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Den 12. Juli 2017 ass an 
der Antarktis eng riseg 
Plack vum Schelf-Äis 
ofgebrach. Doduerch 
ass ee vun de gréissten 
Äisbierger entstanen, 
déi bis haut gesi goufen. 
Deen neien Äisbierg ass 

méi wéi duebel sou grouss 
wéi d’Lëtzebuerger Land!
D’Schelf-Äis ass deen 
Deel vum Äis, deen iwwer 
d’Festland erausgeet an 
um Mier läit. Dobäi si 6/7 
vum Äis ënner Waasser 
an nëmmen 1/7 iwwer Waasser. Dofir geet den 

Niveau vum Mier net an 
d’Lut, wann e Stéck Schelf-
Äis ofbrécht. 
Mee 12 % vum Larsen-
C-Schelf sinn elo fort. 
Vläit fléissen dowéinst 
d’Gletschere vum antark-
tesche Festland méi séier 
an ongebremst an d’Mier, 
sou datt de Mieresspigel 
awer nach klamme kéint.

Fir de Weiberscher z’imponéieren, muss de 
Palm-Kakadu net nëmmen haart ruffen…

De Rëss, wou den 
Äisbierg vum 
Schelf-Äis ofbrécht.

…mee och turnen…

Wien trommelt op der Palm?
De Palm-Kakadu gëtt bis 
68 cm grouss a bis 1,1 kg 
schwéier. D’Männercher 
maache vill Gedeessems 
a Kaméidi, fir Weibercher 
unzelackelen. Si 
trommelen z. B. mat 
engem Steen oder mat 
engem Bengel op een 
huelen Aascht oder Bam.
Viru kuerzem hunn 
australesch Wëssen-
schaftler erausfonnt, 
datt d’Männercher hir 
Trommelbengele selwer 
fabrizéieren. 
D’Palm-Kakaduen 

hunn och ee gutt 
Rhythmusgefill: Si spillen 
ee gläichméissege 
«Beat», deen awer 
individuell verschidden 
ass - bal wéi mënschlech 
Musiker.

…an trommelen.

Wann d’Palm-Kakaduen trommelen, kann ee se bis 100 m wäit héieren. 
Hei kanns du hinnen op sci-news nolauschteren: 
http://www.sci-news.com/biology/palm-cockatoos-play-drums-attract-mates-05002.html

News
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Stell der vir, Lëtzebuerg 
schwëmmt am Mier…

TEXT: GUY KERSCH
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Et schéngt, datt 
mexikanesch 
Fénken ee Mëttel 
géint Zecken 
entdeckt hunn. 
Si polsteren hiert 
Nascht mat 
Faseren aus 
gebrauchten 
Zigarettefilteren. 

Fuerscher hunn un der 
Universitéit vu Mexico en 
Experiment mat 32 
Näschter gemaach: Si 
hunn 10 Näschter mat 
liewegen Zecken «infizéiert». 
An 10 aner Näschter hu se 
doudeg Zecke geluet. 
Déi 12 iwwereg Näschter 
bloufen onbehandelt. 

D’Fénken, deenen hiert 
Nascht vu liewegen Zecke 
befall war, hu méi Faseren 
aus Zigarettefilteren an 
hiert Nascht agebaut wéi 
all déi aner Fénken. 

Et muss awer nach méi 
genee ënnersicht ginn, 
wéi d’Zecken an déi jonk 
Fénken op de gëftegen 
Nikotin reagéieren.

Gebrauchten Zigarettefilter: 
D’Fasere si brong vum 
Damp a voller Nikotin.

Nascht mat Eeër vum 
mexikaneschen Hausfénk.

E mexikaneschen Hausfénk 
fiddert säin Nowuess.

Wat ass dran?

I 3

PW 3/2017

De Panewippchen ass online:
https://www.panda-club.lu/category/panewippchen/

Hei kënnt dir iech all 
d’Nummere vum Joer 
2000 un ukucken.

Mat Tubak géint Zecken 
am Nascht?

TEXT: GUY KERSCH



Opstoen! 
dobaussen ass 

et schonns 
däischter, well 
de Kauz rifft.

So piipst et 
bei dir? Ech hu 

keng Loscht vun 
deem Monster 

gefriess ze 
ginn an dofir 

bleiwen ech nach 
heibannen.

Mir mussen awer 
elo am Hierscht 

vill iessen, fir eng 
déck Speckschicht 

ze kréien. Soss 
iwwerliewe mir de 

Wanter net.

Dat weess 
ech och. Mä 

d’Nuecht ass 
nach laang an 
ech waarden 

nach e bëssen.

Ech sinn 
hongereg a 

gi raus. 
Äddi.

Vill 
Gléck!

Gutt, 
datt een am 

Hierscht net 
wäit goe muss 
fir säin Iessen 

ze fannen.

Uff, 
dat war 

knapp!

Dat do wier e gudde 
Maufel gewiescht. 
Besonnesch well 
déi Schléifer elo 

am Hierscht net méi 
sou gouereg wéi am 

Fréijoer sinn.

An engem Vullenhaus an engem Bongert schlofen 2 Gaardeschléifer. 
Op eemol fänkt e Bëschkauz am Bësch u mat ruffen.

Op eemol gesäit hien 
en donkle Schiet um 

Himmel, de Bëschkauz! 
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Hongereg Uebstraten



De Gaardeschléifer 

gesäit e Vullenhaus um 

Bam a klëmmt do eran. 

Am Haus erwächt eng 

Schielmees.

Niewent dem Gaardeschléifer leie 

Plomme vun der Schielmees an de 

Schléifer leckt sech d’Patten of.

