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Schleeken an EvolutiounViru 40 Joer, den 20. Juli 1969, sinn déi 
éischt Mënschen mat der Apollo 11 um 
Mound geland. Ëm 3:56 Auer um 
21. Juli huet den amerikaneschen 
Astronaut Neil Armstrong als éischte 
Mënsch e Fouss op de Mound gesat. 

Dobäi sot hien: «E 
klenge Schrëtt fir mech, 
e grousse Schrëtt fir 
d’Mënschheet!»

Wousst de, datt s du mat de 
Schleeken aus dem Gaart 
d’Evolutioun entdecke kanns?
D’Evolution geet ganz lues. Vill 
kleng Verännerungen iwwert 
ganz laang Zäit hunn d’Natur 
sou gemaach, wéi se haut 
ausgesäit. Entdeck déi 
winzeg Schrëtt vun 
der Evolutioun selwer 
a maach mat beim 
«Evolution MegaLab»!

Schleeken tarne sech 
duerch d’Faarf an d’Muster vun hiren 
Haiser, fir net gefriess ze ginn. Huet 
d’Faarf dann elo geännert an deene 
Géigenden, wou hir Feinde méi seele 
gi sinn? Gëtt et do, wou et méi kal ass 
dann elo méi donkel Schleeken, well 
déi Faarf d’Wäermt besser ophëlt? Huet 
d’Faarf geännert, wann d’Klima sech 
geännert huet? 
Gëtt et haut méi 
giel Schleeke 
wéi fréier?  

Maach mat bei engem eemolegen 
Experiment duerch ganz Europa a 
sammel tëschent dem Fréijoer an dem 
Hierscht 2009 Schleeken a kuck der se 
genee un! Kuck um

a schreif deng Resultater do an.

Méi iwwert d’Schleeken an d’Evolutioun 
am nächsten «De Panewippchen».

Da 
wëllen 

se eis am Gaart 
onbedéngt lass ginn 

an elo brauchen 
se eis op eemol 

awer! 

nach bis de 15. August am ‘natur musée’:

www.evolutionmegalab.org

De Groräer frësst Fësch, Mais, 
Fräschen, ... a keng Inten, heen ass 
just iwwert d’Int ewech geflunn!

Hëllef! 
e Monster 
wëll mech 
friessen!
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Impressum:

Text: Sylvie Hagen

Wupp News

40 Joer Moundlandung

De Räer an der Uelzecht



Hëllef, e 
Monster sëtzt a 

mengem Haus!

Egal wat. Fir wat 
hues Du iwwerhaapt 

sou grouss Aen, wann 
s Du mol meng Aen net 

gesäis.

Du bass awer 
schiel! Dat hei ass 

eng Hieselmaus-Villa 
a kee gewéinlecht 

Vullenhaus.

Pardon, ech hat 
gemengt, dat hei wier e 
Vullenhaus, wou nach 

kee wunnt!

 

Firwat kënns 
Du mech a meng 

Wunneng nerven?

Natierlech hunn ech deng 
Mini-Ae gesinn. Wann ech net 
grad vun engem Chaot am 
Dag generft ginn, sinn ech 

normalerweis nuets ënnerwee. 
Fir Hieselnëss, Päerdsbier, 
Eechelen an anert Iessen ze 
fannen, brauch ee gutt Aen.

Wat hues Du dann am 
leschte Wanter giess? 
Duerch de ville Schnéi 
war et bal onméiglech 

eppes z’Iessen ze fannen.

Ech hunn näischt giess, well ech 
hunn de ganze Wanter (vun Enn Oktober 

bis Ufank Abrëll) a mengem Nascht 
geschlof. Dofir muss ech awer am 

Hierscht ganz vill iessen, fir eng déck 
Speckschicht ze kréien an dat erlaabt 

mir dann e Wanterschlof ze halen.

Wéi bass Du 
iwwerhaapt an 
dëst Haus um 

Bam komm ?

Ech si 
Weltmeeschter am 

Klammen oder mengs 
Du vläicht ech wier 
vum Buedem aus dra 

gesprongen.

Ech leeë mech dach net 
a muuschtegt Moos. Mäin 

Nascht hunn ech aus Gras a 
Blieder gebaut. A propos 

Nascht: ech sinn elo midd a gi 
schlofen. Nuecht.

Déi hu mir gär! 
Den aneren hir Haiser 

besetzen, fir doran déi 
ganz Zäit ze schlofen.
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Woumat hues du 
däin Nascht da gebaut? 
Mir Meesen huele just 

dréche Moos.

Famill Hieselmaus

Schielmees
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Geklauten Haiser?

