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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.

Ons Regierung huet en neie Plang 
ausgeschafft fir wann am Atomreakter 
zu Cattenom e schlëmmt Akzident géif 
geschéien. 

www.infocrise.public.lu.

Dir krut e Bréif Heem geschéckt 
fir Jodpëllen an d’Apdikt oder op 
d’Gemeng sichen ze goen. Bei engem 
Akzident an engem Atomreakter gëtt 
radioaktive Jod fräigesat, deen eng 
Gefor fir eis Schilddrüs ass. Ginn an 
dësem Fall Jodpëllen am richtege 
Moment geholl, kann d‘Schilddrüs kee 
radioaktive Jod ophuelen an dofir net 
krank ginn.

Weem säi Kapp ass dat do?

Schéck deng Äntwert un: 

Quiz «Panewippchen»
Panda Club

25, rue Münster
L-2160 Lëtzebuerg

panda-club@mnhn.lu
ze gewannen gëtt et 

e Panda-Club Buff!

Sidd dir virwëtzeg, wéi den eelste 
Lëtzebuerger ausgesinn huet, wéi hie 
gelieft huet a mat wéi engem Geschir 
hie geschafft huet?

An dësem Atelier gitt dir villes gewuer 
iwwer de Loschbuermënsch an dir 
kënnt Steng beaarbechten an doraus 
prähistorescht Handwierksgeschir a 
Bijouë fabrizéieren.

Dënschdeg, den 23. Dezember 2014
Freideg, de 26. Dezember 2014
Sonndeg, den 28. Dezember 2014
Dënschdes, den 30. Dezember 2014

all Kéiers vu 14.30 bis 17.00 Auer, gratis

Atelier fir jiddfereen:

(http://www.ms.public.lu/fr/activites/
radioprotection/Merkblatt_zur_
Jodblockade.pdf )

D’Schilddrüs, déi am Hals läit, huet 
ganz wichteg Funktiounen am Kierper 
a si brauch Jod fir uerdentlech ze 
schaffen. Ouni d’Aktivitéit vun der 
Schilddrüs wiisst du net, däi Gehir 
entwéckelt sech net richteg, du hues 

keng Energie, bass dacks krank an du 
verhäls ganz schlecht beim Léieren. Jod 
ass am Jodsalz an och a Mieresfësch 
dran.

D’Jodpëllen an d’Hausapdikt 
leeën a si réischt huelen, wann de 
Gesondheetsministère dozou oprifft!

Op kee Fall selwer décidéieren fir 
Jodpëllen ze schlécken, well dat ka 
Problemer mat sech bréngen.
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Salut Mäerten, 
Wéi geet et? 

Schlecht. Mat deem 
ville Reen vun de leschten 
Deeg ass d’Waasser immens 
dréif an ech gesi bal net 

méi wou Fësch schwammen.

So kuck mol mäi 
laange Schniewel, 

deen ass genial fir 
Fësch ze fänken awer 

net fir esou kleng 
Maufelen opzerafen.

An de nächsten Deeg soll 
et méi kal a méi dréche gi 

soten déi zwee Helden, déi 
do hanne sëtzen a Mueden 

opspiisse fir si ze ersaufen.

Firwat dat soll 
gutt sinn, hunn ech 

och nach net verstan. 
Just kaalt Wieder 

gefällt mir guer net.

Firwat? Meng Mamm huet mir erzielt, 
datt et am Wanter esou kal 

gi kann, datt esouguer kleng 
Baachen zoufréieren. An da muss 
ech erhéngeren, well ech ka mat 
mengem Schniewel keng Lächer an 
d’Äis maachen. A well ech elo och 
hongereg sinn, fléien ech mol e 
bëssen iwwer d’Sauer. Vläicht 

gesinn ech jo nach e Fësch. Äddi.

So Jemp, hues du gesinn, 
dat klengt blot Véi huet e 
Fësch gefaang. A mir sëtze 
schonns 3 Stonnen hei an 
hunn nach näischt kritt.

Kee Wonner, ech 
si jo och de Kinnek 
vun de Fëscher a 
keng Päif wéi s du.

