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Net nëmmen den Druid Panoramix stierzt 
sech op d’Friichte vum Vulleläim, mee och 
verschidde Vullen. Ee vun hinne fënns du op 
de Säite 4&5.

Wat  äit 
op der 
Bûche?
Ganz dacks läit e Blat an eng Fruucht vum Hu 
(Stechpalme, houx, Ilex aquifolium) op der 
Bûche. 

Dëse Strauch wiisst 
bei ons besonnesch 
an de Buchebëscher 
am Mëllerdall. Mä 
opgepasst, déi rout 
Fruucht ass ganz 
gëfteg: 3 Biren ginn 
duer fir e Kand 
ëmzebréngen.

De Simon Philippo, Mineralog 
aus dem ‘natur musée’, 
huet, zesumme mat anere 
Wëssenschaftler, en neit 
Mineral entdeckt, 

de Wilancookite. 

Déi duerchsiichteg, faarflos 
Kristaller gi bis 0.1 mm grouss 
a leien op engem Bett aus 
Moraesit-Fisemen. 

Fonnt gouf en 2009 an engem 
magmatesche Gestengs 
aus Brasilien (Pegmatit) an 
deem een och vill wäertvoll 
Edelsteng ka fannen.

(Ba,K,Na)8(Ba,Li,[])6Be24P24O96.32H2O 

News

2 I DE PaNEWIPPcHEN 4/2015 TExT: cLauDE HEIDT, carMEN GrEISEN 

A wat 
ass dat dann?

Méi zu der aarbecht vun engem 

Mineralog am nächste Panewippchen!

E Mineral 
ass e feste Kierper, deen an 

der Natur entstan ass an eng bestëmmt 
Form huet. All Gestengs an Edelsteng sinn aus 
Mineralen opgebaut. Déi komplizéiert chemesch 

Formel seet genee, aus wat de 
Mineral besteet.

Neit Mineral entdeckt!

Magmatescht 
Gestengs ass an 

engem Vulkan oder ënnert 
der Äerduewerfläch 

entstanen.

Vulleläim oder Mëspelt, Mistel, gui, 
mistletoe, Viscum album 

Zauberfriichten?
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. Bass du u Wëssen schaft an Technik intresséiert?

. Hues du iwwer 11 Joer?

. Wëlls du nei Leit kenne léieren, déi déi 

    selwecht Intressen hu wéi s du?

dann ass de

Science Club
dat richtegt fir dech

De Science Club bitt dir vill flott Akti vi téi ten, wéi zum Beispill  

verschidden technesch a wëssen schaftlech Work shopen an 

Experimenter, intressant wëssenschaftlech Ausstellungen am 

In- an Ausland, Science Camp...

kuck op: www.science-club.lu

Wat ass dran?
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Well et an der 
ganzer Géigend näischt 
méi fir tëschent d’Zänn 
gëtt, musse mir nach méi 

wäit an de Süde fléien.

Dat gëtt et jo 
net! Déi puer Friichte 

ginn awer net duer 
fir ons all.

Firwat bass du 
dann esou granzeg? 

Mir doen dir dach 
näischt!

Dir Pescht-
vullen hutt mir 

nach grad gefeelt.

Egal wat! An 
iwwerhaapt - 

zanter wéini iesse 
MÄrele Schnéiball?

Dofir iesst 
dir mir awer mäi 

Restaurant eidel.

Sief dach 
éierlech! Schnéiball 

schmaacht de Märelen 
net an dofir gi si 

réischt drun, wa soss 
näischt méi do ass.

Nach ëmmer. De 
Schnéiball ass ëmmer 
ons lescht Reserv a 
ganz kale Wanteren.

Do hannen ass jo 
däi schwaarze Kolleg. 

Bestëmmt weess hie 
wou nach Fudder ass.

Dat do war net 
schlecht! 

Mä zu engem gudden 
Dessert soen ech 

net neen.

Hält 
hie sech nach 

ëmmer fir en Dino, 
datt hie vun Zänn 

schwätzt?
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Vullekiischtebam, Vogelbeerbaum, sorbier des oiseleurs, 
rowan, Sorbus aucuparia

Lëtzebuerg

Am Dezember a Finnland
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Peschtvullen?



PfiiiiouiiiiTT

TExT: cLauDE HEIDT I 5

Peschtvull alias Seidenschwanz 

alias jaseur boréal alias waxwing 

alias Bombycilla garrulus

Verschwannt! Hei 
ass mäi RestauranT! 