Gaardeschléifer alias Uebstrat 

alias Gartenschläfer alias lérot 

alias garden dormouse 

alias Eliomys quercinus

- Ganz liicht un der schwaarzer Mask  iwwer den Aen, um routbronge Réck an um helle Bauch z’erkennen- Wunnt a Bongerten, Bëscher a Wéngerten 
- Ass nuets ënnerwee a schléift am Dag 
- Menü: Schleeken, Insekten, Vullen an Uebst

- Hält vun Oktober bis Abrëll e Wanterschlof

Hei ass mäin 
Haus an ech 
well a Rou 
schlofen.

Du wäerts 
mech dach 

net hongereg 
fortschécken.

Gutt, datt 
an dësem 

Restaurant 
Poulet um Menü 
stoung. An ech 

kann elo och nach 
hei schlofen, 

well dobaussen 
ass et am Moment 
ze geféierlech.

TEXT: CLAUDE HEIDT I 5



Bei 

all gedréchent Planz 

steet net nëmmen den Numm 

vun der Planz, ma och wou a wéini si 

fonnt gouf, den Numm vun der Persoun, déi 

d’Planz gepléckt huet, an den Datum, wéini 

se gepléckt gouf, dobäi. Dës Informatioune 

sinn intressant, wann ee wëll wëssen, wéi 

eng Planze fréier op enger 

bestëmmter Plaz 

gewuess sinn. 
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D’Botanik ass 
d’Wëssenschaft vun de 

Planzen – déi gréng Organismen, déi 
Waasser a Kuelendioxid (CO2) mat Hëllef 

vum Sonneliicht an Zocker a Sauerstoff (O2) 
ëmwandelen. 

Dëser Planze ginn et der onheemlech vill a vun alle 
Gréissten, Formen a Faarwen. De Botaniker intresséiert  
  sech fir dës Planzevillfalt. Hie wëll 

wëssen, wou a wéi eng Planz wiisst, wéi 
se opgebaut ass, wéi déi verschidde  
 Planze matenee 

Famill sinn, an an 
an… 

FuerschUNG am  ‘natur musée’: FuerschUNG am  ‘natur musée’: 



Den Thierry Helminger ass 
esou ee Botaniker. Zënter 
2001 këmmert hie sech 
ëm d’Planzen am Musée.  
Dozou gehéiert natierlech 
virun allem den Herbarium, 
deen ëm déi 100.000 
Beleeger vu Planzen 
opzeweisen huet. 

En 

Herbarium ass eng

 Sammlung vu 

gedréchenten a gepresste 

Planzen. Fir den Thierry a 

seng Botanikerkollegen 

ass et ee ganz wichtegt 

Aarbechtsinstrument. 

Hei kënne si sech Planzen, 

déi virun zeg Jore gepléckt 

goufen, och haut nach 

ganz genee ukucken 

an ënnersichen. 

Bei 

all gedréchent Planz 

steet net nëmmen den Numm 

vun der Planz, ma och wou a wéini si 

fonnt gouf, den Numm vun der Persoun, déi 

d’Planz gepléckt huet, an den Datum, wéini 

se gepléckt gouf, dobäi. Dës Informatioune 

sinn intressant, wann ee wëll wëssen, wéi 

eng Planze fréier op enger 

bestëmmter Plaz 

gewuess sinn. 

Dëst Däiwelsa (Adonis 

aestivalis) gouf 1955 

zu Nidderaanwen 

gepléckt. Haut ass 

dës Aart zu Lëtzebuerg 

ausgestuerwen.

Dësen 

Herbarium ass ee vun 

deenen eelsten aus der Sammlung 

vum ‘natur musée’. 

Hien enthält all Planzenaarte 

vu Lëtzebuerg, déi de Botaniker 

François Auguste Tinant am 

Joer 1836 an der éischter Flora vu 

Lëtzebuerg beschriwwen huet. 

Dës Veronik (Veronica officinalis) ass also 

scho ronn 180 Joer al. 

Am 

Herbarium vum Musée 

fënnt ee virun allem europäesch 

Planzenaarten. Do sinn der och e puer 

dobäi, déi et hautdesdaags guer net 

méi hei zu Lëtzebuerg gëtt. 

TEXT: MICHELLE SCHALTZ I 7
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FuerschUNG am  ‘natur musée’: FuerschUNG am  ‘natur musée’: 



 
Ma dat 

Buch gehéiert 
zum Herbier, deen den Här Koltz 1883 

fir de Kinnek vun Holland, deen 
deemools och Groussherzog vu 
Lëtzebuerg war, gemaach huet. 
An deem Buch steet net nëmmen, 
wou hien déi eenzel Planze fonnt 
huet, mee hien huet och hire 
lëtzebuergeschen Numm dobäi 

geschriwwen. Well mir eis haut 
nees fir déi al lëtzebuergesch 

Nimm vun Déieren a Planzen 
intresséieren, ass dës Lëscht 

natierlech immens 
wäertvoll.

Ma gewass,

Panewippchen! An dësen

Enveloppë si Champignonen

dran, déi de lëtzebuerger Dokter Jean

Feltgen hei zu Lëtzebuerg ënnersicht huet. An zwar huet

hie sech virun allem fir déi sougenannten Ascomyceten

intresséiert. Du kenns bestëmmt d‘Hief- an

d’Schimmelpilzer? Déi gehéieren zu dëser Grupp

vu Champignonen. Déi meescht si mikroskopesch

kleng an et fënnt ee se zum Beispill op doudegem 

Holz, op Blieder oder Hondsdreck, déi am 

Gaang sinn sech ze zersetzen.

An 

eiser Sammlung 

hu mir awer och e puer 

méi exotesch Beleeger, wéi 

dës riseg Boun vun enger 

tropescher Lian. 

Thierry, 
hei huet een däin 

Herbarium mat der Post verwiesselt an all seng 
Bréiwer stockéiert! 