Text: Claude Heidt



Onsen Expert Rory Raccoon 
mellt sech vun der Plaz:

Rat il ulla commodiamet vel in et, si ex endit irilis aut ipsummo dolorpe raessis nos do essecte erci et wisim velis eugait irit ut illumsandrem 

enimGiam dolum irit nulla faccum alit illutat am quat ing er augait pratie dunt lorer si esequat. Dui ex ero odo consequam delit dolor aute 

dolortie tat. Ut ute dunt non utem nonsequam, velesed min utpat, sum vullaor adit lam exerill ametum zzrit amet iuscidunt iurem iriustrud eroIlit, 

quipismodit, conum vendreet volore molor si.

Molorpe rcidui blam, volorti sisit, sequat velisci tat dipit utem iriurem quipis delenis nummy num exer sum

Réischt virun 10-15 Joer 

ass mäi Bopa mat senge 

Kollegen aus Däitschland 

op Lëtzebuerg komm. a 

mäin Ur-Ur-Bopa war nach 

e richtegen Amerikaner, 

dee wéinst sengem Pelz an 

Europa agefouert ginn ass, 

(virun ongeféier 80 Joer).

Utpatum diam, vullaore conse tiscin volum 

dolutpatem dolor illaor sequat, sed erci euisi 

tie dolorperit, con ut luptat aliquate dolorem 

amet wisim dit elesed molortincil ut nibh ex 

ex ex et, vel ullan henit lutpate ming erostrud 

et ut num vel dolute elendrem ilisl irit alit 

lum dolorpe rciduip exero od tem vullum in 

velenibh et laor ipis nosto elessecte tatueri 

urercidunt augait at. Uptat, sectem zzriureet, 

sum del erat. Mod del utet nonsed duis am 

dolorperci blandre etuerae ssequatie vendips 

uscilla conulla orperae ssecte feugait dolenim 

voloreetue eugueros et lum voloborero od 

tat, qui blandip isisisi te consenibh erilis duis 

aute enit aciliqu amcorper in et volorer 

summod modio eumsandrem num irit, suscilit 

dignis augait ad modo dipis delenit adionse 

dunt lut nullaoreet nummy nis at in ea facipit 

praesec tetumsandio odionum vel iusci blaor 

summodigna facing ex essim volore core 

core feugue modiam quat iustrud eugue 

dolobore magnim verit do erciduis nonulputat 

lorperi urerilisis dolore molutat. It accum ipisci 

eumsandigna feumsan hent praese faccums 

andiamcommy nullandreet autpat. Ostrud 

mod tat lore commy numsandreet velisim zzrilit 

vulla faccum vel incipit irillan diatie minisim 

dit utem dolorer sum doloreet nulla feugait, 

sum quamet exero consenim ea alismolor 

susciliquis erosto eriusti sciduip eu feugiam 

conulla alit iure tat la faci blaorper autet 

nullum ip euiscing eummodo eum vulluptatie 

facil ut praestie dio elis elis elit vel dolorem 

vent veliquam, si.

Elesequam eu faccums andreraesed ex 

et vel et velis accum do od magnis nulla 

facidui psustie dipisi tatuer ad minci tio duis 

augiametue

Utpatum diam, vullaore conse tiscin volum 

dolutpatem dolor illaor sequat, sed erci euisi 

tie dolorperit, con ut luptat aliquate dolorem 

amet wisim dit elesed molortincil ut nibh ex 

ex ex et, vel ullan henit lutpate ming erostrud 

et ut num vel dolute elendrem ilisl irit alit 

lum dolorpe rciduip exero od tem vullum in 

velenibh et laor ipis nosto elessecte tatueri 

urercidunt augait at. Uptat, sectem zzriureet, 

sum del erat. Mod del utet nonsed duis am 

dolorperci blandre etuerae ssequatie vendips 

uscilla conulla orperae ssecte feugait dolenim 

voloreetue eugueros et lum voloborero od 

tat, qui blandip isisisi te consenibh erilis duis 

aute enit aciliqu amcorper in et volorer 

summod modio eumsandrem num irit, suscilit 

dignis augait ad modo dipis delenit adionse 

dunt lut nullaoreet nummy nis at in ea facipit 

praesec tetumsandio odionum vel iusci blaor 

summodigna facing ex essim volore core

Utpatum diam, vullaore conse tiscin volum 

dolutpatem dolor illaor sequat, sed erci 

euisi tie dolorperit, con ut luptat aliquate 

dolorem amet wisim dit elesed molortincil ut 

nibh ex ex ex et, vel ullan henit lutpate ming 

erostrud et ut num vel dolute elendrem ilisl irit 

alit voloreetue eugueros et lum voloborero 

od tat, qui blandip isisisi te consenibh erilis 

duis aute enit aciliqu amcorper in et volorer 

praesec tetumsandio odionum vel iusci blaor 

summodigna facing ex essim volore core

Spueren: 
hënnescht Patt: 

4-5 cm laang,9-10 cm breet

viischt Patt: 

4-6 cm laang, 7 cm breet

Wann s du e Wäschbier oder seng Spuere gesäis, da so 

dem Claude Tel.: 46 22 33 455 Bescheed.

