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De klengen Doud ass verzweifelt: 
néierens ass hee wëllkomm. D’Mënsche 
si ganz traureg, wann hee bei se kënnt. 
Bis en enges Daags d’Elisewin begéint, 
wat schonn op hee waart. «Do bass de 
jo endlech!» rifft hatt voller Freed. Eng 
Geschicht vum Enn a vun enger ganz 
besonnescher Frëndschaft.

«Der Besuch vom kleinen Tod»
vum Kitty Crowther
Verlag: Aladin (Januar 2013)
24 Seiten, op Däitsch
ISBN-10: 384890019X
ISBN-13: 978-3848900190
vu 5 Joer un
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S. Backes, J. de la Gardelle, S. Goerens, 
C. Greisen, M. Grosbusch, M. Hagen, 
S. Hagen, C. Heidt, M. Hoffmann, 
M. Kirsch, M. Reichard, F. Theisen, 
M. Ursone. 
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Science Festival 2013

Juli-September

Buchtip

Elefanteparad zu Lëtzebuerg

Impressum:

An der Stad stinn nach bis 
den 18. Oktober 58 faarweg 
Elefanten. Duerno ginn dës 
Elefante versteet an d’Sue 
ginn un d’»Asian Elephant 
Foundatioun». Dëse Veräin setzt 
sech fir d’Iwwerliewe vum Elefant 
an Asien an.

* réservation obligatoire sur www.science-festival.lu à partir de septembre
 Anmeldung erforderlich auf www.science-festival.lu ab September 

Weider Infoe fënns du op 
http://www.elephantparade.com/trier-luxembourg/de/startseite/
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Liewen op fiichten an däischtere Plazen
Schwéngercher kënnen hiert Iessen (= 
muuschteg Blieder) just verdauen, well an hierem Daarm Millioune Bakterie 
sëtzen, déi dës Aarbécht fir si man.

Hëllef! 
Séier fort!

Hunn 
déi Monstere 

mat 2 Been näischt 
besseres ze dinn, wéi 

onst Haus futti ze 
man?

Bei 
deeër Hëtzt 

dréchent ons Haut 
jo an der Sonn aus a 
mir musse stierwen.

Mä de 
Summer ass jo 

glécklecherweis 
gläich eriwwer.

Jo, 
elo kënnt 

déi gutt Zäit an 
onst Iesse fällt 

erëm vun de 
Beem.

Et 
gëtt och 

Zäit, well vum 
leschte Joer si bal 

keng Blieder méi 
iwwreg.

Hoffentlech 
reent et och 

genuch, datt déi Blieder 
schéin opgeweecht ginn a 

mir si dann iesse kënnen. Mat 
deenen dréchene Blieder 

kënne mir jo näischt 
ufänken.

Amplaz 
ons andauernd 

ze nerven misst de 
Mënsch ons en Denkmal 

setzen. Well ouni ons an all 
déi aner Buedemdéiere gif et 
schonns laang keng Bëscher 
méi ginn, well déi muuschteg 

Blieder all Liewen ënnert 
sech erstéckt 

hätten.

Du 
dreems!  Weess 

Du, wat déi Monstere 
fréier mat onser   

Haut gemaach 
hunn?

 Neen …

Ma 
si hunn ons 

Haut gemuel an als 
Medikament géint 
Mowéih ageholl.

Hal 
nëmmen op! 

Esou grausam 
Geschichte 

verdierwe mir den 
Appetit. 

Schwéngchen oder Kellerdéier
oniscus asellus
Mauerassel
Aselle des murs
Common woodlouse
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mmmh - muuschteg Blieder!
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Text: Sylvie Hagen

Hambier

Som op der reeS
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Seychellen-noss

de Som ass 25 kilo schwéier

Seychellenpalme

An de Friichte vun de Planze 
waarde Some gutt verstoppt op 
déi richteg Zäit an déi richteg Plaz 
fir nei Planzen ze ginn.

Some gëtt et an alle Gréissten, 
vu minikleng a liicht bis grouss a 
schwéier.

D’Some 
si ganz erfinderesch 

fir déi richteg Plaz ze fanne fir 
ze kéngen. Déi eng benotzen de 
Wand, déi aner d’Waasser, nach 
anerer d’Déieren an et gëtt der, 

déi eegen Tricken hunn.

D’Some vun der Klett krope sech um 
Pelz vun Déieren oder um Stréckel vun 
engem Schung fest.

Hambier- an Äerdbierkäeren oder 
Meeréiserchersfriichten gi vun de Vulle 
gefriess. D’Fruuchtfleesch gëtt verdaut 
an déi onverdaulech Some ginn nees 
erausgekackt.