Do 

brauch ee wierklech 

eng Lupp, fir iwwerhaapt eppes 

ze gesinn. Gutt, datt den Här Feltgen 

och eng Zeechnung dobäi geluecht 

huet, fir datt ech weess, no wat 

ech siche muss. 

Wow, 

wien huet 

sech dann hei sou 

vill Méi gemaach all 

déi Planzennimm 

opzeschreiwen? 
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Dofir sammele mir z. B. Som vu seelene 

Planzen. Nodeem mir e gebotzt hunn, gëtt dëse Som 

gedréchent an am Frigo (eiser Sombank) stockéiert. Sou kann een 

e spéider eng Kéier eraushuelen a nees keime loossen. 

A Moment schaffe mir drun, fir eng Som-Mëschung vun eenheemesche 

Wëllkraider, wéi zum Beispill Salbei oder Neelchesaarten, ze 

produzéieren, déi d’Leit dann an hirem Gaart uplanze 

kënnen. 
An dorop 

freeë sech ganz bestëmmt 
och meng Kollegen 

d’Beien an d’Päiperleken. 

Den 
Thierry huet awer och 

bei der Renovatioun vum ‘natur 

musée’ matgeschafft. D’Wëssenschaftler 

am Musée sinn nämlech net 

nëmmen um Terrain 
an an de Laboen 

aktiv.

Et lount 
sech laanscht kucken 

ze kommen!

Et ass 
awer och wichteg, datt 

een Herbier reegelméisseg nei Planze 
vun haut dobäi kritt. Wann een nämlech 

Exemplare vun der nämmlechter Aart huet, 
déi awer an engem Ofstand vun 30 oder 50 Joer 

gepléckt goufen, kann ee kucken, wéi sech déi Aart 
am Laf vun de Jore verännert huet. Ass se méi 

grouss ginn, hunn d’Blieder sech verännert, 
bléit se méi fréi oder méi spéit am 

Joer …?

Neen. Mir hunn 
och den Arboretum 
um Kierchbierg an de 

Muséesgaart am Gronn. Den 
Arboretum ass eng Zort Park, wou ech 

vill verschidden europäesch Beem a Straich 
geplanzt hunn. De Som krut ech deelweis 

direkt vum Naturstanduert, also vun 
do, wou dës Beem a Straich net 

vum Mënsch geplanzt goufen, 
mee ganz natierlech 

virkommen. 

Ginn 

et am Musée dann 

nëmmen doudeg 

Planzen?

Cool, 

kann ech do eng 

Kéier laanscht kucke 

kommen? 

Kloer! 

Den Arboretum 

ass ëmmer op fir 

jiddereen. Eemol am Mount 

maachen ech eng gratis 

Visite. Déi nächst sinn den 

27.09.2017 an den 

25.10.2017.

Mir 

hunn awer och mat 

de Biologesche Statiounen, 

zum Beispill dem SICONA, zesumme 

Projeten, fir Planzenaarten, déi et hei zu 

Lëtzebuerg net méi esou dacks 

gëtt, z’erhalen.

TEXT: MICHELLE SCHALTZ I 9
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Dee richtege Kascht 
fir jiddwereen
Eis Cousinen, d’Déieren, wëssen ouni 
Nozedenken, wat fir si dat richtegt Iessen 
ass. Si friessen dat, wat si brauchen, fir 
datt et hinne gutt geet. Dat, wat si iessen 
passt dozou, wou si liewen a wéi si liewen 
a wat hire Kierper brauch.

Bei eis Mënschen ass 
dat net anescht, och 
mir brauchen dat 
richtegt Iessen, fir 
datt et eis gutt geet. 



D’Beie liewen do, 
wou et Blummen 
a Bléieplanze gëtt. 
Si sammele Pollen 
(de Bléiestëbs) an 
Nektar (de séisse 
Jus aus de Bléien). 
Domat maache si Hunneg 
a leeë sech Reserven un, fir et 
iwwer de Wanter ze packen.
D’Beie si Pollenfriesser.

De Panewippche lieft op Wisen 
a Felder, no beim Waasser. Do 

kritt hie liicht all méiglech 
Insekte gefaang. Hie brauch déi, 

fir seng Kleng grouss ze zillen 
a fir déi laang Flich ze packen: am 

Hierscht a waarm Géigenden, an 
am Fréijoer erëm zeréck bei eis.

De Panewippchen ass 
en Insektefriesser.

De Fuuss ass net kriddeleg. Hie frësst lieweg 
oder doudeg Déieren, Mamendéieren, 
Vullen, Insekten, Fräschen, 
Wierm a Friichten. De 
Fuuss lieft am Bësch an 
um Bëschrand, kënnt 
awer och an d’Stied, 
wou en an den 
Dreckskëschte vun 
de Mënsche wullt. 
De Fuuss ass 
en Opportunist, 
dat heescht, hie 
passt seng Ernährung 
un dat un, wat e fënnt.

Ei, e gutt Stéck réit Fleesch! Wéi all Kaze 
brauch den Tiger Fleesch, fir Kraaft ze 

hunn, fir op d’Juegd ze goen, séier rennen 
ze kënnen a säin Nowuess grouss ze zillen. 

Do, wou den Tiger lieft, 
fënnt hie genuch kleng 

a grouss Mamendéieren. 
Den Tiger 

ass e 
Fleesch–
friesser.

De Gorilla ass e Planzefriesser. 
De Gorilla lieft am Bësch a 

frësst am léifste Blieder, 
d’Muerch aus Äscht a 
Friichten. Well hie sou 
grouss ass, brauch e 

ganz vill Blieder 
a verbréngt 

déi 
meeschten 

Zäit mat 
der Sich no 

Friessen a 
mat Knaen.  