Gëschter hu mir dës Zeechnung vun 
enger Fouss-Spuer am Bulli niewent 
dem Stau vun Esch-Sauer kritt. Ass e 
Puppelchen do an der Géigend verluer 
gaang?

Viru knapp 30 Joer sinn déi 
éischt vun dëse klengen Amerikaner 
op Lëtzebuerg komm. (Kuck d’Zeitung 
niewendrun). Bis elo hu si dat ganzt 
Eislek erobert an och am Guttland liewe 
si schonns op verschiddene Plazen.  
De Wäschbier ass liicht u senger 
Panzerknacker-Mask an dem laange 
gesträifte Schwanz ze erkennen.

Et ass awer schwéier, dat schéint 
Déier ze gesinn, well hien ass just 
nuets ënnerwee. Am Dag schléift de 
Wäschbier an engem Lach am Bam, 
an enger Spléck am Fiels oder souguer 
heiansdo an engem Dachsbau. 
Eechebëscher mat enger Baach 
gefalen dem Wäschbier besonnesch 
gutt, well hei fënnt hie genuch fir ze 
friessen. 

Um Menü stinn: Wierm, Insekten, 
Fräschen a Mouken, Mais (mat 4 Been), 
kleng Fësch, Eeër, Friichten, Kären (wéi 
Mais), Eechelen, Buchakeren. Jee, et 
sinn Déieren, déi bal alles iessen, wat 
hinne virun d’Schnuff kënnt. 

Am Hierscht muss de Wäschbier ganz vill 
friessen, fir eng déck 
Speckschicht ze kréien. Hie brauch 
dës Reserve fir de Wanter ze 
iwwerliewen, well an där Zäit 
fënnt hien net vill fir tëschent 
d’Zänn. De Wäschbier hält 
awer kee Wanterschlof a 
bleift just bei ganz 
schlechtem Wieder 
doheem.

Dat eenzegt wat dem Wäschbier hei 
zu Lëtzebuerg net gefält, ass datt hien 
nach ëmmer däerf dat ganzt Joer 
ëmbruecht ginn. An hie wëll och net 
gefaange ginn, fir als Hausdéier gehal 
ze ginn, well hien ass just dobaussen an 
de Bëscher zefridden.

Dem Wäschbier 
seng Spuer an 
Originalgréisst:

Keng 
Opreegung! 

d’Spuere sinn net 
vun engem klenge 
Kand, mä vun engem 

Wäschbier.

Fräiheet fir de Wäschbier!
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Panzerknacker 
am Bësch

Text: Claude Heidt



Viru méi wéi enger 
Millioun Joer 

sinn e puer Fénken aus 
Südamerika iwwert d’Mier op 
d’Galapagos-Inselen (dat 
sinn 1000 km) geflunn. Well se 
do genuch ze friessen haten, 
hu se och ouni Problem 
iwwerlieft. Si hu masseg 
Kanner kritt an hunn no an no  
all d’Inselen erobert.

Haut liewen 13 Zorten Darwin-
Fénken op de Galapagos-

Inselen, déi sech bal nëmmen un de 
Schniewelen ënnerscheeden.  Op 
de verschiddenen Inselen hu just déi 
Fénken iwwerlieft, déi de richtege 
Schniewel haten, fir genuch Friessen 
ze kënnen. Haut iessen déi eng kleng 
Kären, anerer déck Kären an anerer 
souguer Insekten. An da gëtt et nach 
de Vampir-Fénk, dee bei aner Vulle Blutt 
suckele geet.
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D            arwin-Fénke weisen ons also 
wéi sech aus enger eenzeger 

Fénken-Zort 13 nei Zorten entwéckele 
konnten. Hiren Numm hu se vum 
groussen Naturfuerscher Charles Darwin 
kritt, deen 1835 op 
de Galapagos-
Insele war an do 
dës Fénke 
gefaang hat.

Ei, 
deet dat 

gutt!

Hey! 
Verschwann, 

du Drecksvéi!

An 
du kënns 
do raus!

Bei de Schniewele vun dëse 
jonke Fénke sinn et mat der 

Zäit kleng Ënnerscheeder ginn: déi eng 
waren e wéineg méi déck wéi déi aner. 
Du gesäis jo och net d’selwecht aus, 
wéi däi Brudder oder deng Schwëster a 
schonns guer net wéi deng Cousinnen.

 
Déi Fénke mat dem dënne Schniewel hu 
méi kleng Käre giess wéi déi aner mam 
décke Schniewel. 
No laanger Zäit sinn déi Ënnerscheeder 
vun de Schniewelen ëmmer méi grouss 
ginn an d’Fénke konnte just nach 
verschidde Saachen iessen (entweder 
kleng oder grouss Kären). 
Duerno wollten déi Fénke mam décke 
Schniewel och guer näischt méi mat de 
Fénke mam dënne Schniewel ze doen 
hunn a sou si no a no nei Fénken-Zorten 
entstan.
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Wien huet dee beschte

Text: Claude Heidt



D’Strale schneids du vum 
Mëttelpunkt aus bis bei de Bord 
vum klenge Krees
(Looss der fir deen éischte Schnatt 
vun engem Groussen hëllefen, dat 
geet am beschte mam Cutter).