D’Some vun der Eech gi vum 
Kaweechelchen oder vum Markollef 
am Buedem verstoppt a vergiess.

Un de Some vun der Veilchen hänkt 
eng Schneekegkeet. D’Seechomesse 
schleefen de Som mat, friessen 
d’Schneekegkeet a loossen de Som 
leien. 
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Some fléien als Prabbeli, (Pissblumm) 
als Fallschierm, mat Propeller (Ahorn, 
Dännebam) oder mat Flilleken (Bierk, 
Ulm).

D’Some vun der Kokospalm 
schwammen um Waasser. Si hu 
Loft dran an hunn eng waasserfest 
Schuel.
Aner Some gi mat der Stréimung 
weider gedriwwen (Kriibsekraut) 
oder fale mat de Reendrëpsen erof 
(D’Spore vu verschiddene Moosen a 
Faren).

D’Friichte vum Gënz a vum 
Sprangkraut dréchnen, briechen op 
an d’Some ginn erausgeschleidert.

Bei de Friichte vun der Boun an der 
Sonneblumm falen d’Somen einfach 
erof.
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Geld waschen     

Erklärung: 
Sairen (wéi Esseg a Cola) léisen d‘Koffer-
Salzer op, déi sech op den Cent-
Mënzen ofgesat hunn.  Mat Kiche-Salz 
an der Saier geet et souguer nach 
besser. Fir wat klappt et awer mat 
Ketchup? Ma ganz einfach: do 
ass och Esseg a Salz dran. Ganz 
wichteg: nom Experiment alles 
ewechgeheien (ausser de 
Mënzen natierlech) an d’Glieser 
gutt spullen!!!

Schëtt déi kleng 
Halschent vum Ee voll 

Waasser a maach e Kaffisläffel 
Bakpolver an déi grouss Halschent. 
Maach d’Ee zou a werf et op de 
Buedem (onbedéngt dobausse man!!). 
Wann alles klappt, explodéiert d’Ee!!

Erklärung: 
Waasser a Bakpolver  produzéiere 
Kuelendioxid, de Gas deen s du och 
ausotems. Dëse Gas brauch vill Plaz an 
dofir explodéiert d’Plastiks-Ee.

Du 

brauchs: 

Plastiks-Eeër 

(aus Kinder-

Überraschung)

Waasser

Bakpolver

Lee eng Mënz (Cent-Mënze sinn aus 
Koffer) an e Glas mat Waasser, eng 
an e Glas mat Esseg, eng an e Glas 
mat Cola, eng an e Glas mat Esseg, 
wou Kiche-Salz dran opgeléist ass an 
eng an e Glas mat Ketchup a looss se 
eng Minutt dran. Huel d‘Mënzen eraus 
a botz se mat Kichepabeier of.
Resultat: D’Mënz am Waasser gesäit 
nach grad esou ellen aus, wéi 
virdrun. All aner Mënze blénken: am 
propperste sinn d’Mënzen aus dem 
Ketchup an déi aus dem Esseg mat 
Salz.

Du brauchs:  
1,2, oder 5 Cent-
Mënzen, déi net 
méi blénken
Ketchup
Cola
Esseg
Kiche-Salz
Waasser
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experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren

Bommeleeër     Bommeleeër     

Geld waschen     ::

Kniwwel säiten***Kniwwel säiten***



Am Bulli um Bord vum Weier hale 
sech gär Waasserskorpiounen op. 

Fänk dës Waasserwanz a setz 
se an en Aquarium (eidelt 
Gebeesglas). Probéier elo mol 
erauszefannen, fir wat dëst Béischt 
esou e laangen „Tube“ um 
Hannerläif huet. 

No e puer Minutte kenns du 
d’Äntwert: et ass 
en Otemrouer. De 
Waasserskorpioun 
otemt wéi mir de 
Sauerstoff aus der 
Loft an an dofir muss 
hie säi Schnorchel aus 
dem Waasser halen.

Elo wëlls du 
bestëmmt nach weider 
experimentéieren. 
Da komm den 9. an 
den 10. November 
(vun 10:00 bis 18:00 
Auer) op de Science 
Festival am Gronn, wou 
masseg Experimenter 
op dech waarden. 

Du brauchs:

faarwege Pobeier 

(gréng, rout, giel)

Bläistëft 

Schéier

Pechpobeier

Schneid dës Schabloun aus, a mol se e puer Mol op deng gréng Blieder. 

