht organiséiert.
Hei kanns du Fliedermais live gesinn 
an héieren, Fliedermausdreck ënnert 
d’Lupp huelen, ee Fliedermausquiz 
léisen, Fliedermauskëschte bauen, op 
en T-Shirt molen oder däi Gesiicht mole 
loossen. Flott Präisser gëtt et fir all déi, 
déi matmaachen. Och de Panda-Club 
ass op dëser Fliedermausnuecht mat 
engem Atelier vertrueden. 

Wou?zu Klierf 
beim Schlass

WeiNi? Samsdes 
owes vun 17.00 Auer 
un.

Wëllkomm an der Welt vun 
den opteschen Illusiounen, wou 
e schéint Laache séier zu enger 
schrecklecher Grimass ka ginn. Sou 
ass déi neitsten Ausstellung iwwer-
schriwwen, déi vum 22. Juni bis de 
27. August am ‘natur musée’ ze   
 gesinn ass.
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An dëser lëschteger Geschicht 
geet et ëm de Klaus Flieder-
maus, deen eraus fënnt, datt 
hien Insekte guer net gäer 
huet.  Lo probéiert hien dann 
op hien d’Blutt net léiwer 
huet wéi d’Insekten. Suzanne 
Laschützen am DachsVerlag. 
ISBN 3-85191-225-X

An dësem klenge Buch aus 
dem Kosmosverlag gëss 
du ganz vill iwwert déi 
kleng Fliedermais gewuer. 
Richarz/Bühnen.
ISBN: 3-440-08579-1

Op dësem Site: 
www.naturdetektive.de/2006/
fënns du e ganze Koup Infoen 
iwwert d’Natur, d’Vullen, 
d’Blummen, d’Insekt vum Joer...
a villes méi. Et ginn och e   
 ganze Koup Concouren  
  ugebueden. 

Géi surf emol laanscht. Ënnert 
der Rubrik E-Learning kanns du 
och probéieren, ob s du z.B. aus 
9 Biller vun Insekten 3 Käferen 
erausfanne kanns, oder ob s du 
weess, wéi e Bam op däer Foto 
ass, a wéi en heescht.

vum 22. Juni un 

am ‘natur musée’
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Ech friessen am allerléifste masseg 
Blatlais, dofir sinn d’Mënschen déck 
frou mat mir an hu mech ënner 
Naturschutz gesat! D’Mënsche fannen, 

datt d’Zuel 7 eng extra Bedeitung 
huet a well ech 
7 Punkten hunn, sinn 
ech e Glécksbrénger fir 

si. Ech mengen, ech sinn 
dat beléifstent Insekt an 
elo sinn ech «Insekt vum 
Joer 2006» ginn. 

Jo, mee du weess bestëmmt nach 
laang net alles iwwert eis!

Mir liewen a ganz Europa a 
Parken, Wisen, Gäert an an 
Haiser, iwwerall do, wou et 
masseg Blatlais gëtt. De 
Wanter verbrénge mer a 
Gruppen a Graspitsch, ënnert 

de Blieder, um Späicher oder 
ënnert Steng. 

Meng Feinde sinn 
Seechomessen, 

Vigel, Spannen 
an Eidechsen. Mee 

sou séier kréien déi mech 
net!

Ech lafe séier a fléie geschéckt 
an hunn e super Trick: wann ee mir 

ze no kënnt, loossen ech mech op 
de Réck falen a stelle mech dout. Aus 
menge Knéigelenker drécken ech eng 
giel, ekleg sténkeg Flëssegkeet eraus. 
Ween déi eemol geschmaacht huet, 
geet ni méi un en Himmelsdéierchen. 
Fänk mech mol a rich dono deng 
Fangeren! BöööH! Setz mech dono 
w.e.g. op en Aascht, da krabbelen 
ech héich erop a fléie 
fort! 

Wéi all Insekt kommen ech net sou op d’Welt, wéi ech elo ausgesinn:

Et gëtt eis Himmelsdéiercher jo a ville 
verschiddene Faarwen a mat verschid-
den Zuele vu Punkten. Dat seet näischt 
iwwert eisen Alter, mee dat weist, zu 
wéi enger Zort mer gehéieren.

Mat deem do sinn ech 
awer net Famill!

5-8 mm gi mir grouss. Eise Kierper 
ass eng Halefkugel. Ënnert mengen 
haarde Flilléken hunn ech e puer liicht, 
dënn Flilléke fir ze fléien. 
Un eise Patte si 
Saugnäpf. Eis 
Fühler sinn
zimlech 
kuerz.

D’Weibche leet ongeféier 400 Eeër 
a Gräppercher ënnert Blieder, na-
tierlech do, wou Blatlais sinn.

No enger Woch klammen d’Larven aus den Eeër. 
Déi friesse sou vill Blatlais, datt se ëmmer méi déck 
ginn a sech 4 mol haiten.

No 3 Woche gi si steif a peche sech un e Blat. 
D’Larvenhaut platzt op an d’Popp kënnt eraus.

No enger  Woch klëmmt heen 
eraus, en ass nach ganz hellgiel.

Bannendran entwéckelt 
sech de Kiewerlek.

E fruppst fir d’éischt d’Reschter 
vun der Popp an dréchent sech.

E gëtt no an no schéi rout.

Wee sinn ech?

Dech kennt jo all 
Kand!

,
..

D’Himmelßdeierchen
Marienkafer, coccinelle, Coccinella Septempunctata

3



Hëllef!!!