Op décke Karton zeechens du 2 
Kreesser aneneen, e Groussen an 
e bësse méi ee Klengen mat dem 
nämlechte Mëttelpunkt. Huel dofir 
en Zierkel oder 2 Tasen.

An de klenge Krees mools du 
Stralen

Schneid däi Rad aus

Wann s du kee faarwege Karton 
has, mools du deng Kreesser 
faarweg. Diebel d’Stralen ofwiesselnd 

no hannen an no vir, datt se 
queesch zum Rad stinn.

Lo brauchs de nach 
Wand an da flitzt däi 
Wandrad iwwert de 
Buedem. Du kanns 
awer och blosen a 
mat Kollege Course 
maachen.

Dono schneids du mat der 
Schéier weider

Du brauchs: Karton, Bläistëft, 
Zierkel, Schéier (Cutter).

Dëse Kraiderbotter 
passt am Summer 
ganz gutt op e  
Stéck gegrilltent 
Fleesch oder op e 
Stéck Baguette, wat 
däi Papp kann e 
puer Minutten um 
Grill knuspreg gi 
loossen.

Gaardekraider a wëll 
Kraider, wéi Brennessel, 
Bärlauch, Wegerich, ...

6

Kniwwel säiten***
experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren

Wandrad
     

Kraiderbotter
     

=     
+     

+     

+     

+     

+     +     
+     



Zweemol queesch 
falen an nees zréck.

Déi 4 Ecker op d’Mëtt falen.

Ëmdréinen.

Déi 4 Ecker op 
d’Mëtt falen.

Dat Ganzt ausernee falen an 
een Eck nees op d’Mëtt falen.

Bei deenen 3 aneren Ecker 
déi mëttelst Fal eemol fest no 
uewe pëtzen.

Déi 4 Säite mateneen 
no hanne falen.

D’Schwanzfloss emol 
erandiebelen.

Du brauchs: Pabeier, Schnouer, 2 Bengelen, Pech.

Ëmmer 2 Fësch openee pechen mat 
engem Stéck Schnouer dertëschent.

Ganz vill Fësch falen.

Déi 2 Bengelen iwwertenee leeën a mat 
Schnouer feststrécken. Dann d’Fësch un 
de Bengelen ustrécken.

dat diebelt sech vum 
selwen op déi richteg Plaz 
a gesäit dann esou aus

7

Kniwwel säiten***
experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren

Fëschmobilee
     

Text: Sabine Goerens, Sylvie Hagen 



Typesch fir de Gaardeschléifer 
ass seng Mask ronderëm d’Aen.

Gaardeschléifer
Gréisst: 10-15 cm 
+ 8-14 cm Schwanz
Gewiicht: 50-120 g
Iessen: Insekten, 
Schleeken, kleng 
Villercher awer och 
Friichten a Som
1-2 x d’Joer kréie mir 
2-9 kleng Gaarde-
schléifer

Kleng 
Gaardeschléifer 

beim Spillen

Kleng 
Gaardeschléifer 

beim Spillen

GaardeschléiferGaardeschléifer

HieselmausHieselmaus

Schléifer
  a Schlofmais
Schléifer
  a Schlofmais

Mir si keng 
Mais, mir hunn een 

décke buuschtege 
Schwanz.

Meng 
Geschwëster 
an ech spillen am 
léifsten nuets. 
Mir si jo och 

nuetsaktiv.

Wat 
heescht 

hei Schléifer a 
Schlofmais? Dir sidd 

jo awer keng Mais. Am 
Géigesaz zu de Mais hutt dir 

Schléifer e buuschtege Schwanz. 
Schléifer ass gutt gesot: Dir schlooft 

jo den Dag iwwer, well dir d’ganz 
Nuecht um Tour sidd. Owes sidd dir 
jo ganz monter, fir op d’Sich no 
Iessen ze goen. Awer ären Numm 

kënnt dohir, datt dir e laange 
Wanterschlof haalt.

Text: Sabine Goerens



Hieselmaus
Gréisst: 6-8 cm 
+ 5-8 cm Schwanz
Gewiicht: 15-35 g
Iessen: Som, Nëss, 
Knospen a 
Bamschuel.
1-2 x d’Joer kréie 
mir 2-7 kleng 
Hieselmais.

Siweschléifer
Gréisst: 12-18 cm 
+ 11-15 cm Schwanz
Gewiicht: 70-230 g
Iessen: Friichten, Som, 
Nëss, Bamschuel, 
Insekten
1x d’Joer kréie mir 
4-6 kleng 
Siweschléifer

HieselmausHieselmaus

Friichten 
hu mir 
schrecklech 

gäer!