Zeechen 

dir mam 

Bläistëft eng 

Apelhalschent 

op e wäisst Blat. Mol 

nach e Bord vu 5mm drunn. Dee 

Bord pechs du herno un de Stil.

Fir d’rout Bäckelcher vum Apel kanns du och déi eng oder aner giel a rout Apelhalschent erausschneiden.

Lo pechs du een 
nom aneren deng 
ausgeschnidde 
Blieder mat 
Pechpobeier un de 
Stronk.

Vergiess net nach zum 
Schluss e Blat un de Stronk 
ze pechen. An d’Wutzen 
ënnen ëm ze diebelen.

Schneid e Stéck grénge  Pabeier, deen duebel sou héich ass wéi deng Apelhalschenten. Déi ënnescht 5mm schneids du an, sou wéi hei op der Foto. Rull dat Blat fest zesummen, dat gëtt de Stronk fir däin Apel. Pech dee Stronk elo mat Pechpobeier zesummen.

✁
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Wanze sichen     Wanze sichen     

experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren

Pobeiersapel     Pobeiersapel     

Kniwwel säiten***Kniwwel säiten***

Text: Claude Heidt

Text: Sabine Goerens
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De Wollef ass hei zu Lëtzebuerg 
vum Mënsch ausgerott ginn, well 
de Mënsch hien als eng Gefor 
fir d’Hausdéieren ugesinn huet. 
A Südfrankräich, am Parc du 
Mercantour gëtt et haut rëm Wëllef

Den Hirsch war eng Zäit laang hei zu 
Lëtzebuerg duerch d’Juegd ausgerott ginn. 
Hien ass awer aus den Nopeschlänner rëm 
op Lëtzebuerg zréckkomm.

Den Amerikanesche Flosskriibs 
kënnt aus Amerika an ass vum 
Mënsch an Europa ausgesat 
ginn. Hie vermehrt sech séier an 
eise Baachen an iwwerdréit eng 
Krankheet, déi fir eis einheimesch 
Flosskriibsen déidlech ass, hie 
selwer stierft awer net dorunner.

Déiere kommen a ginn, meeschtens läit et dorunner, 

datt sech hire Liewensraum verännert huet. Déi eng gi 

fort, well se eng besser Plaz fir ze liewe fonnt hunn, déi 

aner stierwen aus. D’Grënn kënnen d’Klimaverännerunge 

sinn oder Natur-a Wiederkatastrophen. An dacks ass et 

de Mënsch, deen an d’Natur agräift. Doduercher datt e 

Stied a Stroosse baut a Felder uleet an Notzdéieren hält, 

verännert sech d’Ëmwelt staark. Dat gefällt verschidden 

Déiere gutt a si kommen. Anerer kënnen do net méi 

liewen.
Mee heiandsdo läit et dorunner, datt si op enger friemer 

Plaz ausgesat goufen a sech do wuelfillen. Meeschtens 

féiert dat dozou, datt si den einheimeschen Déieren 

d’Liewe schwéier maachen. 

Leider huet de Mënsch och einheimesch Déieren 

ausgerott, well e gemengt huet, si géifen him schueden.

Hirsch
cervus elaphus, Rothirsch, Cerf élaphe, 
Red deer

Flosspärelmuschel
margaritifera margaritifera, Flussperlmuschel, moule 
perlière d'eau douce, Freshwater pearl mussel

Flosskriibs
astacus astacus, Edelkrebs, écrevisse, Crayfish

Wollef
canis lupus, Wolf, Loup commun, Gray wolf

Komm, 
mir ginn zréck, 

hei ass et rëm ganz 
gutt fir eis!

Yippieh 
yeah! Ech hu 
gewonnen!

Si brauch immens proppert 
Waasser an déi seele 
Baachfrell als Wiert fir hir Eeër.

Ob 
mir nach mat 

Zäit fortkommen?

Vläicht 
man ech mech 

mol op de Wee fir op 
Lëtzebuerg?

De Panewippchen 3/2013

Text: Jacqueline de la Gardelle, Sylvie Hagen
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Papageie gouf et an Europa nëmmen 
als Zoo- oder Hausdéieren. Mee ëmmer 
erëm sinn der ausgesat ginn oder aus dem 
Käfeg entwutscht. An och wa si éischter 
aus richteg waarme Länner kommen, 
maachen hinnen eis mëll Wanteren net vill 
aus. Lo liewe verschidden Zorte virun allem 
am südlechen Europa. Mee och zu Bréissel 
oder zu Köln gëtt et riseg Kolonie mat 
Halsbandsittichen.

