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Dës Famill ass 
aussergewéinlech, well 
eng Kanadagäns an 
eng Hausgäns zesumme 
4 Jonker kritt hunn. 
Normalerweis verkoppele 
sech 2 verschidden 
Déierenaarten (wéi  
Kanada- an Hausgäns) 
net mateneen. 

D‘Foto ass Ufank Mee 
2014 op der Sauer bei 
Steenem gemaach ginn.

Vull vum Joer 2014 zu Lëtzebuerg
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De Wäissstorch war bis viru kuerzem 
just  op senge Wanderungen op Besuch 
bei eis am Land. Säit den Uelzechtdall 
bei Schëffleng renaturéiert gouf an 
Nistplattformen opgeriicht goufen, 
gefällt et de Storche ganz gutt hei. 
2013 huet eng Koppel hei hir éischt 
zwee Kleng opgezunn. An dëst Joer ass 
de Storch rëm do!

Bei Ausgruewungen an de 
Schichte vum Lëtzebuerger 
Sandsteen bei Brouch hunn 
de Roby Haas an de Kurt Meyers (zwee 
wëssenschaftlech Mataarbechter vum 
‘natur musée’) zwee Fossilie fonnt: si 
woussten direkt, datt dat eppes ganz 
Spezielles wier.

Dem wëssenschaftleche Mataarbechter 
vum ‘natur musée’ Dominique Delsate 
an dem Paläontolog Martin D. Ezcurra 
vun der Ludwig-Maximilian-Universitéit 
vu München ass et gelongen, déi zwee 
Fossilien ze bestëmmen: et si Reschter 
vun Dinosaurier: d’Kroun vun engem 
Zant an eng Schank vun enger Zéif. 

Si hunn déi zwou Schanke mat ähnleche 
Fossilien aus dem Ausland verglach 
an erausfonnt, datt déi lëtzebuerger 

Schanke ganz ähnlech si wéi déi vum 
Dilophosaurus wetherilli, en Dinosaurier 
aus der Grupp vun den Theropoden. 

Dat ware Fleeschfriesser, zu deenen och 
den T-Rex an de Velociraptor gehéiert 
hunn. Eisen Dinosaurier huet fréi an der 
Jurazäit virun ongeféier 200 Millioune 
Joer op engem Stéck Land gelieft, dat 
vu London bis Lëtzebuerg goung.

Déi zwou kleng Schanke kanns du am 
‘natur musée’ am Stadgronn kucke 
kommen. 
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De Storch

eng ongewéinlech Famill

Jurassic park zu Lëtzebuerg
Fir d’éischt 

hei zu 
Lëtzebuerg!

Schank vun enger ZéifKroun vun engem Zant
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Kuck mol, wéi 
ons Nopere sech 

erëm verrenke fir 
ze klapperen.

E puer Deeg 

méi spéit

E gudde Mount 

méi spéit

14 Deeg 

méi spéit 7 Woche 

méi spéit

No e puer 

Minutten

Wäisse Stuerk = Weissstorch = Cigogne blanche = Ciconia ciconia

- Lieft a grousse Wiselandschaften- Baut säi grousst Nascht op héich Beem oder op de Kamäin vun Haiser- Iessen: Fräschen, Mais, Insekten (Heesprénger), Wierm, Fësch
- Iwwerwanteren an Afrika

Dat hu si 
dovun, datt si net 
esou schéi sange 

kënne wéi mir. 

Nee wat sinn ons 
Noperen agebilt. 

Zanter wéini kënnen 
da Spatze schéi 

sangen.

Looss si nëmme 
schwätzen. Komm 
mir fléien nach e 

puer Äscht sichen, 
fir onst Nascht 

fäerdeg ze bauen.

Gutt datt s du 
kënns, well ech hu 
schonns alles wéi 

vum roueg sëtzen.

Du kanns dir 
Zäit loossen, fir 
erëm ze kommen, 

well ech hu gutt 
giess a kann dofir e 
puer Stonne bréien.

Virun enger 
Stonn ass de Jempy 
aus dem Ee geklomm. 

Pass op hien an op 
déi 2 Eeër op. Ech gi 

Fudder sichen.

Duerch dat sch… 
Wieder vun der 

leschter Woch ass 
schonns eent vun onse 

Kanner gestuerwen. 
Hoffentlech hält et 
gläich op mat reenen.

Endlech ass et esou 
wäit. Vu muer u brauche 

mir kee Fudder méi an 
d’Nascht ze schleefen, 

well da kënnen ons 
Kanner fléien a mat ons 

op d’Juegd goen.

Vum Mee un kanns du d’Storche ganz no erliewen, wann s du heihi kucke gees: 

www.naturemwelt.lu/webcam De Panewippchen 2/2014
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Meeschter am Klapperen!

Text: Claude HeidtDe Panewippchen 2/2014
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Hei kanns du de Panewippchen abonnéieren:



Et ass Summer an d‘Natur weist sech 
rëm vun hirer schéinster Säit. Dat säftegt 
Gréng vun eise Beem a Straicher gëtt 
engem richteg Loscht fir an d‘Natur 
erauszegoen a wee weess, vläit fir och 
eng Kéier méi genee hinzekucken. 
D’Villfalt vun eisen eenheemesche Beem 
a Straicher ass zimlech grouss an et ass 
net ëmmer einfach, fir déi eng vun där 
anerer Aart z‘ënnerscheeden.