Äisvull, Eisvogel, 
Martin pêcheur, Kingfisher, 
Alcedo atthis

- Lieft u proppere Baachen, 
wou hie genuch kleng Fësch 
fänkt
- Grueft e laangen Tunnel (ca 
1 m) a géi Uwänner fir seng 
Eeër an eng kleng Kummer ze 
leeën. 
- Kann 3x am Joer bréien.
- Katzt déi onverdauten 
Deeler (Schuppen a Sprenzen) 
vum Iessen eraus
- A kale Wanteren erhéngere 
ganz vill Äisvullen.
- Gëtt normalerweis net ganz 
al: just 2-3 Joer

Foto: Jang Schock

Da maach et wéi ech a 
fänk kleng Béischten, déi 
sech tëschent de Steng 

verstoppen. Du kanns dech 
roueg zerwéieren, well 
ech hunn de Bauch voll.
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De Kinnek vun de Fëscher?



Nidderschlag (Reen 
oder Schnéi) 

Een Deel vum 
Waasser gëtt 
vun de Planzen 
erëm verdonst 
(Transpiratioun).

En Deel vum Nidderschlag, 
gëtt direkt erëm vun de 
Blieder verdonst (dat gëtt 
Interzeptioun genannt). 

Nëmmen een Deel vum 
Nidderschlag fällt 
duerch d’Blieder op de 
Buedem.

E groussen Deel 
vum Reen, deen op 
d’Blieder fällt, fléisst 
laanscht de Stamm of.

De Reen kann 
duerch d’Poren am 
Buedem infiltréiren 
a Grondwaasser 
bilden.

D’Sonnestralen erhëtzen 
d’Äerduewerfläch an 
d’Waasserflächen.

Waasser wat 
erhëtzt gëtt 
verdonst

Wann de Waasserdamp ofkillt 
kondenséiert en an et bilde sech 
Wolleken

De Wand transportéiert 
d’Wolleken iwwert d’Land

Wann d’Wolleken déck genuch 
sinn, reent oder schneit et.

D’Grondwaasser 
dréit zum 

konstanten Offlosss 
vum Waasserlaf bei.

Een Deel vum Reen 
fléisst dicht ënnert der 
Uewerfläch of.All uewerflächlech offléissend 

Waasser bild den Offloss vum engem 
Waasserlaf.

Deen Deel, deen net direkt 
am Buedem versickert, fléisst 
uewerflächlech of.

Mam 
natierleche 

Waasserkreeslaf 

fänkt alles un! 

Mat engem Pegel 
gëtt gemooss, wéi héich 

d’Waasser am 
Floss steet

Statioun 
Ettelbréck/ 

Uelzecht bei Niddreg- an Héichwaasser 

also zum Deel aus Grondwaasser 
awer och natierlech aus dem 
Waasser, wat uewerflächlech 
zesummeleeft. Wann et elo vill reent 
a vill Waasser zesummeleeft, kënnt 
et gären zu Héichwaasser an zu 
Iwwerschwemmungen.

Fir den Héichwaasserrisiko gutt 
aschätzen ze kënnen, intresséieren 

sech d’Experten vun der 
Waasserverwaltung 

fir zwou wichteg 
Informatiounen: 
de Pegelstand, 

also d’Héicht  
vum Waasser an 

der Baach zu 
verschiddenen 
Zäiten, an den 

Offloss vum 
Waasser. 

Dat ass 
d’Quantitéit 
u Waasser, 

déi an 
enger 

Sekonn 
duerch eng 
bestëmmte 

Plaz vun der 
Baach fléisst.