Nilgäns
alopochen aegyptiacus, Nilgans, 
Ouette d'Egypte, Egytian goose

Fëschotter
lutra lutra, Fischotter, Loutre 
d'Europe, European otter

Deckelsmouk
testudinata, Schildkröte, tortue, 
turtle

Papagei
psittacula krameri, Halsbandsittich, 
Perruche à collier, Rose-ringed parakeet

Saumon
salmo salar, Lachs, Saumon, Salmon

Fréier gouf et ganz vill Saumonen an der Musel. 
Du si Schleisen a Waasser-kraaftwierker gebaut 
ginn an hunn dem Saumon säi Wee vum Mier an 
d’Baachen (wou si hir Eeër leeën) verspaart. An 
de leschte Joere si bei de Schleisen Fëschtrape 
gebaut ginn fir datt d’Fësch do laangscht 
kommen. Et sinn och jonk Saumonen an eise 
Baachen ausgesat ginn. Hoffentlech gesi mer 
rëm geschwë vill Saumonen an eise Baachen.

Vergiess 
Lëtzebuerg!

Jo, 
awer nëmme sou 

laang wéi mer eis net 
selwer alles eidel gefriess hunn 

an et keng Fräsche méi 
gëtt!

Ëmmer erëm gi Waasser-
schildkröte vun de Mënschen 
ausgesat. Si fille sech ganz wuel 
an eise Weieren, hu masseg 
z’iessen an et gëtt der séier 
ëmmer méi vun hinnen.

Hei 
ass jo d’Paradies! Lecker 

Kauzekäpp 
iwwerall!

Well d’Ottere wéinst hirem 
schéine Pelz massiv gefaang gi 
sinn a well d’Baachen ëmmer 
méi verknascht sinn, gëtt et haut 
keng méi zu Lëtzebuerg.

So, 
solle mer net mol 

endlech en Ausflug op 
Lëtzebuerg maachen?

Uff, 
gutt, datt mer 

eis mat der Zäit fort 
gemaach hunn!

Kommt 
all heihinner, hei 
léisst et sech gutt 

liewen!

Nilgänse kommen aus Afrika an 
hu sech a ganz Europa verbreet. 
Hei an Europa ware si ursprünglech 
Zoobewunner. Nodeems et der e 
puer konnten auszebriechen, hu si 
sech a ganz Europa verbreed.
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D‘Mamendéiermamme produzéiere 
Mëllech an hiere Broschtdrüsen(1). 
Déi Kleng drénken d’Mëllech aus 
de Mamen (och Zitzen), dofir ginn 
d’Déieren, déi hir Kleng mat Mëllech 
grouss zéien,  op lëtzebuergesch 

«Mamendéieren» genannt.

D’Mëllech vun den Déierenaarten 
ass perfekt un hir Liewensbedürfnisser 
ugepasst.

(1) Eng Drüs ass en Organ, wat grouss oder winzeg Quantitéite vun enger Flëssegkeet produzéiere kann. Mosaier, Spaut oder 
Tréine ginn z.B. vu speziellen Drüse produzéiert. Natierlech hunn och Reptilien a Villercher Drüsen, mee keng Mëllechdrüsen.

Bei de Mamendéieren (Säugetiere, 
mammifères) kommen déi Jonk lieweg 
op d’Welt a si drénken d’Mëllech vun 
der Mamm fir ze wuessen a sech ze 
entwéckelen.

De klenge Séihond muss a kuerzer 
Zäit eng déck Speckschicht kréie fir 
sech virun der Keelt ze schützen. An 
dacks waart hie stonnelaang op seng 
Mëllechportioun, well seng Mamm sou 
laang op d‘Juegd geet fir genuch Fësch 
ze fänken.

E Fillen ass vun Ufank u vill op de Been 
a bleift op Schratt an Tratt bei senger 
Mamm. D’Päerd si vill ënnerwee an dat 
klengt Fillen ass ëmmer mat dobäi, dofir 
kann hatt ëmmer nuckelen, wann hatt 
Honger huet.
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Dem Päerd seng Mamen
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Mammemëllech - e  Gesondheetsrezept 

Rezept vun der Séihondmëllech:

Extrem fetteg! Dofir kënnen déi Kleng 

superschnell zouhuelen. An dat mécht, 

datt déi Kleng ganz laang sat bleiwen, 

sou datt si keen Honger leiden, wa si 

laang op hir Mamm musse waarden.

Rezept vun der Päerdsmëllech:

Vun allem genuch a liicht verdaulech. 

Dat klengt Fillen ass ëmmer um 

Sprong, well Päerd bei all Unzeeche 

vu Gefor fortlafen an di Kleng mat. 

