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Wat sinn d’Polarregiounen? Ass den Äisbier wierklech wäiss? Kréien d’Pinguine kal 
Féiss? Wee wunnt op de Polen? Wéi lieft een an der Keelt? Wat ass Blubber? 
Am Kader vum Internationale Polarjoer ass dës Ausstellung vum 'natur musée' 
ausgeschafft ginn a geet dono op den Tour. 

Ee Buch aus der 
Serie «à petits 
pas» iwwert 
d’Waasser: 
«L’eau à petits 
pas». Et ass 
erauskomm bei 
den éditions 
Actes Sud 
Junior, ënnert 
der ISBN 
Nummer: 
2-7427-011-2. 
An desëm 
Buch gëss du 
alles gewuer: 
Wou kënnt 

d’Waasser hir, wou geet et hinn, wéivill 
brauche mer es, ...?

E ganz flotte Site, wou s 
du vill iwwert d’Waasser, 
säi Kreeslaf, d’Ofwaasser a.s.w. gewuer 
gëss. Et ass och eng Säit mat engem 
Waasserspill dobäi. Do muss du probéieren 
sou vill wéi méiglech Sauerstoffblosen ze 
treffen. Géi mol eng Kéier op 
www.klasse-wasser.de kucken.

D’Europäesch Unioun 
zu Bréissel huet am 

Dezember 2000 
alle Menberlänner  

eng Virschrëft 
gemaach, déi 
seet, datt all 
Waasser, Drénk-, 
Baachen- oder 
Flosswaasser bis 

2015 eng gutt 
Qualitéit mussen hunn. 

Fir datt dat geléngt, sinn 
natierlech scho vill Moossname geholl ginn, 

anerer mussen nach duerchgesat ginn:
- nei Kläranlage gebaut an anerer vergréissert 
ginn
- manner an der Landwirtschaft gedüngt ginn
- Baachen a Flëss erëm an en natierlechen 
Zoustand bruecht ginn
- Waasser gespuert ginn a.s.w.
Fir déi Verbesserungen an de Baachen a Flëss 
ze kontrolléieren, gi verschidde biologesch 
Analyse gemaach:

- Insektelarven a 
Waasserpflanze gi bestëmmt
- Algen a Fësch gi 
kontrolléiert
Je nodeem wat fir eng Déieren a 
Planzen dra sinn, kann ee soen, 
ob d’Waasser propper ass oder 
net.
Et ginn natierlech och nach 
verschidde cheemesch 
Substanze kontrolléiert, fir 
sëcher ze sinn, datt keng 
Gëfter am Waasser sinn.

Och du kanns 
mathëllefen 
andeem s du 
d’Waasser 
net verbëtzt 
an dengen 
Elteren 
dovun 
erziels.

Dëst Joer ass 
d’Weltausstellung, vum 14.6 
-14.9.2008 zu Zaragoza, 

an enger vun den 
dréchenste Regioune 
vu Spuenien. Thema ass 

d’Waasser. Do 
ass dann och de 

gréisste 
Flossaquarium vun 

der Welt ze gesinn.

D’Fotosausstellung «Earthsong» vum bekannte Fotograf Richard Edmayer weist op 
superflotte Fotoen Spueren a Musteren am Gestengs an op der Äerdkrust. Spueren, 
déi vum Wand, vum Wasser, vum Vulkanismus oder vun den tektonesche Kräfte 
geformt gi sinn.

Redaktiounscomité: S. Backes, S. Goerens, 
C. Greisen, M. Grosbusch, M. Hagen, 
S. Hagen, C. Heidt, M. Hoffmann, M. Kirsch, 
S. Majerus, M. Reichard, F. Theisen, M. Ursone, 
Y. Wagener. Texter: S. Goerens, C. Greisen, 
M. Hagen, S. Hagen, C. Heidt, M. Kirsch, 
M. Reichard. Grafik an Illustratioun: 
S. Goerens, S. Hagen. Fotoen: S. Goerens, 
S. Hagen, M. Kirsch. Wëssenschaftleche Rot: 
S. Majerus, Monique Reichard. D’Texter 
goufen duerchgelies vum Patrick Michaely.

                             Wake up call:

Text: Monique ReichardText: Sabine Goerens

Wupp News

Internet:

Impressum:

Wat ass am `natur musée´ lass?