De Mënsch
Mir Mënsche sinn Allesfriesser.
Nëmme vun deem engen oder aneren z’iessen 
ass fir eis Mënschen ongesond. 
Ween z. B. nëmmen Uebst a Geméis ësst, deem 
feelen, ënner anerem, 
wichteg Eewäissbausteng. 
Ween awer nëmme 
Produkter vun Déieren 
ësst, deem feele wichteg 
Vitaminnen a Mineralien.

Dat “richtegt” Iesse fir eis 
ass en ausgeglachene 
gemëschte Kascht. 
Nëmme sou geet et 
eis gutt.

TEXT: SYLVIE HAGEN, FACHLECHE ROT: SVEN MAJERUS, ANNE MARX  I 11

De Fuuss Den Tiger

De PanewippchenD’Bei

De Gorilla



Am beschte frësch kachen, dat geet 
och ganz séier. Fäerdeggeriichter hu 
meeschtens zevill Fett, Zocker a Salz.

*1 Portioun ass 
sou grouss wéi 

deng Hand

Séissegkeeten: 
Nëmmen heiansdo. 

Däi Kierper funktionéiert 
ganz gutt ouni Séisses, 

an zevill Zocker ka krank 
maachen.

Fetter: 
A Moossen, 

haaptsächlech Planzefetter.
Fett ass néideg fir deng 

Entwécklung.

Fleesch, Gefligel, 
Fësch, Eeër: 

1-2 mol den Dag.
Si ginn dengem Kierper 

Eewäiss an Eisen. 
Eewäiss ass gutt, fir datt s du 

an deng Muskele wuessen. 
Eisen hëlleft Sauerstoff 
duerch däi Kierper ze 

transportéieren.

Mëllech a 
Mëllechprodukter: 
3 mol den Dag.
Mëllech liwwert dengem 
Kierper Kalzium. Dee brauchs 
de fir ze wuessen a fir deng 
Schanken opzebauen.

Kären an aner 
Kuelenhydrater: 
Bei all Molzecht a jee no 
Appetit.
Käreprodukter a Grompere 
maache sat a versuergen 
deng Muskelen an däi Gehir 
mat Energie.

Uebst a Geméis:
5 Portiounen* am Dag.
Uebst a Geméis ginn dir 
Vitaminnen, Mineralien a 
Ballaststoffer. Déi si néideg fir 
gesond ze bleiwen.

Gedrénks: 
Waasser, zu all Moment.
Waasser ass onbedéngt 
néideg fir datt eise 
Kierper an eist Gehir 
funktionéieren.
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Wéi gesäit en ausgeglachene Kascht aus?

M
oi

esiessen

Mët
teg

iessen …

D’Ernährungspyramid
An dëser Pyramid gesäis du, wat a wéivill s du am Dag am beschten ëss:

Zwëschemolzecht nomëttes



Am beschten ëss du 3 mol am Dag, 
mat eventuell 2 Zwëschemolzechten.

1. Käreprodukt 
    (Brout oder Kären)
2. Mëllechprodukt
3. Uebst
4. Waasser oder Kraidertéi

1. Kuelenhydrater (Gromperen, Nuddelen, Räis, Couscous, 
Quinoa, Schmull, Brout)

2. Geméis (gekacht oder réi)
3. Fleesch oder Gefligel oder Fësch oder 1 Ee, op 

1 oder 2 Molzechte verdeelt
4. Mëllechprodukt
5. 1 Portioun Uebst (1 Stéck Uebst oder eng 
Schossel Äerdbier oder Kiischten …)
6. Waasser oder Téi

1 Uebst a Waasser, 
wann s du moies 
richteg giess hues

1 Schmier 
1 Mëllechprodukt 
1 Uebst a Waasser, wann 
s du moies näischt giess 
hues (net méi no 10 Auer, 
soss hues de keen Honger 
méi fir d’Mëttegiessen)

1 Uebst oder 1 Mëllechprodukt 
oder 1 Portioun Kären a Waasser

wéivill vu wat s du 
brauchs, gesäis du 
op den Telleren

TEXT: SYLVIE HAGEN, FACHLECHE ROT: SVEN MAJERUS, ANNE MARX I 13

Wibbel
Vergiess net, dech auszetoben, 
ze lafen an ze sprangen. En 
ausgeglachene Kascht ass nëmme 
sënnvoll, wann s du dech och 
beweegs an d’Iesse verbraucht gëtt.

i

M
oi

esiessen
Mët

teg
iessen …

Zwëschemolzecht moies

Zwëschemolzecht nomëttes

… 
an

 O
w

en
diessen



Bei «1,2,3, lass!» 
probéieren d’Spiller, mat 

den Hänn um Réck, mam 
Mond Äppel ze fëschen, 

déi an enger Biitchen um 
Waasser schwammen. 
Ween déi meeschten Äppel 
gefëscht huet, huet gewonn. 
Entweder fësche méi Spiller 
zesummen oder een nom 
aneren. Et muss fir all Spiller 
déi nämlecht Zuel Äppel an 

der Biitche sinn. 

2 Spiller knéien 
niefteneen op enger 

Startlinn. Virun all Spiller 
läit en Apel. Lo musse si 

probéieren, hiren Apel mam 
Kapp bis iwwer d’Zil ze 

schubsen.

D’Spiller 
ginn an 2 Equipen 

opgedeelt. Virun all Equip steet en 
eidele Kuerf. Um Enn vum Spillfeld steet fir 

all Equip e Kuerf mat Äppel. Bei «1,2,3, lass!» 
leeft deen éischte vun all Grupp mat engem 
Läffel bei de volle Kuerf an transportéiert en 

Apel um Läffel an den eidele Kuerf, ouni den Apel 
unzepaken. Do gëtt en de Läffel un deen nächste 

Leefer weider. Fält een Apel erof, muss ee sech een 
neien an de Kuerf siche goen. Déi Equip, déi als 

éischt all d’Äppel an den eidele Kuerf transportéiert 
huet, gewënnt. 