Äppel si ganz schlecht 
fir d’Verdauung vu 

Peschtvullen.
Wat enger Märel 

schmaacht, ass och 
gutt fir ons. Mir si 

guer net kriddeleg.

Mat senge Kollegen 
hat ech awer elo net 
gerechent. Do hanne  

wiisst nach Vulleläim op 
engem Bam. Do kënne mir 
bestëmmt a Rou friessen.

All 
Märel 

verteidegt 
just hiren Deel vum 

Bongert. Et ass also keng 
Märelsband gewiescht, 

déi d’Peschtvulle 
verdriwwen huet.

De Peschtvull Ass e bësse méi kleng 
wéi eng Märel.

Britt an Nordeuropa a Bëscher mat 
ville Straich.

Iessen: Insekten am Summer, Friichten am 
Wanter

Peschtvulle komme just an ons 
Géigenden, wann am Norden am Wanter 
net genuch Vullekiischten do sinn. 
An dat geschitt nëmmen ongeféier 
all 10-15 Joer. Fréier hunn d’Leit 
gemengt, wa si onbekannt Déiere gesinn 
hunn, dat wier en Zeeche fir schlëmm 
Krankheeten (wéi d’Pescht) oder 
Naturkatastrophen. An dofir huet 
dëse schéine Vull dee komeschen Numm 
kritt.



Den Edouard Luja 
war en Agronom an 
e ganz fläissegen 
Hobby-Naturfuerscher. 
Als Employé vum 
Stolproduzent Belgo-
Mineira-Brasilien entdeckt 
hien als Éischten de 
Robusta-Kaffi an Afrika 
(Kongo), dee manner empfindlech 
géinteniwwer Krankheeten ass wéi 
d‘Arabica-Varietéit. Hien huet sech 
vill mat Termiten a Seejomesse 
beschäftegt, mä och vu Schlaange 
war e begeeschtert.

Edouard Luja 
(1875-1953)

Lëtzebuerger 
Naturfuerscher 

a Latäinamerika
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Den Edouard Luja virun 

engem Kaffisstack



Robert Becker 
(18..? -1921)

João Felipe Bettendorf 
(1625-1698)

De João Felipe Bettendorf 
war Jesuit a Missionar am 17. 
Joerhonnert am Amazonasgebitt. 
Hien huet déi brasilianesch 
Amazonasstad Santarém 
gegrënnt. En huet sech fir de 
Schutz vun den Einheimeschen 
agesat an d’Sprooch vun den 
Tupi erfuerscht. Als Éischte 
beschreift hien d‘Guaraná-
Planz an hir Wierkung. Nieft 
dem Guarana planzt hien 
och Kakao un a finanzéiert 
esou seng Missioun.

Guillaume Dupaix 
(1746-1818)

De Kapitän Guillaume Dupaix 
reest als Lëtzebuerger am 
Déngscht vum spuenesche 
Kinnek no Mexiko, fir déi al 
Monumenter vun den Azteken 
a Maya z’ënnersichen. Duerch 
d’Erfuerschung vun der fréierer 
Stad Palenque, déi ganz am 
Reebësch verstoppt war, ass hie 
berühmt ginn.

Nicolas Funck 
(1816-1896)

Den
 Nicolas 

Funck  
huet zesumme 

mat senge Kollege 
Jean Linden, Jean-
Joseph Schlim a 

Lambert Picard 4 Expeditiounsreesen no 
Süd- a Mëttelamerika ënnerholl. De Funck an de 

Linden waren déi erfollegräichste lëtzebuerger 
Naturfuerscher a Latäinamerika vum 19. Joerhonnert. 

Zesummen hu se exotesch Planzen, virun allem 
Orchideeën, mä och dausenden Insekten a 

Vullen, mat an Europa bruecht an hei u 
räich Sammler a Muséeë verkaaft.

De ‚Steinsucher‘ Robert Becker 
huet Mineralien an Hallefedelsteng 
a Brasilien gesicht an no Idar- 
Oberstein an Däitschland verkaaft, 
wou e gutt Kontakter zu bekannte 
Stengschläifereien hat.

