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Wien huet hei de Kapp verluer?
De Kapp ass ongeféier 
4 cm grouss an ass vu 
Kanner zu Jonglënster am 
Bësch fonnt ginn. 

Hei zu Lëtzebuerg 
huet just ee Sangvull 
esou en décke 
Schniewel an zwar de 
Kiischteknäppchen 
(Coccothraustes 
coccothraustes, Grosbec 
casse-noyaux, Kernbeisser, 
Hawfinch). 

Hie ka mat sengem décke 
Schniewel Kiischtekäre 
knacken. De Kiischte-
knäppche lieft a Bëscher 
am ganze Land a kënnt 
am Wanter heiansdo op 
Fudderplazen 
am Gaart.

Orig
inalgréisst

4 cm

Wéi Dir wësst, ass den 
‘natur musée’ nach bis 
ufangs des Joers zou, well 
d’Dauerausstellunge komplett nei 
gemaach ginn. 

Et gëtt also fläisseg geschafft, sou 
datt Dir an e puer Méint e vill méi 
faarwege Bléck op déi spannend  
Geschicht vun onsem Planéit an 
d’Evolutioun vum Liewe geheie 
kënnt. Entdeckt dann d’Vilfalt 
vum Liewen – vun de winzegen 
Eenzeller bis zu den Dinosaurier - a 
gitt méi gewuer, wéi d’Liewen op 
der Äerd entstanen ass, wéi eng 
Liewensraim et ginn a mat wéi 
engen Tricken Déieren a Planze 
sech u verschidde Konditiounen 
upassen.

Neiegkeete vum Musée’s Ëmbau
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TEXT: PATRICK MICHAELY

TEXT: CLAUDE HEIDT



Den ‘natur musée’ ass lo 
och op Facebook!
www.facebook.com/MNHNL

     Zanter e puer Joer 
hunn d’Krukerten eng 
nei Iwwerwanterungsplaz 
a Frankräich entdeckt: 
d’Camargue. 10 000 bis 
15 000 hale sech lo do 
am Wanter op. 

En Deel vun dëse Krukerte 
kënnt aus Frankräich. An 
déi aner fléie vun 
Ungarn iwwer Italien 
an d’Camargue. 

Firwat dës Krukerten 
de groussen 
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Krukerten an 
der Camargue

Ëmwee maachen, ass 
nach net bekannt. 
Weider Infoen 
iwwer Krukerte fënns 
du am Panewippchen 
1/2015: https://www.
panda-club.lu/category/
panewippchen/

Camargue

Ungarn

Neiegkeete vum Musée’s Ëmbau
Wat ass dran?
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Elo gëtt 
et Zäit, fir 
op d’Juegd 

ze goen, well 
de Wecker 

huet am Bam 
niewendru 

geruff.

Gutt, datt 
dat Béischt net 

heirop klamme kann, 
soss géif hie mech 

och nach a mäin Haus 
an dëser Bich nerve 

kommen.

well Bichen eng 
glat Schuel hunn, kann 
de Wäschbier net do 

erop klammen.

Neen, wat 
e ruppegt 
Déier, elo 

katzt en och 
nach op mech.

alles wat Eilen 
net verdaut kréien 

(schanken, Pelz), wierge 
sie eraus.

Ons Kanner sinn 
hongereg. Géi mol 
e puer Mais fänken.

Kee 
Problem. Ech 
muss just e 

klengt Stéck 
fortfléien, 

well hei 
huet de 

Kaméidismécher 
vun niewendrun 
alles verjot.

Z Z ZHUHUUUH

Hey!
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Nuetseilen ënnerwee



- Heefegst Eil zu Lëtzebuerg 

- lieft meeschtens am Bësch,     
  mä awer och a Parken

- Leet Hir Eeër a Bamhielen

- Iessen: Mais, Vullen, Fliedermais

- Bleift dat ganzt Joer an   
  hirem Revéier

D’Eilemamm leet d’Eeër 
an engem Ofstand vun 1-2 
Deeg, mä fänkt direkt mat 

Bréien un, soubal dat 
éischt Ee geluecht ass. 

déi Jonk klammen also och 
an engem Ofstand vun 1-2 

Deeg aus den Eeër an hunn 
dofir och verschidde 

Gréissten.

Passt op, datt 
dir net vum Bam 

eroffaalt, well dir 
kënnt nach net fléien. 
An um Buedem lauere 

vill Feinden, wéi de 
Chaot, deen an der 

Eech niewendru wunnt 
an och de Fuuss.

Well 
Eilen op de 

baussechte 
Flillekplommen 

Zacken hunn, 
kënne si ouni 

Kaméidi fléien: 
Eile ginn 

also mat den 
Oueren op 
d’Juegd.

AHA!
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Bëschkauz alias Waldkauz alias 

chouette hulotte alias 

Tawny Owl alias Strix Aluco

seilen ënnerwee



Am Lager vum ‘natur musée‘, 

gesäit et aus wéi an der Arch 

vum Noah: eng ganz Hal voller 

opgestoppten Déieren. Hei fënnt 

ee méi wéi 4000 verschidde 

Villercher aus der ganzer Welt.