Variant ouni Läffel: Den Apel gëtt entweder tëscht 
de Knéie vum Spiller oder tëscht de Stire vun 

 2 Spiller transportéiert.

Et ginn Äppel mat enger Ficelle um 
Bam opgehaang. D’Kanner mussen 

d’Hänn op de Réck 
maachen a probéieren 

den Apel z’iessen.

E 
Fänkjesspill fir méi Kanner.

Je nodeem wéivill Kanner matspillen, 
gëtt e méi oder manner grousst Spillfeld mat 

Beem ausgesicht. All Kand stellt sech bei e Bam, 
wou et a Sécherheet ass, wann et en upaakt. Dat 

Kand, wat fänke muss rifft: «Beemchen, Beemchen, 
wiessel dech!»

Da mussen d’Matspiller bei een anere Bam wiesselen. 

Bei all Bam däerf just ee Kand sinn an de Bam 
muss beim Ruffe gewiesselt ginn! Ween op der 
Sich no engem Bam vum Fänkert beréiert gëtt, 
gëtt an der nächster Ronn selwer zum Fänkert.

Variant: Am Spillfeld kënnen och Beem 
gekennzeechent sinn (z. B. mat engem 

Bändchen), déi «doudeg» Beem sinn, dat 
heescht, bei deene kann een och 

gefaange ginn.

Looss der den Apel nom Spill gutt schmaachen!

1,2,3, 
lass!
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Fir d’Sprossen anzehänken ass ganz einfach:

Dofir brauche mir:

1 Bam fir d’Leeder drun ze hänken

2 Seeler (am beschte Kloterseeler/

Statikseeler, déi grëffeg an zolitt sinn 

1 See 
Hieselter oder Eschebengele fir 

d’Sprossen          

Als éischt 
seeë mir eis 5-6 
Bengele vun engem 
ongeféier 3 cm 
décken Hieselter.

Da maache mir d’Seeler un engem Aascht 
vum Bam fest mat engem Knuet, deen «duebelen 
Ankerstéch» oder «Prusik» heescht. Déi 2 Seeler ginn 
esou opgehaang:

D’Seelenn gëtt 
annerhallef Mol iwwer 
den Aascht gewéckelt.

D’Seelenn gëtt vu riets iwwer 
d’Seel hannert den Aascht 
geluecht an no vir duerch 
d’Schlauf gezunn.

D’Seelenn muss nach eng 
Kéier ronderëm den Aascht 
gewéckelt ginn. Da gëtt de Knuet 
festgezunn.

Mat engem «Schlag» gëtt de Knuet geséchert, 
sou datt en net kann onerwaart opgoen.
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…fir dann de Bengel 
dran anzeklemmen.
Gutt festzéien an déi 
ënnescht Spross mat 
engem «Schlag» 
sécheren.

1 2 3

4
4a 4b 4c

Et gëtt eng Schlauf 
iwwer dat lénkst 
Handgelenk ge-
luecht, d‘Hand gräift 
d’Seel vun uewe…

…an zitt et duerch 
d’Schlauf eraus, …

TEXT: MICHELLE GROSBUSCH I 15

Eng Stréckle
eder fir op 

de Bam ze k
loteren

Äpp
elschubsen Spil

ler am Bongert    Kniw
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Den Nëssert
Echte Walnuss oder Nussbaum oder Baumnuss,
noyer commun, common walnut, Juglans regia

Fest verankert am Buedem 
kann den décken Nëssert
150 Joer al ginn. 
Fréistens no 10 Joer 
kritt en déi éischt 
Nëss.
100 - 150 kg Nëss 
kann en Nëssert an engem 
Hierscht droen.



Wann ee se zerreift, riche se 
staark würzeg.
Den Nëssert kritt spéit am Fréijoer 
seng éischt Blieder an no 5 Méint 
verléiert e se schonn erëm.

Weiblech Bléi

Rësseg a grobrong, 
wa méi al

Am September/Oktober ass 
d’Fruucht zeideg. Bis dohin ass si 
vun enger déckfleescheger Schuel 
ëmginn. Den iessbaren Deel, de 
Fruuchtkär (d’Noss), läit geschützt an 
enger bronger, holzeger Schuel.

Déi gréng Schuel gehéiert net 
zur Fruucht, mee ass entstan aus 
ëmgewandelte Blatdeeler. Dofir 
gehéiert déi déck Noss zu den Nëss, 
genee sou wéi z. B. d’Bucheckeren 
an d’Käschten, wou déi verholzte 
Fruucht jo och vun enger grénger 
Schuel ëmginn ass.

Sëlwreg a gro wa jonk

Männlich Bléi

20-50 cm
 laang

TEXT: MURIEL NOSSEM I 17

Den Nëssert
Echte Walnuss oder Nussbaum oder Baumnuss,
noyer commun, common walnut, Juglans regia

Blieder

Bamschuel

Bléien
Friichten



An de Blieder vum 
Nëssert gëtt eng Substanz 
produzéiert, déi vum Reen 
ofgewäsch gëtt an an de 
Buedem kënnt. Do gëtt en 
a Juglon ëmgewandelt, 
e Stoff, deen am Fong 
gëfteg fir aner Planzen ass a 
verhënnert, datt aner Planze 
ronderëm de Bam wuessen. 

Juglon ass am Fong e 
Faarfstoff, deen eis Haut 
gielbrong fierft, wa mir 
d’Schuele vun den Nëss 
upaken.

Niewent villen ale 
Bauerenhaiser stinn 
Nësserten, well d’Leit 
wossten, datt d’Insekten de 
battere Geschmaach vum 
Holz a vun de Blieder net 
gär hunn an also ewech 
vum Haus bleiwen. Sou 
ware si och geschützt viru 
lästegen Insekten am Haus 
an an de Schlofkummeren.