Wann 
et reent, 
leeft e gudden 
Deel vum Reewaasser 
iwwert de Buedem bis an 
den nächste Weier oder déi nächst 
Baach. Een aneren Deel zitt an de 
Buedem an a sammelt sech dann 
ënnerierdesch als Grondwaasser. An 
nach en aneren Deel vum Reewaasser 
verdonst nom Reen, fir duerno nees eng 
Wollek ze ginn.
D’Waasser aus der Baach besteet 

Dir ass sécherlech schonns eemol opgefall, datt 
d’Baach oder de Floss an denger Géigend net 
ëmmer d’nämlecht déif ass; mol ass bal kee Waasser 
méi dran an eng aner Kéier ass es immens vill do an 

et fléisst sou schëtzeg, datt et zerguttstert dauscht. 
Mee wouduerch ännert sech de Pegelstand vun der 
Baach dann eigentlech?
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D’Pegelstänn an de Baachen



Niddregwaasser (NW)

Héichwaasser (HW )

Hé
ic

ht
 (

m
)

Q (m3/s)

NW HW

Géigegewiicht

Datesammler Modem Telefonsnetz Modem

Computer am 
Waasserwirtschaftsamt

Schwëmmer

Pegellat

Hei gëtt permanent  
d’Héicht vum Waasser 
gemooss. Dës 
Date gi weider un 
d’Waasserwirtschaftsamt.

Fir dës Donneeën ze kréien, huet d’Waasserverwaltung 
Miessstatiounen ageriicht.  

Offlossmiessunge gi 
mat Hëllef vun enger 
spezieller Konstruktioun 
an dem Waasserlaf 
gemaach, an dëst bei 
Niddreg-, Mëttel- an 
Héichwaasser.

an dës gie
l Linn ass d’cote 

de vigilen
ce

hei ste
et den

 Datum
 an d’

Auerzäi
ten

Hei ge
säit e

en, wéi héic
h d’Waasse

r stee
t

dës orange Linn a
ss d’cote 

d’alerte

cote d’alerte
d’cote de vigilence

Dat ass d’Quantitéit vu
 

Waasser (a Kubikmeter), dé
i 

pro Sekonn due
rchfléisst.

Sou fonktionnéiert eng Miessstatioun

Hei 
kann den 

Expert gesinn, wéini d’Waasser héich oder déif wäert sinn.

Alarm!

Bei der

 fänkt et u 

kriddeleg ze 
ginn.

Wann een dës Miessungen a ville 
Baachen a Flëss uechter d’Land 
mécht, kritt een eng helle Wull vun 
Informatiounen a Resultater. Déi  
kann den Expert da notze 
fir en „Héichwaassermodell“ 
auszeschaffen. Dëse Modell 
soll hëllefen de Risiko vun 
Iwwerschwemmungen 
aschätzen ze kënnen.
Dës Berechnunge sinn zimlech 
komplizéiert a si hänken och 
vu ganz ville verschiddenen 
Ëmstänn of. Sou muss een 
och d’Wiederprevisioune mat 
arechnen, well wann et net reent, 
leeft och net iwwerméisseg vill 
Waasser an d’Baachen a wann 
et vill schneit, klëmmt de Risiko 
vun Iwwerschwemmungen eréischt 
dann, wann de Schnéi ufänkt ze 
schmëlzen.

Wann
 

iwwerschratt 
ass, heescht et 

oppassen!!
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De Panewippchen 4/2014Text: Maria Ursone

Märel, Amsel, merle, 
blackbird, Turdus merula.

Kréi, Elster, pie, 
common magpie, 

Pica pica. 

Heckestéisser, Heckenbraunelle, 
accenteur mouchet, dunnock, 

Prunella modularis. 

Grousse Bamleefer, Kleiber, sittelle 
torchepot, wood nuthutch, Sitta europea.

Grénge Fuessfénkelchen, Grünfink, 
verdier d’Europe,  european greenfinch, 

Carduelis chloris.

Markollef, Eichelhäher, geai des chênes, 
eurasien jay, Garrulus glandarius.

Spréif, Star, étourneau sansonnet, 
common starling, Sturnus vulgaris.

Schielmees, Kohlmeise, mésange 
charbonnière, great tit, Parus major. 

Blomees, Blaumeise, mésange 
bleue, eurasian blue tit, 

Parus caeruleus. 

Mir bleiwen heiheem
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Pillo, Gimpel, 
bouvreuil, bullfinch, 
Pyrrhula pyrrhula.

Spatz, Hausperling, moineau domestique, 
house sparrow, Passer domesticus.