Ketty, 
wat ass 

geschitt?

Ech si 
vum Dracula 

gebass ginn an 
hunn all meng Hoer 
verluer a gesi wéi e 

Monster aus!

Du 
hues just 

schlecht ge-
dreemt. Komm mol 

bis bei d’Fëns-
ter a kuck mol 

raus!

Déi Flieder-
maus ass awer 

kleng a gesäit guer 
net geféierlech 

aus!

 
Gesäis Du, Flie-

dermais si ganz sympa-
thesch Déieren, déi bei ons 

just Insekten iessen. Nëmmen a 
Südamerika ginn et Vampir-Flieder-
mais, déi bei de Kéi Blutt suckelen, 

mä dat ass net méi schlëmm, wéi 
wann s du vun enger Mustik 

gepickt gëss.

Flie-
dermais 

fäerten de 
Mënsch a fléien do-
fir och net a seng 

Hoer.

Firwat 
erzielen d’Leit 

da sou Horror-
Geschichten?

 
Well Fliedermais 

nuets ënnerwee sinn, 
si si ville Leit onheemlech 

an dofir si ganz vill Dracu-
la-Geschichten erfonnt ginn. 
Ma schlof elo weider, well 

Du muss muer rëm an 
d’Schoul goen!

2
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Dracula a Glatzkäpp
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3. Fanger

D’Fliedermaus huet e ganz liichte Kierper 
an hir Schanke si ganz dënn, dofir ka si 
ganz gutt fléien. Um Daum an un den 
Zéiwen huet si Krallen. Fir sech ausze-
rouen, hänkt si sech d’Ënnescht iewescht 
iergendwou mat hire Krallen op. Flieder-
mais kréie pro Joer meeschtens nëm-
men ee plakecht a blannt Jonkt. Well 
et e Mamendéier ass, drénkt déi kleng 
Fliedermaus 4-7 Woche laang Mëllech 
vun hierer Mamm. Fliedermais kënne bis 
30 Joer al ginn.

Daum mat 
enger Krall 

Insektefréisser-
gebëss 

2
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4. Fanger

5. Fanger

Hënnescht 
Been

Pelz

Schwanzflughaut

Flughaut

Wann 
deng Fangeren 

esou laang wieren, 

wéi déi vun enger Flie-

dermaus, da géifs du 

iwwert deng Fan-

ger Falen.

de Kierperbau
vun der 

Fliedermaus
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Am 18. Joerhonnert huet den italiene-
schen Naturfuerscher L. SPALLANZANI 
probéiert erauszefannen, wéi sech Flie-
dermais am Däischteren erëmfannen. 
Heen huet Schnéier mat Kläckelcher an 
engem ganz däischteren Zëmmer opge-
haang an dann huet en d’Fliedermais 
am Zëmmer fléie gelooss.

1. Versuch
An engem däischteren Zëmmer flitt 
d’Fliedermaus tëschent de Fiedem er-
duerch. D’Kläckelcher schellen net!
   

2. Versuch
D’Fliedermaus huet d’Aen verbonn a flitt 
ronderëm d’Hëndernes. D’Kläckelcher 
schellen net!

3. Versuch
D’Fliedermaus huet de Mond verbonn a 
kann dem Hëndernes net auswäichen. 
D’Kläckelcher schellen!

4. Versuch
D’Fliedermaus huet d’Ouere mat Wuess 
zougestoppt a kann dem Hëndernes net 
auswäichen. D’Kläckelcher schellen!

Lazzaro Spallanzani: 
e geniale Fuerscher an der Biologie!

1729 an Italie gebuer an 1799 gestuerwen
Professer, Fuerscher a Paschtouer zu Padua (Italien)

En huet grouss Verdéngschter an der Fuerschung an denen hei Ge-
bidder:
* Kee spontant Liewe kann einfach esou aus dem Näischt eraus ent-
stoe;
* D’Wichtechkeet vun der weiblecher Eezell bei der Fortpflanzung;
* D’Verdauung beim Mënsch ass och e chemeschen Virgang;
* Versich zur Orientéierung vun de Fliedermais am Däischteren...

Hien huet als Pionéier (d.h. als ee vun den éischten) iwwert Experi-
menter an der Biologie de Wee fräigemaach fir vill Entdeckungen 
no him!

Den Här Spallanzani huet sou erausfonnt, datt d’Fliedermaus fir sech an engem 
däischteren Zëmmer ze orintéieren hire Mond an hir Ouere brauch. ... Den Ultraschall 
ass eréischt 150 Joer méi spéit, kuerz virum 2. Weltkrich an Amerika entdeckt ginn!

ECHO
Op der Insektejuegd ruffen d’Flieder-
mais déi ganzen Zäit mat ganz héigen 
Téin (Ultraschalltéin). Wann dës Téin op 
en Insekt, eng Eil, e Bam oder en Haus 
treffen, gi si rëm  bei déi grouss Flieder-
maus-Oueren zréckgehäit (Echo).  

D’Fliedermaus weess dann direkt, wat si 
viru sech huet a wou et genee ass: 
eppes Klenges, wat sech beweegt, ass 
gutt (Iessen), 
eppes Grousses, dat sech beweegt, ass 
e Feind an 
eppes wat sech net beweegt hënnert 
just, well d’Fliedermaus muss rondrëm 
fléien.  

Awer net all Insekt léisst sech vu Flie-
dermais iwwerraschen: et gi Matten, 
déi och Ultraschalltéin produzéieren an 
domat d’Fliedermais verjoen.