Frantz Majerus 
(1819-1877)

De Frantz Majerus war 
Biergbauingenieur a Geolog. Hien huet 
a Mexiko Sëlwer- a Bläiminne geleet a 
Mineralie gesammelt, déi zënter 1860 
an de Sammlunge vum Naturmusée zu 
Lëtzebuerg versuergt ginn. Hien ass op 
déi heechste Vulkane vun Zentralamerika, 
de Pico de Orizaba an de Popocatepetl 
geklommen an huet do Gestengs 
gesammelt.

TExT: PaTrIcK MIcHaELy I 7



Den Dschungel 
doheem an der 
Stuff

Während dem 19. 
Joerhonnert entwéckelt sech 
beim adel an de räiche Leit 
an Europa a groussen Intressi 
fir d‘tropesch Naturwelt. 
Propriétairë vu grousse 
Landgidder an de Villaen 
an de Stied hu probéiert, hir 
Haiser mat exotesche Planzen 
ze verschéineren. 

Seelen orchideeë waren e 
Prestigeobjet, mat deem een an 
der Gesellschaft nom Motto „Ech 
ka mir et leeschten“ optrompe 
konnt. Esou sinn a ville Privathaiser, 
Palaisën oder Luxushotelen 
Wantergäert an heiansdo 
impressionant Gewächshaiser fir 
deemools onvirstellbar vill Geld 
entstanen.

Déi Zëmmer, an deenen een 
d’Leit empfaangen huet, sinn 
net nëmmen opwänneg mat 
tropesche Planzen dekoréiert 
ginn, mä och mat deiere 
Panoramatapéiten ausgekleet 
ginn, op där probéiert ginn 
ass, d’Tropewelt naturgetrei 
duerzestellen.als Planzen, déi héich uewen an 

de Beem gelieft hunn an iwwer de 
ganze rescht drënner ervirstinn, 

waren d’orchideeën 
e Symbol. an enger 
Zäit, an där déi grouss 
Industrien a Fabriken 
mat villen aarbechter 
entstane sinn, huet 
sech e räichen och 
gären un der Spëtzt 
vun der Gesellschaft 
gesinn. 
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D’Kinneklech Zäere vu Laeken.
Eng bannenzech Vue vun der 
Kongo-Zäer.

Bléck an de Wantergaart an der 

neier Ausstellung am ‘natur musée’

Salon mat Panoramatapéit an der 

neier Ausstellung am ‘natur musée’



äiszäpp entstinn, wann 
d’Sonn schéngt an de 
Schnéi um Daach schmëlzt. 
D’Waasser drëpst da lues 
a lues erof. Wa säitlech 

laanscht d’Haus e 
kale Wand bléist, 
da fréiert d’Waasser 
ënnen un der 
Spëtzt an den 
äiszapp gëtt ëmmer 

méi laang…

TExT: corINE aLBauT, MuSIK: JEaN-PauL MaJEruS I 9D’Musek vun dësem flotte Lidd fënns du op dëser Internetsäit: inecc.olefa.com/pw
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d'Indianer a Südamerika
Geheimnisvoll a faszinéierend:



D’amerikanesch 
Urbevölkerung gëtt 
meeschtens als Indianer 
oder Indio bezeechent. 
Dës Nimm ginn op e 
Mëssverständnis zréck: 
wéi viru gudd 500 Joer 
di éischt Europäer um 
amerikanesche Festland 
ukoumen, hu si gemengt, 
Indien erreecht ze hunn. 
Si hunn dofir d’Awunner 
„Indianer“ genannt.

Et gëtt net „den Indianer“ mee e 
puer dausend ganz verschidden 
Indianervëlker. Dee gréissten 
Ënnerscheed gëtt et tëscht 
den Awunner vum Amazonas-
Reebësch an deenen aus de 
Bierger vun den Anden.                                                   

Verschidde Klimaen a 
Landschaften hunn 
noutgedrongen zu ganz 
anere Liewensweisen, 
Kulturen, Sproochen 
a Bräich gefouert.

Eleng a Brasilie gëtt et ongeféier 240 verschidden 
indigen Vëlker mat 180 verschiddene Sproochen. 
Eng immens kulturell Vielfalt!

D’Wëssenschaftler bezeechnen 
d’Awunner awer als «indigen 
Vëlker», wat „einheimesch 
Vëlker“ oder Urawunner bedeit. 
Si si scho viru ronn 20.000 Joer, 
also an der Steenzäit, aus Asien 
an Amerika agewandert.

TExT: caTHErINE FaBEr I 11

Wouhir kënnt de Begrëff „Indianer“?