Mat dësem Herbarium kanns du op 
eng einfach a spilleresch Aart a Weis 
déi verschidde Beem a Straicher 
sammelen, bestëmmen, pressen an an 
däin Herbarium apechen, fir se besser 
kennen ze léieren. Zum Schluss gëtt et 
nach eng flott Bastel- oder Kachaktivitéit 
z‘entdecken.

Dësen Herbarium beschreift eng 20 
verschidden typesch Beem a Straicher. 
Fir all Aart hues du eng Fiche, déi dir 
hëllefe soll erauszefannen, wat fir ee 
Bam oder Strauch et ass.

Wann s du däi Blat bis fäerdeg an 
denger Planzepress gedréchent a 
gepresst hues, kanns du et op dëser Säit 
apechen. Zousätzlech kanns du nach 
dobäi schreiwe wou s du dat Blat fonnt 
hues an wéini datt s du et fonnt hues.

Op der leschter Säit vun denger 
Fiche kanns du elo eng Bastel- oder 
Kachaktivitéit mat deem Bam maachen, 
deen s du elo grad bestëmmt hues. 
Beim Hielenner wär dat z.B. e gudde 
Jus maachen oder mat de Buchecker e 
flotte Mobile bastelen.

De Panewippchen 2/2014Text: Danièle Murat, Naturverwaltung

HerbariumHerbariumMäin 
éischten

Wéi fonktionnéiert 
dësen Herbarium?

1) Beem a 
Straicher 
sammelen a 
bestëmmen 

2) Blieder 
pressen, dréchnen 
a pechen 

3) Eppes fir ze 
kniwwelen 

Op dëser éischter Säit fënns du direkt 
e puer Informatiounen. Uewe riets am 
Eck gesäis du, wou déi Planz wiisst, 
dat heescht entweder am Bësch, an 
enger Heck oder an enger Uertschaft. 
Da gesäis du wéi d’Blat ausgesäit 
an op wat fir eng Detailer datt s du 
muss oppassen, fir et net mat engem 
anere Blat ze verwiesselen (Form vum 
Blat, Blatrand a Still). Zousätzlech 
zu där Bestëmmung duerch 
d’geneet Kucke ginn et nach e puer 
aner Tricken, fir erauszefannen, ob s 
du dat richtegt Blat fonnt hues. Zum 
Beispill fillen d’Blieder vum Hieselter 
sech ganz horeg un, bei der Espe 
kanns du héieren, wéi d‘Blieder am 
Wand raschelen, a beim Wäissdar 
richen d’Bléien am Fréijoer ganz 
staark.



Wann s du keng Planzepress solls doheem 
hunn, kanns du z.B. en aalt Telefonsbuch 
huelen, well dee Pabeier d’Fiichtegkeet 
vun de Blieder gutt opsuckelt. Déi 
gesammelt Blieder kanns du da schéi riicht 
an déi verschidde Säite vum Telefonsbuch 
draleeën a fir dat Ganzt ze beschwéieren, 
kanns du einfach 10 schwéier Bicher 
dorobber leeën. No 1-2 Woche missten 
déi meeschte Blieder fäerdeg gedréchent 
sinn, sou datt s du se an dengem 
Herbarium kanns apechen.

Ausser de Blieder kann ech mäi Bam 
och nach un senge Knospen, senger 
Schuel awer och un senge Friichten 
erkennen.
Friichte vun eise Beem a Straicher si 
grad esou villfälteg wéi hir Blieder, 
mä se si bei verschiddenen Aarte méi 
einfach ze erkennen, wéi z.B. d’Käschte 
vum Käschtebam oder d’Hieselnëss 
beim Hieselter. Beim Hodar (Weissdorn) 
sinn et déi rout Mullebutzen, déi een 
am Hierscht an den Hecke vu wäitem 
gesäit a vun déi eng ganz Rei vu Vullen 
iessen.

Danièle MURAT
daniele.murat@anf.etat.luTel: 402201-206

Kontakt:
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vun der 
Naturverwaltung
Wou kann ech den 
Herbarium kréien?

Planzepressen 
einfach gemeet:

Dësen Herbarium fënns du op 
folgendem Internetsite, fir selwer 
erauszedrécken: 

 

Du kanns den Herbarium awer och 
fäerdeg erausgedréckt mat enger 
Kartonsfarde fir dobäi, bei engem 
vun deene véier Centre d’accueilë vun 
der Naturverwaltung siche kommen:

Mir wënschen dir vill Spaass beim 
Sammelen, Bestëmmen a Bastele mat 
deene verschiddene Beem a Straicher.

http://www.environnement.public.lu/
forets/publications/Herbarium/index.html

www.nature.lu



Elo wou d’Wieder rëm besser ass, kann een nuets 
d‘Fliedermais gesinn, déi ronderëm eis Haiser op 
d’Juegd no Insekte ginn. Mee firwat gesi mir dës 
Nuetsdéiere just am Summer, a wou si se am Wanter? 
Hei maache mir e klengen Tour duerch d’Joer vun der 
Fliedermaus a fänken am kale Wanter un.