Déi Ultraschalltéin vun de Fliedermais 
kann de Mënsch mat sengen Oueren 
net héieren. 

Och Delfinen, Walen, Heesprénger a 
Spëtzmais ... benotzen Ultraschall fir sech 
ze orientéieren.

Huhu, 
hei sinn ech!

Huhuuu

Huhuu

H
uhuu

Huhuu

H
uhuu

Wat e 
Kaméidi!

Gesinn d’Fliedermais mat den Oueren?
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o  Orientéierungs- a Bewegungstraining: 
hei zu Lëtzebuerg kënne blann Leit bei der 
Blannevereenegung an an der Blanne-
schoul vu Leit, déi dat extra geléiert hunn, 
bäibruecht kréien, wéi se sech besser an 
ouni friem Hëllef erëmfanne kënnen. 

o  De Blannenhond: hee féiert de Mënsch 
sécher op Weeër, déi e gutt kennt.

o  Den Taaschtsënn: richteg agesat eng 
grouss Hëllef! De wäisse Bengel mat deem 
de Wee ofgetaascht gëtt, Zeechen op 
Botzmëttel oder Haushaltsgeräter, déi ee 
fille kann, d’Blanneschrëft um Pobeier (op 
den Euroschäiner) oder op der Computer-
tastatur. Fir Kanner gëtt et Taaschtbillerbi-
cher, Brietspiller wéi Schach, wou d’Figuren 
kënnen an de Spillplang gepickt ginn fir 
net ze verrutschen, Landkaarten am Relief, 
Modeller vun all Méiglechem (Vulkan, Eifel-
tuerm,..).

o  D’Gehéier: extra trainéiert onbe-
déngt eng Hëllef! Do gëtt et Apparater, 
déi schwätzen, wéi Auer, Thermometer, 
Haushaltsgeräter, Verkéiersluucht, Lift, 
Computer. Bei der lëtzebuerger Blanne-
vereenegung gëtt et eng Héierbibliotéik!

DE FLIEDERMAUSMANN
Den Daniel Kish ass säit senger Kand-
heet blann. An awer fiert hie mat sen-
gem Mountainbike duerch de Bësch 
oder trëppelt duerch eng Groussstad 
mat vill Verkéier.

Wéi mécht heen dat?

Hee mécht et bal esou wéi d’Flieder-
mais: hee klickt mat der Zong an héiert 
dann e ganz rengen Echo, dat him da 
seet, wat hënnert. 
Heen huet säi Gehéier sou gutt trainéiert, 
datt e souguer am Stroosseverkéier ganz 
fein Echoen héiere kann. Et ass net esou, 
datt heen e bessert Gehéier hätt, wéi 
Menschen, déi gesinn, heen huet et just 
ganz gutt trainéiert. 

Déi Echoen 
hëllefen him 
a sengem 
Kapp e Bild 
ze kréie vun 
dem, wat 
ronderëm 
him ass. Dat 
Bild ass net 
sou voller Detailer, wéi bei de Flieder-
mais, well déi hu vill méi Übung. Et ass 
esou wéi lauter kleng Liichtblëtzer, déi 
just hell genuch sinn, fir d’Ëmrësser vun 
de Saachen ze erkennen.

Well den Daniel Kish op senge laangen 
Trëppeltier midd gëtt mat der Zong ze 
klicken, huet hee mat engem Techniker 
eng kleng Këschtchen entwéckelt, déi 
sou Klickgeräischer mécht an déi heen 
u sengem Rimm oder un engem Stir-
band droe kann. 

Heen huet schon a 
ville Fernsehsendunge 
gewisen, wéi seng 
Technik fonktionéiert an 
heen huet ugefaang 
anere blanne Leit seng 
Method bäizebréngen. 
Et ass net einfach, mee 
wann et bis fonktion-
néiert, ass et faszinant.

Dem Daniel Kish seng Fliedermaus-
method ass scho sou bekannt, datt e 
sech guer net méi rette kann vun Ufroen 
vu Leit, déi seng Method léiere wëllen.

Blann Kanner «héieren» de Bam.

DIALOG IM DUNKELN
A komplett däischtere Raim féiere blann 
Leit Gruppe vu Besucher duerch d’Aus-
stellung. Aus Geroch, Temperatur, Wand, 
Toun, Textur gëtt e Park, eng Stad oder 
e Bistrot. Saachen aus dem Alldag ganz 
nei erliewen. A firwat net e 4-Gang-
Menu am Däischteren iessen?

Scho bal 400.000 Leit hunn déi Aus-
stellung zu Hamburg besicht. Firwat net 
mat ären Elteren e puer Deeg déi schéi 
Stad Hamburg entdecken, de «König 
der Löwen» kucke goen an «Dialog im 
Dunkeln» erliewen?

- en Apel, deen a kleng Stécker ge-
schnidden ass, mat Messer a Forschett 

vun engem Teller iessen

- d’Zänn wäschen, ouni 
naass a voll Zännseef ze 
ginn

- eng 
Ge-
beesse-
schmier 
maa-

chen an iessen 
ouni pecheg ze ginn

Erfannt nach aner 
Beispiller!

