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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.

Fënns du 
ronderëm 
d’Haus kleng 
schwaarz 
Grimmelcher 
a wëlls du 
wëssen op bei 
iech doheem 
Flantermais 
wunnen?

Huel ee vun deene klenge schwaarzen 
Drecker tëschent d’Fanger an zerreif 
en. Wann dat net klappt, dann hues de 
Maisdrecker fonnt. 
Wann dës Drecker awer beim Zerreiwen 

zerfalen well se aus de ville 
Chitin-Deeler vun de Panzer 
an de Flilleke 
vun Insekte 
bestinn … 
BRAVO! Du hues 
Flantermausdreck fonnt.

Du Glécklechen! Looss 
deng Matbewunner a Rou 
do wunnen, well hei zu 
Lëtzebuerg hu se et schwéier 
en Ënnerdaach ze fannen. 

Kuck och Säit 10.  

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 flotte 

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 
Louhhecke-
bëscher, 
mee och 

an tropesch 
Fiichtbëscher, 

Mangrovebëscher, 
boreal Bëscher, ... bis 

bei Bëscher ouni Beem. 
D’Ausstellung ass an däitscher Sprooch.

Bëschdéieren 

Juni- September

Bechstein-Fliedermaus

Maus oder Flantermaus?

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

Impressum:

Den 1. Juni 2012 huet eng Bechstein-Fliedermaus 
an engem Vullenhaus vun den Ettelbrécker 
Naturfrënn an engem Eechen-Hobichen-Bësch 
beim Carelshaff geschlof. Dës Fliedermaus 
lieft just a Lafbëscher, wou si Nuets-Päiperleken, 
Raupen a Spanne fänkt. Si wunnt a Spiecht-
lächer an 
de Beem mä 
geet awer och 
heiansdo a 
Vullenhaiser. Zu 
Lëtzebuerg ass 
d’Bechstein-
fliedermaus 
bis elo just am 
Guttland fonnt 
ginn.
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Wupp News

Text: Claude Heidt, Patrick Michaely



D’Architekte vun de 
modernen Haiser hu jo vun 
Tuten a Blose keng Ahnung 
oder firwat maache si sou 
grouss Entrées-Dieren an 

hir Haiser?

Kueslefer 
alias grousse 
Bamlefer 
alias Kleiber 
alias sitelle 
torchepot 
ass deen 
eenzege Vull, 
deen och kann 
e Bam eroflafen 
(mam Kapp no ënnen). 
Spiechte kënne 
just de Bam 
eroplafen.

Endlech ass 
déi Aarbecht 
fäerdeg a mäi 

lidderege 
Mann huet just 

nogekuckt.

Elo setzen ech 
schonns 15 Deeg 

op den Eeër an 
dofir wäerte meng 
Kanner elo gläich 

aus dem Ee klammen.

Endlech hänken 
d’Naturschützer Këschte 
mat grousse Lächer op an 
da kënnt de b... Kueslefer 
a mauert déi Lächer zou, 
sou datt ech net méi era 

kommen. An dobäi wären 
Eeër oder Vullen eng gutt 

Ofwiesslung op mengem 
Menu gewiescht, wou am 
Moment just Mais drop 

stinn.

Ee Moment, ech 
hunn dat ganzt 
iwwerwaacht an 

dofir gesuergt, 
datt kee Frieme 
stéiere kënnt.

Hatt 
frësst 
Leem?!!

Hatt 
mëscht de 

Leem mat 
Spaut a 

knätscht a 
knat …!!

Aaah - 
sou!!

hatt pecht 
d’Lach zou!!
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Text: Claude Heidt

Bësch-Steemetzer?



Ganz einfach: well hei e richtegt Schlaraffeland fir de Renert 
ass. An den Dreckskëschten an um Kompost fënnt de Fuuss 
genuch Iessen an och Hond- a Kazefudder gëtt gär giess. 
Fir e Bau unzeleeën ass och meeschtens 
kee Problem: a Parken, a grousse Gäert an 
esouguer um Kierfecht ginn et dofir Plaze 
genuch.
Well et dem Fuuss an de Stied ganz gutt 
geet sinn hei och seng Revéieren (dat ass 
dat Gebitt wou hie wunnt a säin Iesse sicht) 
däitlech méi kleng wéi op anere Plazen.  
Normalerweis lieft eng Koppel Fiiss an 
engem Revéier, dat dann och géint aner 
Fiiss verteidegt gëtt. Mä ganz dacks (wa 
genuch Iessen ze fannen ass) liewen awer 
och aner Fiiss mat der Koppel zesummen 
ouni datt et zu Streidereie kënnt. Dës 
zousätzlech Fiiss (déi vun der Ersatzbänk) 
waarden drop, datt en anert Revéier 
fräi gëtt fir datt si dann och Jonker kréie 
kënnen. 

De Renert
Mer ware Molbier plécken
Fir si op d’Weller Heed
Do louch de Renert doudeg :
Äis  béiden deet et leed.
Meng Fräsche wollt bal kräischen,
Se kuckt him an de Mond ;
Vläicht zéig en nach den Otem :
Do schnaapt no hir den Hond.
Ech koum nach op e Beemchen ;
Wi hunn ech do gesiess !
Här, viru mengen Aen
Huet Renert si gefriess !