Foto: Thomas Stephan
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am Liewe vun de Fliedermais

Déi Jonk si groussgezunn. Eis Fliedermais leeën nach 
emol gutt Fettreserve virum Wanter un a verloosse 
lues a lues hir Summerquartéier. D’Männercher an 
d’Weibercher versammele sech elo an der Emgéigend 
vun de Wanterquartéier. Et ass Paarungszäit, wou dofir 
gesuergt gëtt, datt och am nächste Summer rëm eng 
nei Generatioun Fliedermais op d’Welt kënnt. Elo kënnt 
awer fir d’éischt mol rëm de laange Wanter…

Hierscht 
(September bis November)

1 Joer

Well et am Wanter keng Insekte ginn, déi eis Fliedermais 
friesse kënnen, musse si Wanterschlof halen. Dofir 
siche si sech eng Verstopp an engem ënnerierdesche 
Quartéier, wéi zum Beispill an enger Hiel oder engem 
ale Stollen. Hei ass et de ganze Wanter duerch konstant 
kill. Eis Fliedermais fueren hir Kierpertemperatur an hiren 
Häerzrythmus staark erof a verbrauche sou ganz wéineg 
Energie. Dat erlaabt et hinnen, ouni ze friessen de 
Wanter z’iwwerstoen.

Wanter (Dezember bis Maerz)

Am Summer kommen an de Wochestuffen déi Jonk op 
d’Welt. All Weibche kritt normalerweis ee Jonkt pro Joer, 
dat wéi bei alle Mamendéieren mat Mëllech 3-6 Woche 
geniert gëtt. Während dëser Zäit brauchen d’Mamme 
vill Energie a sinn dofir drop ugewisen, datt si nuets 
an hirer Emgéigend vill Insekten (Matten, Moustiquen, 
Mécken, Kiewerleken) fannen. Och déi Kleng mussen 
duerno vill Insekte friessen, fir schnell ze wuessen a 
selbstänneg ze ginn. Dofir ass et wichteg, datt et 
ronderëm eis Dierfer vill Bëscher, Hecken a Bongerte 
gëtt, an datt an den Uertschafte vill Gäert sinn, déi 
genuch Insekten ulackelen.

Summer (Juni bis August)

Soubal et dobausse rëm méi waarm gëtt, a lues a lues 
d’Insekte rëm optauchen, erwächen eis Fliedermais 
aus hirem Wanterschlof a verloossen hir Wanter-
quartéier. Elo komme si zréck an d‘Summerquartéier. 
Dës fanne si am Bësch an huele Beem oder Spiecht-
hielen, awer och an eisen Uertschaften um Späicher 
vun Haiser oder Kierchen, oder hannert Fassaden an 
a Rollluedekëschten. Während d’Männercher éischter 
Eenzelgänger sinn a sech eleng dorëmmer Quartéiere 
sichen, sinn d’Weibercher méi geselleg. Si fanne sech 
a sougenannte Wochestuffen zesummen, wou si de 
Summer duerch an der Grupp verbréngen (heiansdo 
bis zu e puer Honnert).

Freijoer (Maerz bis mee)



Foto: Thomas Stephan

Du 
hues awer 

groussen Honger!

Ei, an 
d’Mënsche freeë 
sech doriwwer!

De Panewippchen 2/2014 De Panewippchen 2/2014
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am Liewe vun de Fliedermais

Fliedermais sinn immens nëtzlech Déieren. Bei eis 
friesse si alleguer Insekten, bis zu 1/3 vun hirem 
Kierpergewiicht pro Nuecht. Jee no Aart kënnen 
dat pro Joer 200 g bis 1 kg Insekte sinn. Déi Kolonie 
vun 150 Groussen Huffeisennuesen, déi bei eis zu 
Bech-Maacher op der Musel sëtzt, frësst deemno 
am Joer ëm déi 300 kg Insekten. Si sinn also en 
natierlechen Insektizid, deen eis lästeg Moustiquen 
a Mécke vum Hals hält.

D'Fliedermaus
en natierlechen Insektizid

Ech probéiere mäi Gaart doheem 
sou naturno wei méiglech ze halen. 
Dat heescht, datt ech keng Gëfter 
sprëtzen, datt ech eenheemesch 
Beem an Hecke planzen (eng Eech, 
eng Lann, en Uebstbam oder eng 
Schléiwen- oder Hielännerheck) an datt 
ech eng Blummewiss uséinen, wou och 
d’Gras méi héich wuesse kann. Och 
eng Kloterplanz laanscht d’Fassad ass 
flott. An esou engem Gaart ginn et vill 
Insekten an dat ass genee dat, wat 
d’Fliedermaus brauch, fir sech wuel ze 
fillen. 
Wann elo nach de Späicher vum 
Haus duerch eng Fliedermausluk fir 
d’Fliedermais zougänglech ass, dann 
ass dat optimal. Wann dat awer net 
méiglech ass, da kann een och déi eng 
oder aner Fliedermauskëscht am Gaart 
ophänken. 