Do huet et Virdeeler, wann een nom 

Drénken net ze vill puppsat ass. Och 

wann déi Mëllech vill manner Fett huet, 

wéi Séihondsmëllech an dofir och méi 

liicht verdaulech ass, brauch d‘Fille 

keen Honger ze leiden, well hatt ka jo 

ëmmer drénken, wann hatt wëll.

Wat ass 
da lo d Geheimnis vum 
Mammemëllechrezept?

,



D’Natur huet d’Mëllech ëmmer perfekt 
op dat jeweilegt Déier ofgestëmmt an 
dat stëmmt och fir de Mënsch, deen ass 
jo och e „Mamendéier“. 

Fir e Puppelchen ass d’Mammemëllech 
dat bescht Iessen, well do ass wierklech 
ëmmer alles dran, wat dee klenge 
Mënsch brauch.

Déi meescht hunn der sou vill, wéi si 
normalerweis Kanner kënne kréien.

Fo
to

: A
nt

on
 N

os
sik
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Mammemëllech - e  Gesondheetsrezept 

Reptilien 
a Villercher kommen an 

engem Ee op d Welt. Bei de Reptilie 
kënnen déi kleng direkt nom Erausklammen 

selbststänneg iessen an drénken. Mir Villercher 
mussen eis kleng nom Erausklamme fidderen. Do si 

meng Fra an ech nonstop op de Been … äh, de 
Flilleken … gutt, datt mer lo bis d nächst 

Fréijoer eis Rou hunn! 

,

Wéivill 
zitzen hunn 

d Mamendéieren? 
,

Eng Fra 2 
Kéi 4 
Kazen a Kaweechelcher 8 

Schwäin 12 bis 14

All Mamendéier drénkt souvill Mëllech 
wéi et brauch. Grouss a schwéier Déiere 
brauchen der vill, kleng a liicht Déiere 
brauchen der wéineg.

Schwéngsnuesefliedermaus 

(ausgewuess: Gewiicht 2g, 12cm 

Spannweit) eng Drëps den Dag.

Afrikaneschen Elefant (ausgewuess: 

Gewiicht 7 Tonnen, 4m héich) 20 Liter den 

Dag. 
Blauwal (ausgewuess: Gewiicht 200 

Tonnen, 30m laang) 500 Liter den Dag. 

Puppelchen: an den éischte Wochen 

ongeféier 0,5 Liter den Dag. 

Bis zum 6te Mount brauch e soss näischt 

an duerno gëtt e lues a lues gewinnt vun 

allem z’iessen.

Wéivill 
Mëllech drénken 

d Mamendéieren da 
sou? 

,
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enszykl
us vun engem Déier: d’Hong.

All Liewen entsteet a vergeet, 
dat ass sou bei alle Liewewiesen, egal 
op Mikrob, Planz, Déier oder Mënsch. All 
eenzelt Liewe verleeft ënnerschiddlech, 
awer et ass sécher, datt jiddfer 
Liewewiesen eng Kéier ufänkt mat liewen 
an och eng Kéier ophält ze liewen, dat 
heescht, et stierft. 
(Fir ze wëssen, wéi al Déieren a Planze 
kënne ginn, kuck no am PW 4/2011).

Och ënnerschiddlech Aarten (1) 
a suguer grouss Gruppen entstinn a 
verginn. D’Dinosaurier si viru 65 Millioune 
Joer ausgestuerwen, nodeems si d‘Äerd 
fir Joermillioune bewunnt haten. Déi 
éischt Mamendéiere si virun 250 Millioune 
Joer entstanen, déi éischt Vulle virun 
150 Millioune Joer. De Mënsch gëtt et 
„réischt“ säit 5 Millioune Joer!

De Liewenszyklus fänkt ëmmer 
domadder un, datt d‘Liewen entsteet, 
dann entwéckelt d’Liewewiese sech a 
gëtt méi grouss. Wann et erwuessen ass, 
kann et sech vermehren an Nokomme (2) 
kréien. Da gëtt et ëmmer méi al an 
iergendwann stierft et dann. Seng 
Nokomme ginn erwuessen, kréie selwer 
Nokommen, ginn al a stierwen, deenen 
hier Nokomme ginn och erwuessen, 
kréien Nokommen, ginn al a stierwen, 
a sou geet dat ëmmer weider, vu 
Generatioun zu Generatioun.

De Liewenszyklus vun 
enger Planz déi an der 
fräier Natur lieft passt 
sech de Joereszäiten un.