E puer Tipps, fir e gutt Zesummeliewe mat 
Mënschen, déi net gesinn:

o Fir e blanne Mënsch e Stéck Wee ze 
begleeden: looss e sech un dengem Aarm 
akrämpen an nieft der goen, schubs en net 
virun dir!

o  Fir engem blanne Mënsch eng fräi 
Sëtzplaz unzebidden: lee seng Hand op de 
Réck vum Stull, mee iwwerlooss him d’Ent-
schedung ob hien d’Plaz wëll oder net.

o  Fir e blanne Mënsch op en Hëndernes 
opmierksam ze maachen: mat «do» an 
«hei» kann en näischt ufänken! So léiwer: 
virun der lénks steet en Dësch, oder e Velo  
 op 3 Auer.

 o  Ni nieft engem blanne Mënsch  
 flüsteren, well héieren deet e ganz  
 gutt. Wieder wéi kucken, gesinn a  
  blann am Gespréich mat 
en-  gem blanne Mënsch ganz  
  normal benotzen! E blanne  
  Mënsch direkt uschwetzen, net  
  nëmme déi Persoun, déi bei  
  him ass. 

A bei de Mënschen? D’Fliedermais brauchen hir An net, fir sech erëmze-
fannen. Mee, wéi ginn dann déi Mënschen eens, déi hir An net méi benotze kënnen?

Info: www.blannenheem.lu

Probeier emol! 

E Spill fir een eleng oder fir zu méi, fir 
sech an d’Haut vun engem Mënsch ze 
setzen, deen net gesäit.

Du brauchs: e Schal oder en Duch.

Ee vun de Spiller kritt mam Schal 
d’Aen verbonnen, sou, datt e guer 
näischt gesäit!
Da muss e probéieren, ganz all-
deeglech Saachen ze maachen:

- bei de Lavabo 
goen, e Glas 
Waasser zapen 
(oder aus enger 
Fläsch Waasser 
an d’Glas schëd-
den) an drénken, 
ouni ze sabbelen         

,

http://www.dialog-im-dunkeln.de/home_de.htm

Gesinn d’Fliedermais mat den Oueren?

7



Hei ass e speziell fir Fliedermais 
agebauten Afluglach am Daach vun 
der Mierscher Kierch

Flantermais hunn e ganz spezielle Ryth-
mus iwwert d’ganzt Joer. 
Fir dat ze verstoen, muss de der virstel-
len, datt dës Déiere jo net wéi mir am 
Dag aktiv sinn, mä an der Nuecht an 
dat och net wéi mir dat ganzt Joer, mä 
just an de Fréijoers- a Summerméint. 

Firwat ass dat esou? 

Flantermais ginn nuets op Insektejuegd, 
fir net a Konflikt ze komme mat de Viller-
cher, déi am Dag op Juegd no Insekte 
ginn.

D’ Fliedermaus am Laf vum Joer

Firwat sinn dann elo Flan-termais am Wanter net aktiv? 
Ma ganz einfach, am Wanter ass et ganz 
kal an do ginn et keng Insekten. Duerfir 
hale Fliedermais e Wanterschlof. Si fries-
sen an de Méint, an deenen et waarm 
ass ganz vill Insekten a leeë sech esou 
e Wanterspeck un, deen se am Wanter 
opbrauchen. Virum Wanter verloosse se 
dann och hir Wochestuffkolonie, fir op 
eng Plaz ze 
plënneren, 
wou se net 
erfréieren, 
z.B. an en-
ger Hiel. Do 
kënne se 

dann hir Häerzfrequenz, hir Ootmung an 
hir Kierpertemperatur op e Minimum ero-
fsetzen, sou datt se ganz wéineg Energie 
(kréie se vum Wanterspeck) brauchen 
iwwer dës Méint. Nëmme sou kënne se 
de Wanter iwwerliewen. Duerfir ass et 
ganz wichteg, datt s de dës Déieren net 
am Wanterschlof stéiers. Well wa se rëm 
erwechen, musse se jo rëm hir Kierper-
temperatur an d’Luucht schrauwen a 
verbrauche vill Speck, dat ass wéi wa 
mir eis Heizung doheem opdréinen. 

Du has der bestëmmt net geduecht, 
datt ganz héich am Tuerm vun der 
Mierscher Kierch eng grouss Wochestuff-kolonie vu Fliedermais lieft. Dës Mamen-déiere gehéieren zu der Aart vun de 
Grousse Mausoueren, dat ass déi gréiss-te Fliedermausaart hei zu Lëtzebuerg 
mat enger Fligelspannweit vu 35 cm.

Bis zu 500 Flantermais wunnen iwwert 
d’Fréijoers-Summerméint (vun ongeféier Mëtt März bis Mëtt September) an 
dësem Kierchtuerm an enger 
Wochestuffkolonie. Hei gesäis de, wéi Fliedermais um 

Gespär vum Späicher zu Miersch hän-
ken a sech géigesäiteg waarm halen.

Wanterquartéier: 
gläichméisseg a fraschtfräi Temperatur, héich 
Loftfiichtegkeet, net vill Loftbeweegungen

D’ezember-Maerz Maerz-Abrell Abrell-Mee Juni-Juli.. .. ....



Liewen an der Wochestuffkolonie vu Miersch

Experiment 
Wéi ustrengend d’Reguléierung vun der 
eegener Kierpertemperatur fir d’Déieren 
ass, kanns de an deem hei Experiment 
selwer mol ausprobéieren:

Du brauchs: 1 Glas mat kalem Waasser 
(ca 10°), 1 Thermometer.
1) Lee deng Hänn ëm d’Glas (wann 
et gutt kal ass)

2) Probéier elo dat Waasser 
opzewiermen, bis den Ther-
mometer däitlech eropgeet 
(bis ca 20°)
3) Du mierks, datt et net ein-
fach ass, dat Waasser mat 
denger eegener Kierperhëtzt 

opzewiermen
4) Elo kanns de der virstellen, wéi 
schwiereg et fir d’Fliedermaus ass, hir 
Temperatur eropzeschrauwen.