Wat kann ech 
fir d'Fliedermais 
maachen



Eng TO DO Lëscht 

fir an der Vakanz
 Insekte kucken

 E Kléiblat mat 4 Blieder sichen

 Riseseefeblose maachen

 Dem Papp säin Auto wäschen an eng Sch
aumschluecht maachen

 Stëpjes spillen
 An d’Schwämm goen

 Waaserglace selwer maachen

 Selwer gemaachte Waasserglacen iesse
n

 Lee dech op de Réck a spill mat den Zéiwen

 Ee Waasserrad bauen

 Postkaarte baste
len an der Bomi eng schécken

 Uebstspiissercher
 maachen

 Frisbee spillen
 Brasilianesch Frëndschaftsbännercher knëppen

 Ee «Bonge Buch
» bastelen

 E Krou «selwergemaachte Limonad» maachen

 Eng Waasserschluecht m
at waassergefëllte Loft

bäll maachen

 E Frënd oder eng Frëndin invitéiere fir doheem ze schlofen

 Smoothieë maachen (Rezepter sinn op der Säit 10)

 E Piknik maachen

 Marshmalloë grillen

 Stackbrout maachen

 D’Zelt am Gaart opriichten a m
at Kollegen dra schlofen

 De Planze ze drënke ginn

 Eng Margréidercherskette maachen

 Sech verkleeden

 Elefanten oder aner Saachen an de Woleke gesinn

 E selwergemaachte Pizza-Owend maachen

 Stäereschnäize k
ucken

 E «Parcours» maachen

 Mat Kräid op den Trottoir molen

 Mat der Bomi an den Zoo goen

 Eng Partie Petan
que spillen

 Ronn Steng fannen a se bemolen

 Dem Papp säin Holzkoup opmotzen

 Eng Wandmillen aus Pabeier m
aachen

 Am Schied vun engem Bam e flott Buch liesen 

 Ee Bamhaus bauen

 Ee Velostour maachen

 Stäre kucken
 Mat dem Bopi op d’Fouer goen an en iw

werrieden op e Spill ze go
en
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Vermësch an engem Krou de Jus 

vun 2 Orangen an 2 Zitroune mat 

Waasser an Äis. 
Du kanns deng Limonad och nach mat 

e bëssen Zocker verséissen… mmmmmh!

Limonad

Waasserglace

E Wandrad 
bauen

Yoghurtsglace,
  ganz    
          einfach

Huel e Yoghurt a 

pick een oder zwee 

Zännstëppler dran a 

setz e fir 4 Stonnen an 

den Tiefkühler.

Aus Drot eng Schléng bastelen 

a mat enger Kottengsficelle 

ëmwéckelen. A lass… zéi dës 

Schléng duerch deng Super-

seefeblose-Léisung… a looss de 

Wand doduerch blosen.

250 ml waarmt destilléiert 

Waasser
4 Iessläffel flësseg Seef

3 Kaffisläffel Pudderzocker

Alles lues matenee 

verréieren. Deng 

Mëschung iwwer Nuecht 

stoe loossen.

Rezept fir 
Seefeblosen

Lastik

Becherlupp

Gebeesglas

Frischhaltefolie
Drëps Waasser 

Schëtt däi Lieblingsuebstjus 

an Äisformen oder a gespullte 

Jogurtsdëppercher. Stiech hëlze 

Bengelcher dran (du kanns och 

2 Zännstëppler huelen). Setz deng 

Waasserglace fir 4 Stonnen an den 

Tiefkühler.

Du kanns och Stécker Uebst drastiechen. Puréiert 

Uebst mat e bësse Waasser an Zocker 

vermëscht gëtt och ganz gutt Glace.

ech gesinn eppes, 
wat s du net gesäis 
spezial Wolleken

Am Gaart 
pikniken



Eng TO DO Lëscht 

fir an der Vakanz
 Insekte kucken
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An der Nuecht vum 12. August 

kanns du ganz vill Stäreschnäize 

gesinn. Lee dech gutt an e 

Schlofsak agemummelt an de 

Gaart a waart op de «Perseide- 

Reen» 

Stäreschnäize
kucken

Text: Sabine Goerens

Wee mecht déi schéinst?
Margréiderchersketten

e Sonnerad
4 Stécker Alu-Pabeier. 

Sträich d’Récksäit 

vun all Stéck mat 
Waasserfaarf 

schwaarz un.

Déi schwaarz Flilleke vun dengem Sonnerad gi méi 

waarm wéi déi Alu-faarweg, déi och nach d’Sonn 

op déi schwaarz Flilleken zréckspigelen. Dësen 

Temperaturënnerscheed mécht, datt d’Rad sech 

an der Sonn dréint. 

Wee mécht déi schéinsten?
Fixspoun

PechpabeierZwir

Holzkoup «pimpen» Stackbrout
500 gr Miel
1 Päkelchen Hief

250 ml wootlecht 

Waasser
1 Pouz Salz 
matenee 
vermëschen. 
1 Stonn opgoe 

loossen. Ëm gebotze 

Bengele wéckelen an 20 

Minutte bei d’Feier stellen

mmmmmh!
 ( Net an d’Flam halen, soss 

gëtt et schwaarz) 

   Et muss och net 

onbedéngt e 
Lagerfeier sinn… 

de Grill mécht et   

    och!