Am Michel Rodange 
sengem Roman 
„Renert“ huet de Kueb 
mat dëse Wierder de 
Fuuss virum Kinnek 
ugeklot. Mä stellt de 
Fuuss sech wierklech 
dout fir aner Déieren 
unzelackelen a se 
dann ze friessen? 
Neen, dat ass just eng 
schéi Geschicht. De 

Fuuss huet et net néideg 
fir op esou Iddien ze 
kommen, well hien ass 
guer net kriddeleg wat 
säin Iessen ugeet. Mais 
ësst hie besonnesch 
gär (bis 20 am Dag). 
Doniewent stinn awer 
och nach Wierm, 
Insekten, Schleeken, 
doudeg Déieren a 
Friichten op sengem 
Menu. Bei verschiddene 
Leit ass de Fuuss net 
gutt ugesinn, well 
hien och heiansdo 
Hénger frësst. Fir dat ze 
verhënneren, brauch ee 
just den Héngerstall esou 
ofzesécheren, datt kee 
Fuuss an och kee Marder 
erakënnt.  

FOXY MENU
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MAC Maus

Foxy Wierm Magic Insekte Box

Doudeg Déieren Uebst

1

2

3

4

FOXY DESSERT

Firwat ginn an de 
leschte Joeren  ë

mmer 

méi Fiiss an den 
Uertschaften (oc

h an 

de Stied) gesinn
?
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De Renert an der Stad?



De Fuuss huet bei ons praktesch 
nach just een eenzege Feind 
an zwar de Jeeër. Mee well 
an Uertschaften net gejot gëtt, 
huet de Fuuss do näischt méi ze 
fäerten. Iwwregens zu Lëtzebuerg 
ginn nach ëmmer all Joer 
ongeféier 4.000 Fiiss geschoss, 
obschonns et dofir guer kee Grond 
gëtt. Säi Pelz gëtt net genotzt a 
wien ësst schonns fräiwëlleg 

Fuusse-Fleesch? De Fuuss ass och 
keng Gefor fir de Mënsch: hie 
gräift de Mënsch net un (ausser 
hien hätt d’Tollwut, eng Krankheet, 
déi awer schonns säit Joeren net 
méi bei ons festgestallt ginn ass) 
an hien ass meeschtens nuets 
ënnerwee, wann de Mënsch 
schléift (oder schlofe soll). 
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A-Magic Insekte Box

Hong op der StaangUebst

3 Hot Schleeken Nuggets

Wat geschitt awer wa kee Fuuss méi geschoss gëtt?

Net ganz vill, well 
et ginn dann 
och net vill méi 
Fiiss wéi bis elo 
(et gi jo och net 
onendlech vill 
Fuuss-Revéieren). 
Wann et vill Fiiss 
ginn (wéi am 

Moment zu Lëtzebuerg), 
sëtzen der och ganz 

vill op der Ersatzbänk, an anere 

Wieder, si waarden drop datt 
e Revéier fräi gëtt fir dann och 
Jonker ze hunn. Soubal e Besëtzer 
vun engem Revéier ewechfällt  
(duerch Alter, Krankheet, Ofschoss 
oder Akzident mat engem Auto) 
gëtt hien duerch en anere Fuuss 
ersat. Wann awer manner Fiiss 
stierwen, hunn déi Pechvulle vun 
der Ersatzbänk bal keng Chancë 
fir eng Kéier Jonker ze kréien. An 
de Fuuss gëtt och normalerweis 
net méi wéi 4 Joer al.

Dem Michel Rodange säi Roman 
gëtt et a ganz villen Oploen. 

Méchel Rodange
Renert
Editions Guy Binsfeld
256 Säiten, 65 Illustratiounen 
190 x 250 mm, 
ISBN 978-2-87954-036-8
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Déi meescht Leit fannen de Fuuss ganz 

sympathesch, well och wann hie réischt an de 

leschte Joeren ons Stied erobert huet, huet hie 

schonns zënter 80 Joer (vum 5. Juni 1932 un) 

säin eegent Monument um Knuedler. 
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E Pinsel an e puer Steng
Huel e puer flott platt Steng. Dës 
kanns du da mat ganz einfachen 
oder méi komplizéierte Mustere 
bemolen. Denger Fantasi si keng 
Grenze gesat.

Mat engem wäisse waasserfesten 
Tuschbic geet dat ganz gutt. A 
sou een Tuschbic kriss du a ville 
verschiddenen Déckten. Du kanns 
natierlech och mat engem Pinsel 
an Acrylfaarf (déi ass waasserfest, 
mécht awer Flecken op d’Kleeder) 
op deng Steng molen. Mat enger 
Fieder kriss du déi ganz reng 
Mustere gemoolt.

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

Bemoolte Steng
Lee dës Steng zesummen op een 
Dësch oder verschenk se u Frënn. 

Schneid ee 
Stéck Holz schif of, sou 

wéi hei op der Foto. 
Schiel een Aascht, deen ongeféier esou 
déck ass wéi d’Lach an denger Päif, a 
stiech en an d’Päif. Schneid dat, wat 
iwwersteet, of.