FuerschUNG am   'natur musée' 
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De Moment stinn dës 
4000 Vullen nach e 
bëssen duercherneen 
a riseg grousse Regaler. 
D’Int nieft dem Spatz an 
dem Strauss. De Claude 
Heidt ass gefrot ginn, 
fir Uerdnung an dëse 

Claude, 
wéi fënns du dann 

eraus, wéi ee Villchen do 
virun dir sëtzt?

An 
op wat kucks du 

do genee?

Ma ech huelen 
e Bëstemmungsbuch an 

de Grapp a vergläichen 
de Villche mat deene 
Villercher, déi am Buch 

beschriwwe sinn.

Hei 
kucken ech virun 

allem op: d’Gréisst vum Villchen, 
d’Form vum Schniewel, op d’Been, 
d’Zeechnung vun de Fiederen, also 

d’Faarwen an d’Muster....

FuerschUNG am   'natur musée' 
D'Vullesammlung

Vullenduercherneen ze 
bréngen: all d’Vullen, 
déi zu enger Famill 
gehéieren, sollen och 
beieneen am Regal 
stoen.
De Claude schafft scho 
bal 25 Joer am ‘natur 

musée‘ an intresséiert 
sech zënter senger 
Kandheet fir Villercher. 
Dofir kennt hie sech 
och gutt aus op dësem 
Gebitt a ka vill Vullen un 
hirem Ausgesinn an hirem 
Gesang erkennen.
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Ausserdeem 
feele mir bei den 

opgestoppte Villercher dacks 
wichteg Informatiounen, fir 

si séier z’erkennen: Wou 
genee a wéini si fonnt 

gi sinn.

Och 
d’Gréisst vum Villche 
kann, jee nodeems wéi e 
preparéiert gouf, änneren. 
An d’Ae si souwisou duerch 

gliese Kugelen ersat 
ginn. 

De 
Claude huet ee 

Probleem: Hie ka sech 
net 100% op d’Gréisst vum 
ausgestoppte Villchen an 
d’Faarwe vum Schniewel, 

den Aen an de Been 
verloossen.

Verschiddener 
vun deene Villercher 
sinn och scho ganz, 

ganz al.
Fréier 

sinn d’Been an 
de Schniewel heiandsdo 
faarweg gemoolt ginn, fir 

datt d’Vulle méi schéin 
ausgesinn.

Dës 
Giel Organisten 
aus Südamerika 

(Euphonia chlorotica) 
goufen 1879 preparéiert 

an hu schonns 137 
Joer. 
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Leider 
gesi veschidde 

Vullen no sou laanger 
Zäit net méi sou gutt aus, 

déi meescht si ganz 
blatzeg ginn.

An 
eise 

Kollektiounen hu 
mer och ganz vill Eeër, 

Näschter a Plommen, déi 
de Claude nach däerf 

bestëmmen. 



D’Wëssenschaftler brauche 
sou Sammlungen, fir d’Déiere 
ganz genee z’ënnersichen. 

Si kënne sou erausfannen, ob déi 
eenzel Aarten iwwerall d’selwecht 

ausgesinn, wéi eng Aarte fréier 
bei ons gelieft hunn an ob Aarte 

sech an de leschte Joere 
verännert hunn. 

Och dëse 
Kakapo oder 

Eilepapagei (Strigops 
habrotilus) ass schonn 100 Joer 

al. Vun deem ginn et haut nëmmen 
nach ronn 125 Exemplaren op der 

Welt. Dës Papageie 
liewen op enger 
eenzeger Insel a 

Neiséiland, wou et 
keng Kazen a Rate gëtt. 
Si kënnen nämlech net fléien an hunn dofir 

keng Chance géint dës Béischten. Well 
et nëmmen nach 125 Kakapoe ginn 
op der Welt, ass dëst opgestoppten 

Exemplar am Musée natierlech 
ee ganz wäertvollt Stéck.
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Firwat 
sinn d’Sammlunge 
vun ausgestoppten 

Déieren iwwerhaapt 
wichteg?

An 
net ze vergiessen - ouni 

Sammlunge wieren d’Muséeë 
ganz eidel an du häss keng 

Chance e Kakapo ze gesinn.

kuck 
de Panewippchen 

2/2015, do ass een Artikel 
iwwert de Kakapo



Mee 
wéi koumen all 

dës Villercher an de 
Musée? 

Den 
‘natur musée’ 

huet e puer 
Sammlunge vu 

private Sammler 
oder anere 
Muséeën 
opkaaft. Vill 

Villercher krut en 
awer och geschenkt.

*De Bernd Schmitz ass de Präparator vum ‘natur musée’. 
Hei gëtt seng Aarbecht virgestallt: 
https://www.panda-club.lu/2002/11/de-panewippchen-32002-2/10 I DE PANEWIPPCHEN 4/2016 

Fréier goufen d’Vullen 
einfach ofgeschoss, fir se dann ze 

bestëmmen an ze preparéieren. Haut 
ginn nëmmen nach Villercher geholl, déi 

dout fonnt gi sinn oder an engem Zoo 
gestuerwe sinn. 