D’Holz vum Nëssert ass 
grobrong, dacks wollekeg, 
an huet eng intressant Struktur.
Genotzt gëtt et z. B. fir Miwwel 
a Schachfiguren.

Gedréchent Nossschuele 
kann ee gutt als natierleche 
Faarfstoff benotzen, fir Woll, 
Stofft, Holz, Ouschtereeër a 
souguer Hoer ze fierwen a fir 
ze molen.
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Machtkämpf

Holz

Naturfaarf



Dësen Nëssert vu Krautem ass méi 

wéi 110 Joer al.
Ëmfang vum Stamm 2,36 m

Op 10 Meter vum Bam 
huet eng Noss direkt ënner 
engem Blummekiwwel 
gekeimt!
Wann s du genee kucks, 
erkenns du, datt déi 
jonk Blieder scho vu 

„Walnussblattfilzmilben“ 
befall sinn. Obwuel 
Gierfstoffer an de Blieder 
sinn, déi am Fong Milbe 
blockéieren, schengen 
dës Schmarotzer e 
Géigemëttel ze hunn!

Den Nëssert am Konviktsgaart gehéiert zu de «bemierkenswäerte Beem» zu Lëtzebuerg. E sollt beim Bau vum Altersheem verschwannen, gouf awer duerch engagéiert Bam-Amateure gerett.
Héicht 18 m, Duerchmiesser vum Stamm: 0,92 m (Jor 2000).

Den Nëssert kënnt aus 
Mëttelasien.
D’Griichen an d’Réimer 
hunn de kultivéierte Bam 
scho kannt.

«Juglans», de 
latengeschen Numm, setzt 
sech zesummen aus Ju- 
(piter) a -glans (Fruucht, 
wéi Eechelen, Buchecker, 
Käschten, déck Nëss). 
Den Zousaz  «regia» 
= kinneklech weist, wéi 
wäertvoll d’Noss fir si war.

«Welschnuss» = Noss, 
déi vun de Romane kënnt, 
d’Réimer hu se iwwer 
d’Alpen a Mëtteleuropa 
bruecht. 

800 n.Chr. huet de Karel 
de Groussen ugeroden, de 
Bam unzeplanzen.

«Tschor mos» heescht 
se am Afghanistan, iwwersat 
heescht dat: 4 Gehirer, well 
d’Ausgesi vun der Fruucht  
un e mënschlecht Gehir 
erënnert.

    e
ng al Traditioun

     W
ann deen éischte Jong an der Famill

   g
ebuer ginn ass, gouf en Nëssert geplanzt.
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e Bam mat villen Nimm

nei Schëss



Net nëmmen de 
Mënsch, mee och vill 
Déieren hunn déck 
Nëss gär.

Heiandsdo ass d’Schuel vun 
der Noss an 3 gedeelt. Dëst 
geschitt, wa si aus 3 amplaz 
aus 2 gefaalte fleeschege 
Fruuchtblieder entstan ass.
Dat ass, wéi wann s du e 
véierbliederegt Kléiblat 
fënns!

60 % Fett

20 %Eewäiss

Vitamin B1

Vitamin C

Mineralien: Kalium

M
a

g
ne

siu
m

Eis
en

Spure vu Vitamin B2, A an E

Ka
lzi

um
Den 2. Sonndeg am Oktober fënnt 

all Joer den traditionellen «Veiner 

Nëssmoort» statt.

D’Nëss gi «geschutt, gepeelt, 
geweesch, gedréchent» a verkaaft, 
nieft vill aner Produkter wéi: 
Nëssueleg, Nësszoossis, Nësskuch a 
-kichelcher, Nësslikör an -drëpp.

H
ei hu Mais sech d

e
 B

a
uc

h vo
llg

e
sc

hlo

Si f éie mat der Noss héich erop, z. B. op e Luuchtepotto

a loosse se op d’Strooss falen. D’Noss brécht op a si

loosse sech se gutt schmaachen.

                                                   D
e Kueben hiren Trick:
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Kuriéises

Veiner Nëssmoort

Wéi gesond 
ass d’Noss?

Dat ass dran:

Nëssknacker bei 
den Déieren

TEXT: MURIEL NOSSEM 



Es war einmal ein Mädchen 
das Nora hieß. Nora war 10 Jahre 
alt und wollte einen Nusskuchen backen. 
Aber sie hatte nicht alles, was man für den Nusskuchen 
brauchte.
Sie schrieb einen Einkaufszettel:
Zucker, Öl, Schokolade, Nüsse, Jogurt, Eier und Backpulver. 

Aber, um die Nüsse zu bekommen, musste sie zu einem Nussbaum 
gehen. Der Nussbaum redete: «Wie viele Nüsse brauchen 
sie, meine Dame?» Nora antwortete: «Bitte 16 Nüsse». 
Der Nussbaum gab Nora die 16 Nüsse.
Nora lief schnell nach Hause, um den 
Nusskuchen fertig zu kriegen. Sie 
machte die Tüte mit den Nüssen auf. 
Auf einmal sprang eine dicke Nuss 
durch die Küche.
Diese konnte auch noch sprechen!
Nora blieb der Mund aufstehen. Die 
dicke Nuss sagte: «Hallo Nora, bitte iss 
mich nicht, ich habe keine Freunde und ich 
möchte dein Freund sein». Nora antwortet: «Ja, 
warum nicht, ich habe auch keinen Freund».
Danach machten sie den Nusskuchen 
zusammen fertig. Er schmeckte 

SUPERSUPERSUPER 
lecker! Gut, dass 
die Nuss geholfen 
hatte!

Die dicke 
Nuss

Ende gut, 
Kuchen gut.