Fir datt deng Päif och päift muss du op d’Mondstéck 
(en 1 cm grousst geschieltent Stéck) platt ofschneiden 
an an deng Päif stiechen.

Schneid dir e 6 cm laangt Stéck Hielenner (dat ass bal huel an der Mëtt an et geet ganz gutt fir et 
auszehielegen). Mam Knäipche schiels du dëst Stéck.

A mat engem zerdruddelte Stéck Drot hielegst du et aus.

Wéi gëtt aus engem 
Aascht eng Paif?..
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Kniwwel säiten***
experimentéieren    bastelen      kachen a brachen      kniwwelen       rätselen     bauen     spillen an ameséieren

Holze Schlaangen…
     

Schneid mat enger 
Gaardeschéier een Aascht Hieselter 

oder Hielenner. Schneid dësen 
Aascht an 2 cm grouss Stécker. 
Schneid och nach e méi 
Grousst fir de Kapp. Du brauchs och nach e Grapp voll 

Pärelen. Huel e Stéck Drot a fiedel een 
nom aneren eng Pärel an e Stéck Holz 
op. Fir der Schlaang hir Zong diebels du 
einfach den Drot an hiere Mond eran. 

Mat der Gaardeschéier 
schneids du e 4 cm laangt Stéck 
vun engem Hieselter erof, an och nach 
2 dënn Tranchen fir d’Oueren.
Mat engem Messer schnëtz du eng 
spatz Nues a mam Basteldrot kanns du 
de Schnurri vun der Maus maachen. 
So een Erwuessene soll dir e Lach an 
d’Spëtzt bueren, wou s du dann dräi 
Stécker Drot derduerch zitts. Pech 
d’Oueren un an och nach eng Pärel 
op d’Nues. 

Fir de Schwanz pechs 
du e Stéck Ficelle op 
den Hënneschte vun 
der Maus. 
Mol hir nach e puer 

Aen a maach nach just 
e Knuet an de Schwanz, 

a schonns ass deng holze 
Maus fäerdeg.

Messer a Gaardeschéier si geféierlech. 
Looss dir bei dësen Aarbéchte vun engem 
Erwuessenen hëllefen.

Mat engem Stéck Drot 
méchs du Lächer an 

deng Stécker vun der 
Schlaang. Du kanns och 

deng Schlaangestécker 
dekoréieren a Musteren 
an d’Schuel schneiden.

…an holze Mais



Déi verschidde Stäck mat hire Planze bidde villen Déieren d‘Méiglechkeet hiert 
Nascht ze bauen, genuch Fudder ze fannen a sech virum Feind ze schützen.

Dës Straicher-Schicht ass ongeféier 5m héich 
an et gesäit ee se ganz gutt am Bësch op deene méi 
helle Plazen an och um Bord vum Bësch. An dëse 
Straicher (Hieselter, Faulbam, Juddekiischt, Wäissdar, 
Hielenter, a Wakelter) a jonke Beem bauen eng Rei 
Vullen hiert Nascht, well se do duerch déi vill Blieder 
gutt verstoppt sinn: z.B. d’Dréischel (Singdrossel) an 
d’Graatsch (Grasmücke). 

An der 40m héiger Bam-Schicht breede Laf – an Nolebeem (Bich, Eech, Ahorn, Kiefer a Ficht) 
hir Blieder aus a bilden e «Blieder-Daach» oder «d’Kroun vum Bësch». Si fänke Sonneliicht an a 
verhënneren, datt am Summer vill Liicht op de Buedem fällt.
An der Kroun bréien ë.a. den Dommendéck (Goldhähnchen), an d’Goldmärel (Pirol). De Spiecht baut 
säin Nascht an engem Bamstamm dran a fënnt och ënnert der Bamschuel säi Fudder (Insektelarwen). 

De Panewippchen 2/2012De Panewippchen 2/2012Text: Maria Ursone

Etagen am BEsch:  
:

Moos-Schicht, 

Buedemschicht 

(ongeféier 20 cm)

Kraider-Schicht 

(ongeféier 1m)

Straicher-Schicht 

ongeféier 5m héich

schicht

  ongeféier 40 m héichBam-



Op der Moos- a Buedem-Schicht wuesse Champignonen, Flechten 
a Moosen; vill Schleeken, Wierm, Spannen an Insekte fannen do hire 
Liewensraum; an dës Déiere sinn nees Fudder fir eng ganz Rei vu Vullen, wéi 
z.B. d’Märel (Amsel) an d’Dréischel (Singdrossel).

Dës Straicher-Schicht ass ongeféier 5m héich 
an et gesäit ee se ganz gutt am Bësch op deene méi 
helle Plazen an och um Bord vum Bësch. An dëse 
Straicher (Hieselter, Faulbam, Juddekiischt, Wäissdar, 
Hielenter, a Wakelter) a jonke Beem bauen eng Rei 
Vullen hiert Nascht, well se do duerch déi vill Blieder 
gutt verstoppt sinn: z.B. d’Dréischel (Singdrossel) an 
d’Graatsch (Grasmücke). 