Wéivill verschidden indigen Vëlker gëtt et?

Déi éischt Europäer erreechen Amazonien

Awunner aus dem Amazonas-Reebësch

Biergvëlker aus den Anden    

Hir Wunneng am Amazonas-Reebësch

Argentinien

Brasilien

Peru
Bolivien

Chile Paraguay

Ecuador

Venezuela

Kolumbien

Surinam

Panama

Mexico
Guyana

Franséisch    
   Guyana

Nicaragua
Honduras

Guatemala

Costa Rica
El Salvador

Uruguay

Latäinamerika

Amazonas



D’Urawunner hunn am Laf vun 
de Joerdausende geléiert an 
der Natur beschtens eens ze 
ginn. Si wësse wéi een all Dag 
Iesse beschaaft, Haiser aus 
Naturmaterialie baut a Planzen 
als Medezin géint Krankheeten 
asetzt.

D‘Indianer si fréier oft als 
„Wëller” an domat als 
mannerwäerteg Mënsche 
betruecht a verfollegt ginn. 
Haut geet et hinne leider nach 
ëmmer net besser: si „stéieren” 
beim Ofbau vu Gold an anere 
Buedemschätz, beim Bau vu 
Staudämm a bei der Ofholzung 
vum Reebësch.

Si liewe mat der Natur a 
respektéiere se, z.B. huele si 
net méi, wéi nowuesse kann 
a maachen net méi Déieren 
dout, wéi si der brauche fir 
z‘iwwerliewen.

Dofir sinn dës Vëlker ganz 
staark mat hierem Buedem 
verbonnen: d’Land vun hiere 
Virfueren ass hinnen helleg, 
iwwert Generatioune liewe si 
am selwechte Gebitt. 

Vill ze dacks ginn 
d’Indianerdierfer iwwerfall an 
d’Mënsche verjot oder dout 
gemaach. An de Stied ukomm, 
gehéieren d’Indianer dann 
zur äermster Bevëlkerung, si 
verléiere mat hierer Liewensweis 
lues a lues hir Kultur an hiert 
enormt Wëssen iwwert d’Natur.

En Zréck gëtt 
et awer fir si 
net: d’Land vun 
hire Virfuere 
gouf dauerhaft 
zerstéiert, de Bësch 
an eng Plantage 
oder eng Véiweed 
verwandelt!
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Wat hu si all gemeinsam?

Ouni schéi Plommen geet dës kleng 

Maus ni aus hierem Haus

Dësen Häuptling wiert sech am Numm vu sengem Vollek géint e Staudamm am 
Amazonas-Reebësch. Dofir ass hie bis op Paräis gereest!

E Schaman a voller Pruecht



De 16 Joer ale Michel Knaff hat d’lescht Joër d’Geleeënheet, fir mat 

senger Mamm an e puer Frënn 2 Deeg bei de Xerente ze verbréngen. 

Fir de Panewippchen hu mir e klengen Interview mat him gemaach.

Wat war däin éischten Androck wéi s du ukomm bass?
D’Rees an d’Reservat war abenteuerlech, well si war laang 

an déi lescht Stonne si mir op Stroosse gefuer, déi keng richteg 
Stroosse waren. Wéi mir am Indianerreservat ukoumen, war 
ech erstaunt, wéi d’Indianer do liewen. Si wunnen an Hütten 
a schlofen an Hängematten. Et ass och vill Knascht iwwerall. 

Mee d’Leit waren immens léif a frëndlech mat eis.

Waren d’Indianer nach traditionell bemoolt a gekleet? 
Hir Gesiichter a Kierper si bemoolt. Wéi an de Filmer hu mir 
eis mat hinne ronderëm e grousst Lagerfeier gesat. Et gouf 
gesongen, gedanzt an d’Häuptlingen hunn eng Ried gehal. 

Dono si mir bemoolt ginn, mat rouden a schwaarze Faarwen, 
déi haaptsächlech aus Planzen ugeréiert ginn.

Wéi gesäit den Alldag fir d’Indianerkanner aus? 
Si liewen extrem einfach. Si hu keng Elektronik, just 

e selwer gebastelte Radio fir mat aneren Indianer ze 
schwätzen, mee dee geet net ëmmer. Déi Erwuesse fuere 
mat Motorrieder, awer si hu keen Auto. Et ass och keen 

Internet am Reservat. Si wäsche sech an engem Floss. Eng 
Toilette gëtt et net, dofir ass d’Natur do… D’Kanner ginn an 

d’Schoul. Si hu keng richteg Spillsaachen, mee spille mat 
deem, wat si an der Natur fannen.