Nom Wanter 

erwechen d’Fliedermais dann erëm aus 
hirem Wanterschlof a verloossen hiert 
Wanterquartéier fir hiert Summerquar-
téier. Am 
Mee/Juni 
kommen 
dann an 
der Regel 
déi Kleng 
op d’Welt 
(1 Klenge 

pro Mamm), déi schon no 1 Mount ganz 
äerdeg am Späicher d’Fléien trainéie-
ren. ongeféier 2 Méint no der Gebuert 
ginn déi Kleng mat hirer Mamm mat op 
d’Juegd. De Joereskrees schléisst sech 
erëm am Hierscht, wou d’Fliedermais 
sech paaren, fir déi next Generatioun vu 
klenge Fliedermais am nächste Fréijoer.

Dat bedeit, datt Fliedermaismammen 
mat hire Klengen do zesummeliewen. 
Du kanns der jo virstellen, datt do vill lass 
ass an dem Kierchespäicher, soubal et 
ufänkt däischter ze ginn an déi Kleng 
hongreg ginn. Dës Aart vu Fliedermaus 
zu Miersch, d’Grousst Mausouer, brauch 
zimlech vill Beweegungsfräiheet an 
hierem Summerquartéier. Duerfir huet 
se Kierchen esou gären, well déi schéi 
grouss sinn. 

Op der Foto gesäis de de Späicher 
vun der Mierscher Kierch. An der Entrée 
hängt e giele Panno, deen drop op-
mierksam mécht, datt hei e Liewens-

raum vu Fliedermais ass an datt an de Summerméint kee Kaméidi däerf 
gemaach ginn.

Den Daach vun der Mierscher Kierch ass viru kuerzem nei gemaach ginn, dat heescht hoffentlech e puer roueg Joere fir eis Fliedermaiskolonie.

D’Gemeng huet 
opgepasst, datt 
d’Fliedermais och 
weider kënnen eran- 
an erausfléien.Entrée vum Späicher, Fliedermausschëld

(Summerquartéier: eng waarm, roueg Plaz 
mat genuch Juegdgebidder ronderëm. Haiser oder 
grouss Gebaier fir d’Urbanfliedermaisaarten a Beem 
fir d’Bamfliedermaisaarten)

Juni-Juli August-September September Oktober-November



..
experimenter        bastelen        kachen        bastelen        ratselen        bastelen        spillen

Du brauchs:
E Blat schwaarze Pabeier
wäiss Faarf
eng wäiss Crayonsfaarf
1 Daum

Zapp däin Daum a wäiss Faarf a maach 
een Ofdrock dovunner op däi schwaarzt 
Blat. Dat ass de Kierper vun der Flanter-

maus. 
Huel elo deng wäiss Crayonsfaarf a 
mol Flillécken rondrëm de Bauch.

Molen

Du brauchs:
1 Blat Karton
1 Schéier
1 Spiesschen oder soss 
e Bengel
Pechpabeier

1 Täscheluucht

Kopéier dës Flanter-
maus op e Blat Karton a 

schneid se eraus. Schneid 
och d’Aen eraus. Pech mat Pech-
pobeier e Bengel drunn. Géi an 
een däischtert Zëmmer a liicht mat 
enger Täscheluucht op eng Mauer. 
Hal deng Flantermaus dertë-
schent, a looss hiere Schied 

iwwert d’Mauer fléien. 

Du brauchs:
200 Gramm mëlle 
Botter 
100 Gramm Zocker 
1 Pak Vanillzocker

3 Eegiel
250 Gramm Miel
1 Blatt glaséierte Karton (fir datt en net 
um Deeg festpecht)
1 Stëft an 1 Schéier 
Schmierepobéier a Pechpobeier
Huel e Mixer a klapp de mëlle Botter 
mat dem Zocker bis eng cremeg 
Mass entsteht. Gëff no an no 
d’Eegiel an de Vanillzocker 
dobäi. Schedd däi gesifftent 
Miel driwwer a schlo dës Mass 
schnell zu engem glaten Deeg. 
Wéckel dës Bull elo a Frëschhalfolie 

a lee se 1 
Stonn an de 
Frigo. 

Zeechen elo 
eng Flanter-
maus op e 
Blat glaséier-
te Karton 

a schneid se 
aus.

Rull deng Bull 
Deeg tëschent 
zwou Frëschhalfo-
lien aus. Lee deng 
ausgeschnidde 

Fliedermaus 
drop a fuer mat 
engem Knäip-
chen rondrëm. 
Lee deng 
Flantermauski-
chelcher op ee 
mat Bakpobeier 
ausgeluechte 
Bakblech. Bei 175° Grad virgehëtztem 
Schäffchen kanns du se dann 6-8 Minutte 
baken. Fir deng Flantermais ze dekoréiere 

brauchs du: eng aus Schmiere-
pabeier gerullten Tut, déi s du mat 
Zockermass fëlls a vir opschneids. Fir 

d’Zockermass hëlls du een Eewäiss, 
dat s du mat Pudderzocker opréiers, 

bis et eng steif Mass gëtt. 

Ratsel..