Schnibbel däi Lieblingsuebst a 

mondgerecht Stécker a pick se op e 

Schachlickspiiss. Mmmh, packs du 

et, fir d’Spiissercher ze halen a fir se 

als Dessert z’iessen? 

Uebstspiisser

Dofir brauchs du e puer 

Äscht, e bësse Fantasie, eng 

Bach…an een Täschemesser 

(an een Erwuessenen, deen oppasst, 

datt s du dir de Fanger net erofschneits.

Waasserrad

Frëndschaftsbändchen

Bongebuch
Looss dir e puer flott 

Iddien afalen… an 

tausch dës Bongen an 

denger ganzer Famill 

oder mat denge 

Frënn. 
Z. B.: gëff denger 

Mamm den Ticket 

fir eng Autowäsch 

géint en Ticket 
fir e Pizza-
Owend…

huel Faarf a looss deng Fantasie 

spillen



Banann Ananas Spinat

1 Glas Waasser

Ananas Kiwi

1 Glas 
Waasser

Apel

Gréngs 
vu Réidercher

1 Glas Waasser

Kiwi

Apel

Mango

rout Bieren
(Hambier, 

Kréischelen, Molbier, 
Päerdsbier…)

Fabrizéier deng 
Smoothiën no Loscht 
a Laun: mat Uebst 
a Geméis oder mat 
nëmmen Uebst. 

Huel am beschten 
Uebst aus der Saison.

Einfach, séier, faarweg a

Du brauchs Uebst a Geméis, 
Waasser an e Mixer.

superlecker!!!

Banann

Papaya

Äerdbier

Zellerie

Bluttorange

1 Glas Waasser

mixen

mmmh!

Uebst: 

Apel, Bir 
Drauwen 
Kiischten 
Äerdbier 
Hambier 
Kréischelen 
Molbier 
Päerdsbier 
Aprikosen 
Piisch 
Orange 
Zitroun 
Pampelmuss
Meloun 
Banann 
Kiwi 
Mango 
Papaya 

Kraider:

Peffermënz 
Zitrounemelisse 
Basilikum 
Péiterséileg  

Geméis: 

Spinat 
Mangold 
Zalot 
Saueramper 
Kabes
Réiderchersgréngs
Wuerzelgréngs 
Brennessel 
Pissblumm 
Giersch
Staangenzellerie 
Avocado 
Tomat 
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De Summerhit!!!De Summerhit!!!

SmoothieSmoothie
[zmu0i]-
[smusi]



Gees du dëst Joer mat dengen Elteren 
op d’Plage an d’Vakanz? Mat e bëssi 
Chance kanns du dann e klengen, 
onscheinbaren awer ganz intressante 
Küstebewunner kenneléieren: d’Krevett.

Déi rosa Krevetten, déi mir am 
Restaurant bestellen, hunn hir Faarf 
doduercher krut, datt se gekacht gi sinn. 
Réi Krevette sinn net rosa gefierft.

An onse Baachen a Flëss fënnt een och 
en Déier, dat ausgesäit wéi eng Krevett. 
Et ass de Baachfloukriibs. Hie lieft am 
Séisswaasser an ass just a proppere 
Baachen a Flëss ze fannen. Hie gehéiert 
awer net zu de Krevetten, mee zu de 
Floukriibsen.

Krevette kënnen och ënner Waasser 
„héieren“. Si hunn op hirem Panzer an 
an de Gelenker vun hire Been ganz 
empfindlech Plazen (Rezeptoren), 
déi d’Schallwellen, déi sech am 
Waasser ausbreeden, opfänken an un 
d’Nervesystem weiderginn.

10 Beenpuer

5 Beenpuer fir ze schwammen

5 Beenpuer fir ze lafen

2 Beenpuer sinn a 
Schéieren ëmgewandelt

Si hunn 2 Puer Antennen, 
wouvunner ee Puer fatzeg laang 
ass a gebraucht gëtt, fir ze richen 
an ze schmaachen.

Hire Kierper gëtt vun enger Zort 
Panzer geschützt a gestäipt.

Krevette gëtt et a ville verschidde 
Gréissten a Faarwen, si liewen am 
Salzwaasser a si gehéieren zu den 
„Zeng-Fouss-Kriibsen“.

Du kanns Krevette fänken, wann s du 
op der Plage e puer Meter an d’Mier 
eraspazéiers a mat engem Netz iwwert 
de Mieresbuedem fiers. Da wulls de 
de Buedem e bëssi op an d’Krevetten, 
déi sech do verstoppt haten, gi vum 
Netz opgefaangen. An da kanns de se 
eemol méi genee ënnert d’Lupp huelen. 
Vill Spaass beim Entdecken!!

Hir Aen sëtze meeschtens op engem 
Still a kënnen eenzel beweegt ginn. 
Doduerch hu si ronderëm sech alles 
am Bléck. Dat musse si och, wëlle se 
net gläich gefriess ginn; well d’Fësch 
am Mier oder och nach d’Mieresvulle 
loosse sech de klenge Maufel net gären 
entgoen.