SiweschléiferSiweschléifer

HieselmausHieselmaus

HieselmausHieselmaus Siweschléifer beim IessenSiweschléifer beim Iessen

Siweschléifer beim IessenSiweschléifer beim Iessen

Trotz 
mengem 

Numm sinn 
ech awer 

keng Maus.

       Psst, mir 
Hieselmais halen e 

Wanterschlof.

Am Hierscht 
friesse mir eis 

Wanterreserven 
un. Mir kënnen eist 

Gewiicht verduebelen. 
Mir halen siwe Méint 
Wanterschlof. Do 
kënnt och 
eisen Numm 
Siweschléifer 

hier.



Winzeg! Méi kleng wéi de 
Kapp vun engem Fixspoun.

Si niert sech vum Blutt vun Déieren oder 
Mënschen (si ass e Parasit). Si ass aktiv 
vum Fréijoer bis an den Hierscht.

Am Gras, an de Sträicher, an 
Hecken an am Ënnerholz.

Si waart am Gras oder am Gestrëpp, a wann een hir dann 
ze no kënnt, dann hänkt si sech un een. Si krabbelt da 
sou laang op engem ronderëm, bis si eng Plaz fonnt huet, 
wou si ongestéiert suckele kann. Do krämpt si sech fest, 
stécht an drénkt sou laang, bis si voll ass an eroffällt. Dat 
kann e puer Deeg daueren.

Mir 
hunn d’Blutt 

vun all Mamendeier 
gaer, awer dat vun Iech 
Menschen hu mer nach  

leiwer!

D’Mama 
Zeck leet Eeer 

an de Buedem. Dei 
ginn zu Larven an dei 
zu Erwuessenen. An dei 

krauchen dann op 
d’Gras.

5 
Milliliter 

Blutt pro Molzecht! 
Niammm!

Opgepasst!
Zecke kënne Krankheeten iwwerdroen. 
Dofir soll ee se direkt erofmaachen, 
soubal een eng bei sech fonnt huet 
an net waarden, bis si vum selwen 
eroffalen. Wann een dat nach ni 
gemaach huet, soll een sech se 
erofhuelen loosse vun engem, deen dat 
kann. Op kee Fall selwer dru kniwwelen. 
Dat selwecht gëllt fir d’Hausdéieren.

Dat 
do ass meng 

richteg Greisst!

Faerdeg 
man! Molzecht 
kennt mei no!
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Zecke,Tiqu
e

Ixodes ric
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Famill vu
n de Span

nen

Beschzeck
..

Dat 
spiers du awer 

net, well mer beim 
Stiechen Spaut an deng Haut 
sprutzen, dee betaubt. Soss 
geifs du jo direkt eppes 
mierken an da waer et 

em eis geschitt!

,
..

..

..
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Wei lieft si?
Wou lieft si?

Wat esst si?

Wei grouss 
ass si?

Nom 
Iesse weien ech 
200 mol sou vill 
wei virdrun!
,



Op jidfer Fall soll ee bei den Dokter 
goen, wann d’Plaz wou d’Zeck gebass 
huet wéi deet, bäisst oder rout gëtt. 
Virun allem, wann dat réischt e puer 
Deeg nodeems lass geet, wou d’Zeck 
gebass huet. 

Mir 
hu gaer eng 

schuckeleg waarm 
a fiicht Plaz!

Lo 
verreit hatt 

och nach eis leifste 
Plazen! Da fennt de 
Mensch eis jo vill 

ze seier!

Dat kann ee maachen, 
fir keng Zeck ze kreien:

Ooohh! 
Dat do ass 
naischt fir 

mech!!

Wat mecht een, wann 
een eng Zeck huet?

- D’Zecke sëtzen am léifsten an de 
Knéikaulen, an der Läischtegéigend, an 
der Akaul, ënnert den Ärem an do, wou 
d’Hoer ufänken. Déi Plaze soll een dofir 
ëmmer genee ënnersichen.

- D’Zecke bäisse sech meeschtens net 
direkt fest a krabbelen nach eng Zäit um 
Kierper ronderëm, dofir ass et wichteg 
direkt ze kucken. Mat e bëssi Chance 
huet se da mol keng Geleeënheet sech 
fest ze bäissen.

- Nodeem een am Bësch war oder 
duerch Gestrëpp gaangen ass, soll ee 
seng Kleeder ausrëselen, an d’Dusch 
goen a kucken op ee keng Zeck huet 
oder am beschten een anere kucke 
loossen. 

- D’Zecke sëtze meeschtens am 
niddrege Gesträich oder am Gras, dofir 
soll een eng laang Box undoen, eppes 
mat laangen Äerm an zoue Schong, 
wann een an der Natur ënnerwee ass. 
Anescht wéi vill Leit denken, sëtze si 
net op de Beem, fir sech eroffalen ze 
loossen, wann een drënner duerch geet.

- D’Zeck soll ee sou séier wéi méiglech 
eraushuelen an d’Wonn desinfizéieren.