An dësem Panewipp-
chen geet et iwwer 
Fliedermausfuerscher, 
iwwer de Fliedermais 
hier Orientéirung 
duerch Echo, iwwer 
Kolonien vu Mausouer 
Fliedermais an der 

Kachen

F  L  I  E  D  S  F U  E  R  E R  M  A  U S C H  E R  
L  I  N D  O  N I  E  C  E R  K  O  L S C H  E R  

M A U  S  L  D N  I  E  O U  E  R  O H C H  E R  
K  K I U  E R  M  R  E R  C  H  T S O H  

F  L  I  E  K N  A U  E  R  E R  M  A  U S

F  L  I  S  F U  E  R  E R  R  A  U R C W  E R  

T

K  

M

F A  E  E  E R  A  E O P  E
U  D  I  I C H  

K

M  N  R  W  A  UV R  T R  

T  

A  

Bastlerei

Kierch zu Miersch. Sie friessen Insekten 
a pake sech mat de Krallen am Gespär 
vum Kierchtuerm un. An der Bande Des-
sinée huet d’Meedchen een Dram iwwer 
Fliedermais. Fann all dës rout Wieder 

an der Fliedermaus uewendriwwer 
zréck.

kniwwelsaiten
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experimenter        bastelen        kachen        bastelen        ratselen        bastelen        spillen

Fir dëse Flantermaus Origami brauchs 
du: 1quadratescht Blat Pobeier, eng 
Schéier an e Stëft. Fal an diebel däi 
quadratescht Blat no dëser Uleedung. 
Zum        Schluss schneids du d’Oueren  
   eraus a mools der   
   Flantermaus    
    e Gesiicht. 

Du brauchs: 
10 Loftbäll, 
e puer Blieder 
brongen oder 
schwaarze Karton, 
a Sträife gerappten Seidepobeier, 
Holzläim, 
eng Liichterketten (fënns de am Bastelbut-
tick oder huel eng Krëschtdagsgirland)
Guachefaarwen
Pechpabeier

Mol 10 Fliedermais op e puer Blat donkele 
Karton. Schneid se aus a vergiess net och 
d’Mëtt auszeschneiden. Blos deng Loftbäll 
sou duerch d’Mëtt vun desen Kartongs-
mais op datt si net méi grouss ginn wéi 
dat Lach an der Mëtt. Huel elo deen a 
sträife gerappte Seideepobeier a pech e 
mat Holzläim op deng Loftbäll. Mach dräi 
oder véier Couchen Seidepobeir drop a 
looss dat Ganzt elo dréchnen. Mol denge 
Flantermais en hellbronge Bauch. Huel 
d’Loftbäll eraus. Mat Pechpobeier kanns 
du de Bauch vun der Flantermaus un 
d’Flillécken upechen. Maach dat selwecht 

mat der Liich-
terketten. 
An da 
kanns du 

mat denger 
Fliedermausliich-
terketten eng 

Fliedermaussummerparty feieren.

Bastlerei

Bastlerei

Du brauchs: 
1 Blat donkelbronge 
Karton
eng wäiss Crayons-
faarf
1 Schéier

Kopéier dës Flantermais op e Blat Kar-
ton. Mol mat der wäisser Crayonsfaarf 
Detailer, wéi Pelz,  An an Oueren. Lo 
kanns du deng Flantermais mat der 
Schéier ausschneiden. A fäerdeg sinn 
deng super Flan- termais Lieszee-
chen.  Du kanns och neier erfan-
nen. 

Bastlerei

kniwwelsaiten
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Opgepasst!

Maus- oder Fliedermausdreck? 
Dat ass d’Fro ...
Du hëlls ee vun den Drecker tëschent 
d’Fanger an zerreiws en. Wann dëst 
net klappt, dann hues de Maisdrecker 
fonnt.
Wann dës Drecker awer beim Zer-
reiwen zerfalen, well se aus ville 
Chitin-deeler vun de Panzer an 
de Flilléke vun Insekte bestinn 
... BRAVO! Du hues Flie-
dermaisdreck fonnt!!!

‘natur musée’
Edmée ENGEL
25, rue Münster
L-2160 Luxembourg Tel: 46 22 33-414

Wei fannen ech e Flieder-
mausquarteier? . . . ganz 
einfach, un de Fliedermaus-
drecker!!! 

Et gëtt un Haiser, Garagen a Scheiere 
vill verschidde Plazen, wou Fliedermais 
kënnen wunnen.
Mir ginn op de Späicher, ronderëm 
eist Haus oder am Duerf op d’Sich 
no Fliedermaisquartéier.
Heifir kucke mer um Buedem oder z.B. 
op Fensterbrieder no Fliedermaus-

drecker....
Elo kann ee sech owes op déi Plaz, 
wou d’Fliedermausdrecker louchen, op 
d’Lauer leeën an d’Fliedermais, déi no 
Sonnenënnergang erausfléien, zielen. 
Keng Täscheluucht benotzen, dat ver-
schreckt eis Fliedermais.

Ech karteieren d’Flieder-
mais a menger Strooss oder a 
mengem Duerf!
Heifir brauchs de waarmt Gezei an eng 
gutt Täscheluucht, e flénke Bléck an e 
bësse Gedold. Am beschten häls de op 
enger klenger Zeechnung deng 
Beobachtunge fest.

Féier e Fliedermaustagebuch:

,

,

Dëst dier-
fen Erwuessener net 

liesen, si sinn an esou Flieder-
mausdetektivsaachen einfach 

ze piipeg!