Déi Déiere ginn da vum Bernd 
Schmitz* präparéiert, fir am 

Musée ausgestallt ze 
ginn.

Wéi 
sinn all dës Villercher 

da gestuerwen? 

Wann de 
Claude da mat senge 
Bicher erausfonnt huet, 

ëm wéi ee Villchen et 
sech handelt, gëtt e 
fotograféiert an an e 
Computerprogramm 
gesat (Datebank 
Recorder), wou en 
och eng Nummer 
kritt. Mat dëser 
Nummer fënnt een all 
d’Informatiounen iwwer 
de Vull: Wéi eng Aart 
ass et, wou steet en 
(am Lager oder am 

Musée).



Dës Nuechtigailchen 
(Luscinia 

megarhynchos) huet 
d’Nummer MNHNL29989 

kritt.
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Mä fir eng 
Nuechtigailchen ze gesinn, 

muss du scho ganz vill Chance 
hunn, well si verstoppt sech immens 

gutt an Hecken. Am Wanter ass si 
an Afrika (bei ons fënnt si da keng 
Insekte méi) a kënnt eréischt Enn 

Abrëll nees zréck an eis 
Géigenden.

Meng 
lieweg Kollegen 
héiers du bei ons 
virun allem am 

Guttland sangen.

Och 
mech 

fënnt een an der 
Sammlung vum 
‘natur musée’. 

Wann 
s du mech lieweg 

wëlls gesinn, da muss 
du dech no bei d’Waasser 

trauen. Ech baue mäin Nascht 
nämlech a géien Häng vu Floss- oder 

Weieruwänner. Hei kann ech 
super op d’Juegd goen, 

well ech fänke 
Fësch.

Wann 
de Kapp vum Fësch aus 

dem Schniewel kuckt, da ginn ech 

meng Kanner fidderen. Kuckt de Schwanz 

eraus, ass de Fësch fir mech. Ech schlécken de 

Fësch ëmmer mam Kapp no vir erof, soss bleift e 

wéinst senge Schuppen a Flossen a mengem 

Hals hänken. D’Schuppen an d’Sprenze 
wiergen ech nees eraus, déi kann 

ech net verdauen.



Lee dech op d’Lauer, 

d’Märele loosse 

bestëmmt net laang 

op sech waarden.

D’Märelen naschele ganz gär Äppel. 
Bau hinnen eng Äppelstaang!

1. Pick mam Stréckeisen 
oder mam Spiiss duerch 
d’Äppel. Looss der vun 
engem Erwuessenen hëllefen.

Äppel

Drot

kleng Äscht

eng Strécknol 

oder e Spiiss

2. Wéckel e 
laangt Stéck 
Drot ronderëm 
d’Mëtt vun 
engem Aascht.

3. Stiech den Drot 
duerch d’Lach am Apel, 
wéckel den Drot nees 
ëm en Aascht, stiech 
rëm en Apel drop,  …

4. Maach den Drot 
un engem 
Aascht vun 
engem Bam fest.
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Eng Äppelstaang



TEXT: JEAN-PAUL MAJERUS I 13

De wëlle Wäschbier

TEXT A MUSIK: JEAN PAUL MAJERUS I 13

D’Musik an eng gesonge Versioun vum Lidd fënns du op: innecc.lu/pw

Ech   sinn   hei   nei - er - déngs ganz gutt  be   -  kannt,  aus Nord- a-
Ech     si     fir  mun - cher-een  eng  Ner - ve  -    see,_    bei   en-gem
Ech   klau - en Uebst ein - fach  aus den - gem      Gaart,  an   den-ger

me    -   ri  -  ka  koum   ech  bei iech an d’Land.    Beim    Waas-ser fil  -  len    ech  mech wuel,___       op  de
Hin   -  ger - stall  do     so - en  ech  net «Nee»!   Ech      man  de Stall ganz    ein - fach op,_____     mat de
Drecks-këscht wul - le   fan-nen  ech  a - part.      Mech    kriss  de  ee  -  be schlecht ge-zillt,____     well ech

Beem  mat   en  -  ger rau - er Schuel.____   Ech hunn Hänn a   Féiss an   och   ee     wi-tzegt  Ge - siicht, ech
 Pat -  te   klappt dat ganz  tip-top.______   Och    e   Bei - e -stack, dat ass  eng     le - cker  Ge-schicht, den
  si     kee  Mupp, dee  mat dir spillt._____    Ech    si    léi-wer  leng, ech wëll keen  Haus-déi-er     sinn,    ech

ku - cken  als    hätt    ech   eng ge-stiicht. Ech sinn ee Wäsch-bier, ee knud-de-le-ge Wäsch-bier,      mä mat
Hun-neg,  dat    ass    dach   ee  Ge-dicht.
hof-fen,  datt d’Mën-schen dat ver-stinn.

wä-schen   hunn__    ech glat    a     guer näischt   um   Hutt.         Ech  pud - dle   just  am Waas-ser    mat

men-ge   klen-gen Hänn,            a       si-che  Fësch  a   Kriib-sen,    déi schmaa-chen ex - tra gutt.          Ech

sinn ee  klen-ge Rai-ber, ech sinn e-sou ge-buer, sou wëll ech ëm-mer blei-wen, dat   ass meng echt Na-tur.