Fir ze liewe friessen d’Hénger Som, 
Insekten a Wierm. Si selwer gi giess vu 
Gräifvullen (wéi dem Hengerdéif) oder 
vu Fleeschfriesser (wéi dem Fuuss) an 
natierlech vum Mënsch.

(2) Nokomme si beim Mënsch déi eege Kanner, d’Kandskanner, deenen hier Kanner, a.s.w.

(1) D‘ Liewewiese ginn an Aarten agedeelt: 
z.B. de Mënsch (homo sapiens), de Fuuss (vulpes vulpes), d’Pissblumm (Taraxacum officinale) oder d’Haushong (Gallus domesticus)

Am Fréijoer entsteet aus 
dem Som oder der Wuerzel 
eng nei Planz. Fir ze wuesse 

brauch si Sonn, Waasser 
an d‘Nährstoffer aus dem 

Buedem.

Am Wanter verfaulen d’Blieder a 
gi vun de Buedemdéieren 
(z.B. de Reewierm) gefriess. 

Duerch hire Kaka kommen dann 
nei Nährstoffer an de Buedem, 

déi d’Planz brauch fir am Fréijoer 
nei auszeschéissen.

Am Summer entwéckelt 
d’Pissblumm Fallschierm–

somen (kuck Säit 4) an hält 
dann op mat wuessen.

No e puer Woche sinn si 
erwuessen a kënnen Eeër leeën, 
aus deene Jippelcher kommen.

En Hong ka bis zu 8 Joer al ginn.
Déi meescht Hénger ginn awer 

net sou al, well si giess ginn.

   
d ’Pissblumm.

Am Fréijoer a Fréisummer 
entwéckelt d’Pissblumm 

Bléien.
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Och nO 
dengem dOud 
liefs du ëmmer 
an eise gedanke 

weider

(3) Gene si sou eppes wéi e Bauplang, an deem d’Ausgesinn, d’Gréisst a villes méi festgeluecht sinn.

Wéi all anert Liewewiesen och, gëtt 
de Mënsch seng Genen (3) u seng 
Nokomme weider. Dofir kënnen 
d’Kanner déi selwecht Haut-, Aen- 
oder Hoerfaarf oder Nueseform wéi 
hir Elteren oder Grousselteren hunn.

Verstengert Spuren
Vu Liewenwiesen, déi scho viru 
Joermillioune gestuerwen sinn, ginn 
heiansdo déi verstengert Iwwerreschter 
fonnt. Déi nennt ee Fossilien. Ouni 
Fossilie wéisste mer wahrscheinlech net, 
datt et Dinosaurier gi sinn. Et gëtt net 
nëmme verstengert Planzen, Déieren a 
Mënschen, et sinn och scho verstengert 
Mikrobe fonnt ginn.

Och d‘Mënschen hu vill Spuren 
hannerlooss. An zwar net nëmmen dat, 
wat si gebaut hunn, wéi z.B. d’Pyramiden 
an Ägypten oder Mexico, Kathedralen, 
Denkmäler a.s.w., mee och Iddien, 
Wëssen a Kompetenze sinn iwwert 
honnerte vu Generatiounen erhale 
bliwwen. Wéi z.B. Feier maachen, Iesse 
kachen, schreiwen, Haiser bauen a 
Milliounen aner Saachen. Dëse Spure 
begéine mer dofir op Schratt an Tratt 
an eisem Alldag an iwwerall do, wou 
Mënsche liewen a gelieft hunn.

Och eenzel Mënschen hannerloosse 
Spuren, z.B. sinn de Galileo Galilei oder 
d‘Marie Curie och haut nach bekannt, 
well si wichteg naturwëssenschaftlech 
Entdeckunge gemaach hunn. Och 
manner bekannte Leit hu meeschtens 
bei deene Mënschen, déi si kannt hunn, 
Spuren an der Erënnerung hannerlooss a 
liewen sou an den Erënnerunge weider. 

Et ass e klengt Meedchen!

Wéi d’Fra 
gestuerwen 
ass, war hir 

Famill immens 
traureg.

D’Fra gëtt op eemol 
vill krank. Hiert 

Meedchen an hiert 
Enkelkand si bei hir.

D’Fra ass méi al ginn: hiert 
Meedchen ass aus dem 

Haus, leider ass hire Mann fréi 
gestuerwen. Si huet hir Pensioun.

Aus dem Meedche 
gëtt eng erwuesse 

Fra. D’Fra geet 
schaffen an huet eng 

eege Famill.