Zwergfliedermaus

Laangouer

Owendseegler

Waasserfliedermaus

2

4

3

1

5

Administration des 

Eaux & Forêts (Direction) 

Laurent BIRASCHI

16, rue Eugène Ruppert 

L-2453 Luxembourg 

Tel: 402 201-221

bat@ef.etat.lu

    

Wéi eng Fliedermausaart ass et?

Verschidde Fliedermais hu verschidde 
Juegdgebidder léiwer:

# D’Breitflugelfliedermaus flitt 
fréi an der Dämmerung a Stied an an    
Dierfer, ass mat ca. 30 cm Spannweit 
eng grouss Fliedermaus.

# Em de Bord vun engem Duerf  joe 
verschidde Fliedermauszorten: 
1) Groussen Abendsegler iwwert dem 
Bësch; 2) Breitflugelfliedermaus 
laanscht eng Allee; 3) Zwergflieder-
maus am Duerf och em d’Luuchten; 
4) Laangouer am Duerf bei Beem, 5) 
Waasserfliedermaus iwwert engem 
Weier, enger Baach.

Am Musées-
shop kënnt 
der iech 
z.B. en net 
ze deiere 
Fliedermaus-
detektor 
zouleeën.

Mellt w.e.g. Fliedermausquartéier, déi 
der fannt (net awer Fliedermais déi ein-
fach nëmmen doruechter fléien) un:

. .

. .

 Fliedermaus-Fuerscher. . .
Mir vun der Forstverwaltung a vum ‘naturmusée’ brauchen äer Hëllef als Fliedermausdetektiv!
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Mir wësse wéineg doriwwer, wéi eis ein-
heimesch 17 Fliedermausaarte liewen, 
wéi eng natierlech Liewensraim se brau-
chen oder wouvu se sech ernähren. Wéi 
sollen mer Fliedermais schützen, wa mer 
se net gutt kennen?

Wéi gëtt ee Fliedermausfuerscher?
Et geet duer, datt ee sech fir dës Déie-
regrupp intresséiert, vill driwwer liest a se 
observéiert. Da kann een z.B. als „Wës-
senschaftleche Mataarbechter“ vum 
‘natur musée’ e Fuerschungsprojet maa-
chen. Et muss ee wëssenschaftleche 
Firwëtz, Gedold an Ausdauer matbren-
gen, an natierlich däerf een nuets am 
Däischteren net fäerten!

Wat mecht e Fliedermausfuerscher?

Fir d’éischt kuckt 
en, wou zu Lët-
zebuerg wéi eng 
Fliedermaus-
aarte liewen, 
an zeechent 
dann z.B. Ver-
breedungskaar-
ten.

Hie probéiert méi iwwert eng bestëmmte 
Fliedermauszort erauszefannen. Esou ass 
den Ament eng Equipe amgaang mat 
Hëllef vun der Method vun der 
Radiotelemetrie (D’Fliedermaus kritt eng 
Antenn ugedo) méi iwwert d’Liewe vun 
der Bechsteinfliedermaus an eise 
Bëscher erauszefannen. Dëst intresséiert 
d’Forstverwaltung, well si wëll déi huel 
Beem, wou déi geschützten Aart dra 
lieft, natierlech net ëmhaen.

Engem Fliedermausfuerscher 
iwwert d’Schëller gekuckt:

Bild 1. Fir d’éischt probéiert een eng 
Fliedermaus mat engem feinen Netz 
ze fänken (dofir brauch een eng spe-
ziell Autorisatioun vum Ëmweltministè-
re, well Fliedermais 
jo geschützt sinn!)

Bild 2. Da kréie se 
e klenge Sender 
op de Réck.

Bild 3. Elo kann ee 
mat enger Antenn an 
engem Empfänger 
der (piipsender) 
Fliedermaus nogoen a kucken, wou se 
flitt, jot an och daagsiwwer schléift.

Bild 4. Dës 
huel Eech 
hu mer mat 
Hëllef vun 
der Flieder-
maus hie-
rem Sender 
fonnt. Et sinn 
owes iwwer 
28 Weiber-
cher vun der 
Bechsteinflie-
dermaus aus 
dëser aler 
Spiechthiel 
geflunn.

Bild 5. De Bam gëtt mat enger Scha-
bloun markéiert, datt de Fierschter 
weess, datt dëse Bam stoe bleiwe soll.

Kaart. 
Wann een all déi Punkten, wou 
een d’Fliedermaus nuets gejot 
huet op eng Kaart opdréit, da 
kennt een hiere Liewensraum. Elo 
weess een, datt een dësen Deel 
vum Bësch schütze soll.

Wee méi iwwert 
d’Bëschfliedermais wësse 
wëll, kann dës Broschür 
gratis bei der Forst-
verwaltung bestellen:

Administration 
des Eaux & Forêts 
(Direction)
16, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Tel: 402 201-1
bat@ef.etat.lu

Mat engem Bamvelo klëmmt de Fuerscher 
op de Bam fir mat engem Spigel an enger 
Täscheluucht ze kucken, ob dann elo 
Fliedermais an dësem Spiechtlach wunnen.

F l i e d e r m a u s f u e r s c h u n g  z u  L ë t z e b u e r g
F i r w a t ?
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Fliedermais sinn duerch déi vum Mënsch 
verursaachten Zerstéierunge vun den 
Insekten an d’Zoumaache vun de 
Fliedermais hiere Wunnénge bedrot.

Schutz vun den einheimesche 
Fliedermais

Wat kann ech maachen, 
fir de Fliedermais ze 
hëllefen?