Fir net gläich gesinn ze ginn, siche se 
kleng Stoppen ënnert Steng um Buedem 
vum Mier oder awer se gruewe sech 
liicht an de Sand an. Hei luusse se dann, 
ob se keng Floukriibsen, Wierm oder 
butzeg Fësch gesinn, déi bei hinnen op 
der Menueskaart stinn. Hir Faarf hëlleft 
hinnen och beim Verstoppen; dacks si 
se duerchsiichteg oder awer brongelzeg 
gefierft a sinn domadder gutt getarnt.
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[zmu0i]
[smusi]

D’Krevett
Garnele - crevette - shrimp - garnaal

kucken

héieren

iessen

Baachfloukriibs

D’Krevett
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Foto: Dorina Andress
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Fréier hu vill Leit am Bësch geschafft 
an ee vun de bal vergiessene Beruffer 
ass den Holzköhler (le charbonnier, the 
charburner ). Hie mécht Holzkuel, wéi 
mir se haut nach beim Grille benotzen. 
Fréier awer gouf d’Holzkuel virun allem 
beim Schmëlze vun Eisen a Glas 
gebraucht, well se beim Verbrenne vill 
méi Hëtzt ofgëtt wéi dréchent Holz. 

Fir Holzkuel ze maachen, muss de Köhler 
dréche gerass Holzstécker vun ongeféier 
engem Meter zu engem sougenannte 
Kuelemeiler opschichten. Hei ass eng 
besonnesch Technik beim Tessele gefrot; 
an der Mëtt baut hien e Schaachtech, 
deen hie mat Reiseg an Holzspéin fëllt. 
Ronderëm ginn elo d’Holzstécker schéin 
no beieneen dowidder geluecht bis 
een e grousse Koup vun e puer Meter 
Duerchmiesser huet. Duerno gëtt dat 
Ganzt mat frëschem Dännereiseg, Gras, 
Moos a Buedem ofgedeckt.

Duerno fänkt 
de Köhler de 
Reiseg an 
d’Holzspéin 
an der Mëtt 
vum Koup 
un. Well net 
vill Sauerstoff 

bannen am 
Kuelemeiler 
ass, brennt 
d’Holz net 
mat enger 
Flam, mee gloust 
lues viru sech 
hin. 

Elo heescht 
et Gedold 

hunn an den Damp, deen 
aus dem Kuelemeiler kënnt 
net aus den A loossen. Um 
Damp erkennt de Köhler, 
ob hie muss Lächer an 
de Meiler picken, fir méi 
Sauerstoff eranzeloossen 
oder ob hien d’Lächer 
nees muss zouschëppen, 
well soss bannen am 
Meiler alles verbrennt 
amplaz ze verglousen. Dat Spill 
do dauert eng gutt Woch an 
eréischt, wann den Damp 
bloelzech aus dem Meiler 
erauskënnt, ass dem Köhler 
seng Holzkuel fäerdeg a ka 
verkaaft ginn.

Den Holzköhler hat e schwéieren an 
ustrengende Beruff; Holz räissen, Meterstécker 

tesselen, duerno Dag an Nuecht op de 
Kuelemeiler oppassen an ëmmer am Damp 

vum Meiler musse schaffen. Hie 
war och fréier net besonnesch gutt 

ugesi bei de Leit, huet hien dach 
oft alleng am Bësch gelieft, seng 

kuelschwaarz Kleeder hunn no Damp 
gestonk an dacks hat hie 

Brandwonnen 
un Hänn an 
Äerm. D’Leit 

hunn hie gefaart 
an et gouf eng 

Abberzuel vu 
Grujelgeschichten 

iwwert de 
schwaarze Mann 

aus dem Bësch 
erzielt.

 

De Fierschter vu Konsdrëf huet 
2013 zesumme matt enger 
helle Wull vu Leit e Kuelemeiler 
opgeriicht an och en décke 
Koup Holzkuel krut fir ze 
verkafen.

De Panewippchen 2/2014
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E schwaarze Mann am Bësch…

Fotoen: Théo Moulin, Fierschter vu Consdrëf



4 cm

Hie lieft a klenge Weieren oder 
Dëmpelen, déi am Dag vun der Sonn 
opgehëtzt ginn, ëmmer no beim 
Bësch. Wéi all Lurch leet hien Eeër an 
dat mécht hien am léifsten a klengen 
Dëmpelcher, awer och mat Waasser 
gefëllte Gläisen oder souguer eng 
Schwéngssull kommen him do zu Paass.

Hues du anzwousch eng Onk erbléckst oder souguer fotograféiert? 
Da mell dat wegl. bei dem Fierschter aus denger Gemeng oder beim 
Edmée Engel vum  „natur musée“ (tel: 462233-414 / eengel@mnhn.lu) 

Wann ee kleng an net staark ass, muss 
ee sech en Trick afale loossen, fir senge 
Géigner ze entwutschen.

Bei Gefor leet d’Onk sech op de Bauch 
a béit d’Been an d’Äerm esou op de 
Réck, datt ee seng jäizech giel Panz 
gesäit. An der Natur heescht déi grell 
giel Faarf: «Bleif ewech, ech wiere 
mech, sinn ongenéissbar oder esouguer 
gëfteg!»
A sou kritt hien esou munchen Ugrëff 
ofgewiert.
Zoologen nennen dës 
Verdeedegongsstrategie iwwregens 
«Onke-Reflex» oder «Kahnstellung».