Si f éie mat der Noss héich erop, z. B. op e Luuchtepotto

a loosse se op d’Strooss falen. D’Noss brécht op a si

loosse sech se gutt schmaachen.

                                                   D
e Kueben hiren Trick:
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1 De Jughurt, d’Eegiel an 
den Zocker schaumeg 

klappen, den Ueleg bäiginn 
a weider réieren.

2 Duerno d’Miel, de 

Bakpolver, d’Nëss an de 

Schockela dobäi ginn an 

alles gutt vermëschen.

3 Déi 3 Eewäiss zu Schnéi 

klappen an ënner den 

Deeg hiewen. 4 Alles an eng Sprangform 
schëdden an op 

der ënneschter Schinn 
am Schäffche bei 170° 
ongeféier ¾ Stonn baken.

1 Dëppche reng 
gehakte Nëss

½ Pak Bakpolver

1 Dëppche wäisse Jughurt vun 125 Gramm 
(dëst Dëppchen ass gläichzäiteg de 

Moossbecher fir déi aner Saache fir 
an den Deeg)

1 Dëppchen Ueleg

3 Eeër

½ Dëppche gerappte 
Schockela 

2 Dëppercher Miel

2 Dëppercher brongen Zocker
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D’Tonie an d’Lou baken 
e leckeren Nësskuch



Knack d’Nëss an 
2 Halschenten 
an iess de Kär.

Dréck e bësse 
Plastilin an eng 
Halschent.

Pick den 
Zännstëppler 
duerch e Blat…

Amplaz vun engem 
Blat kanns du och 
e Stéck Pabeier als 
Segel huelen.

… a stiech en 
an de Plastilin.
Fäerdeg ass 
däi Nossboot. 

Bastel e puer Booter a looss se mat Frënn an der

Baach oder an der Bidde schwammen. Maacht 

eng Course a bloost är Booter iwwer d’Waasser.

1

2 3

4
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Schëff ahoi!
Déck Nëss

Nossknacker

Plastilin

Zännstëppler

Blieder



Traus de dech, dech f r e Self e nieft den eelste

Am Juni sinn déi nei Ausstellungen am 
‚natur musée’ endlech opgaangen. Bal 
zwee Joer hunn d’Leit aus dem Musée dru 
geschafft, fir all d’Säll komplett frësch ze 
man. Et gëtt esou vill Neits z’entdecken, 
mä och al Bekanntes rëmzegesinn. A 
ganz wichteg: Däi Liiblingsstéck aus dem 
ale Musée ass bestëmmt net vergiess 
ginn! Am beschten ass et, du kënns dech 
geschwënn selwer dovunner iwwerzeegen.

24 I DE PANEWIPPCHEN 3/2017 

Wat s de a kengem anere 
Musée ze gesi kriss!
Wat s de a kengem anere 
Musée ze gesi kriss!

Eng Féierung mam 
Panewippchen duerch 
déi nei Ausstellunge 
vum ‚natur musée’

Eng Geschicht vun onméigleche

         
          

          
 Begéinungen am Musée



Traus de dech, dech f r e Self e nieft den eelste

       
 Lëtzebuerger op d‘Fotell ze setzen?

       
Hien ass ëmmerhin 7500 Joer al.

Schonn am éischte Sall 
gesäis de eng Rei vu ganz 
ongewéinleche Koppelen, 
déi an der Natur sou ni 
zesumme kommen. 
‘t ass scho witzeg, wann 
de winzegen Dikdik aus 
Afrika dem risege Bison 
aus Nordamerika frech 
op d’Zéiwe kuckt. Wousst 
de iwwregens, datt déi 
zwee matenee Famill sinn, 

Du gesäis, wéi d’Äerd eng 
Atmosphär, Kontinenter an 

Ozeaner kritt. Jormilliounen 
daueren hei am Musée 
glécklecherweis nëmmen 
nach e puer Sekonnen. 
An iwwerall rumouert 
et a beweegt sech 
eppes. Well d’Äerd ass 
en onrouege Planéit. 
Kontinenter verréckele 

sech, tektonesch 
Placken dauchen op 

a verschwannen erëm, 
d’Äerdkuuscht brécht auserneen, 

Vulkaner briechen aus. 

Hei am Musée gëss du zum Geolog, 
deen all dës Phänomener erfuerscht, 
déi d’Welt zënter Jormilliarde 
veränneren.

Elo geet et an den nächste Sall 
eran. De bloe Planéit, esou wéi 
mir en haut kennen, ass et 
viru 4,5 Jormilliarden nach 
net ginn. Mä hei am 
Musée bass du live bei 
der Entstehung vun der 
Äerd dobäi. 

obwuel se duerch e risegt 
Mier vunenee getrennt 
sinn? Genee sou wéi de 
klenge Feldhamster an 
d’Waasserschwäin aus 
Südamerika. 

D’Aufgab vum Musée 
besteet doranner Objetën 
zesummenzebréngen, 
déi duerch Raum an Zäit 
getrennt sinn.
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Eng Geschicht vun onméigleche

         
          

          
 Begéinungen am Musée

   
  D
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 en onrouege Planéit



Hues du der schonn eng Kéier d’Fro 
gestallt, wat d’Liewen iwwerhaapt ass? 
Wat mécht eppes Lieweges aus? D’Äntwert 
op dës Fro ass guer net esou einfach ze 
fannen. Soubal s de nämlech mengs eng 
Äntwert ze hunn, daucht direkt déi nächste 
Fro op. Wou fänkt d’Liewen un – a wou hält 
et op? A wéini ass d’Liewen op der Äerd 
entstanen?

Eppes ass sécher: D’Liewe wandelt sech 
am Laf vun der Zäit. Evolutioun ass eng 
Tatsaach! 