An der 40m héiger Bam-Schicht breede Laf – an Nolebeem (Bich, Eech, Ahorn, Kiefer a Ficht) 
hir Blieder aus a bilden e «Blieder-Daach» oder «d’Kroun vum Bësch». Si fänke Sonneliicht an a 
verhënneren, datt am Summer vill Liicht op de Buedem fällt.
An der Kroun bréien ë.a. den Dommendéck (Goldhähnchen), an d’Goldmärel (Pirol). De Spiecht baut 
säin Nascht an engem Bamstamm dran a fënnt och ënnert der Bamschuel säi Fudder (Insektelarwen). 

Eng Rei Déieren, 
wéi zum Beispill 
d’Kaweechelchen, 
beweege sech an 
e puer Schichten. Et 
kann esou sengem 
Feind, dem Marder 
entkommen.

An der Kraider-Schicht (ongeféier 
1m) wuesse Bëschgrieser, Faren, 
Bëschblummen, Schachtelhalmen,  
jonk Beem an Zwergstraicher 
wéi d’Bëschäerdbier, d’Molbier 
(Heidelbeere) an d’Krällebier 
(Preisselbeere). 

An der Moos– a Kraider-Schicht 
bauen déi Vullen hir Näschter, déi se 
um Buedem bauen: de Bliedervillchen 
(Waldlaubsänger) tarnt säi Moosnascht 
mat Far-Bliedercher.

D’Planze vun dësen 2 Schichte si 
besonnesch un d’Liichtverhältnësser 
an d’Loftbeweegungen ugepasst: 
Am Fréijoer, wou d’Beem nach keng 
Blieder hunn, an am Hierscht, nodeems 
d’Blieder erofgefall sinn, kënnt ganz 
vill Sonneliicht op de Buedem. Da 
bléien d’Fréibléier: si kréien hir Friichten 
a leeë sech Reserven an hiren 
ënnerierdeschen Deeler un: (Knollen 
an Zwiwwelen). Dëst sinn zum Beispill 
d’Abrëllsblumm (Buschwindröschen) 
an d’Veilchen. Am Summer kënnt 
duerch déi vill Blieder net méi genuch 
Sonneliicht op de Buedem; dowéinst 
verbreede sech Schietplanzen um 
Buedem: wéi zum Beispill déi kleng 
Meeréischen (Schattenblume), 
d’Meekraitchen (Waldmeister) an den 
Nuetsschiet (Bingelkraut).

Um Buedem ass och net vill Loft:  
Dowéinst wuessen do déi Zorte Planzen, 
déi vun den Insekte bestäubt ginn 
an deenen hire Som net vun der Loft 
brauch verstreet ze ginn.
De Som vu Faren, Moosen, a 
Champignonen ass sou liicht, datt 
e schonns vun engem klenge 
Wandhauch fortgedroe ka ginn.
De Som kann och um Pelz vun 
den Déieren hänke bleiwen an 
esou verbreed ginn (sougenannte 
Klettfriichten), wéi z.B. de Som vum 
Meekraitchen (Waldmeister) an der 
Hexeblumm (Hexenkraut). En aneren 
Trick fir d’Somverbreedung ass 
deen, datt déi grell Faarwe vun de 
säftege Friichten d’Déieren ulackelen, 
wéi z.B. déi rout Friichte vun der 
Heckepëppchen (Aronstab) a vum 
Bëschäerdbier an déi bloschwaarz 
Friichte vun der Wäisswuerzel 
(Salomonsiegel).
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Pitti, dobausse 
fänkt et un däischter 

ze ginn an dofir ginn 
ech elo op d’Juegd. 

Du schécks dech an du 
bleifs och hei hänke bis 

ech erëm sinn.

Opgepasst! 
dohanne kënnt 
e geféierlecht 

Béischt, dat 
ons fänke wëll!

Kee Problem, 
deen Zwerg do 

ësst dach nëmme 
kleng Mécken a 

wäert ons a Rou 
loossen.

Dohannen ass 
op 3 Meter no 

Weste mäin éischt 
OwesIesse fir 

haut: eng kleng 
Matt.

Elo huet 
et mäi Kolleg 
erwëscht an 

dobäi war hien 
iwwerzeegt net 
gefriess ze ginn.

An elo fléien 
ech nach e klengen 

Tour laanscht 
d’Stroosseluuchten, 

well do sinn ëmmer 
vill Mécken a Mustiken 

ënnerwee.

Dohanne 
kënnt awer eppes 

grousses geflunn an 
dofir gëtt et héich 
Zäit, datt ech heem 

kommen.

Deen hat awer méi Gléck 
wéi Verstand, well dat 

wier e gudde Maufel fir den 
Owend gewiescht!

Pitti, wou 
bass du? Jhemp, 

du brauchs guer 
net hei ze ruffen, 
well ech erkennen 
de Pitti u senger 
Stëmm. A just de 

Pitti fidderen ech 
mat Mëllech.

Steet zu Lëtzebuerg 
ënner Naturschutz.
Zwergflantermais am Haus 
ass datselwescht wéi 
den éischte Präis an 
der Lotterie: 
Mustiken an aner 
Plogeeschter hunn 
näischt méi ze laachen!