Däerf ech virstellen: 
Bombina variegata. 
Genee esou bombastesch wéi säi 
latengeschen Numm ass dat klengt 
Déierche wat dohanner stécht.
Mir schwätzen hei vun der 
Gielbauchonk, dem Lurch 
vum Joer 2014.

Dëse butzege Gesell, e gëtt nëmmen 
3 bis 4 Zantimeter grouss, ass och bei 
ons zu Lëtzebuerg doheem. Säi Réck 
ass leemeg, giel-gro oder brongelzeg 
gefierft, ass rau an huet vill kleng 
Waarzen drop.

Dat soll sech elo änneren. D’Fierschtere 
wëllen an de Bëscher nees besser 
Konditioune schafen, andeems se kleng 
Kaulen ariichten, déi sech mat Waasser 
fëlle kënnen an och soll net gläich all 
Trakterspur op Bësch- oder Feldwee nees 
zougetippt ginn.  
Hoffe mer, datt si Succès hunn an et 
an Zukunft nees méi vun dëse klenge 
Lurchen an onse Géigende gëtt.

Fanne kann een d’Onk awer leider 
nëmmen nach op zwou Plazen am 
Land; an der Géigend vun Diddeleng 
an och no bei Beidler an der Gemeng 
Jonglënster.

Schold drun datt et der net méi vun 
dëse faszinéierenden Amphibie gëtt, 
ass sécherlech de Mënsch. Mir bauen 
ons Bëschweeër esou, datt keng 
Kaulen entstinn a soumadden och kee 
Waasser drop stoe ka bleiwen, kleng 
Pill an Dëmpele ginn zougetippt oder 
dréchegeluegt.

De Panewippchen 2/2014
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D Onk - 
de Lurch vum Joer 2014

Hiren Trick

So
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neur A ventre jaune

Gelbbauchunke

Y
e
l
low-bellied toad
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ielbauchonk

Foto: Rosenzweig

Foto: Christoph Leeb

Foto: J.F. Gaffard

Foto: Rosenzweig

Foto: Christoph Leeb

Foto: Waugsberg

Foto: Robi Leer
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Ass 14 bis 20 cm laang an 
huet e Schwanz vun 8 bis 
14 cm. Weit 80 bis 220 Gramm. 
Ësst Wuerzelen, Wuerzelen 
an nach emol Wuerzelen: vun 
Uebstbeem, vu Grieser, vu 
Geméis aus dem Gaart…

Vill Mamendéiere verbréngen e 
klengen oder souguer e groussen Deel 
vun hirem Liewen am Buedem. Si sinn 
d’Giganten aus der Ënnerwelt. Si fannen 
am Buedem hiert Iessen, schlofen 
do, kréien do hir Kleng, fanne Schutz 
viru Feinden a schlechtem Wieder. 
Verschiddener liewe praktesch nëmmen 
ënnert dem Buedem, dee si duerch hiert 

Gruewe vun Tunnelen a Buddele vun 
Näschter durchlëften a vermëschen. Si 
verbesseren duerch hire Kack déi arem 
Biedem, sou datt d’Planzen déi néideg 
Nährstoffer fannen.

Wee sinn da lo déi Risen am Buedem?

De Maulef (Panewippchen N°103, 
2/2013), de Feldhamster (Panewippchen 
N°100, 3/2012), de Mauswisel, 
d’Feldmaus, d’Bëschspitzmaus, 
d’Gielhalsmaus (Panewippchen N°97, 
4/2011) an d’Wullmaus.
Awer Maus ass net gläich Maus, dofir hei 
e Portrait vu verschiddene Mais, déi am 
Buedem liewen:

D’Schermaus oder déi «richteg 

Wullmaus» ass de Schreck vun all Gäertner. 

Si knabbert virun allem ënnerierdesch 

Planzendeeler un, sou datt d’Planze 

verwielegen oder si zitt se ganz erof an de 

Buedem, fir se do ze friessen. Si wullt sech 

duerch de Buedem a mécht bis zu 50 m 

laang Tunnelen. Dobäi entstinn ähnlech 

Kéip wéi beim Maulef, just méi platt.
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D’Giganten aus der Ënnerwelt 

Ass 8,5 bis 12 cm grous a 

mam Schwänzche kommen 

dann nach emol 2,5 bis 
4 cm dobäi. Ass 15-50 
Gramm schwéier.

D’Feldmaus leet an 

hire Kolonië grouss uewer- an 

ënnerierdech Gangsystemer 

un a kritt an engem Joer bis zu 

100 Klenger. Dacks kann een 

an enger Wiss déi Gäng an 

Tunnele vun de Feldmais gesinn. 

Si friessen am léifste gréng 

Planze wéi Kléi, Gras a Fruucht 

(Getreide). Si gehéieren zu de 

Wullmais a soumat och zu den 

Knabberdéieren a knabberen 

den Halm ënnen un, sou datt en 

ëmknéckt. 