De Wäschbier 
an Europa
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De Wäschbier 
an Europa

 Wäschbier, Waschbär, raton laveur, raccoon, Procyon lotor



ginn. Déi vill Baachen a 
Bëscher sinn den ideale 
Liewesraum fir hien, dofir 
ass hien nach ëmmer 
virun allem am Norde 
vum Land ze fannen, mee 
och am Süde gëtt hien 
an de leschte Jore méi 
heefeg gesinn… oder 
dout nieft der Strooss 
fonnt.

De Wäschbier ass 
eis wuelbekannt, 
och wa seng 
Heemecht 
Nordamerika ass.

Et sinn der ëm 1934 an 
Däitschland ausgesat ginn, 
awer och aus Ziichtereie 
fortgelaf oder fräigelooss 
ginn. Amerikanesch Zaldoten 
haten an de 60er Jore 
Wäschbieren als Maskottche 
mat a Frankräich an hir 
Kasäre bruecht, dovu sinn der 
och e puer hei bliwwen, wéi 
d’Zaldote fortgaang sinn.

Den éischte 
„lëtzebuerger“ Wäschbier 
ass 1979 zu Hiefenech 
gefaang ginn. Déi 
éischt richteg Usiedlung, 

wahrscheinlech duerch 
Déieren, déi aus 
Däitschland agewandert 
sinn, ass awer ronderëm 
de Stauséi festgestallt 
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vun de Mënschen agefouert
seng Heemecht

de Wäschbier 
an Europa

wou de 
Wäschbier zu 
Lëtzebuerg 
gesi ginn ass
(Donnéeën aus 
der Datebank 
(Recorder) vum 
‘natur musée’)

Souvill 
Wäschbiere 
sinn 2015-16 
ofgeschoss ginn
(Donnéeë vun der 
Naturverwaltung)
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Wann en d’Wiel huet, lieft 

hien do, wou vill al Eeche 

stinn. Hier Schuel ass ganz 

rau, an et sinn dacks 

Hielen an den ale Beem. 

A Bichebëscher ass hien 

net sou gär; d’Bamstämm 

hu méi eng glat Schuel, 

wou hien net sou gutt 

eropkënnt, an et sinn och 

manner Hielen dran.

Ee Wäschbier ass sou 
grouss a schwéier 
wéi eng Kaz. Eng 
Wäschbieremamm kritt 
2 bis 5 Jonker, déi blann 
a mat Hoer op d’Welt 
kommen. Si këmmert sech 
eleng ëm déi Kleng, déi 
méintelaang an hierem 
Revéier bleiwen a vun 
hier léieren.ongeféier 50 cm

ëm
 d

éi
 3

0 
cm

 hie weit ausgewuess 3-10 kg

Bich

Eech
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Eechen oder Bichen?

Gréisst



De Wäschbier huet eng 
flott Zeechnung am 
Gesiicht, mee domat ass 
hien net deen eenzegen.  
Den Duess ass och sou 
schwarzwäiss gefierft, 
mee verwiesselen dierft 
ee se dofir awer net. 
Dem Marderhond (deen 
aus Ostasie kënnt a bei 

Dem Wäschbier säin 
„Hand“-Ofdrock ass 
ganz charakteristesch an 
einfach erëmzerkennen. 
Et huet keen Déier eng 
Hand vun där Gréisst, 
ausser vläicht e klenge 
Mënsch.
Dëst huet och domat ze 
dinn, datt de Wäschbier 
seng „Hänn“ a „Féiss“, 
also seng viischt an 
hënnescht Patten, 
ähnlech opsetzt wéi mir 
selwer.

Vun engem Duess senger 
Spuer ass si ganz einfach 
z’ënnerscheeden!

Duess, Dachs, 
blaireau, badger, 
Meles meles 

Marderhond, Marderhund, chien viverrin, raccoon dog, Nyctereutes procyonoides 

hë
nn
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ch

t 
Pa

tt
9-
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m
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ch

t 
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tt
4-

6 
cm

eis nach net gesi ginn 
ass) seng Gesiichtsmask 
gläicht dem Wäschbier 
senger scho méi, ass 
awer méi am Groe 
gehalen. Ausserdem hunn 
déi zwee aner Geselle 
kee sou ee schéine 
geréngelte Schwanz a 
si klammen och net op 
d’Beem.

Wäschbier
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«Hand»-Ofdrock

Gesiichtsmask



Et kéint ee mengen, 
datt de Wäschbier sou 
heescht, well hien alles 
wäscht… mee hien huet 
dach kee Gezai, a kee 
Seefepolfer!