Zwergfliedermaus
Pipistrellus pipistrellus

Zwergfledermaus
pipistrelle commune
common pipistrelle 

Spannweit: 
18-24 Zentimeter, 

Gewiicht: 4-8 gramm
Kanns Du am ganze Land 

owes gesinn (Dacks 
rondrëm d’Stroosse-

luuchten oder  um 
Bëschrand.

Hei!

Hei!
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Text: Claude Heidt

Nuets-Jeeër

D’Fliedermaus jäizt a wann 
d’Téin op en Déier treffen, 
gi se bei d’Fliedermaus 
zréckgehäit (Echo)n



Wann et richteg warem ass an 

d’Sonn schéngt, dann huele mer d‘ 

Summerkleeder aus dem Schaf: kuerz 

Boxen a Jupen, T-Shirte mat kuerzen 

Äerm, Toppen mat dënne Bretellen, 

Schwammbox a Bikini fir op der Plage. 

Mir probéiere sou vill wéi méiglech 

dobaussen ze sinn a vun der Sonn ze 

profitéieren. A fir datt déi vill plakeg Haut 

net sou séier verbrennt, reiwe mer eis mat 

Sonnecrème an.

Doriwwer kënnen d’Mënschen aus dem 

Süden an aus den Trope sech nëmme 

wonneren, well si ganz anescht mat 

Sonn an Hëtzt ëmginn, wéi mir 

hei a Mëtteleuropa.

Mir sollte vun de Mënschen aus anere 
Länner léieren an eis och virun der Sonn an 
Uecht huelen an eis schützen.
An de Mëttesstonnen aus der Sonn bleiwen, 
raschten, eng Siesta maachen.
Op der Plage hëlleft den T-Shirt, fir datt ee 
sech d’Schëlleren an de Réck net verbrennt.
En Base-Cap, e Sonnenhutt oder en 
Piratenduch schützen däi Kapp, däi Gesiicht 
an deng Akaul virun der Sonn. An net ze 
vergiessen, e gudde Sonnebrëll, deen deng 
Aen viru Sonnestrale schützt!
Reif dech am Summer och ëmmer mat 
Sonnecrème (Indice de protection 30 oder 
méi, a waasserfest) an, fir datt deng Haut 
net sou séier verbrennt. All 2 Stonne muss 
de dech nei acrèmen. A well s de trotz 
Sonnecrème awer no enger Zäit kanns 
verbrennen, kuck fir aus der Sonn eraus ze 
kommen: ënnert engem Sonneprabbeli, 
op enger Terrasse am Schied oder ënnert 
engem Bam.

              schützen 
d’Frae sech virum waarme Klima an der 
Sonn mat engem Ao Dai: enger laanger 
dënner Blouse, déi iwwert enger laanger 
dënner Box gedroe gëtt. Dat ass net 
nëmme schéi lëfteg a praktesch, well 
een domadder spillen, schaffen a Vëlo 
fuere kann, mä och zimlech elegant. 
Um Kapp nach en Non La, e Stréihutt, 
deen een a ganz Südostasien gesäit. 
Dee schützt net nëmme virun der Sonn, 
déi an den Tropen immens waarm ass, 
mä ënnert him bleift een och dréchen 
an der Reenzäit.

Am Vietnam

Och     doen 
d’Leit sech sou un, datt sou mann wéi 
méiglech Sonn u si kënnt. An hieren 
Hutt, de Sombrero, mécht, datt bal 
hiere ganze Kierper am Schied ass. 
Superpraktesche Sombrero.  „Sombra“ 
ass iwweregens dat spuenescht Wuert 
fir Schied.

a Mexico

Och d’Männer   
doe sech lëfteg un a schütze sech virun 
der Sonn. Traditionell doe si keng Boxen 
un, eng laang Box ass ze waarm a mat 
enger kuerzer Box ass een net genuch 
virun der Sonn geschützt. Dofir wéckele 
si sech e Stéck Stoff ronderëm d’Hëften, 
dat ass sou lëfteg wéi eng Jupe, schützt 
awer och virun der Sonn. Jee no Regioun 
heescht déi „Jupe“ Sarong oder Lungi.

an Asien

Een anert Kleedungsstéck, wat 
perfekt viru Sonn an Hëtzt schützt, 
ass de Boubou.     
gesäit ee Männer, Fraen a Kanner, an 
deem lëftegen a meeschtens zimlech 
faarwege Gewand. Sou een ass 
wierklech praktesch an et kann een en 
och einfach iwwert déi aner Kleeder 
undoen a sech sou perfekt schützen.