Wat gouf et z’iessen?
Mir kruten dat traditionellt brasilianescht Iesse 

vun aarme Leit: Räis, schwaarz Bounen an e bësse 
Fleesch. Et war ganz einfach awer gutt.

Viru wat has du dohannen Angscht? 
An der Nuecht war et e bësse fir ze fäerten: mir hunn 

an oppenen Hütten an enger Hängematt geschlof. 
Do hätte wëll Déiere kënnen erakommen.

Firwat schafft eng lëtzebuerger 
Hëllefsorganisatioun grad hei bei den Urawunner?
Bridderlech Deelen hëlleft de Xerente sech fir hir Rechter 
anzesetzen. Si hunn z.B. zu Palmas en Haus fir Studenten 
aus den Indianerreservate gebaut; och d‘Indianer solle 

studéiere kënnen.

Wat wor fir dech perséinlech dat schéinsten Erliefnës 
op där Rees?

Wéi mir d’Schoul besiche waren: Knapps aus dem Auto 
geklomm, ass e ganzen Indianerstamm eis entgéint komm 
an huet eis empfaang. Si hate Bengelen an der Hand, hu 
gesongen a mat Bongoe Musik gemaach. Dat war wéi 
an engem Film: immens schéin a gläichzäiteg e bëssen 

onheemlech!

TExT: MIcHEL KNaFF, caTHErINE FaBEr I 13

Xerente-Indianer
a Brasilien

Op Besuch bei de



De Kakao, och nach «brongt Gold» genannt, 
ass am Amazonas Reebësch scho virun 
3.000 Joer ugebaut ginn.

fir 2 Leit:
- 75 g Kakaopolver

- 1 Vanilleschote oder 1 Pak Vanillezocker
- 1-2 Téiläffele schwaarze Peffer 

(oder e bësse klenggeschnidde Chilischot)
- 400 ml Waasser

- 2 Iessläffelen Hunneg

    De Kakaopolver am Waasser mam 
    Schnéibiesem schaumeg réieren.
    D’Vanilleschot auskrazen an    
    d’Kären ënnerréieren, Peffer   
 dran an zum Schluss den   
                     Hunneg.

Originalrezept fir e

feieregt Aztekegedrénks, 

dat d‘Azteken am léifste kal gedronk hunn. 
Et war hir Medezin géint Bauchwéi.
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De Kakao, 
e Gedrénks fir d'Götter



Vun der 
Kakaoschot 
bis an d’Taass:

Kakao gëtt haut virun allem 
a Westafrika, Indonesien 
a Brasilien ugebaut. Leider 
schaffen a Westafrika vill 
Kanner op de Kakaosplantagen 
an do ginn si oft wéi Sklave 
behandelt.

Dofir am beschten Transfair 
Kakao a Schockela kafen!

De Kakaosbam wiisst am Schiet 
vun anere grousse Beem. 
Seng wäiss Bléien an déi rout 
Friichte sëtzen direkt um Stamm. 
An enger Kakaosfruucht ass 
wäisst Fruuchtfleesch mat 
10-60 Somkären, dat sinn 
Kakaosbounen.

D’Azteken an d’Maya, déi 
fréier Awunner aus Latäin-
amerika, hunn d’Kakaosbounen 
als Tauschmëttel benotzt. Si 
hunn de Kakao awer och als 
Medezin agesat. 
Mat Kakaosbounen hu si 
«Xocolatl» gebraut aus 
Waasser, Kakaobräi, Mais, 
Vanill a Peffer.

Spuenesch Eroberer hunn de 
Kakao bei hire Reese kenne 
geléiert a si hunn déi wäertvoll 
Boune viru méi wéi 500 Joer 
mat an Europa bruecht. Hei ass 
de Kakao, deen u sech batter 
schmaacht, mat Zocker oder 
Hunneg verséisst ginn. Dëst 
modernt Gedrénks konnte sech 
awer nëmmen déi Adeleg a 
räich Leit leeschten.

D’Kakaoschote 
gi mat schaarfe 

Machete vum 
Bam geschlo.

D’Schote ginn 
opgeschnidden, 
d’Fruuchtfleesch 
mat de Boune gëtt 
erausgeschielt.