- Wann een net weess, wéi een 
d’Zeck erauskritt, soll een op kee Fall 
dru kniwwelen, mee een et maache 
loossen, deen eppes dovunner kennt, 
z.B. Elteren oder en Dokter.

- Et ass schwéier, eng Zeck mat de 
Fanger erauszehuelen, d’Gefor ass 
grouss, datt ee se dobäi zerquetscht. 
Dofir soll ee si mat enger Zeckepincette, 
enger Zeckekaart oder engem 
Zeckekrop eraushuelen, déi kritt een an 
der Apdikt.

- Op guer kee Fall soll een Ueleg, 
Alkohol, Esseg oder eng aner 
Flëssegkeet op eng Zeck schëdden, 
déi sech festgebass huet! Doduerch 
kritt ee se net besser eraus. An an 
hirem Doudeskampf „späitzt“ d’Zeck an 
d’Wonn an de Risiko fir sech mat enger 
Krankheet unzestieche gëtt méi grouss. 

Ech 
gi jo schon! 
Looss mech 

nach faerdeg 
suckelen!

Wat d’Zeck sech méi laang festgebass 
huet, wat de Risiko méi grouss gëtt, datt 
eng Krankheet iwwerdroe gëtt! Dofir 
ass et sou wichteg, se sou séier wéi 
méiglech erauszehuelen.

D’Zecke kënne Krankheete wéi 
Borreliose oder FSME (Frühsommer-
Meningoenzephalitis, eng 
Hirnhautentzündung) iwwerdroen. 
Hei an der Regioun kënnt virun 
allem d’Borreliose vir, eng Krankheet, 
déi vu Bakterien ausgeléist gëtt. 
Si ka behandelt ginn. Bei Froen zu 
deem Thema kann ee säin Dokter 
kontaktéieren oder am Ministère de la 
Santé ënnert 24785658 uruffen. 

,

,

..

,

..
..

,
,

..

..

Mir 
hunn 

d’Krankheet zwar net 
all, mee hei an der Geigend 
sinn der emmer mei vun 
eis, dei se iwwerdroen.

,
.. ,

,
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Mir Wëllbeie leeën eis Eeër a 
selwergegruewen oder scho fäerdeg 
Niströhren of (am Buedem oder an 
haarde Planzendeeler) z.B.: an e 
Mauslach, an huel Planzestiller oder 
onbewunnte Schleekenhaisercher, 
oder a Ritzen an enger Fënsterrumm.
Fréier war et méi einfach fir eis, do hu 
mir vill méi Méiglechkeete fonnt, wou 
mir sou eng Niströhre konnten uleeën: 
an de Mauerfouen ass dat ganz gutt 
gaang oder an den Holzwänn an och 
am Leembotz oder um Stréidaach. 
Mee duerch eis modern Bauweis, 
de Stoossebau an d’iwwerdriwwe 
Gaardepfleg ginn esou Plazen ëmmer 
méi schwéier fir eis ze fannen.

Wa mir Solitärbeien 
esou eng Plaz fannen, da 

fëlle mer déi «Brutzelle» mat enger 
Ratioun Pollen an da leeë mer een 

Ee dran. Aus deem Ee gëtt eng Larv, 
déi, wa se de Pollen all gefriess huet, 

sech verpoppt an dann als 
fäerdeg Bei erauskënnt.

Kiischtebléien am Fréijoer

 
       Karblummen

Bauuleedunge fir 
Wëllbeienhaiser
Nistblock aus 
gebranntem Leem.
Form aus Leem 

e Wierfel vun 
ongeféier 10 op 10 cm 

(oder form een Haischen) 
Stiech elo mat engem Bengelchen vill 
verschidden déck Lächer an de Leem, 
looss en dréchnen an da brennen. 

Bécks mat den huele Bengelcher
Sammel huel Planzestiller (z.B. Schilf, 
Hambier...), schneid se mam Secateur 

op d’Mooss vun enger 
Bécks. Do kanns du se lo 

drastiechen a schonns 
hues du nach eng 

Wëllbeiewunneng, 
déi s du op e 
Bam ophänken 
oder op e 
Fënsterbriet 
kanns leeën.

Wëllbeien
De bekannte Physiker Albert 
Einstein sot schon: Wann d’Beie 

vun der Äerd verschwannen, 
dann huet de Mensch just nach 4 

Joer ze liewen. Keng Beie méi, keng 
Bestäubung méi, keng Planze méi, 
keng Déiere méi, keng Mënschen ....
Dofir muss een d’Beien an och déi wëll 
Beie schützen an hinne Liewensraim 

bidden. 

Wousst du, 
datt mir zu 290 
verschidden Zorte 

Wëllbeie sinn?
Mir si rascht rout Mauerbeien, 

Lächerbeien, Schéierbeien, 

Maskebeien, Sandbeien ...

               K
am

illebléien

Mir sinn och 
net ganz geselleg 
a wunnen am léifsten 
eleng, dofir gi mir och 
nach Einsiedler- oder 

Solitärbeie 
genannt.