Bicher:

Mäerz-Juni 2008

Proppert Waasser bis 2015

Weltexpo 2008 zu Zaragoza:

T i e f g e k ü h l t

21. Mäerz bis

31. August 2008

E a r t h s o n g

vum 9. Mee bis

15. August 2008

Hëllef d’Planzen ze schützen a wiel deng 
léifste Blumm. Iwwert de Site www.naturmusee.

lu kanns du fir eng vun dëse Blummen 

ofstëmmen. Den 'natur musée' ass 

de lëtzebuergesche Partner vu 

Planta Europa, deen dës 

Aktioun europawäit an 

d’Liewe geruff huet.



Dir 
hutt en Opruff un 

d’Leit gemaach, fir am 
Wanter Mais ze 

fidderen. Firwat?

Am 
Moment mat 

dem ville Schnéi 
fannen déi aarm Mais 

näischt méi fir z’iessen a si 
kommen net aus hire 

Lächer raus an 
d’frësch Loft.

Zënter 
wéini sinn Eilen 
da Maisfrënn?

Nach 
ëmmer, well Mais 

sinn onsen Haaptplat. Et 
geet näischt iwwer eng gutt 

fett Maus. Mä am Moment 
verstoppen déi léif Béischte sech 

ënnert dem Schnéi a mir sinn Nuechte 
laang ënnerwee, ouni onst Iessen ze 

begéinen. Mäi Gewiicht ass schonns vun 
300 op 250 Gramm gefall. Wann dat 

fuerchtbaart Wieder 
unhält, kommen ech gläich an 

d’VulleKlinik.

Kënnt 
Dir dann net 

einfach an de Süde 
fléien?

Elo 
ass et 

definitiv ze spéit. Mir 
Tureile sinn och keng 

Zuchvullen a bleiwen dat ganzt 
Joer an onsem Revéier. Justjonk 
Tureile verloossen heiansdo hir 
Géigend. Ech hu vun enger Tureil 

héieren, déi knapp 1800 
Kilometer wäit bis a 
Südspuenien geflunn 

ass.

Fir 
nach eng Kéier op 

Mais 
zréckzekommen, Wéi fannt 

Dir iwwerhaapt Mais am 
Däischteren?

Mir 
hunn immens 

gutt Oueren an 
héieren alles a mir 

maachen och kee Kaméidi, 
wa mir fléien.  Hei huet 
elo just eppes sech 

beweegt...

Onse Reporter Jempi Panewupp huet de Barni Tureil am Schnéi begéint.

Duerno huet et gerabbelt a mir hu ni méi eppes vun onsem Reporter Jempi 
gehéiert. Wat ass mat him geschitt?

Tureil = Schleiereule, chouette effraie, barn owl
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Text: Claude Heidt

Schnéi - nee merci!Wupp News
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Text: Sylvie Hagen

Duerch d’fléissend Waasser gëtt eng 
Turbin ugedriwwen, déi duerno e 
Generator (=Dynamo*) a Beweegung 
setzt. De Generator mécht elektresch 
Energie. Wéi vill Energie gemaach gëtt, 
hänkt dovun of, wéi vill Waasser fléisst a 
wéi héich et erofleeft.*

Scho virun 2000 Joer gouf 
d’Kraaft vum Waasser 
benotzt, fir an de Millen, 
de Schmëtten an 
aneren Ateliere grouss 
Maschinnen unzedreiwen.

Späicherkraaftwierker: Duerch Réier leeft 
d’Waasser aus engem natierleche Séi 
oder engem Stauséi erof an Turbinnen.

Nuets, wann net vill Energie gebraucht 
gëtt, gëtt de Stroum benotzt, fir Waasser 
aus dem ënneschte Baseng erop an 
den ieweschte Baseng ze pompelen. 
Am Dag, wa vill Energie gebraucht gëtt, 
gëtt d’Waasser vum ieweschte Baseng 
iwwert eng Turbin mat Generator an 
den ënneschte Baseng lafe gelooss. Déi 
Energie, déi sou gemaach gëtt, gëtt 
direkt an d’Stroumnetz gespeist.  

zu Esch-Sauer

*An engem Dynamo gëtt eng Bobin 
Kofferdrot tëschent 2 Magnéiten a 
Beweegung  gesat an doduerch gëtt 
Stroum produzéiert.

Generator

Turbin / Pompel

ënneschte Baseng

ieweschte Baséng

Stroumnetz

StaudammFloss

Generator

Turbin Stroumnetz

Stauséi

Rouer

Floss

,

Wei geet dat?