Dauf, Türkentaube, tourterelle turque, 
eurasian collared dove, 
Streptopelia decaocto. 

Kiischteknäppchen, Kernbeisser, 
gros-bec casse noyau, hawfinch, 
Coccothraustes coccothraustes.

Routbrëschtchen, Rotkehlchen, 
rouge-gorge, european robin, 

Erithacus rubecula. 

Gréngen Zeisel, Zeisig, tarin des 
aulnes, eurasian siskin, Carduelis spinus. 

Grousse Bontspiecht, Buntspecht, 
pic épeiche, great spotted 

woodpecker, Dendrocopos major. 

Poufank, Buchfink, pinson des arbres, 
common chaffinch, Fringilla coelebs.

Dommendéck, Wintergoldhähnchen, 
roitelet huppé, goldcrest, 

Regulus regulus. Kräizschniewel, 
Kreuzschnabel, loxia bec croisé, 

crossbill, Loxia curvirostra.

Gielemännchen, Goldammer, bruant 
jaune, yellowhammer, Emberiza citronella.

Dännemees, Tannenmeise, mésange 
noire, coal tit, Parus ater.



Fir 
Experten tëschent 
6220 a 5990 viru 

Christus

ënner 
anerem eng kleng 

Schank aus dem Kapp 
an 2 Bakenzänn

Ass 
och vun de 

leschten Analyse 
bewise ginn

Am Moment probéiere Wëssenschaftler 
mat Hëllef vu Skeletter aus ganz Europa 
(also och dem Loschbourmann) 
erauszefannen, vu wou déi éischt 
Mënsche komm sinn, déi a Westeuropa 
bliwwe si fir do ze wunnen. Vum 
Loschbourmënsch ass an Zukunft nach 
vill Interessantes ze erwaarden!

De 7. Oktober 1935 hunn de Charel 
Weber an den Nicolas Thill e Skelett 
vun engem Mënsch am Mëllerdall 
(um Loschbour) ënner engem Fiels 
ausgegruewen. Well Schanke vun 
engem Auerochs an och Silex niewent 
dem Skelett fonnt gi sinn, war et klor, datt 
de Mënsch do begruewe gi war an datt 
hien och schonns laang do louch.

D’Skelett vum Loschbourmënsch ass 
an de leschten 80 Joer e puer Mol 
ënnersicht ginn an dofir wësse mir elo  
immens vill iwwer hien. Haut kënne 
Wëssenschaftler an ale Schanke wéi an 
engem Buch liesen.

De Loschbourmënsch ass en 
Homo sapiens a keen Neanderthaler, 
also e Mënsch wéi s du an ech.

D’Gréisst vum Kapp an d’Form vum 
Becken weisen op e Mann.

D’Wëssenschaftler hunn d’Schanke 
gemooss an erausfonnt, datt de 
Loschbourmënsch ongeféier 1,60 
Meter grouss war an datt säi 
Gewiicht tëschent 58 an 61,5 Kilo 
louch. Un de Schanke konnte keng 
Krankheete festgestallt ginn.

De Loschbourmann war tëschent 
34 a 47 Joer al, wéi hie gestuerwen 
ass. D’Doudesursaach ka mat den 
aktuellen Techniken nach 
net festgestallt ginn.

An d’Resultater vun de leschten 
Analyse weisen ons esouguer, wéi 
de Loschbourmënsch ausgesinn 
huet. Hien hat eng brongelzech 
Hautfaarf, donkel Hoer (brong oder 
schwaarz) a wahrscheinlech blo Aen. 
Mat spezielle Computerprogramme 
konnten d’Wëssenschaftler dem 
Loschbourmënsch esouguer e 
 Gesiicht ginn.

An och iwwer säin Iesse wësse 
mir elo gutt Bescheed:

Fir nach weider Informatiounen 
iwwer de Loschbourmënsch ze 
kréien, hu missen e puer Schanke 
fir d’Analyse futti gemaach ginn.

Sou ass erausfonnt ginn, datt 
hie virun ongeféier 8000 Joer 
gelieft huet.