Beim Beobachte vu 
Wäschbieren (wat 
bei der Baach wuel 
am einfachsten ass), 
ass de Leit opgefall, 
datt hie ganz vill mat 
senge viischte Patten 
am Waasser puddelt, 
éier hien eppes a seng 
Schnëss stécht. Si hu 
gemengt, hie géif dat, 
wat hie frësst, fir d’éischt 
wäschen. Eigentlech sicht 
hien awer am Waasser 
tëscht de Steng an am 
Bulli mat senge sensible 
Patten no Insektelarven, 
klenge Fësch an anerem, 
wat hien da frësst.  

Wann hien an engem 
Geheeg ass, wou 
hie gefiddert gëtt, 
puddelt hie „fir sech 
ze beschäftegen“ mat 
sengem Friessen am 
Waasser, well hien déi 
Beweegunge jo soss och 
sou dacks géif maachen.  
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Wouhir huet de 
Wäschbier säin Numm? Wat  frësst de Wäschbier?



Uebst, Nëss, Eechelen, Kären, Insekten, 

Spannen, Wierm, Schleeken a Mueden, 

Fësch, Mais… jee, wat do ass.

Säin Iesse verännert sech dofir mat de 

Joreszäiten, an am Wanter ass hien 

onfräiwëlleg „op Regime“. Wann et 

richteg kal ass, mat Schnéi an Äis, geet 

hie guer net aus senger Hiel, fir eppes ze 

friessen ze sichen. Soubal et awer rëm méi 

waarm gëtt, ass hien nees ënnerwee. Hien 

ass jo kee richtege Bier, well déi halen 

tatsächlech ee Wanterschlof.
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Wat  frësst de Wäschbier?

Alles.I

Fréijoer

Summer

Wanter

Hierscht



Wäschbiere sinn, wéi all 
déi aner wëll Déieren 
och, net als Hausdéier ze 
halen. Obwuel si als kleng 
Pelzbulle gaaaaaanz léif 
sinn, ass et schwiereg 
si am Erwuessenenalter 
aartgerecht ze halen. Do 
ass et vill besser sech eng 
Kaz oder ee Mupp ze halen, 
déi säit 
ville Gene-
ratioune 
vum 
Mënsch als 
Hausdéier 
gezillt sinn.

Wann s du awer mol 
ee Wäschbier vu ganz 
no wëlls gesinn, da géi 
op Esch/Uelzecht op de 
Gaalgebierg an den 
Déierepark, oder op 
Beetebuerg an de Park, 
do si Wäschbieren an 
engem Geheeg. Mee pass 
op, streck de Fanger net 
duerch d’Gitter!

Probéier och net ee wëllt 
Déier, sief et e Wäschbier, 
e Fuuss, e Marder oder en 
Duess, mat Fudder heemeleg 
ze maachen. Déi wëll Déiere 
sollen hir natierlech Schei 
behalen. Och wann s du et 
flott fënns, si sou vu méi no 
kënnen ze kucken, hunn aner 
Leit an der Géigend awer 
vläit Angscht virdrun, oder si 
wëllen net, datt een hinne säi 
Kéipchen nieft d’Zalot mécht.

Souguer den Här Sterling 
North, Auteur vum Buch 
«Rascal: A Memoir of a 
Better Era» (dat 1969 vun 
Disney ënner dem Titel 
Rascal verfilmt ginn ass an 
1977 a Japan d’Virlag fir ee 
Comic war) huet no néng 
Méint festgestallt, datt et 
“sengem” Wäschbier, deen 
hien als Jonke fonnt an 
dunn opgezillt hat, a fräier 
Natur besser géif goen. 
De „Rascal“ ass a Japan 
nach ëmmer eng Kultfigur.
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Wäschbier fir doheem?



De Wäschbier steet säit Juli 
2016 op der Lëscht vun de 
37 Déieren- a Planzenaarten, 
déi dem EU-Reglement 
Nr. 1143/2014 no „net 
eenheemesch an invasiv“ 
sinn. 
Bei verschiddene vun 
hinne geet et drëm, datt 

Dat hänkt dovun of, wien 
ee freet. En Imker, dee grad 
vun engem Wäschbier, deen 
Hunneg geglëscht huet, säi 
Beiestack opgerappt an 
ausgeraibert krut, ass 
sécherlech net begeeschtert.

Ob de Wäschbier engem 
aneren, seelenen Déier säin 
natierleche Liewesraum 
„besetzt“ wéi z.B. dem 
Bammarder oder dem 
Sténkert säin, ass nach 
ëmmer net kloer. Si raiberen 
och Näschter vu Vullen aus, 
mee dat maachen och 
eenheemesch 
Déieren, wéi 
d’Marder an 
d’Kueben.

si net sollen duerch den 
Handel an Europa kommen 
oder nach méi verbreet 
ginn. Bei aneren, wéi dem 
Wäschbier, ass dat scho 
geschitt. Do geet et dann 
drëm, opzepassen, datt 
e sech net nach weider 
ausbreet. 