Feldmaus, 
Feldmaus, 
Campagno l , 
Common Vo le, 
Microtus arval is

Wullmaus, 
Schermaus,
Grand campagnol,
European water vole, 

Arvicola amphibius



Dës Maus ass 

9-12 cm grouss 

an huet e 
méi grousse 

Schwänzchen 

wéi si selwer: 9,5 bis 13,5 cm 

a weit 20-45 
Gramm 

D’Spëtzmaus gehéiert zu den Insektefrësser a lieft tëscht Blieder an dréchenem Gras, tëscht Steng an Hecken. Si duerchwullen déi iewescht Buedemschichten no Reewierm, Spannen, Kiewerlekslarwen, Asselen a Schleeken. Si friessen all Dag grad souvill wéi si selwer weien a sinn dofir bal ëmmer op der Sich no Friessen. Et si ganz nëtzlech kleng Jeeër. Well si besonnesch Doftdrüsen hunn, schmaache si de Katze guer net gutt. Si ginn zwar vun hinne gefaang awer net gefriess. Lëschteg ze gesinn ass, wa Spëtzmais Klenger hunn (2-4 mol d’Joer bis zu 9 Klenger). Bei engem Ausflug mat hirer Mama bilde si eng Karawan: all Maische bäisst an de Schwanz vun där virdrun an hält sech doru fest.

D’Gielhalsmaus wunnt 

am Buedem a Gäng, déi vun 

aneren Déiere gegruewe gi sinn. 

Mat hire groussen Aen an Oueren 

ass si ganz spezialiséiert fir e 

Liewen iwwert dem Buedem, wou 

si hiert Iessen (Somen, Friichten, 

Pilzen an Insekten) sicht. Typesch 

fir déi Maischen ass e gielbrong 

gefierfte Band ronderëm den Hals 

an och hire laange Schwanz. Si 

gehéiert zu de Laangschwanzmais 

a ka gutt kloteren a sprangen.

Dës Déieren halen d’Zuel vun de 
Mais a Grenzen: d’Eilen, d’Bussarden, 
d’Fiiss, d’Katzen…an natierlech och 
de Mauswisel, dee mat sengem 

schlanke Kierper a senge kuerze 
Been och am Buedem lieft an do 
virun allem Wullmais jot.

D’Zergspëtzmaus ass 4-6 cm 

laang. De Schwänzchen ass dann 

nach emol 3-4,5 cm laang.

Si weit nëmmen 3-7 Gramm. 

Si ass e Fleeschfriesser.
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D’Giganten aus der Ënnerwelt 

Gielhalsmaus, 
Gelbhalsmaus, 
Mulot à collier,
Yellow-necked mouse,
Apodemus flavicollis

Spëtzmaus, 
Spitzmaus,
Musaraigne, 
Shrew mouse, 
Famill vun de soricidae



An de leschte Joere si reegelméisseg Quisele bei 
ons am Minette an an der Musel-Géigend gesi 
ginn. Quisele liewe ganz gär a Wise mat eenzelne 
Straicher op waarme Plazen. 
Wann s du eng Quisel begéins, da mell si ons op 

Dës Informatiounen hëllefen ons, fir déi seele Quisele 
besser schützen ze kënnen.

Eng Quisel = eng Fra, déi vill an d’Kierch biede geet, awer och vill am Duerf klaatscht.

De komeschen Numm ass ganz liicht 
z’erklären: wann d’Quisel op en Insekt 
lauert, dann hält si déi 
viischt Been esou wéi wa si 
géif bieden.

D’Quisel ass ganz liicht un hire 
laange viischte Been ze erkennen, 
mat deene si hiert Iesse fänkt. Dat 
sinn Heesprénger, aner Insekten an 
esouguer méi kleng Quiselen.

D’Fra leet hir 150-300 Eeër an eng Posch aus Schaum, 
deen duerno haart gëtt an d’Eeër schützt (virun der 
Hëtzt an och der Keelt). An dëser «Oothéik» iwwerstinn 
d’Eeër de Wanter. Enn Mee bis Ufank Juni klamme 
Larven aus den Eeër. Si gläichen erwuessene Quiselen, 
mä si si just méi kleng an hu keng Flilleken.

Bei dësem Insekt ass de Mann 
däitlech méi kleng wéi d’Fra. Dofir 
musse Quisel-Männer gutt oppassen, 
fir net vun de Frae gefriess ze ginn. 
Esouguer nom Verkoppelen ass de 
Mann net viru senger Fra sécher.

Déi jonk Quisele fuere 6-7 mol aus 
der Haut ier se erwuesse sinn. Well 
bei den Insekten d’Haut wéi e feste 
Panzer ronderëm de Kierper ass, muss 
si opplatzen, fir datt d’Insekt wuesse 
kann.  D’Entwécklung vum Ee bis bei 
déi erwuesse Quisel dauert ongeféier 
3 Méint. Quisele sinn entweder gréng 
oder brong gefierft.

Quisele kënne gutt fléien.

Quisel
Gottesanbeterin
mante religieuse
Praying Mantis

Mantis religiosa

http://data.mnhn.lu/maach_mat

50-75 mm

40-60 mm

Foto: Jang Schock Foto: Jang Schock

Foto: Jang Schock

Foto: Danyel Maus wikipedia
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Text: Claude Heidt

Quiselen  zu  Lëtzebuerg

Hehe …!

Ojee!!! Mmmh!

Mmmh, 
e leckeren 

Heesprénger!

Aah, 
endlech Plaz!

Si gesäit 
awer brav 

aus!
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