An Afrika

Dëse Jong lieft                      , an 
der Wüst Sahara. Do brennt d’Sonn de 
ganzen Dag vum Himmel an et ass och 
kaum Schied, well et sou wéineg Beem 
a Palmen gëtt. Säin eenzege Schutz, 
wann hien dobaussen ass, si seng 
Kleeder: e laange Schal gëtt ëm de 
Kapp an d’Gesiicht gestréckt an e weit 
Hiem mat laangen Äerem bis op d’Féiss. 
Seng Kleeder si weit a lëfteg a schützen 
hien optimal virun der Sonn, der Hëtzt 
an och virum Sand.

am Mali

D’Sonn meiden an de Schiet sichen! A 
ville waarme Länner halen d’Mënsche 
sech am Schied, wann d’Sonn am 
stäerksten ass an et am wäermsten 
ass. Jiddfereen dee kann, hält dann 
eng Mëttesrascht, d’Siesta. An déi déi 
ënnerwee sinn, hunn hiren eegene 
Schiet.
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Sonneschutz ronderëm d’Welt

Text: Jacqueline de la Gardelle
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Dësen ongemittleche Gesell kënnt 
een aus de Féiss, wann een op de 
Beschweeër bleift an net duerch Gras, 
Gestrëpps an Hecken kraucht. 

E gudde Schutz sinn och: zoue Schung, 
Kleeder mat laangen Äerm a 
laange Been. Am beschten et stécht 
ee sech d’Box ënnen an d’Strëmp.  

Antizeckemëttel kënnen och 
hëllefen. Si schützen zwar net 100%, 
mee d’Wahrscheinlechkeet fir eng Zeck 
ze kréien ass méi kleng.

Zecke kënnen eng Zäit an de Kleeder 
erëmkrabbelen, ier se un eis ginn. 
Dofir soll ee seng Kleeder ëmmer 
ausrëselen, wann een no engem 
Ausfluch heem kënnt. Gutt sinn hell 
Kleeder, well op deene kann ee si 
besser gesinn. 

Dat Allerwichtegst an de beschte Schutz 
ass awer, fir nom Ausfluch an d’Natur de 
Kierper ganz genee no Zecken 
ofzesichen. Leider spiert een d’Zecken 
net, soss wier et jo einfach si ze fannen. 
Dofir muss ee genee kucken (loossen)  
oder sech oftaaschten, z.B. ënnert der 
Dusch. 
D‘Bluttsuckler sëtzen am Léifsten ënnert 
den Äerm, tëscht de Been, an de 
Knéikaulen, hannert den Oueren oder 
an der Akaul. Et kann awer och all aner 
Plaz vum Kieper sinn.

Bei iwwer 10 Grad ginn d’Minivampiren 
aktiv. Besonnesch am Summer sinn 
der vill vun hinnen op der Sich no 
enger gudder Bluttmoolzecht. Dofir gi 
si awer net op d’Juegd, mee si waarde 
gedëlleg op een Affer: am Gestrëpp, 
op Hecken an am Gras, mee net 
op de Beem. Si klammen net gären, 
dofir fënnt ee si ni méi héich wéi 1,5 
Meter iwwert dem Buedem. 
Eng Zeck kann och net sprangen. Dofir 
muss si waarden, bis ee Been, eng 
Hand oder eng Patt si zoufälleg beréiert 
fir sech kënne festzekrallen. Si fängt 
net direkt u mat Suckelen, mee si sicht 
sech dann eng Plaz wou d’Haut schéin 
dënn a warem ass, wou si kann a Rou 
suckelen.

Och Hënn a Kaze bréngen Zecke 
vun dobausse mat. Wann déi sech 
nach net um Déier festgebass hunn, 
kënne si op der Sich no enger gudder 
Suckelplaz dann och op eis krabbelen.
Wa mir d’Déier op de Schouss huelen. 
Dofir soll een den Déieren hire Pelz op 
Zecken ënnersichen, wa si an der Natur 
ënnerwee waren a se net direkt op de 
Schouss huelen.

D’Zecke si Milben a mat hieren 8 
Been gehéiere si zu der Famill vun de 
Spannendéieren. 
Als Parasiten* liewe si vu Blutt, dat si 
bei anere Liewewiesen suckelen. 
Eng Zeck brauch net méi wéi eng déck 
Drëps Blutt fir sat ze ginn. Trotzdem 
musse mir eis virun hinnen an Uecht 
huelen, well si kënne geféierlech 
Krankheeten iwwerdroen.

Reps!

Ech 
si 500 mol 

sou liicht wéi dee 
Vollgefriessenen 

do!

Waarden!

A waarden!

Tjëft, 
derlaangscht

Waarden!

Endlech!

Mmmh!

Lecker!

Uff, sat!

Æ
Æ

Æ

Æ

Æ

Æ
Æ

Æ

Æ
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Text: Jacqueline de la Gardelle



D’Borreliose ass eng Krankheet, déi 
duerch Bakterie verursaacht gëtt, déi 
am Verdauungsapparat vun infizéierten  
Zecke liewen. Am mëtteleuropäesche 
Raum hunn, je no Regioun, 5 bis 30% 
vun den Zecken dësen Erreeger a sech. 
Wann ee vun enger infizéierter Zeck 
gebass gouf an d’Krankheet iwwerdroe 
gouf, entwéckelt sech an 90% vun de 
Fäll e roude Fleck, deen net wéi deet, 
deen an der Mëtt hell gëtt a sech no 
baussen hi vergréissert, déi sougenannte 
„Wanderröte“. De roude Fleck kann e 
puer Deeg nom Zeckebëss entstoen, 
awer och nach Wochen duerno. Dacks 
weise sech och Symptomer wéi bei 
enger Gripp: Middegkeet, Kappwéi, 
Gelenkerwéi, eventuell Féiwer. A 
seelene Fäll kënnen no e puer Méint 
Komplikatiounen optrieden. 