Bal all Dag léiert hatt 
nei Saachen.
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Am Hierscht, wa mer grad eisen Äppeljus 
an e Stéck Taart op der Terrass iessen, 
da bësele se ronderëm, d’Harespelen, 
an nerve gehéierlech.

Dat ganzt Harespelvollek staamt  vun 
enger Kinnigin. Am Mee erwecht si aus 
dem Wanterschlof a fänkt ganz eleng 
un en Nascht ze bauen. Si leet Eeër, zitt 
d’Kanner grouss a suergt fir d’Iessen. 
Soubal d’Aarbechterinnen aus den Eeër 
klammen, iwwerhuele si den Naschtbau 
an d’Fidderen.

D’Harespele si grouss Architekten, en 
Harespelsnascht ass en Appartements-
haus aus zerknaten Holz- a Planze-
faseren an aus Harespelspaut. Am 
Laf vun engem Summer gëtt Stack fir 
Stack, Zëmmer fir Zëmmer gebaut an 
et gëtt e risegt Pabeiernascht mat bis 
1.000 Awunner. Am Hierscht, wann all 
d’Bewunner gestuerwe sinn, kanns du dir 
sou e Wonnerwierk a Rou ukucken.

Harespelen halen eis all méiglech Plo-
geeschter vum Leif. En Harespel-vollek 
verfiddert an engem Dag 1/2 Kilo Insekte-
fleesch, dat sinn ongeféier 5.000 Stéck. 

Wa si vu Bléi zu Bléi fléien, fir Insekten an 
Nektar z’iessen, schleefen d’Harespele Polle 
mat a bestäuben d’Bléien. Sou hëllefe si de 
Blumme sech ze verbreeden.

Wichteg: 
roueg bleiwen an de Mond zouhalen!
Wann ee mat den Äerm wéitschelt a spréngt, da fille si sech ugegraff a picken.
En Harespelstach ass normalerweis harmlos: d’Plaz schwëllt, gëtt rout a bäisst. Dat Bescht ass d’Plaz ze killen: en naasst Duch, eng kal Fläsch, Äis an engem Duch agewéckelt, drop leeën. An der Apdikt gëtt et Gel fir drop ze schmieren. 2% vun de Leit reagéieren allergesch op Harespel- oder Beiestéch. Si hunn normalerweis eng Sprëtz dobäi. Soss den 112 ruffen.

D’Aufgaben am Harespelstaat 
si genee verdeelt: et gëtt 
Wiechterinnen, Bauaarbéchterinnen an 
Aarbéchterinnen, déi fir d’Fiddere vun 
de klenge Larven zoustänneg sinn.
Am Hierscht klammen déi nei 
Kinniginnen aus den Eeër. All déi aner 
Harespele stierwen, just d’Kinniginnen 
iwwerliewen a jiddfereng vun hinne 
grënd d’nächst Fréijoer en neit Vollek.
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Mir 
wëlle jo just 

friessen an hunn all 
Schneekegkeete 

gäer.

Mir 
schlofe just 

2-3 Stonnen am 
Dag, ofwiesselnd a 

Schichten.

Op 
eisem Menu steet 

Nektar, Pollen, Planzejus an 
Insekten. An natierlech Séisses, awer 

och Fleesch, wat mer bei de 
Mënsche stibizen.

Jo, 
awer nëmme 

wa mir eis ugegraff 
fillen!

Foto: Richard Bartz

Si 
kënne mat 

33 km/Stonn fléien, 
och wann et ganz 

däischter ass.
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Harespele sammelen 
Holzfaseren fir hiert Nascht

Harespelnascht

de Stachel vun der Harespel
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Harespele si wichteg!

En intressant Vollek! 

Grouss Architekten!

Harespele picken!

Schwaarzgiel Nerveseeen
..
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Wann s du ëm des Zäit iwwert d’Gewan 
trëppels, sinn der sécherlech och déi 
déck al Äppelbeem mat de villen Äppel 
opgefall.

Mee wousst du och, 
datt en Äppelbam am 
Bongert enger ganzer 
Rëtsch vun Déieren en 

Doheem an eppes fir ze 
Friesse bitt? 

Eng sëllechen Insekte 
profitéiere vum Bam, ugefaange 
mat der Hunnegbei, déi an den 

Äppelbléien de wäertvolle Polle fënnt fir 
hiren Hunneg ze maachen. Den Amirol, 
en eenheemesche Päiperlek, deen am 
Hierscht eng wäit Rees 
an de Süde mécht, 
suckelt nawell gären 
am spéide Summer 
un de faulen Äppel 
fir do déi néideg 
Energi ze tanken.