Mir Wëllbeie sinn 
awer keng verwëldert 

Hunnegbeien. Vun eis 
kriss du keen Hunneg 

fir op deng Schmier!!! De 
ganzen Hunneg, dee mir 

maachen, gëtt emol kee 
Fangerhutt voll!

Text: Michelle Grosbusch, Sabine Goerens
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Dat ass ganz einfach: wou 
et vill Blumme gëtt, do fille 
mir eis wuel, dofir: Blumme 
séinen an eenheemesch Blumme kafen. 
Déi Baueren ënnerstëtzen, déi op 
Insektegëft verzichten an doduerch 
fir eng Villfalt u Planzen a Blumme 
suergen, keen Insektegëft am Gaart 
benotzen a Wëllbeienhaisercher bauen.

 

Bei all de Beienaarten hunn 
d’Weibercher e Stachel. Si 
verteidege sech awer just, wa se 
ugepaakt oder gequëtscht 
ginn.
 

D’Bléie 
vun den 

Uebstbeem brauchen 
d’Beie fir Friichten 
ze kréien. D’Beien 
transportéieren de Polle 

vun enger Bléi bei déi aner 
an duerno kënne sech réischt 

Friichten entwéckelen.

Haut sinn d’Beien awer 
geschwächt a kréie gäere 
Krankheeten, un deene si stierwen. 
Si fannen och net méi genuch 

Bléien; vill Felder si ganz 
trostlos an ouni Blumme ginn.

D’Beie leiden och ënnert der 
Ëmweltverschmotzung an den 

Insektegëfter.

M
arg

réid
ercher   

       
     

     
    

Pi
ssb

lum
men

Q
ue

tsc
he

bléi
en am F

réi
joe

r

Schlësselblummen                             

    
    

    
    

    
    

    
    

Fe
ierb

lummen

Nistkëscht
Neel oder schrauf 4 Brieder 
vun ongeféier 20 cm zu enger 
Rumm zesummen. An dës Rumm 
kënnen elo huel Planzestiller, 
Leem mat agestache Lächer, 
ugebuertent Holz a.s.w. 
agefëllt ginn.
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Mir sinn och keng 
Plogeeschter, well mir 

intresséieren eis net fir Cola 
oder Quetschentaart.

Oh, mir 
sinn awer vill 

méi friddlech wéi 
d’Hunnegbeien oder d’Harespelen. 
Vill vunn eis hunn esou een dënne 
Stachel, datt dee mol net duerch 

mënschlech Haut kënnt!

Eis wichtegst 
Aufgab ass 

d’Bestäubung! Mir 
brauchen d’Bléien, mee 

d’Bléie brauchen eis 
och!

Wéi kann een 
eise Wëllbeien an 

och den Hunnegbeien 
dann hëllefen?

Dat gesäit ee jo ganz 
gutt un de Bordë vun de 

Felder, wann do vill faarweg 
Bléie wéi Karblummen a 

Feierblumme stinn.

Text: Michelle Grosbusch, Sabine Goerens



Meng Buerg mat der Entrée 

ënner Waasser

Hei hunn ech 
Beemstämm 
geschleeft!

Sauerei: elo muss ech de 
Bam am Waasser schielen, 
well en op déi falsch Säit 
gefall ass!

Well net genuch 
Waasser an der 
Baach war, hunn ech 
dësen Damm gebaut.

Wat eng Aarbecht! 

Firwat mussen d’Blieder 

ëmmer uewen um Bam 

wuessen?

Hei schéngt et him 

ze gefalen!

D’Spuere 
vu mengen 
Zänn - net 
schlecht, 
gell!

Wann s du Spuere vum 
Biber fënns, kanns du an 
der Forstverwaltung um Tel.: 
402201314 Bescheed soen.14

op de Spuere vum Biber zu Lëtzebuerg

Text: Claude Heidt



Et kann ee seng Zänn gesond halen, 
andeems een dat Richtegt ësst a se 
gutt fleegt. 

Déi heite 
Kolleege 
sinn net 

gutt op d’Zänn ze 
schwätzen….

Séisses (Kichelcher 
Mëtschen, Limonad, zockerhalteg 

Flakes...) mee awer och Salzeges 
wéi Chipsen, Flips (Wiermercher) 
maachen e Belag op d’Zänn. 
Am Zännbelag liewe Bakterien, 
déi produzéiere Saier an déi 
gräift d’Zänn un: d’Zänn kënne 
Lächer kréien (Karies).

 Opgepasst: 
Zocker ass och am 

Hunneg, Ketchup, 
Gebeess, séissem 
Joghurt, Müsli, 

Schokolasmëllech, 
Limonad, 
Jus awer 
och am Uebst. A wat 
d’Saache méi un den 
Zänn pechen (Müsliriegel, 
Toffeekamellen….), wat 

se den Zänn méi schueden.    