Mëllech huet hie keng 
verdroen, well hien hat eng 
Lactose-Intoleranz. Dat 
war awer kee Problem fir 
de Loschbourmënsch, well 
hie war e Jeeër a Sammler 
an hien huet och keng Kéi 
gehal.

De Charel Weber

Um 
Menu stoung 

haaptsächlech Fleesch (vu 
Wëllschwäin an Hirschen), 
awer och Friichten a wëll 

Planzen
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E Gesiicht fir den eelste Lëtzebuerger!

https://www.youtube.com/watch?v=PUnh_X3jH0w
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D’Skelett vum Loschbuermënsch kanns du am ‘naturmusée’ gesinn



An de lëtzebuerger Bëscher fënnt een 
niewent de sëllege Lafbeem virun allem 
dräi verschidden Zorte Nolebeem; 
d’Fiicht, d’Kiefer an d’Meläs.

ass en anere Bëschbewunner zu 
Lëtzebuerg. Hien ass kee kriddelegen 
a wiisst ouni Problem och op sandegen 
a stenge Biedem. Et erkennt een dëse 
Bam u senger Kroun, déi wéi e grousse 
Prabbeli ausgesäit. Och huet de Stamm 
ënne praktesch keng Äscht méi, déi sinn 
am Laf vun de Joeren ofgestuerwen. 
Seng Schuel ass ganz graff a rësseg an 
et léise sech nawell gären dënn Loen 
dovunner of. Seng Nole si laang an 
halen zu zwee an zwee zesummen. 

Aus hinne kann een Ueleg an Terpentän, 
dat ass e Verdënnungsmëttel fir 
Faarwen, erausdestilléieren. 

Seng Zapfe si kleng, éischter ronn wéi 
längelzeg an och vill méi haart wéi 
d’Fiichtenzapfen.

D’Meläs ass 
nëmmen am 
Summer gréng; 
si verléiert am 
Wanter d’Nolen 
a steet da 
plakeg do. 
Hier Nole si 
kuerz, ganz 
mëll a stinn a 
klenge Pitsch 
beieneen. 

Och d’Zapfe si butzeg kleng an hänken 
a klenge Kludderen un den Äscht. Eng 
jonk Meläs erkennt ee gutt un der glater 
Schuel; eréischt mam Alter gëtt d’Schuel 
geradderegt. 

Meläsholz ass vill gefrot hautdesdaags. 
Et gëtt an Hausfassaden an op Terrasse 
verbaut a kritt dobausse mat der Zäit e 
groelzegen Toun. 

gëtt am Lëtzebuergeschen och Dänn 
genannt, ass awer net ze verwiessele 
mat deem Bam, deen am däitschen 
“Tanne” heescht. 

Fichte si ganz vill an onse Bëscher 
ugeplanzt ginn; dat sinn dann déi méi 
däischter Plazen am Bësch, wou d’Beem 
ganz enk beienee stinn an ënnen um 
Stamm engem dënn dier Äscht de Wee 
verspären. D’Fichtebëscher  maachen 
en zerguddsterten Deel vun onse 
Bëscher aus, well se wuesse relativ séier 
an hiert Holz gëtt gebraucht fir Haiser ze 
bauen oder Miwwelen ze schräineren. 

Et erkennt een de Fichtebam u senger 
schuppeger, liicht roudelzeger Schuel 
an un de kuerzen, spatzen a pickegen 
Nolen. 

D’Zapfe vun der Ficht, och Dillendäpp 
genannt, sinn 12 bis 15 Zantimeter 
laang an hänke bei méi jonke Beem 
a Kludderen un der Spëtzt vum Bam 
zesummen. Bei méi eelere Beem si se 

awer iwwert 
de ganze Bam 
verdeelt. De 
Som aus den 
Zapfe gëtt 
nawell gäre vu 
Kaweechelcher 
oder Villercher 
verdillegt.