Et gëtt keng Impfung géint d’Borreliose. 
Ganz wichtig ass fir bei engem 
Verdacht op Borreliose bei den Dokter 
ze goen. Dee kann Tester maachen 
an déi noutwenneg Medikamenter 
verschreiwen. 

A bestëmmte Géigende vun 
Däitschland, éisträich, der Schwäiz 
an an Deeler vun Osteuropa kënnen 
d’Zecken och eng Hirnhautentzündung, 
déi sougenannte 
FrühSommerMeningoEncephalitis»
(FSME) iwwerdroen. Tëschent 0,1 -1% 
vun den Zecke sinn infizéiert a kënnen 
d’FSME iwwerdroen. Anescht wéi bei 
der Borreliose kann ee sech géint dës 
Krankheet impfe loossen. Wann een 
an dës Géigende fiert, da freet ee säin 
Dokter oder beim Service des Maladies 
Infectieuses vum CHL. 

D’Zecke soll een direkt ewech 
huelen, soubal ee se fonnt huet. 
Well wat si méi laang suckelen, wat 
d‘Wahrscheinlechkeet méi grouss gëtt, 
datt si Krankheeten iwwerdroen.

*Parasit: e Parasit ass e Liewewiesen, dat en anert Liewewiese brauch fir sech ze ernähren.

Fir all d’Zeckologen ënnert iech:

ee ganz flotte Site, probéiert de Quiz an dir kritt en Zeckifikat 

fir äert aussergewéinlecht Zeckewëssen!

 www.zeckenschule.de

D’Zeck hëlt ee mat enger Pince, 
enger Zeckenkaart oder enger 
Zeckenschlinge aus der Haut eraus. 
(Zur Nout kann een dat och mat de 
Fanger maachen). 

Et paakt een d’Zeck sou wäit 
wéi méigeleg vir um Kapp an et 
zitt ee se ganz  riicht no uewen 
eraus, ouni ze dréien. Dat geet 
net ëmmer ganz liicht, well d’Zeck 
sech festgebass huet. Wichteg ass, net  
fest op den Zeckekierper ze drécken, 
well dann dréckt ee méiglecherweis 
Krankheetserreeger an d’Wonn. Et soll 
een och op kee Fall probéieren d’Zeck 
mat Ueleg, Alkohol, Colle, Crème oder 
aner Saachen dout ze maachen. Well 
déi iwwergëtt sech dann a späitzt 
d’Krankheetserreeger an d’Wonn. 
Wann een d’Zeck eraus geholl huet, 
desinfizéiert een déi kleng Wonn.

D’Mënsche 
mat hire 

Folterinstrumenter - net 
mol a Rou iesse kann 

een!

Borreliose-Bakterien, 
gesinn aus wéi en 
Tire-bouchon

Wanderröte

Kuckt och d’Broschüre vum 
Gesondheetsministère iwwert 
d’Zecken op: 
http://www.sante.public.lu/
publications/rester-bonne-sante/
vaccinations/attention-danger-tiques/
attention-danger-tiques-2011-de.pdf
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an esou engem grousse 
Stéck Moos fënnt een alt 

200 Waasserbieren.

Vun eis gëtt et Billiarden an et fënnt een 

eis iwwerall: op héige Bierger, an déiwen 

Ozeaner, a Bëscher, a Groussstied, am 

Gaart. Dat Eenzegt, wat mir brauchen 

ass e bësse Waasser. Mir liewe ganz gär 

an de Waasserdrëpsen am Moos.

Déi meescht vun eis si Vegetarier. 

Mir iesse gär Algen. Eng Parti vun 

eis sinn awer och Raiber: mir friesse 

Minidéiercher wéi Fuedemwierm, an och 

aner Waasserbieren. Mir drécken de 

Mond widdert eist Iessen, bäissen dran a 

suckelen et ganz aus.

Billiarden?!
1.000.000.000.000.000
op alle Fall immens vill!

Si se net knuffeg, déi 
séiss Bärtierchen mat hiren 

tapsege Beenercher?!

Hee, Panewippchen! 
Mir gesi vläicht aus wéi Mini-

Gummibärecher, mir sinn awer 
déi robusten Déiere vun der 
Welt, méi zéi wéi e Grizzlibier!

sou grouss si mir, wann s du 
besser Aen häss, da bräichs de 
kee Mikroskop fir eis ze gesinn!

Wa Mënschekanner iech 
gär ënnert dem Mikroskop 
kucken, dann huele se e 

Mooskëssen an do fanne si 
iech dran.

An da ginn et nach esou 
iwwerflësseg Béischten wéi 

Milben, Spannen, Insektelarven 
a Wierm déi ons friessen.