..
Pompelspaicherkraaftwierk

..
spaicherkraaftwierk

zu Veianen

Et gëtt verschidden Aart a Weisen, wéi mat fléissend Waasser 
Energie gemaach ka ginn:

Stroum aus Waasser



Lafwaasserkraaftwierker ginn u grousse 
Flëss mat vill Waasser a vill Gefäll 
gebaut, wou Schleise fir d’Schëffer sinn. 
Si fonktionéieren ëmsou besser, wat méi 
eng grouss Mass Waasser an d’Turbinne 
leeft.

zu Liégeot op der Musel a Frankräich

an Norwegen

zu la Seyne-sur-mer a Frankräich

mat der Kraaft vun de Wellen, 
vun de Gezäiten oder vun den 
Temperaturënnerscheeder vun de 
Waasserschichte ginn Turbinne mat 
Generator ugedriwwen, déi Stroum 
maachen.
  

Wa Stroum aus Waasser gemaach 
gëtt, gi keng «natierlech Ressource» 
(wéi z.B. Kuel oder Ueleg) verbraucht 
an et gi keng Schuedstoffer (wéi 
z.B. Kuelendioxid) ausgestouss. 
Deen eenzegen Nodeel ass, datt d’ 
Liewensraim gestéiert ginn.
  

Op dëse Plaze gëtt zu 
Lëtzebuerg Stroum mat 

der Kraaft vum Waasser 
gemaach.

Wellekraaftwierk

Miertemperaturkraaftwierk

Energiee aus dem Mier

Generator

Stroumnetz

FlossTurbin
Floss

Rouspert
Nouspelt

Veianen

Esch-Sauer

Palzem

Gréiwemaacher

Schengen

Generator

Turbin

Stroumnetz

Generator

Turbin

Lafwaasserkraaftwierk

Stroum aus Waasser
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experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséierenexperimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren

Huelt e Blat 
Fotokopiespabeier (DinA4) 
a faalt et wéi op den 
Zeechnunge gewisen.
Dir kënnt äert Schëff nach 
faarweg molen ...

Mini-
schëffer

Korinthendanz

 Erklärung:

Un de Korinthen am Spruddelwaasser bleiwe lauter kleng 
Gasblose pechen (dës Gasblose sinn de Kuelendioxid vum 
Spruddelwaasser). D’Gasblose si méi liicht wéi d’Waasser an 
dat mécht, datt d’Korinthen no uewe ginn.

Wann d’Korinth uewen um Glas ukënnt, platzen déi 
meescht Blosen un der Loft. D’Korinth bleift nach eng Zäit 
a Beweegung wéinst deenen neie Blosen, déi entstane sinn 
  an un hir pechen. Iergend eng Kéier ass 
   d’Korinth méi schwéier a fällt nees erof. 

   Et enstinn nei Gasblosen, déi sech op d’Korinth  
   pechen an de ganzen Danz fänkt vu vir un  ...

Dir braucht Nëss, Karton, 
Zännstëppler a Blieder vun 
engem Bam.

Schneid kleng 
Stécker Karton aus 
a pickt e Lach an 
d’Mëtt. 

Dréckt de Karton an eng 
Nossschuel.

Stiecht en 
Zännstëppler 

an d’Lach. 

Maacht e Blat vun 
engem Bam oder e 
Stéck Pabeier als Segel 
dru fest. 

Pabeierschëff

Kniwwel säiten***
Du brauchs: zwee Glieser, Korinthen, Waasser 
aus dem Krunn a staarkt Spruddelwaasser.

 Fëll e Glas mat Krunnewaasser an e Glas 
mat Spruddelwaasser.

 Gëff an déi zwee Glieser e puer Korinthen 
a pass op, wat geschitt. Wat stells du fest?

 Am Glas 
mam Krunne-
waasser bleiwen 
d’Korinthen ënnen 
um Buedem vum 
Glas leien.

 Am Glas mam 
Spruddelwaasser 
danzen d’Korinthen 
op an of!
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Text: Monique Kirsch

De 6. an den 8. Mee bitt de Panda-Club 
eng Aktivitéit un, wou d’Kraaft vum Waasser 
erfuerscht gëtt mat Hëllef vu selwer gebaute 
Waasserrrieder. Mell dech un: 
www. panda-club.lu/umeldung.aspx

experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséierenexperimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren

Millerad
Hues du eng Baach an denger Géigend? Da kanns du mat 
der Energie vum Waasser e klengt Waasserrad undreiwen.

... an da raus bei d’Baach: 
loosst är Booter schwammen 
an organiséiert Coursen. 

Du brauchs: 
en décke Stopp, 
en hëlzene Spiiss), 
8 Glacebengelen 
(ouni Glace), 
2 Aaschtgafelen aus 
vum Bam.