    
    

   
   

   
 F

ic
h

t
e,

 s
ap

in
, s

pr
uce, Picea Abies Waldkiefer, pin, pine, Pinus sylv

estris

   
   

  L

är
che, melèze, larch, Larix decidua
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Hutt dir och schonns dëser Wanterdeeg 
dobaussen zerguttstert geschnaddert an iech 
näischt méi gewënscht, wéi huerteg heem bei 
de schuckelegen Uewen ze kommen an eng 
gutt waarm Zëppchen ze jicken?  Do kann 
ee sech natierlech froen, wéi déi Déieren, 
déi keng Spënnchen a kee Bau hunn a sech 
net an engem Nascht verkrauche kënnen et 
eigentlech fäerdeg bréngen fir a Schnéi an Äis 
dobaussen ze iwwerliewen. Mir kucken ons dräi 
vun hinnen eemol méi genee un:

Hie lieft am héige Norde virun allem 
a Grönland, Kanada an Alaska an 
ass perfekt un d’Liewen an der Keelt 
ugepasst. Um Kierper dréit hien eng 
ganz reng an déck Ënnerwoll, déi en 
och bei äiskalem Wand gutt schuckeleg 
waarm hält. Driwwer huet hien zwou 
Loën Hoer aus bis zu 60 cm laangen 
donkle Buuschten, fir de Wand an 
d’Fiichtegkeet ofzehalen. Fir iwwert de 
Wanter ze kommen hëllefen him awer 
och seng déck Fettpolster, déi hie 
sech während de kuerzen arktesche 
Summerméint ugefriess huet. Hie frësst 
virun allem Grieser a Bléien an am 
Wanter krazt hien de Schnéi mat den 
Huff ewech fir un d‘Fudder ze kommen.

Den Elch ass déi gréissten Hirschart 
op der Äerd a lieft an den nërdleche 
Länner ronderëm de Globus 
(Skandinavien, Russland, Kanada, 
Nordamerika). Well et an dëse 
Géigende grouss Ënnerscheeder an der 
Temperatur tëschent Summer a Wanter 
ka ginn, huet hien e „Summermantel“ 
an ee fir de Wanter. Am Summer huet 
säi Fell just eng Lo Hoer, am Wanter huet 
och hien en décke wëllenen Ënnerpelz 
mat e puer Loën Deckhoer driwwer. 
Dëse „Wantermantel“ hält gutt warem, 
souguer bis -50°C. Wa Schnéi fällt an 
de kale Wand hault, zitt den Elch sech 
an d’Ënnerholz zréck a waard do bis 
d’Wieder sech berouegt huet.
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Aiskal  Gesellen
..

De Moschusochs

Den Elch
Elch, elan, moose, Alces alces

,

      En Elch gëtt ca. 600 kg schwéier, 
eng Elchkou bis zu 400 kg.
      Hien ësst niewent Blieder, klengen 
Äscht a Bamschuelen och gäre 
Waasserplanzen.
      Kleng Hoer un der Nues vum 
Elch erlaaben him Planzen ënnert 
dem Waasser ze ertaaschten an ze 
verdillegen.
      Mat senge laange Been kann 
hien einfach iwwert Hënnernësser 
ewechgoen ouni mussen ze sprangen
      Seng Feinde sinn de Wollef, de Bier 
an de Mënsch
      Am Wanter huet hien am léifste 
Plazen, wou de Schnéi 70 bis 80 cm 
héich läit; hei kann hie mat senge 
laange Been ouni Problem lafen, seng 
Feinden awer mat hiere kuerze Been 
kommen am Schnéi net virun
      Am Mëttelalter goufen Elchen 
als Zuch- a Pakdéier agesat. Haut 
gesäit een dat awer ganz seelen, well 
Elchen hu virun allem eppes: en décke 
Sturkapp!