2 Aen oder guer keng, 
mir gesinn net terribel gutt

4 Puer Stummelbeenercher,  
mir sinn net grad déi séierst

Suckelmond mat 2 (Stiletten)

mir sinn duerchsiichteg, wäiss 
oder verschidde faarweg

mir hu keen Häerz a keng 
Oderen. Eist Blutt ass 
duerchsiichteg a leeft duerch de 
Kierper wa mir eis beweegen. 
mir ootmen duerch d’Haut.

Krallen un all Been

wa mir wuessen, da fuere mir 
aus der Haut, pardon, da kréie 
mir eng nei Haut.

Hëllef!!
Niam!!
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Wou liewe mer?

Wat iesse mer?

Wéi gesi mer aus?

S U P E R P E T Z I !
m

ampf …

Text: Sylvie Hagen



Mir zéien dann eis Been eran, a gi 

Fett of. Da gesi mer ganz kleng a 

verschrompelt aus, a brauchen kee 

Sauerstoff a keen Iesse méi. Mir sinn da 

wéi dout a gesinn aus wéi e verdréchent 

Fässchen, d’Fachleit nennen dat 

Tönnchenstadium.

Waasserbierchen - Bärtierchen, Wasserbär - oursin d’eau - waterbear, moss piglet - tardigrada

Bieronauten 
am Weltall!

Eis Damme leeën hir Eeër (je no Zort 

1-35 Stéck) of, wa si sech haiten. Di 

Kleng krabbelen no 5-40 Deeg aus der 

Eeschuel. D’Eeër hu ganz verschidde 

Formen.

Mir Waasserbiere verdroe guer keng 

Ëmweltgëfter. Do wou der vill vun eis 

liewen kanns de sécher sinn, datt et 

nach zimlech propper ass.

D’Mënsche sinn eis pupegal, mir doen 

hinnen näischt a si doen eis och näischt.

Lo bass de platt, 
gell Panewippchen!

Mir sinn net kleng ze kréien! Eis kann 

ee kachen, afréieren an ausdréchnen. 

Geckeg Wëssenschaftler hu suguer e 

puer vun eis ouni Costume 10 Deeg an 

de Weltall geschéckt. Mir hunn dat alles 

iwwerlieft!

Sou hunn der vun eis méi wéi 100 Joer 

iwwerlieft. Mir liewen normal tëschent 3 

Méint an zweeanenhalleft Joer.

Wann dann erëm e puer Drëpse 

Waasser op eis falen …

plop! plop! plop! plop!
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Superpetzi!

Eis Kanner

d'Ëmwelt an d'Menschen



Foto: Krochmal

Foto: Onychiurus

Elo brauchs Du nach just um Bësch-
Buedem no Béischte mat 8 Been ze 
sichen, déi Famill mat den Tarantelen (*) 
sinn.  Experten hu schonns erausfonnt, 
datt et ëm Wollefs-Spanne geet, déi 
heefeg an onse Bëscher sinn. Mä du 
brauchs keng Angscht ze hunn, well dës 
kleng Spannen (ongeféier 1cm) kënnen 
dech net bäissen, sinn also guer net 
geféierlech.

Hues Du Loscht 
op eng Expeditioun 

ze goen fir spannend 
Déieren ze erfuerschen?

Natierlech, dann do 
am beschten eng laang 

Box a fest Schong un, huel 
eng Becherlupp (oder en 

eidelt Gebeess-Glas) a géi 
an den nächste Bësch.

Wollefs-Spanne lafen iwwert de Buedem 
fir kleng Déieren (Insekten, aner 
Buedem-Déieren) ze fänken. Si bauen 
also keen Netz.

Knapps sinn déi jonk Spannen aus den 
Eeër, klamme si hirer Mamm op de Réck 
a benotze si als Taxi. Esou si si och virun 
anere Raiber geschützt. 

Soubal 
déi kleng 

Spannen aus 
der Haut gefuer 

sinn (natierlech 
gewuess sinn an eng 

nei Haut kritt hunn) musse si eleng eens 
ginn.

Bestëmmt huet dës kleng Expeditioun 
dir gewisen, datt d’Spannen intressant 
Déiere sinn an op kee Fall grujeleg 
an eekleg Béischten. Denk drun 
deng Spannen erëm am Bësch fräi ze 
loossen!

Fänk mol eng Spann, setz se an 
d’Becherlupp a probéier erauszefannen, 
wéivill Aen si huet. Wa si am ganzen 
8 Aen an 3 Reien huet 
(ganz vir 4 klenger 
an hannendru 
4 grousser) 
dann hues du 
wahrscheinlech 
eng 
Wollefsspann 
gefaang.

Probéier mol eng Spann ze entdecken, 
déi eng déck Bull hannen um Kierper 
huet. Dës Bull gëtt Kokon genannt an 
doranner sinn d’Eeër vun der Spann.  
D’Spannemamm hëlt also hir Eeër 
iwwerall mat a léist esou hir Kanner ni 
am Stach.

(*)Tarantele liewe just a Südeuropa a si kënnen 
de Mënsch och bäissen. Mä anescht wéi 
behaapt gëtt, stierft de Mënsch net dorun (eng 
Gefor besteet just fir Leit déi op dat Spannegëft 
allergesch sinn).

Mmmh, lecker!

Dat do
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Unhalen!!
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Spiderman?
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Araignée loup