Demno sinn déi europäesch 
Länner lo verpflicht Pläng 
ze maachen, wat mat 
deenen Aarte soll geschéien. 
Si däerfen z.B. net méi 
importéiert, verkaaft oder 
ausgesat ginn. Des Pläng 
sinn allerdéngs nach net 
fäerdeg...

Wäschbieren hunn, am 

Géigesaz zu Marder 

oder Fiiss, un déi mer jo 

gewinnt sinn, „Hänn“ fir 

Poubellen oder Hingerställ 

opzemaachen. An de Stied, 

wou vill Wäschbiere sinn, 

mussen d’Dreckskëschte 

mat Spanngurten oder 

Schlässer zougemaach 

ginn, datt den Dreck 

net moies an der Strooss 

verstreet läit. Wäschbiere 

„klauen“ Uebst vun 

de Beem, geheie 
Blummendëppen ëm a 

maachen och soss alt mol 

Saache futti.
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Ass de Wäschbier e Problem?
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Bammarder, Baummarder, martre 
des pins, pine marten, Martes martes



Wanterdeko: Kiferquasten an Nësskränz

1 Pléck vun dengem 

Kiferäschtchen souvill 

Nolen erof, bis dir d’Déckt 

vun der Quast gefällt.

2 D’Nole mussen all 

an eng Richtung 

weisen. Fir datt se 

e schéine riichten 

Ofschloss hunn, muss 

du d’Spëtze liicht op 

den Dësch tuppen.

4 Als nächst wéckels du 

d’Ficelle oder de Bast 

ganz stramm ronderëm 

den ieweschten Deel.

5 Mat Holzläim kriss du d’Ficelle tiptop fest-

gemaach. Maach dofir e bëssen Holzläim 

op d’ganz Längt vun der ëmwéckelter 

Ficelle a verreif e mat de Fanger. Wann en 

dréchent, gëtt en duerchsiichteg.

klenge Kiferäschtchen

dënnen Drot

Holzläim

dënn Ficelle oder Bast

Schéier

3 Lo kanns du se mat 

dem Drot festbannen.

Fäerdeg ass deng Kiferquast
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Wanterdeko: Kiferquasten an Nësskränz

2 Maach Holzläim tëschent d’Nëss (oder Pech 

vun der Pechpistoul) a waart, bis de Pech ganz 

fest ginn ass. (dauert beim Holzläim méi laang)

1 Lee deng Nëss oder 

Zapfen an den Deckel 

vum Gebeessglas. Kuck, 

datt se all schéin an eng 

Richtung gedréit sinn. 

3 Wann de Pech fest ass, 

kanns du den Nësskranz 

aus dem Deckel huelen 

a mat engem Bändchen 

oder Ficelle ophänken.

Deckel vun engem Gebeessglas
Nëss, kleng Dillendäpp, déck Nëss

Holzläim oder Pechpistoul
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De Mespel
eng Planz déi de Buedem net beréiert!

Mistel, gui, mistletoe, 
Viscum album

:
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Réischt 
am Wanter, wann d’Beem 

keng Blieder méi hunn, fällt 
de Mëspel eis besonnesch op. Wéi 

gréng Kugele sëtzen d’Mëspelstraich op 
de plakegen Äscht vu 
verschiddene Beem. 
Besonnesch gär wuesse 

si op Pëppelen, 
Äppelbeem, Dännen 

a Robinien.

Beem, déi vu ville Mëspel 
bewuess sinn, leiden 
dorënner a kënne 
schliisslech ofstierwen. 
Mëspel wiisst awer ganz 
lues a vereenzelter 
kënnen engem grousse 
Bam net schueden.

  
 ... hie wiisst op engem 

Bam a kann zwar selwer mat 
Hëllef vum Liicht Zocker produzéieren 

(Fotosynthes), awer Waasser an 
Nährstoffer suckelt hie vun deem 

Bam op, op deem hie wiisst. De 
Mëspel dréckt seng Wuerzelen 
duerch d’Schuel vum Bam 
fir sech ze verankeren an 
d’Nährstoffer opzesuckelen. 
Selwer beréiert de 

Mëspel kee Buedem.

Wousst du, datt de 

Mëspel all Joer eng 

Verzweigung 

mécht? Sou 

ass et einfach, 

erauszefannen, wéi al 

en ass. 

De 
Mëspel ass een 

Hallefschmarotzer, dat 
heescht, ...
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Engem 
ale Brauch no gëtt 

an der Chrëschtdagszäit 
e Mëspelstrauch mat 

Bännercher gerëscht an 
opgehaang. Wann der zwee sech ënnert 
dem Mëspelstrauch këssen, solle si eng 

glécklech Koppel ginn!

Bei 
de Kelte war 

de Mëspel eng wichteg magesch 
Planz, déi vun den Druide mat enger 
gëllener Séchel bei besonnescher 

Moundstellung soll geschnidde gi sinn, fir 
een Zauberdronk ze mixen. De Mëspel 
gouf vun den Druiden hire Gehëllefen 

mat engem Duch opgefaang, fir 
net de Buedem ze beréieren, 
soss géif seng Zauberkraaft 

verluer goen.