En Erwuessene soll 
dir mat engem 
laangen Nol an 
engem Hummer e 
Lach an de Kork 
maachen. Da kann 
en der hëllefen op 
de Säite mat 
engem 
schaarfe 
Messer 8 Ritzer sen-
krecht an de 
Kork ze 
schneiden.

Stiech d’Aascht-
gafelen an enger 
Baach déif an de 
Buedem a setz däi 
Waasserrad drop.
 

An dës Ritze klemms 
du d’Glacebengel-
cher, duerno stéchs 
du de Spiess duerch 
de Kork.
 

Kniwwel säiten***

Wéivill Ëmdréiunge pro Minutt packt däi Waasserrad? Huel eng Stoppauer an ziel!



Fësch an eise Baachen
Hiecht (ka bis zu 1 m grouss ginn)

 Piisch  - bis 45 cm

Ka

uz - bis zu 15 cm

Pic

ke
rt  
   - 10 cm

Ellchen  -  5
-12  cm

Goujon -10-15 cm



Fësch an eise Baachen

Baachfrëll - bis 50 cm
 

Äs
ch -  bis 50 cm

Panew
ippchen - 16-1 9  cm  li eft awer   normalerweis    net ënn er  W

aasser

Routa - bis 40 cm

Ka

uz - bis zu 15 cm

 é
il 

- 3
0 

bi
s 6

0 cm
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Energie spueren ass ganz einfach! 
Hei e puer Tipps, wéi s du vill kanns 
maachen, fir datt eis Ëmwelt geschützt 
gëtt an deng Elteren och nach dobäi 
Sue spueren.

Luuchten 
ausknipsen!

Wanns du méi laang 
wéi 5 Minutten aus 
denger Kummer 
eraus gees, solls 
du ëmmer d’Luucht 

ausmaachen.

Computer, 
Radio an 

Televisioun 
ausmaachen

Ganz dacks 
verbrauche 
Computer, Tëlee, 
Musikanlag an 
eng “Spillconsole”, 
och dann nach 
Stroum, wa si guer 
net gebraucht ginn. 
Zum Beispill, wann s du d’Tëlee mat der 
Fernsteierung 
ausgemaach 
hues. Stand-by 
nennt sech dat. 
Du erkenns dat, 

wann nach eng 
kleng rout Luucht brennt. 
Dofir solls du all dës 

Apparater mam “Ausknapp” 
ausmaachen. 

Vergiess och net, de Stecker vun den 
Oplued - Apparater mat eraus ze zéien, 
wanns de en Apparat (wéi z.B. en 
handy) opgelueden hues. De Kabel am 
Stecker 

verbraucht och nach 
Stroum, wann den Apparat net méi drun 
hänkt. Et kann och Feier ginn, well de 
Kabel zevill waarm gëtt!! 

  Stroum-friesser 
oplaueren

Wanns du doheem 
wëlls erausfannen, wéi 

eng Apparater vill Stroum 
verbrauchen, kanns du 

dir e Stroummiessapparat 
beschafen. Dëse gëtt 

einfach un d’Tëlee, d’Luucht 
oder iergend en aneren 

Apparat ugeschloss a weist 
automatesch un, wéivill Stroum 

grad fléisst. 
Dës Moossapparater kriss du an 
denger Gemeng ze léinen oder 

an engem “Baumaart” ze kafen.

Text: Monique Kirsch

Velo fueren amplaz 
mam Auto!
 

 
 
 
Natierlech ass et vill méi bequem, fir mat 
der Mamm oder dem Papp mam Auto 
an de Sport, an d’Schoul oder bei eng 
Frëndin oder e Frënd gefouert ze ginn. Mä 
Auto fuere kascht vill Energie. 

15 Kilometer mam Auto 
verbrauchen 1 Liter Benzin. Mat 
der Energie aus engem Liter 
Benzin kann eng Bir 150 
Stonne laang brennen. 
Dofir ass et besser, fir kuerz 
Strecken zu Fouss oder mat 
dem Velo ze goen / fueren. 
Dobäi méchs du och eppes fir 
deng eege Gesondheet.
An der Wanterzäit ass et ganz wichteg, 

datt s du gutt gesi gëss. Reflektore fir 
unzedoen a gutt Luuchten um Velo 
sinn néideg.

Wousst du 
datt
 eng Tëlee, déi 20 Stonnen op 
Stand-by steet, genee souvill 
verbraucht wéi  wann s du se 4 
Stonne laang kucks?