Am Musée kënne mir dat och weisen, 
well mir hunn d’Beweiser dofir: d’Fossilien. 
Fossilien erënneren ons un déi vergaange 
Welten, zum Beispill wéi et fréier hei 
ausgesinn huet. Kanns de dir virstellen, 
datt et fréier hei wéi an der Karibik 
ausgesinn huet? Du gëss am Musée 
also zu engem richtegen Zäitreesenden. 
Du kanns duerch d’Devonmier vu 
viru 400 Millioune Joer trëppelen, an 
deem Trilobiten, Mieresskorpiounen a 
Panzerfësch schwammen, du gesäis, wéi 
déi éischt Liewewiesen un d’Land komm 
sinn a fléie geléiert hunn an du begéins 
och den éischte Mamendéieren, denge 
Virfueren. Dat kriss de a kengem anere 
Musée hei am Land ze gesinn.
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         Evolutioun vum Liewen   a Biodiversitéit



Et ginn nëmmen nach wéineg 
Plazen op der Äerd, déi nach 
net vu Liewewiese besidelt 
goufen. 
Liewe gëtt et an den Déifte 
vun de Mierer genee sou wéi 
op den héchste Bierger. Et gi 
Liewensformen, déi hu gliddeg 
vulkanesch Quelle gären, 
anerer hu léiwer e plakege 
Steen oder den äiskale Schnéi. 
Liewe gëtt et vläicht och am 
Weltall. Wéi se et maachen, fir 
hei z’iwwerliewen, gëss de hei 
gewuer.

Fuerscher schätzen, datt et géifen 
10 Millioune verschidden Aarten op 
der Äerd ginn. 
Eng Auswiel vun de schéinsten, 
faarwegsten, klengsten a 
gréisste Liewewiesen aus onse 
Sammlungen hunn d’Leit aus 
dem Musée an engem immens 
grousse Gestell matzen am Musée 
zesummebruecht. Däi Liiblingsdéier 
ass bestëmmt och dobäi. Dat 
Bescht ass, datt s de ronderëm 
kanns goen, an dir d’Déieren aus 
alle méigleche Bléckwénkele 
kanns ukucken.
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         Evolutioun vum Liewen   a Biodiversitéit



Wann s de nach méi wäit an 
d‘Zäit zréck wëlls reesen, kënns 
de net laanscht de leschte Sall 
vun den neien Ausstellungen. 

Hei geet et zréck bei de Big 
Bang a bei d’Entstehung vum 

A wanns de schonns vergiess hues, wéi aus

Stëbs e Planéit kann entstoen (kuck Sall2),

da bréngt déi grouss Rutsch dech ruckzuck 

zréck un den Ufank vun der Visite an du kanns

de ganzen Tour nach eng Kéier maachen.

Bestëmmt hues de schonns dovunner héieren, 

datt Lëtzebuerg sech elo ganz vill an der

Asteroidefuerschung engagéiert, f r an e puer

Joer op esou Asteroiden no wäertvolle Stoffen

ze sichen. De Musée stellt an dësem  Sall seng Meteoritesammlung aus.

Universum, de Galaxien an 
de Stäresystemer. Och onst 
Sonnesystem mat senge 
Planéiten huet sech aus Stëbs 
entwéckelt, dee bei enger 
Stärenexplosioun entstanen 
ass. Mir sinn also all Stärestëbs.
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Mir sinn all Stärestëbs



A wanns de schonns vergiess hues, wéi aus

Stëbs e Planéit kann entstoen (kuck Sall2),

da bréngt déi grouss Rutsch dech ruckzuck 

de ganzen Tour nach eng Kéier maachen.
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D’Musek an eng gesonge Versioun vum Lidd fënns du op: https://www.inecc.lu/pw/UEBSTKANON



Pinsel

al Zeitung

Bändchen, Schnouer …

Hierschtblieder

wäisse Bastelpech

Käerz

Pinsel Pech op d’Gebeessglas.

Gebeessglas

Lee se an en déckt Buch 
tëschent Zeitungspabeier, fir 

se ze dréchnen.

Raf e puer 
schéi faarweg 

Hierschtblieder op. 
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Eng Hierschtliichtchen



Wann s de wëlls, 
stréck e Bändche 
ronderëm de Bord 

vum Glas.
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S22 mnhn
S23 mnhn
S24-28 mnhn
S30-31 mnhn
S32 ADDEDVALUE.LU

F: M Ministère de la Culture - 
Musée national d’histoire naturelle - 
Ministère du Développement durable et des 
Infrastructures -
Administration de la Nature et des Forêts 
Ministère de la Santé

panda-club@mnhn.lu
Tel.: 462233 450
 
Als  Member vum Panda Club kriss du d‘Zeitung 
„De Panewippchen“ 4 mol am Joer geschéckt. 
Fir Erwuessener, déi „De Panewippchen“ fir e Grupp 
vu Kanner wëllen abonnéieren, si 6 Exemplare vun 
all Nummer gratis, vum 7. Exemplar u froe mir en 
Onkäschtebäitrag vun 1 Euro pro Ausgab a pro Exemplar.Setz eng Käerz dran a looss 

een Erwuessene se ufänken.

Dréck d’Blieder op d’Gebeessglas, 
sou datt se e bëssen iwwerenee leien.

Pinsel Pech iwwer d’Bieder.

Looss de Pech e puer Stonnen dréchnen.
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NATUR MUSÉE & NEIMËNSTER
RUE MÜNSTER | LUXEMBOURG-GRUNDSCIENCE-FESTIVAL.LU

Spectacles & ateliers pour toute la famille
Shows & Workshops für die ganze Familie

11-12.11.2017
9 - 10 Exclusivement groupes et classes scolaires*

Ausschließlich Gruppen und Schulklassen*

*Réservation obligatoire à partir de septembre sur science-festival.lu 
  Anmeldepflicht ab September auf science-festival.lu
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