D’Kakaoboune mam naasse 
Fruchtfleesch gi mat grousse 
Bananeblieder zougedeckt, dono an 
der Sonn gäre gelooss bis d’Boune 
brong sinn (= Fermentatioun).

D’Kakaobounen ginn 
nees opgedeckt an an der 
Sonn dréchne gelooss.

Déi gedréchent Kakaobounen ginn 
dann a grouss Säck verpaakt an 
duerch d’ganz Welt verschéckt.

ginn d’Kakaosboune gebotzt, 
geréischtert, geschielt an dono gemuel.

Aus der Kakaosmass gëtt de 
Kakaosbotter ausgepresst, de Rescht 

gëtt zu Kakaopolver gemuel.
TExT: FraNçoISE THEISEN I 15

De Kakao, 
e Gedrénks fir d'Götter

An de Schockelasfabrike



Fir dëse leckere 
Schockelasbotter 
brauchs du:

100 Gramm Hieselnëss
50  Gramm Mëllech-
schockela (am beschten 
Transfairschokela) 
1 Zoppeläffel ueleg
1 Zoppeläffel Kakao 
  (ouni Zocker)
4 Zoppeläffel Pudderzocker
2 Drëpse Vanillaroma

100 Gramm Hieselnëss 
30 Minutte bei 150° am 
Schäffche réischteren.

Dës geréischtert 
Hieselnëss soulaang 
mixen, bis et eng 
crème gëtt. 

De Pudderzocker dobäi 
ginn an nees mixen. 

2 Drëpse Vanillaroma dobäi 
ginn a mixen.

50 Gramm Mëllechschockela graff 
hacken an och an de Mixer ginn a 
soulaang mixen, bis däi 
Schockelasbotter schéi schmanteg ass.

Den Zoppeläffel ueleg 
dobäi ginn a gutt 
vermëschen.

150°

PUDDER-
ZOCKER

V
an

ill
ar

om
a

Ueleg

 4 Zoppeläffelen ongeséisste 
Kakao ginn dengem 
Schokolasbotter dee richteg 
gudde Kakaosgoût. Nees 
alles gutt duerchmixen an 
an e Glas mat Schraufdeckel 
schëdden.

Schéi 
verpaakt ass 

dat een tiptope 
selwer gemaachte 
chrëschtdaagskado.
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Schockelasbotter



Du brauchs e Stéck 2-faarwege 

quadratege Pabeier

D’Uleedung fir dëse 
flotte Kleeschen fënns 
du op eisem Internet 
Site:
www.panda-club.lu

Kachen a Baken

Kachen a Baken

Experimentéieren

Bastelen

Experimentéieren

TExT: SaBINE GoErENS I 17

Kachen a Baken

Kachen a Baken

Experimentéieren

Bastelen

Experimentéieren

Kleeschen aus Pabeier



och wanns du grad keng Déieren 
an der Heck kanns gesinn, h i r  Fr iessspuere 

verroden di r,  ween do wunnt!  Geknackt, 
ugeknabber t  oder ugebuer t ,  hei  kanns du 

erausfannen, ween et war.

Heckefuerscher
18 I DE PaNEWIPPcHEN 4/2015 



Kuck dir d’Nëss mat de Knabberspuere genee un 
a fann eraus, ween d’Noss giess huet 

D’Noss gesäit aus, wéi wann 
d’Lach mat enger Buermachin 
gebuert gi wär

Hei war den Hieselnossbuerer, 
e Kiewerlek, um Wierk

D’Kaweechelche 
brécht d’Nëss an 
zwee Stécker

D’rout Bëschmaus 
knabbert d’Noss 
den héige Wee op

D’Hieselmaus bäisst 
e ganz ronnt Lach 
an d’Noss

Dem Spiecht 
seng Noss ass 
ugehackt

Hei hunn 
d’Meese sech ze 
schafe gemaach

D’Noss ass opgebrach, 
dofir gesäit ee keng 
Knabberspueren

D’Noss ass den héige Wee 
opgeknabbert ginn

D’Lach ass kugelronn a 
ronderëm si Spuere vun den 
Zänn

Hackspuere vun engem 
Schniewel an eng 
opgeklappten Noss

e klengt, onregelméissegt 
Lach an der Noss

Gesäit deng 

Noss e
sou a

us?

Oder esou?