Vergiess 
awer net dobäi 

d’Heizung op Null 
ze dréinen!

Energiespuerluuchte 
benotzen!
Wahrscheinlech hues du schonns eppes 
vun Energiespuerluuchten héieren. 
Déi heeschen esou, well si vill manner 
Stroum verbrauche wéi normal Biren. Fir 
d’nämlecht hell ze liichte wéi eng 60 Watt 
Bir verbraucht eng Energiespuerluucht 
nëmmen 11 Watt an halen dobäi nach vill 
méi laang wéi eng normal Bir. Dofir solls 
du mat dengen Elteren ufänken all Bir, déi 
futti geet, mat enger
Energiespuer-
luucht ze 
ersetzen 

        
  oder, wann et geet, 
         se all auszetauschen.

Richteg leften!
Et muss ee lëften, dat ass logesch. Du 
kanns dobäi oppassen, datt net zevill 
Hëtzt eraus geet. D’Fënstere stonnelaang 
ze kippen ass net gutt, dobäi killen 
d’Maueren of. Se erëm ze wiermen 
dauert ganz laang a kascht enorm vill 
Energie. Besser ass et, 
d’Fënsteren an d’Dire

fir eng kuerz Zäit ganz grouss 
opzemaachen. Schonns no e puer 
Minutten ass déi al Loft duerch frëscher 
ersat a si gëtt dono och séier rëm 
erwiermt, well d’Mauere vun de 
Kummere waarm bliwwe sinn.

Energie spueren- 
dat ass dach Kannerliicht!

15 km Auto 
= 1 Liter Benzin 

= 150 Stonnen

:

:



Wann 
elo d’Fraen net 

schwaach ginn, wa se mech 
mat mengem Hochzäits-

Kostüm gesinn, verstinn ech 
d’Welt net méi. Dat gëtt elo di-

rekt bei dem flotte 
Melusina dohanne 

getest!

Déi éischt Pickerte spieren d’Fréijoer an der Uelzecht. (Pickert = Stichling)

An 
e puer Deeg si 

meng Kanner grouss 
genuch fir eleng eens 

ze ginn an da gëtt sech 
mol richteg vun dem 

Stress erholl.

Sou, 
elo leie 

genuch Eeër am 
Nascht.

Elo 
geet d’Aarbecht 

awer réischt 
richteg lass. Knapps hues 

Du de Réck gedréint, 
sinn déi éischt Kanner 

schonns op der 
Rull!

De ganze Spektakel 
gëtt nach e puer Mol 
widerholl.

frëscht 
Waasser mat vill 
Sauerstoff fir 

déi Kleng!

Hei 
hues Du 

näischt verluer 
an hei well ech kee 

Pickert méi 
gesinn!
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Ech 
si jo scho 

fort! Schubs 
net esou!

Elo 
ass et u 

mir!

Toc     Toc

Ech si vir!

Op d’Säit!

Yippieh!

Yeah!

PFFFFF!

Text: Claude Heidt

Nascht-Wiechter?



Flu
ss

pe

rlm
uschel, Margaritifera margaritifera

14 cm

Foto: Lexy Arendt
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Kuck dech 
mol am Spigel du 

Schreckschrauw, well ech sinn 
nach ëmmer dat schéinstent 

Déier!

Mäin Alter kann een, wéi bei de Beem, un der 
Zuel vun de Réng op menger Schuel erkennen. 

Eis gëtt et zënter Millioune Joer. Haut si mer 
an der Europäescher Unioun geschützt. Hei zu 
Lëtzebuerg ginn et ongeféier 800 Stéck.

D’Chance, fir eng Pärel ze fannen, ass gläich 
Null, a wann, dann huet se kee Wäert.

Foto: Lexy Arendt

Foto: Lexy Arendt

Text: Claude Heidt

Däerf ech mech kuerz virstellen: 
Ech sinn d’Margréit, eng Flosspäremuschel 
a liewen an der Our.

Och wann d’Our eng propper Baach 
ass, päife meng Kollegen an ech um 
leschte Lach, well mir brauche fir ze 
iwwerliewe léif Baachfrellen a proppert 
Waasser ouni Bulli.

Dofir erzielen ech dir elo déi 
spannend Geschicht vun der 
Entwécklung vum Ee bis zur 
erwuessener Muschel, wat am Ganzen 
nëmme 15-20 Joer dauert.