De Mespel 
ass eng Planz mat 

Zauberkraaft

:

Haut 
gëtt aus dem 

Mëspel eng Medezin géint 
Blutthéichdrock gemaach an e 
Mëttel, fir Leit ze hëllefen, déi 

kriibskrank sinn.

De 
Mespel als 
Heelmettel

:

:

Chreschtdagsdeko
 a Brauch

..

26 I DE PANEWIPPCHEN 4/2016 



Sou 
gëtt de Mëspel op aner 

Beem transportéiert, wou en dann am 
Fréijoer eng pecheg Haftscheif bilt, aus där 

déi éischt reng Wuerzelen duerch d’Bamschuel 
drécken an en um Bam uwiisst. No an no 

dreift d’Planz da Blieder a fänkt hiert 
aussergewéinlecht laangt Liewen un 
(bis 30 Joer).

Am 
Dezember ginn déi 

wäiss, ierbessegrouss Friichte vum 
Mëspel zeideg. D’Vullen, besonnesch 

d’Dréischelen, friessen déi gär. Si wëschen 
déi pecheg Kären, déi um Schniewel hänke 

bleiwen, un enger Bamschuel of oder 
scheede se onverdaut rëm aus. 

Mir 
Réimer hunn aus 

deenen extra pechege 
Bieren Vulleläim hiergestallt, 

mat deenen hu mir Vulle 
gefaang fir z’iessen. 

Oh 
wat Barbaren!!! 

an dat gëtt och haut nach 
a Südfrankräich esou 

gemaach.

Vullepech!
Vulle verbreede 

Mespel:
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Qwertzu
FamilljeFESTFamilljeFEST

25. September 2016
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Gutt agepaakt an de Wanter!
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Knospen



Fir d’Knospe virum 
Ausdréchnen an der Keelt 
ze schützen, ass eng 
haarzeg Schuppeschicht 
ronderëm si - déi wiermt 
a léisst d’Waasser 
ofpärelen - grad wéi eng 
Reejackett!

Am Fréijoer wonnere mir 
eis ëmmer ërem, wéi séier 
d’Beem an d’Straich, déi 
am Wanter sou plakeg do 
stoungen, hir Blieder kréien. 

Fir datt dat sou richteg séier 
ka goen, hunn d’Beem 
schonn am Hierscht 
„Wanterknospen“ ugeluecht. 
Do ass alles startbereet 
dran, wat am Fréijoer séier 
wuesse soll: Bléien, Blieder 
an nei Schëss.
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Gutt geschützt!

Alles schonn dran!

Schuppen

Blieder

Bléien

D’Äis deet de Knospen näischt!

kuck 
mol an 
d’Knosp!

D’Waasser pärelt un der Sch
utzschicht of.
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Wat ass an de Knospen dran?

Mol 
fäerdeg a 
faarweg!

Blieder

Bléien

Knospen



Enger Legend no sollen 
op dem Graf vun der 
Helleger Bärbel (Barbara), 
déi am 3. Joerhonnert 
no Chr. gelieft huet, 
all Wanter, genee op 
Chrëschtdag d’Straich 
mat bléien ugefaang 
hunn.

Och haut gi vill Leit op 
Bäerbelsdag an d’Natur, 
fir Äscht vu verschiddene 
Beem ze plécken.

Pléck och du e puer 
Äscht vu verschiddene 
Beem (Z.B.Kiischten).
Stell se an eng Vase 
mat Waasser dran, op 
eng waarm an hell Plaz. 
An den nächsten Deeg 
gesäis du, wéi scho 
Liewen an d’Knospe 
kënnt. Mat e bësse Gléck 
hues du no 3 Wochen déi 
éischt Bléien.

TEXT: MICHELLE GROSBUSCH I 33

4. Dezember - Bäerbelsdag

Du kanns awer och nach méi spéit am Dezember Äscht schneiden, si bléien dann e bësse méi spéit.



Bierk
Héicht: bis 30 m 
Alter: bis 160 Joer 
Schuel: wäiss. Am Alter 
fatzeg. 
Bléien: giel Miissecher
Friichten: gesinn aus wéi 
Nëss mat Flilleken.

Bich
Héicht: bis 50 m
Déckt: bis 3 m 
Alter: bis 500 Joer
Holz: Miwwelen a Parquet
Friichten: Bucheckeren, vill 
Vullen a Knabberdéiere 
sammele si am Hierscht.