Vläicht esou?

Wann ne
t, 

da kuck déi 

hei mol

Oder déi 

hei?

Oder gesäit se 

esou a
us?
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Den Hieselnossbuerer aus der 
Famill vun de rüsselkiewerleken 
huet e relativ kuerzen, grobrong 
beschuppte Kierper (6 - 8,5 mm), 
routbrongelzeg antennen a Been 
mat ville klengen Hoer. De rüssel 
ass riseg, a beim Weibchen 
suguer méi laang, wéi säi Kierper. 
(Probéier selwer mol sou e 
“rüsseldéier” ze molen) 

D’Larv krécht an de 
Buedem, iwwerwantert a 
verpoppt sech am Fréijoer. 
Ab Mee kommen dann déi 
jonk Kiewerleken aus de 
Poppen.

Si friessen allerlee Knospen 
a Blieder. 

Am Mee-Juni buert 
d’Weibchen mat sengem 
Rüssel e Lach a jonk Nëss 
mat mëlle Schuelen a leet  
    een Ee dran. 

No ongeféier 
4 Woche fällt 
d’Noss verfréit 
erof an déi 
ausgewuesse 
Larv buert sech 

duerch d’Nossschuel no 
baussen. 

Aus den Eeër klëmmt 
dann eng verfroosse 
Larv, déi den Nosskär 
frësst.

Iwwreg 
bleift brongt 
Gegrimmels, de 
Kaka vun der 
Larv.

Hieselnossbuerer
Hieselnossbuerer
Haselnussbohrer

balanin des noisettes
nut weevil Curculio nucum

den Hieselnossbuerer  

M
ir
 h

ue
le

n 
ei
s 
de

e k
leng

ste Knabberer ënnert d’Lup
p
: 
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qwertzu

Aus den Eeër klëmmt 
dann eng verfroosse 
Larv, déi den Nosskär 
frësst.

Mam 
Grompereschieler 

kanns du ganz flott 
Musteren an däi 
Schwätzbengel 

schnëtzen.

Huel e riichten aascht. Schiel  
Musteren dran, sträich e flott un 
a pech oder stréck Plommen, 
Pärelen, Kaffisbounen oder soss 
Saachen, déi s du fënns, op de 
Schwätzbengel.

Probéier dëst Indianer ritual och mol aus!

De Schwätzbengel (englesch: talking stick) 
gouf während Joerhonnerte bei wichtege 

Gespréichsronnen agesat. a sou enger 
ronn huet just deen dierfe schwätzen, 

deen de Bengel an der Hand hat. Déi Persoun mam Bengel 
gouf da vu kengem ënnerbrach an huet vun deenen anere voll 

opmierksamkeet kritt.
Nodeems hee fäerdeg geschwat hat, huet en de Bengel 

weiderginn un deen nächsten. Et konnt een och näischt soen an 
huet awer d’opmierksamkeet vun deenen anere kritt.

De Schwätzbengel (dat konnt och e schéint Wuerzelstéck oder 
eng Friddenspäif sinn) gouf extra gutt versuergt an dacks vum 

Medezinmann op enger besonnescher Plaz gehal.
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Schwätzbengel
Vun den Indianer ofgekuckt:
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Waassermonster?



Fréier ass den axolotl a 
Mexiko gefaang a giess 
ginn. Duerch d’Zerstéierung 
vu Séien an duerch 
d’Waasserverschmotzung  ass 
dat schéint Déier haut awer 
leider vum ausstierwe bedrot a 
steet dofir ënner Naturschutz.

Well den axolotl net „erwuessen“ ass, maachen 

him souguer gréisser Blessuren net vill aus. 

Verléiert hien e Been, wiisst dat rëm no. och 

souguer Deeler vum Gehir kënnen ersat ginn. 

Mat senge Baussekieme 
gesäit den axolotl wéi e risege 
Molchkauzekapp aus an dat 
ass hien och. D’ëmwandlung 
vum Kauzekapp zum 
erwuessene Molch 
(«Metamorphose» fir Experten) 
gëtt et beim axolotl net. 

Natierlech leeën axolotl-Fraen 
awer Eeër, well soss géif et 
dat aussergewéinlecht Déier 
schonns laang net méi ginn.

Den axolotl (Ambystoma 
mexicanum) ass e grousse 
Molch, dee just a verschiddene 
Séien a Mexiko lieft. 
De komeschen Numm bedeit 

«Waassermonster.»