No ongeféier 9 Méint falen ons Kanner 
vun de Frelle rof a gruewe sech an 
de Sand vun der Baach, wou si 5 Joer 
wuesse kënnen. Mä leider ass a ville 
Baache vill Bulli um Buedem an doran 
erstécke meng Kanner.

Am Juni-Juli probéieren d’Fraen de 
Som vun de Männer, deen am Waasser 
schwëmmt, anzefänken. Duerno 
entwéckele sech dann ons Eeër, déi 
bei de Kime vun de Baachfrelle sëtzen. 

No engem gudde Mount klammen ons 
Larven aus den Eeër a ginn dann an 
d’Waasser gelooss. Dës Larve musse 
ganz séier eng Baachfrell fannen, wou 
si sech an de Kime festsetzen. Well 
just bei enger Baachfrell kënnen ons 
Kanner iwwerliewen, bei all den anere 
Fësch musse si stierwen.

No 5 Joer komme meng Kanner 
aus dem Sand a filteren hiert Iessen 
(Reschter vu Planzen) aus dem 
Waasser.  

Réischt mat 15-20 Joer kënne 
Muschele selwer Kanner kréien. 

Well et ons ganz schlecht geet (an 
der Our liewe bal nëmme Bomien 
a Bopien, jo, mir gi sou al wéi Dir 
Mënschen, an der Our bis 50 Joer 
al), probéieren Naturschützer op der 
Kaalbermillen Muschelen ze zillen, dat 
heescht si sammelen ons Larven an 
a setze se an d’Kime vu Baachfrellen 
an duerno ginn d’Mini-Muschelen a 
ganz proppert Waasser gesat, wou si 
iwwerliewe kënnen. Hoffentlech klappt 
dat, well soss muss dat schéinstent 
Déier aus der Our verschwannen!

Kaalbermillen
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Recycling a wat dann?
Sécher hues du dech och schonns 
eemol gefrot, wat dann eigentlech 
mat deene sëllege Fläschen, 
Zeitungen, blechen Dousen an eidele 

Joghurtsbechere geschitt, déi d’Leit 
Woch fir Woch an d’Recyclingcentere 
bréngen oder am bloe Sak virun d’Dir 
stellen.

De Panewippchen huet eemol 
nogefrot, wéi déi eenzel 
Saachen da nees kënne 
verwäert ginn.

Wat geschitt 
matt de Fläschen an de Glieser 
aus Glas? Si ginn a kleng Stécker 
zermuel an d’Fläschestëpp an 
d’Etiquette ginn erausgesifft. 
Dës Glasgrimmele ginn da 
bei ongeféier 1000 °C am 
Uewe geschmolt a schonns 
kënnen dorauser nees 
Fläschen a Glieser geblose 
ginn.  Iwwregens kann een e 
Glas onendlech dacks nees 
aschmelzen, ouni datt et u 
Qualitéit verléiert; 
e „Recycling-
Weltmeeschter“. 

De 
Pabeier 

kann 
een och gutt 
recycléieren. Dofir 
muss een de benotzte 
Pabeier an enger 
grousser Bidden 
zesumme mat Waasser 
an enger spezieller 
Seef mautsche loossen. 
Sou léisst sech d’Tënt an 

de Knascht um Pabeier an e gëtt méi 
bleech. Duerno ginn aus dem Pabeierbräi 
nach d’Agraffen erausgefëscht. Fir déi 
al Tënt aus dem Bräi erauszekréien, 

bléist ee vun ënne Loftblosen 
an d’Bidden eran. 
Doduercher klëmmt 

d’Tënt, d’Seef an de 
Knascht un d’Uewerfläch 

vum Pabeierbräi a kann 
ofgescheffelt ginn. De 

Pabeierbräi gëtt ausgewalzt, 
dréchne gelooss a schonns kann 
een dorauser neie Schreif-, Zeitungs-, 

Toiletten- a Kichepabeier oder awer 
Kartongskëschte maachen. 

Gedrénksbéchse sinn aus 
Aluminium, engem ganz mëllen, 
awer ganz deiere Metall, well 
een dat aus engem roude 
Steen (Bauxit) eraushuele muss. 
Dobäi brauch een onheemlech 
vill Stroum. De Recyclage spuert 
also net nëmme Geld, mee och 
Stroum. 
Den Aluminium gëtt zu klenge 
Grimmele gemuel, déi duerno 
ageschmolt an a Forme 
gegoss ginn. Erëmfanne kann 
een dësen Aluminium a Fligeren, 
Zich, Veloen, Kichegeschir, Valissen, 
Aueren an nach villes méi. Och den 
Aluminium kann onendlech dacks nees 
ageschmolt ginn, et brauch een awer 
vill méi Energie, wéi dat beim Glas de 
Fall ass; dëst sollte mir bedenken, 
wa mir ons froen, ob mir dann 
elo d’Cola an der Fläsch oder 
an der Bécks kafe sollen.