Mir decken de Fliedermais den Dësch, fir 
datt se erëm genuch ze friesse fannen:

 „So Papp, firwat hu 
mir eigentlech keen 
Uebstbam an eisem 
Gaart/Virgäertchen?“ 

Uebstbeem an einheimesch 
Beem an 
Hecke-
straicher 

(Hondsrous, 
Schléiw, 

Wäissdar, ...) 
an de Gaart 
planzen. Si sinn d’Fudderquell 

vu villen Insekten déi    
  d’Fliedermais fir ze friesse   
   brauchen. 

Et kann ee beim 
Haus  oder widdert 
der Garage 
Kloterplanzen  
(Geissblatt, Welle 
Wein, Efeu...) wuesse 
lossen, hei fannen 
d’Fliedermais eppes ze 
friessen a si kënne sech 
derhannert verstoppen. 
Eng Blummewiss 
uleeën: en Deel vun 
der Wiss hannert dem 
Haus gëtt nëmmen 
nach 1-2x am Joer 
geméint, et kann 
een awer och Som-
mëschunge kafen, déi 
bal d’ganzt Joer schéi 
bléien an och (Nuets)
päiperléken ulackelen.

Der Mamm/dem Papp 
soen, si sollen net méi 

am Gaart mat 
gëftege Mëttele 
sprëtzen.

Manner Wunnengsnout bei de 
Fliedermais:

Wunneng am oder um Haus

Eis Gebeier bidden oft keng 
Méiglechkeet méi, fir d’Fliedermais 
eranzefléien. An de Summerméint soll 
een eng Luk am Haus oder an enger 

Scheier opmaachen. Et kann een awer 
och d’Lëftungszillen, déi um Daach sinn, 
opmaache fir z.B. d’ Zwergfliedermais. 

Fliedermauskëscht bauen

No deem heite Plang kann 
ee Fliedermauskëschte liicht 

selwer bauen. Et keeft een einfach 
Brieder (rau, net gehuwwelt) vun 22 mm 
Déckt. D’Këschte solle mat Daachpapp 
géint de Reen geschützt ginn, awer 
net ugestrach an net mat engem 
Holzschutzmëttel behandelt ginn! Am 
beschte gi se iwwert 2,5 m héich no 
Süden oder Osten ausgeriicht op e 
Bam oder en Haus- oder Garagegiewel 
opgehaang. 2-3 
Këschte si besser 
well Fliedermais 
oft verschidde 
Wunnechten je no 
Wieder notzen.

E Gaardeweier uleeën hëlleft och de Fliedermais, do gëtt et vill Insekten 
a si kommen och, fir am Flug ze drénken.

Fliedermais a Gefor?

Agänk an Haiser a 
Kierche ginn einfach 
zougemaach.

Wunnengsnout

gëfteg 
Holzschutzmëttel

Vergëftung

Fannen näischt méi ze friessen

Sprëtze vu Gëft an der Landwiirtschaft 
Vergëftung vun den Insekten: d’Gëft sammelt 

sech an de Fliedermais an d’Fliedermais stierwe 
vergëft.

En Afluch fir d’Fliedermais un den 
Haiser, Scheieren an Kierche loossen.
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an et gesäit net esou aus, wéi wa 
se blesséiert wier...

Bild 1: Ech fannen op der Terrass 
beim Haus eng jonk Fliedermaus: 
Si ass kal a beweegt sech bal net 
méi.

Bild 2: Et setzt een d’Fliedermaus 
den Dag iwwer an enger Schong-
këscht mat engem fiichte Läpp-
chen op eng kill Plaz, z.B. an de 
Keller.

Bild 3: Owes gëtt d’Fliedermaus, 
viru Kaze sécher, erëm ausgesat. 
Heifir hëlt een eng nidreg 
Plastiksschossel, wou d’Flieder-
maus net erausklamme kann. An 
d’Mëtt vun der Schossel setzt een 
op eng ëmgedréite Béchs oder 
e Stéck Holz, wat mat engem 
Duch ofgedeckt ass, déi verloosse            
Fliedermaus. Wann d’Mamm nach 
lieft, kënnt se d’Fliedermaus erëm       
sichen.

Wann d’Fliedermaus den anere 
Moien nach do ass, kuck ënnert 2. 

Ech ruffen am Naturmusee un 
(Telefonsnummer: 46 22 33 – 414) 
oder brénge se am Musee laanscht 
(25, rue Münster, L-2160 Lëtzebuerg)

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

si blutt, e Flillék ass gebrach, meng 
Kaz hat se am Maul ...
Ech bréngen se an d’ Pflege-
statioun fir wëll Déieren zu 
Diddeleng (Tel: 26 51 39 90)
Si hunn op: Méindeg bis Freideg: 
8 - 12 a 14 - 18 Auer
Samsdeg, Sonndeg a Feierdaags: 
10 - 11 a 16 - 17 Auer
Adress: 
Centre de Soins pour la Faune 
Sauvage - LNVL
Parc Le’h
Dudelange (Luxembourg)
http://www.centredesoins.lu/

1. D’Fliedermaus lieft net méi.

2. D’Fliedermaus ass blesséiert

3. D’Fliedermaus lieft nach Bild 1

Bild 2

Bild 3

Fliedermaus fonnt - wat maachen?
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AM GRONN
18. ABRËLL 2006
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NATURRALLYE 
AM GRONN

Selbstportrait 9. an 11. Mee

Einstein  

2. Mäerz 2006
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