I n t e r e s s a n t  F a k t e n  E l c h

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

*
*

*

*
*

Moschusochse, boeuf musque, 
muskox,   vibus moschatus

,

O



Hien ass am Norde vun Europa 
a Russland doheem, awer och a 
Nordamerika kann een hie begéinen. 
Do heescht en dann awer Karibu. Am 
Summer schléit hie sech d’Panz gutt 
voll mat säftege Blieder vu Weeden a 
Biirken, mat allerlee Kraider a Planzen 
aus suppege Wisen, Kochelen a 
Bamflechten. Dee Speckpolster hëlleft 
him dann iwwert de Wanter, wou hien 
nëmmen nach Flechten op Steng a 
Fielse fënnt fir ze knabberen. Hieren Trick 
géint d’Keelt ass deen hei: iwwert der 
mëller Ënnerwoll hu si méi déck Hoer, déi 
alleguerte mat Loft gefëllt sinn; a well 
Loft besonnesch gutt isoléiert, brauche 
Rendéiere sech bei Minustemperaturen 
och net ze schudderen.
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Aiskal  Gesellen

,
D’Rendeier
Rentier, renne, reindeer, 
Rangifer tarandus

      Hie gehéiert net zu de 
Randbéischten, mee ass éischter mat de 
Geesse Famill
      den Uess gëtt bis zu 400 kg schwéier, 
d’Kou bis 250 kg
      si liewen ongeféier 8 Méint am Joer 
bei Temperaturen ënner Null
      de Wanter iwwer liewe si a groussen 
Träpp vu 40 a méi Béischten
      hir Feinde sinn de Polarwollef, de 
Grizzly an den Äisbier
     d’Ënnerwoll vum Moschusochs gëtt 
vun den Inuit gesammelt an ënnert dem 
Numm „Qiviut“ verkaaft

Interessant Fakten Moschusochs

*

*

*
*

*

*

      ass de Laangstreckeleefer ënnert 
den Hirschen
      seng Huff si besonnesch breed fir 
datt hie gutt am mouerzegen Terrain an 
am déiwe Schnéi lafen an domadden 
och no Flechte „gruewe“ kann
      souwuel Männche wéi Weibchen 
droen e Geweih, de Männchen awer 
werft et virum Wanter of a kritt am 
Fréijoer en neit, d’Weibche behält säint 
bis am Abrëll/Mee wann hier Källefcher 
gebuer goufen
      seng Feinde si Wollef, Luchs, 
Schwaarzbier a Vielfrass
      fir net dauernd vun deene sëllege 
Mustiken a Beele gepickt ze ginn, stellen 
se sech ganz fest als Trapp zesummen; 
sou ginn nëmmen d’Béischten déi 
bausse sti gepickt, déi bannen awer 
net.
      D’Källefche vum Rendéier kann an 
den éischte Stonne vu sengem Liewen 
nach net richteg erkenne wee seng 
Mamm ass a ween net. Wann d’Mamm 
dann net oppasst, kann et virkommen, 
datt d’Källefchen engem aneren Déier 
oder esouguer engem Mensch noleeft.
      Ren ginn och vum Mënsch als 
Zuchdéier vu Schlitt a Kutsche genotzt

,
Interessant Fakten Rendeier

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*



Ganz spannend geet et awer och 
bei de Seechomessen zou.

Am Buedem geet et net ëmmer 
friddlech zou, geféierlech Jeeër wéi 
z.B. d’Honnertféisser lähme mat hirem 
Gëftbëss kleng Sprangschwänz oder 
Méckelarven ier si se friessen. 
Raubmilben attackéieren hir Affer mat 
hire Kieferschéieren a sprëtze gläich 
Verdauungssaaft a si dran. Da muss 
de verletzte Sprangschwanz just nach 
ausgesuckelt ginn.

Hiren Numm setzt sech zesummen 
aus «seech-»  (vu seechen) 
an «-omes» , dat op dat 
Alhéichdäitscht ‚emaz“= «emsig» 
(«fläisseg») zréckgoe kéint.

Wann ee mat der Hand iwwer engem 
Seechomessekoup fuchtelt, seechen 
(pissen) d’Omessen (Ameisen) op 
hiren Ugrëffer. Wa mir eis Hand da 
richen, mëffelt se no „Omesse Seech“ 
(Seechomessesaier).