Och de Siweschléifer lieft gären am 
Bongert. Hei fënnt hien an den ale 
Beem kleng Hielen, wou hien et sech 
daagsiwwer sou richteg gemittlech dra 
maache kann. A virun der Dier fënnt 
hie genuch fir ze jicken, niewent enger 
ganzer Rei vu Friichten och eng helle 
Wull vun Insekten.

Eng gelleg Zuel vu Fliedermais brauchen 
och d’Bongerten als Juegdrevéier oder 
awer als Raschtplaz fir den Dag. Sou 
ass déi grouss Huffeisenues, eng bei ons 
bedréiten Zort, en heefege Gaascht am 
Bongert. 

Natierlech fënnt een op esou engem 
Äppelbam eng ganz Rei Villercher. De 
Gaarderoutschwänzche benotzt déi 
kleng Bamhiele vun alen Uebstbeem 

gären als Wunneng.  

De grénge Spiecht fënnt an de Wise 
vun de Bongerte vill Seechomesse fir ze 
friessen.
Du gesäis also, datt esou en einfachen 
Äppelbam eng wichteg Roll an der Natur 
spillt an datt et dofir och ganz wichteg 
ass, datt d‘Leit d’Bongerten erhalen. Den 
Uebstbam am Bongert huet nämlech 
schonns en natierleche Feind: de Mëspel. 
Dës Planz, déi heefeg an de Bamkroune 
vun alen Äppelbeem sëtzt, schléit hir 
Wuerzelen an de Bam eran, ënnerbrécht 
d’Waasserzoufuhr vum Uebstbam a 
mécht esou, datt dee lues a lues ageet. 

Mir kënnen eppes dogéint maachen, 
andeems mer nei jonk Uebstbeem an de 
Bongerte planzen a soumadden all 
deenen Déieren, déi hei liewen, e 
flotte Liewensraum erhalen. Et ass 
och besser Äppel aus eise Bongerten 

an an der richteger 
Joreszäit ze kafen, amplaz 

vun Äppel, déi vu 
wäit hier kommen.
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Liewensraum  Äppelbam

Foto:  A. Hückelheim
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Wann ee wëll mat Succès op d’Juegd goen 
oder net wëll gläich gefaange ginn, muss ee 
sech eng afale loossen.

Eng aner Zort vun Tarnung ass Mimikry, dat 
heescht „maache wéi wann“.
Dacks sinn et méi schwaach Déieren, déi 
Mimikry uwenden, well se doduercher 
manner séier gefriess ginn.

D’Schwiefméck ass esou en dapert Insekt, 
dat sech mat Hëllef vu Mimikry viru senge 
Feinde schützt. Hire schwaarz-giele Kierper 
gläicht nawell zerguttstert enger Harespel a 
kee Villchen huet Loscht sech op der Juegd 
picken ze loossen. Dobäi huet d’Schwiefméck 
guer kee Stachel a kann och net picken, 
mee den Trick mat der Faarf fonktionnéiert 
formidabel.Vill Déiere si Meeschter am Verkleeden 

an am „maache-wéi-wann“! Kenns du 
der nach e puer? Wa jo, da probéier 
eemol eraus ze fannen, fir wat se dat 
maachen!

Eng sëllechen Déieren hunn dëst gemaach 
a sech esou gutt ugepasst, datt ee si nëmme 
nach no laangem Kucken erbléckse kann. Et 
kann ee si bal net vun engem Steen, enger 
Planz oder och nach dem Mieresbuedem 
ënnerscheeden. Si hunn d’Form an d‘Faarf 
vun hirem Kierper honnertprozenteg un hir 
Ëmwelt ugepasst. De Wëssenschaftler nennt 
esou eng perfekt Tarnung Mimese.

De Fatzefësch zum Beispill lieft an den Algen um 
Mieresgronn. Fir net erbléckst ze ginn, mécht 
hien d‘Alge ganz geschéckt mat senge Flossen a 
sengem Kierper no.

D’Gespenstschreck ass an de Blieder vun Hecken 
a Lafbeem doheem an op den éischte Bléck 
net vun hinnen ze ënnerscheeden. Do muss de 
Jeeër schonns ganz genee luussen fir e lakelecht 
Mëttegiessen ze fannen.
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Gutt getarnt

Mimese

Mimikry

phycodurus eques, Fetzenfisch, 
Hippocampe feuille, 

Leafy seadragon

De Fatzefësch

episyrphus balteatus, 
Schwebfliege, syrphe, Hoverfly

D’Schwiefméck

phyllium bioculatum, Gespenstschrecke, 
phasmoptère, Leaf insect

D’Gespenstschreck
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