      Och 
Plastik ka recycléiert 

ginn. Dir kennt de PET, dat 
ass dee Plastik, aus dem 
d’Gedrénksfläsche gemaach 
sinn. D’PET-Fläsch gëtt gebotzt, 
zerklengert an ageschmolt. Duerno 
kann een allerlee doraus 
maachen: nei Fläschen, 
Aueren, Scheckkaarten, 

Biesem, Teppecher, Fleece-
Jacketten an 
Hänschen.

D’Shampoingsfläschen a Fläsche 
fir Spüli sinn all aus PEHD, enger 
anerer Zort Plastik. Och dëse gëtt 
geraaspelt, ageschmolt a gefierft 
an duerno dann zu Réier, Schläich, 
Spillsaachen, Dreckseemeren a 
Blummebacken geformt.

Vill aner Plastiker gi gesammelt, fir 
verbrannt ze ginn, well Plastik gëtt aus 
Petrol gemaach. De Nodeel 
vum Verbrennen ass 
natierlech deen, datt 
de Plastik esou nëmmen
eemol „recycléiert“ 
ka ginn.

Kic
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Text: Mike Hagen
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Kann een aus Salzwaasser Drénkwaasser m
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2/3 vun der Äerduewerfläch si Mierer an Ozeaner. (97% vun allem 
Waasser op der Äerd ass Salzwaasser, 2% ass Äis an nëmmen 1% 
ass Drénkwaasser). Do läit et op der Hand, fir ze probéieren aus 
dem Salzwaasser Drénkwaasser ze man.
Sou gëtt dat probéiert:

- A groussen Anlage gëtt d’Mierwaasser verdämpe gelooss. 
Den Damp huet kee Salz méi an nodeems en nees flësseg 
gemaach gouf, gëtt en zu Drénkwaasser. Déi Anlage gi mat Ueleg 
a Gas ugedriwwen.

- Oder d’Waasser gëtt mat Drock duerch eng 
Haut gepresst, déi d’Salz zréckhält. Déi Anlage brauchen 
awer vill Stroum. Neierdéngs ginn och sou Anlage mat 
Sonnenenergie ausprobéiert.

Neen, 
ouni Waasser ka keen an 

näischt liewen! Eise Kierper besteet zu 
70% aus Waasser, eist Gehir suguer zu 90%!

Eise Kierper brauch all Dag op d’mannst 
1-2 Liter Waasser! Dofir: drénken, 

drénken, drénken! Da gëtt eise Kierper 
net nëmme mat Flëssegkeet versuergt, 

mee kritt och déi néideg Mineralstoffer a 
Spurenelementer wéi Magnesium, 

Calcium, Eisen, ...
D’Waasser transportéiert dës Stoffer an 
och déi opgeléisten Deeler vun eisem 
Iessen am Kierper dohin, 

wou se gebraucht ginn. 
Et gëtt näischt méi Ideales 

fir ze drénke wéi Waasser 
(Leitungswaasser oder 

Fläschewaasser)! 
All di aner Saachen 
(Jus, Cola, Limo, Ice 

Tea, ...) sinn net esou gutt 
(well zevill Zocker dran ass) 
a solle just a klenge Moosse 

genoss ginn.

D’Gehir ass 
d’Kommandozentral. 

Wann de Kierper net genuch 
Waasser huet, suergt d’Gehir dofir, datt 

mir Duuscht kréien. Zur nämlechter Zäit 
seet et den Nieren, si solle keng Drëps méi 

aus dem Kierper loossen. 

Oh, a wa mer dann net drénken, da bleift all dat Gëft, 
wat d’Nieren erausspullen, am Kierper a mir gi krank. 

Da gëtt eist Blutt méi déck, leeft méi lues 
a bréngt manner Sauerstoff an de 
Kierper. D’Niere probéieren da mat 
der bësse Flëssegkeet, déi nach do 
ass, d’Schuedstoffer aus dem Kierper 

ze spullen. Dat ass schwéier! Dat ass 
sou, wéi wann s du misst mat engem 

Glas Waasser eng dreckeg Buedbidde 
propper botzen. Do bleift vill Dreck 
einfach am Kierper hänken an de 
Kierper gëtt krank. 