Heckerous
Héicht: bis 3 m
Äscht: wuesse wéi e Bou 
mat Picken drun.
Bléien: rosa 
Friichten: Spackelter, 
Gebeess
(kuck PW 3/2015 S.18&19)

Eech
Héicht: bis 40 m
Déckt: bis 12 m
Alter: bis 1000 Joer
Friichten: Eechelen 
(kuck PW 1/2005 S.3) 
Holz: Miwwelen a Parquet

Birch Beech Dog 
Rose Hawthorn WILLOW Kascht

CHERRYOakBirch Beech Dog 
Rose Hawthorn WILLOW Kascht

CHERRYOakBirch Beech Dog 
Rose Hawthorn WILLOW Kascht

CHERRYOakBirch Beech Dog 
Rose Hawthorn WILLOW Kascht

CHERRYOak
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Erkenns du d’Knospen?
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Birch Beech Dog 
Rose Hawthorn WILLOW Kascht

CHERRYOak

Schléiw
Héicht: bis 5 m 
Bléien: wäiss 
Friichten: Schléiwen, 
Gebeess a Jus
Holz: däischter, Feierholz, 
Spadséierbengelen

Kiischtebam
Héicht: bis 30 m
Déckt: bis 1,5 m
Bléien: wäiss 
Friichten: Kiischten
Holz: haart, Museks-
instrumenter, Miwwelen

Käscht
Héicht: bis 30 m
Déckt: bis 2 m
Alter: bis 300 Joer 
Bléien: wäiss oder rosa 
Käerzen. 
Blieder: grouss, wéi 
Fangeren. 
Friichten: Käschten

Weed
Héicht: bis 30 m
Déckt: bis 1 m
Alter: bis 200 Joer
Al Beem sinn dacks huel 
bannendran.
Bléien: giel Miissecher 
Äscht ginn zu Kierf 
geflecht.

Birch Beech Dog 
Rose Hawthorn WILLOW Kascht

CHERRYOakBirch Beech Dog 
Rose Hawthorn WILLOW Kascht

CHERRYOakBirch Beech Dog 
Rose Hawthorn WILLOW Kascht

CHERRYOakBirch Beech Dog 
Rose Hawthorn WILLOW Kascht

CHERRYOak
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D’Wanterknospe vun den Heckestraicher an de Beem 
kann ee gutt ënnerscheeden a bestëmmen. Si hu 
verschidde Formen, Faarwen a Verzweigungen.



D’Déiere friessen och 
gär Blieder a Knospe vu 
verschiddene Beem a 
wësse genee, wéi eng fir 
si gutt sinn a wéi eng net.

(eng bekannten a 
geléiert Dame aus 
dem Mëttelalter, déi 
och vill geheelt huet) 
huet geroden, 
Knospe vun 
Apelbam, Bierk, 
Schwaarz 
Kréischelsheck, 
Käschtebam, 
Esch a Lann 
reegelméisseg a 
klenge Quantitéiten 
z’iessen, fir sech ze 
stäerken.

Bamknospe kann een 
de ganzen Wanter 
duerch knabberen. Si 
schmaachen awer net 
all d’nämlecht gutt.

Den Haarz, dee schonn 
am Wanter d’Knospe 
schützt, kommen d’Beien 
am Fréijoer sichen, fir 
doraus hire Propolis 
(Kitthaarz) ze maachen. 
Domat dichte si kleng 
Splécken a Ritzen zou a 
schützen hire Beiestack 
viru Bakterien, Pilzen an 
aner Krankheetserreger.

Fir datt d’Kiewerleken 
an d’Réi hir Knospen net 
friessen, hu verschidde 
Beem eng pecheg 
Flëssegkeet, fein 
Hoer oder e battere 
Geschmaach fir hir 
Knospen entwéckelt.

wann et am Wanter soss net vill 

gëtt, schmaachen d’Knospen

déi horeg Knosp vun engem 
Vullekiischtebam
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Mmh, Knospen!
D’Hildegard von Bingen,



Eng Knosp - 
e Wantergewierz, 
eng Medezin  

Neelcheskäpp sinn déi 
gedréchent Knospe vum 
Neelchesbam an däerfen 
a ville Wanterrezepter net 
feelen. Mir fanne si am 
Liefkuch, am roude Kabes 
an am Glühwäin.

Neelcheskäpp dréchnen an d
er Sonn

Neelcheskäpp um Bam

Neelchesbam, 
Gewürznelkenbaum, giroflier, 

clove tree, Syzygium aromaticum

Den Ueleg vun den 
Neelcheskäpp ass e 
bekannt Mëttel géint 
Entzündungen a géint 
Péng. Bei Zännwéi 
kann et hëllefen, 
eng Neelchesbléi 
virsiichteg ze knaen, do 
wou den Zant dréckt 
(natierlech just fir d’Zäit 
bis bei den Zänndokter 
z’iwwerbrécken).
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Neelcheskäpp



Mat Neelcheskäpp kanns 
du och eng flott

 

kniwwelen:

Dono drécks du 
d’Neelcheskäpp einfach 
an d’Lächer bis just nach 
de Käppchen eraussteet.

Mat engem Zännstëppler 
picks du an eng 
Orange d’Lächer fir 
d’Neelcheskäpp vir.
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Du kanns d’Orangen op 
en Teller leeën oder…

Wanterdeko

1

2



Een Drot, deen duerch 
d’Orange gedréckt gëtt, …

Da kanns du deng 
Orangen un engem 
Bändchen ophänken.

… kann u béiden Enner 
mat enger Zaang zu 
enger Kréngel gedréint 
ginn.
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Mmh! 
Dat richt no 

Chrëschtdag!

… ophänken
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