Dës Déiere kënnen 10-15 
Joer al ginn.
Nuets geet den axolotl op 
d’Juegd fir Wierm, Schleeken, 
Kriibsen a kleng Fësch ze 

fänken.

28 cm, 300 gr schwéier

  E
ntwécklung axolotl

  E
ntwécklung Molch
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Probéier Wantergréng (= Efeu) ze 
fannen. Dat dierft kee Problem sinn, 
well Wantergréng wiisst bei ons 
iwwerall: op Maueren, op Beem 
(a Parken an och am Bësch). Dës 
Planz blitt normalerweis réischt am 
Hierscht (September/oktober) a kritt 
am Wanter bloschwaarz Friichten, déi 
gëfteg sinn. Wantergréng ka ganz 
al ginn: 400-500 Joer.

an elo kanns du dës eidel Säit selwer ganz flott maachen.

Beim Wantergréng gëtt 
et 2 Zorte 

Blieder. Pech si hei
hin. 

Virdru muss du d’Blieder dréchnen a
 

pressen. Lee si dofir mindestens eng 

Woch an en Telefo
nsbuch.

Wéi gesinn d’Friichten aus? Mol se oder pech eng Foto heihin.

Fir ons sinn d’Friichte gëfteg! 

Awer net fir d’Vullen! 
Sich no enger Planz mat ville 

Friichten a kräiz déi Vullen 
un, déi d’Friichte friessen.

Opléisung Säit 27

och am Wanter lount et sech an d’frësch Loft ze goen. Huel 
Gaardenhändschen (haut gëtt et gëfteg!), eng Spektiv an e 
rucksak (mat waarmem Gedrénks) mat.

0 Bontspiecht
Blomees0

Märel0
Hausspatz00Routbrëschtchen
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Wantergréng, Efeu, 

lierre, ivy, Hedera helix

Naturfuerscher ënnerwee



Opgepasst:
Planzen aus dem tropesche Reebësch 
brauchen Temperaturen iwwer 15°C, eng 
héich Loftfiichtegkeet a verdroe keng 
Sonn. Ideal sti se am Buedzëmmer!

D’Bezeechnung “ananas” kënnt aus der 
Sprooch vun de Guarani-Indianer aus 
Brasilien, wou “naná naná“ souvill wéi 
“exzellent Fruucht” oder “d’Fruucht vun 
alle Friichten” bedeit. Kee Wonner, well 
d’ananas schmaacht wierklech wonnerbar 
séiss a säfteg. Mat den Indianer koum 
d’Planz bis a Mëttelamerika,  wou se och 
säit Joerhonnerten ugeplanzt gëtt.

D’ananasfruucht wiisst net op Beem, 
wéi vill Leit mengen. D’Planz gehéiert 
zu de Bromelien: déi schmuel, laang a 
fest Blieder stinn an enger Spiral, an der 
Mëtt wiisst dann de Bléiestand a spéider 
d’ananasfruucht.

Schneid den ieweschten Deel 
mam Gréngs erof. Deen aneren 
Deel schielen an iessen!1

Huel d’Fruuchtfleesch an déi ënnescht kleng 
wieleg Blieder ewech, bis de kleng brong 
Wuerzele gesäis. Looss de Stronk e puer Deeg 
dréchnen, fir datt en net am Buedem fault.

2

Setz de Stronk an e Glas Waasser a 
waart, bis sech Wuerzele bilden.3

Setz d’Planz an en Dëppe mat 
Blummebuedem. Stell se op eng 
waarm Plaz an hal de Buedem fiicht. 
Pak eng Plastikstut iwwer de Stronk; 
da wiisst deng ananas an enger 
Minizär mat tropeschem Klima.

4

Wann d’Planz an der Mëtt frësch ausschéisst, 
hëls du d’Plastikstut erof. Behandel d’Planz lo 
wéi eng normal Zëmmerplanz a mat e bësse 
chance kritt deng ananasplanz no engem 
gudde Joër hir éischt Bléi an dono d’Fruucht!

5
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E klengen Tropebësch bei mir doheem
Dës Kéier: zill dir eng Ananas



Hei e puer flott Impressioune vun eisem 

Pandafest, dat, trotz dem Reen, dëst Joer och

nees iwwer 1000 Leit an de Gronn gezunn huet.

13. September 2015PANDAFESTPANDAFEST
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