Dofir hu mer besser, dem 
Kommando vum Gehir ze 

follegen an ëmmer genuch ze 
drénken.

14
Text: Sylvie Hagen mat wëssenschaftlecher 
Ënnerstëtzung vum Sven Majerus

Nieren un 
d’Gehir: OK, mee wéi 

mengs de wuel, datt mir lo 
solle botzen?

Kommando: 
Duuscht!

Gehir un 
d’Nieren: keng Drëps 

méi rausloossen!

Pfff! Dat ass 
jo net dran!

Prost!

Salzwaasser

Drénkwaasser

Heizung

Damp vum 
Boiler Damp

Dampzréck bei 
de Boiler

Damp

Drock

Salzwaasser

Drénkwaasser

d’Salz bleift hänken

Haut (Membran)

Serie Polarjoer
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Dat ass déi Kraaft, déi mécht: 

- datt den Apel vum Bam erof fällt.

 

- an datt mer eng 
komplizéiert Rakéit an extrem vill 
Brennes brauchen, fir an de Weltall 
ze fléien, obschonns et net méi wäit 
ass, wéi vun hei bis an d’Schwäiz.

Du weess och, datt 
d’Astronauten, déi um Mound 

spadséiert sinn, riseg Spréng 
konnte maachen: de Mound zitt eis 
net sou vill u wéi eis Äerd; e Mënsch 
vu 50 Kilo Gewiicht géing um 
Mound nëmmen e bësse méi wéi 
8 Kilo weien! (+/- 6 x manner)

Du hues bestëmmt 
scho vun der 

Äerdunzéiungskraaft 

héieren? Mir schwetzen och 

nach vun der Schwéierkraaft: 

alles zitt alles un an alles 
gëtt ugezunn! 

Am nächste Panewippchen: 
Wéivill Auer ass et um Nordpol 
/ Südpol?

Kéint e Mënsch op der Sonn 
spadséieren, géing e labber 14 
Tonne weien; d’Sonn huet als 
risegen Himmelskierper eng 
ganz grouss 
Schwéierkraaft.

Am Weltall - ganz wäit ewech vun Äerd a Mound oder anere groussen 
Himmelskierperen - sinn d’Astronaute praktesch guer kenger 

Unzéiungskraaft ausgesat: si schwiewen a gi souguer e puer Zentimeter méi 
grouss, well hir Wirbelsail net méi duerch hiert Gewiicht zesummegedréckt gëtt.

Dat 
heiten ass jo 

knallhaart Physik!

 
Firwat bass du 
dann elo méi 

schwéier, wann 
s du um Nordpol 
stees? 
(Dat Ganzt hei gëllt 

iwwregens genee 
sou fir de Südpol)

Eis Äerd ass a 
Wierklechkeet keng 

richteg ronn Kugel, 
mee si ass 

liicht plattgedréckt. 
Si ass um Äquator 20 km 

méi breet wéi op 
de Polen. 

Dat kënnt 
dohir, well 
d’Äerd 
ronderëm hir 
eegen Achs 
dréint:

Dat ass wéi 
wann s de 
e Lasso e 
puer mol 
ronderëm 
dréins an da 
lass léiss - e 
flitt no bausse 
fort! (Fléikraaft, 
soen d’Physiker dofir) 
 
Wann s de um Nordpol stees, bass de 
also méi no beim Mëttelpunkt vun der 
Äerd an du gëss méi ugezunn, wéi wann 

s de um Äquator méi wäit ewech 
stees. 

Ausserdem gëss du um Äquator 
- grad wéi d’Äerd selwer - e bësse vun 

der Fléikraaft no ‚baussen’, no ‚uewen’ 
gezunn.

De 
Pitti, 
deen 
um 
Äquator 
genee 50 
Kilo weit, leet um 
Nordpol labber 250 
Gramm méi op d’Wo. Bei eis 
an der Géigend läit säi 
Gewiicht eppes dertëschent.

Text: Carmen Greisen

- datt mer 
mat de Féiss um 

Buedem bleiwen, 
obschonns mer mam 
Kapp ‘no ënnen’ op 

eiser Äerdkugel 
sinn.
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→ zitt guer net un

Dofi r 
sin

n d’Ofschossrampe fi r 

d’Rakéiten och dacks an 

der Géigend vum 

Sou kënnen d’Rakéite vun dëser 

Fléikraaft profi téireren, fi r ewech 

vun der Äerd ze kommen. 

Drénkwaasser

Serie Polarjoer Firwat bass de um 
Nordpol méi schwéier?

dës Kéier:
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