Wann ee Séisses oder 
„stärkehalteg“ Liewensmëttel 
giess huet, da soll een  
duerno seng Zänn wäschen, mat 
enger Zännseef, wou Fluor dran ass.
Nom Botzen d’Zännbiischt ënnert dem 
Krunn auswäschen a mat dem Kapp 
no uewen an de Becher stellen.
D’Zännbiischt no +/- 2 Méint 
austauschen.  

1. Schrubb 
d’Knafläche vun 
dengen Zänn: lénks, 
riets, uewen, ënnen.

 2. Lo botzt 
du d’Bausse-
säite 
vun den 
Zänn: 

vu lénks hanne bis 
an d’Mëtt. A vun 
der Mëtt bis riets 
hannen.

3. zum Schluss botzt 
du d’Bannesäite 

vun all dengen Zänn 
a spulls se nach gutt 
aus.

Denk drunn: ëmmer 
vu rout op wäiss (vum 
Zännfleesch op d’Zänn) 
botzen.

Fir uerdentlech deng 
Zänn ze wäsche brauchs 

du 2-3 Minutten.

    

D’Frënn vun den Zänn

Wann ee Vollkarbrout, réit Uebst 

a Geméis ësst, da muss ee kräfteg 

knaen: dat verhënnert Zännbelag a reegt 

d’Produktioun vum Spaut un, den Zänn hiert 

natierlecht Botzmëttel. 

Och Mëllechprodukter si gutt fir d’Zänn. Si 

enthale Kalzium, dee brauchen d’Zänn 

fir sech gutt ze entwéckelen a stabil ze 

bleiwen. 

Et soll een 2 Mol d’Joer 

an d’Kontroll bei den Zänndokter 

goen. Wann dann e Lach fonnt gëtt, 

ass et meeschtens zimlech kleng.  

Huel och am 
beschten Zännseef 

mat Fluor.
Fir Kanner mat 

Zännspangen ginn 
et Minizännbiischten. 
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gesond Zänn

Ab 10, 12 
Joer kann een och  

Zännseid benotzen. 
Domadder kritt een 
och déi leschten 
Iessensreschter 
tëschent den 

Zänn eraus.

Wa 
méiglech no 

all Molzecht 
d’Zänn 
wäschen!!!



Viru 400 Joer 
huet de Galileo 
Galilei fir d’éischt 
de Stärenhimmel 
an d’Planéiten 
duerch en 
Teleskop gekuckt. 
Doduerch konnt 

hie beweisen, datt d’Äerd ëm d’Sonn 
dréint an net d’Sonn ëm d’Äerd. Fir 
dat ze feieren, ass d’Joer 2009 zum 
internationale Joer vun der Astronomie 
erkläert ginn.

Wann s du an enger klorer Nuecht 
an den Himmel kucks, da gesäis 
du eng Hällewull vu 

Stären. 

Den Universum – Och du 
kanns en entdecken 

2009 ass internationalt Joer 
vun der Astronomie

Leider kanns du ni all d’Stäre kennen, 
an och d’Astronomen (dat sinn déi, 
déi d’Stäre studéieren) kenne se net all 
auswänneg. Fir datt een e bestëmmte 
Stär awer erëmfënnt, hunn d’Mënschen, 
viru laanger Zäit, 

Stärebiller erfonnt.

E ganz bekanntent Stärebild ass de 

grousse Bier, 

deen och grousse Won genannt gëtt. 
Mat e bëssen Übung ass de grousse 
Won ganz séier erëm ze fannen.
De grousse Won ass ëmmer méi oder 
wéineg a Richtung Norden ze fannen. 
Hie besteet aus 7 Stären, déi matenee 
verbonne ginn an d’Form vun engem 
Won (oder enger Kasseroll) hunn.

E ganz bekannte Stär aus dem 
Nuetshimmel ass de 

Polarstär. 

Vill Leit mengen, de Polarstär wär den 
hellste Stär am Himmel, dat ass awer 

net richteg. De Polarstär ass net 
immens hell an dofir och net esou 

einfach ze fannen.
Wann s du awer de grousse Won fonnt 

hues, kanns du ganz einfach nom 
Polarstär sichen.

Wann s du déi zwee hënnescht Stäre 
vum Won (der Kasserroll) fënnef mol no 
uewe verlängers, da kënns de bei de 

Polarstär.

De Polarstär steet genee am Norden 
a weist eis de Wee. Fréier hunn d’Leit 
nom Polarstär gekuckt, fir de Wee op 
verschidde Plazen ze fannen.

klenge Léiw

Léiw

Feil

Delphin

Schwan

Pegasus

Dräieck

Luchs

Perseus

Kepheus

Cassiopeia

Jongfra

Wo

Adler

Waassermann

Widder

Steebock

klenge 
Won

Draach

Hercules

Rannerhiert

Schlaang

Leier

grousse Won
grousse Bier

Juegdhënn

Polarstär

klenge Won

grousse Won

grousse Won
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Astronomiejoer
2009

Text: Eric Buttini