Et gëtt dausende Seechomessenaarten, 
déi a Staaten  organiséiert sinn. An 
engem typesche Seechomessestaat 
wunnen e puer honnert bis e puer 
Milliounen Aarbechterinnen. Dobäi 
kommen nach eng Kinnigin a 
Männercher (ähnlech wéi bei de 
Beien). D’Aarbechterinnen hu bei 
de Seechomesse keng Flilleken, 
just déi geschlechtsräif Weibercher 
(jonk, zukünfteg Kinniginnen) an 
d’Männercher. 
Seechomessen hu je no Aart vill 
verschidde Liewensweisen: et gëtt 
«Jeeër», «Sammler» oder «Ziichter» 
(z. B. vu Blatlais).

Déi wuel bekanntesten eenheemesch 
Seechomessenaart ass 

déi rout Bëschseechomes. 

Si frësst virun allem Insekten (Raupen, 
Mécken, asw.) oder och Spannen.

Fir eng nei Kolonie ze grënnen, 
gëtt e Nascht vun enger anerer 
Seechomessenzort iwwerfall an 
d’Kinnigin dovun doutgemaach. Déi 
iwwerfallen Aarbechterinne mussen 
dann als Sklave fir d’Bëschseechomesse 
schaffen (hir Eeër bewaachen, hir Larve 
fidderen).

Kinnigin AarbechterinMännchen

Bëschseechomes, Waldameise, 
fourmis des bois, wood ant, 
Formica rufa
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Text: Michelle Grosbusch

D’Raiberband aus dem Buedem
             déi op hirer Haut wunnen.

        gi si déi kleng Plogeeschter lass,

      der pickeger Saier besprutzen. Sou

Kaweechelchen loosse sech express mat

Vullen, wéi de Markollef an och Kéiseker a
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Entwécklung vun der Seechomes

Ee Larv Popp fäerdeg Seechomes



Di schneekeg Seechomesse kucken 
awer no de Blatlais  wéi e gudde 
Bauer no senge Kéi. Si bréngen d’Blatlais 
op Planzen, déi déi besonnesch gär 
hunn, passen op se op a sträiche 
se. Blatlais ginn zwar keng Mëllech, 
mee e séisse Saaft, de sougenannten 
„Honigtau“ .

An engem Nascht vun der rouder 
Bëschseechomess liewen ongeféier 
100 000 - 300 000 Seechomessen.
Den ënneschten Naschtdeel ass duebel 
sou grouss wéi deen Deel, dee mir 
iwwert dem Buedem gesinn.

De Seechomessekoup ass wéi 
eng Klimaanlag a schützt d’Nascht virun 
Nätzt, Hëtzt a Keelt.
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D’Raiberband aus dem Buedem
Kaweechelchen loosse sech express mat

Vullen, wéi de Markollef an och Kéiseker a

Seechomes, Ameise, fourmis, ant, Formica

Eeër

Larven

en «Zaldot» 
bewaacht den Agang

d’Kinnigin leet Eeër an 
der Kinniginkummer

Poppen

eng Aarbechterin dréit 
déi eidel Poppen an 
d’Dreckstippkummer

eng jonk Aarbechterin 
pickt d’Popp op an 
hëlleft der neier 
Seechomes eraus

Aarbechterinne 
fidderen d’Larven

Aarbechterinne 
brénge Fudder

Dat héiert sech lo alles e bësse béis 
un, mee d’Seechomessestaaten hunn 
e ganz gudden Afloss op hir Ëmwelt. Si 
kéipen déi iewescht Buedemschichten 
ëm, baue planzlecht Material of, 
verbreede Som an als Raiber hale si 
d’Entwécklung vun aneren Insekten oder 
Milben asw. a Schach.

Aarbechterinne 
passen op d’Eeër 
op

Seechomesse sträiche Blatlais



16
De Panewippchen 4/2014

Im
p

rim
e

rie
  c

e
nt

ra
le

Panda-Fest
21. September 2014

Pobeierfligeren

Wibbeldewapp

Fliedermais

Steng schläifen

Mueden ënnerwee

SCHËFFER

FANGERDéIEREN

Buerféisspad

Lamaführerschäin

Seellaf

DéIeREN A PLANZENDEELER

VIGEL

Wibbeldewapp

B I o
 L o g E S C H      

          - R E G I O n a L-F a i r


