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De Panewippchen

mat d
en Entomologen

Bei Stuerm a 
Reen siche

op Entdeckun
gsrees

si um Ufer Schutz.

si sech u Land ënnert Blieder.

De Wanter verkrauche

(dat sinn Insektefuerscher)

bei engem Dëmpel.

Waasserleefer, Gerris lacustris, 

Wasserläufer (Wasserschneider),

Gerris lacustre (araignée d ’eau),

Pond Skater (Jesus Bug).

Or
ig

in
algréisst

Foto: Fritz Geller-Grimm

beim Mëttegiessen

Foto: Markus GaydaAm Fréijoer lafe Mann a Fra eng Zäit zesumme ronderëm

Eng dënn Haut op der Uewerfläch vum 

Waasser mécht, datt d’Insekt uewe bleift.

Probéier mat enger Nol, wéi dat 

funktionnéiert.

Lee e Stéck 

Leschpabeier op 

d’Waasser. Lee eng 

Nol op de Pabeier.

Wann de Pabeier 

sech voll Waasser 

suckelt an ënnergeet, 

bleift d’Nol uewen.

Experiment
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De Waasserleefer

Foto: Richard Bartz

Wat 
fir eng Band ass 

dat dann?

Dat 
si Waasserleefer, 

mat déi éischt Insekten, 
déi een am Fréijoer gesäit. Si 
liewen a rouegem Waasser, 

an Dëmpelen a 
Weieren.

Uiii! Si 
lafe jo wierklech 
um Waasser!?

Duerch 
eis laang Been 

gëtt eist Gewiicht gutt 
verdeelt a mir bleiwen 

uewen. 

A si 
hu ganz fein Hoer 

op hire Patten (an um ganze 
Kierper), déi d’Waasser ofweisen. 

Si botzen d’Patten dacks a 
fette se dobäi gutt an.

Mir  
friessen Insekten 

a Larven, déi an d’Waasser 
falen. Wa si strampele spiere mir 

dat mat eise Patten a gräifen zou. 
Mir picken dran a suckele se 

aus. Mmmh!

Men
u

Mir 
verkoppelen eis am 

Fréijoer. D’Eeër ginn op Planzen 
just ënnert dem Waasser gepecht. 

Aus den Eeër klamme Larven, déi am 
Summer zu Erwuessene ginn. An déi 

nei Erwuesse kréien dat Joer och 
nach emol Klenger.

Kanner

Si 
si séier: 5,4 km 

an der Stonn. Hir mëttelst 
Been benotze si als Ruder an déi 

hënnescht als Steier. Si kënne Spréng 
maache vun 30-40 cm an dofir 

lafe si sou ruckaarteg iwwert 
d’Waasser.

Be
wee

gung

um
 Wa

asser



Zanter wéini 
kënne Geesse 

fléien?

Zanter blann 
Panewippercher 

keng Bekassin 
vun enger Geess 

ënnerscheede 
kënnen.

Fir wat 
hues du da 

wéi eng Geess 
gemeckert?

Ech ka leider net 
sangen an dofir maachen 

ech mat menge baussechte 
Schwanzfiederen eng 

wonnerschéi Musek, bei 
däër all BekassinneFra 

schwaach gëtt.

Et hätt mech och 
gewonnert, wann s du 
mat esou engem laange 
Schniewel sange kéins.  

Deen ass bestëmmt 
just gutt fir Fësch 

opzepicken.

Egal wat! Domat 
sichen ech am Buedem 
no Wierm, Schleeken, 

Insektelarven an aner 
Béischten , je no mengem 

Mëttegiessen.

Well s du keng Aen 
um Schniewel hues 

schlécks du bestëmmt 
alles of, wat dir virun 
de Schniewel kënnt, an 
du bass frou wa mol e 

Wuerm dobäi ass.

Ma gewass! mäi 
Schniewel ass en 

Hightech-Instrument 
mat deem ech déi kleng 
Béischten ertaaschte 

kann.

An ech hu gemengt, 
datt s du mat denge 
risege Féiss Lächer 
an de Buedem wulle 

kanns.

Dat sees du! ech 
brauch laang Féiss 
fir iwwert de Bulli 
ze lafen ouni doran 

ënner ze goen.

Wunns 
du just 

ronderëm 
Baachen?

Neen, ech liewen a fiichte 
Wisen an a Moueren, wou ech 

dat ganzt Joer am Bulli 
wulle kann. Mä leider gëtt 

et ëmmer méi schwéier esou 
Plazen ze fannen.  An elo 

brauch ech  dréngend e 
klenge Snack. 

Äddi

ass ganz schwéier ze gesinn, well se 

gutt getarnt ass.

Schniewel:  bis 7 cm laang.

Ass zu Lëtzebuerg als Brutvull 

ausgestuerwen, ass just nach 

um Duerchzuch (besonnesch vu 

September bis Abrëll) bei ons ze 

gesinn.

Meckervull?

Himmelsgeess?

Mouervull?

Bekassinn, Gallinago gallinago

Fo
to

: A
lp

sd
a

ke

gek gek

Gek gek

Foto: Markus Gayda
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Geess mat Flilleken?

Foto: Richard Bartz

Kanner



Viru 40 Joer hunn d’Kanner ouni Problem Meekiewerleke 
gefaang a se och monter an der Schoul getosch. Haut ass dëst 
intressant Déier awer schwéier ze fannen.  

Meedéiere leeën hir Eeër an de Buedem. Aus den Eeër klamme 
Mueden, déi d’Wuerzele vun de Planzen iessen. No 3 Joer 
verpoppe sech d’Mueden. Am Hierscht klammen déi erwuesse 
Kiewerleken aus der Popp, mä bleiwen awer nach bis am 
Fréijoer am Buedem. Erwuesse Meedéieren iessen d’Blieder vun 
de Beem. Fréier, wéi et nach vill Meekiewerleke gi sinn, hu si 
vill Schued gemaach: op de Felder ass näischt gewuess, well 
d’Mueden d’Wuerzele giess hunn. An de Bëscher stounge Beem 
ouni Blieder, well déi erwuesse Kiewerleken déi gebafft hunn. 
Fir sech géint d’Meedéieren ze wieren, huet de Mënsch ganz 
vill Gëft gesprëtzt. An dofir ass de Meekiewerlek haut nach just 
aus Geschichten (Max a Moritz) bekannt an déi mannst Kanner 
hunn nach d’Chance op Meedéier-Juegd ze goen.
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Mëller, 
SchaaSchtechbotzert
a KeeSer

Eng flott Aktivitéit fir E 

wAArmE mEEowEnd

Du brauchs:
Eng schongkëscht mat LächEr 

(bEssEr En tErrarium mat DEckEL, PW-rEDaktioun), 

E WëLLEnE PuLLovEr 

an E staarkEn ErWuEssEnEn.  

ELo brauchs Du just nach bEi En EEchEbësch zE goEn. an 

Do kann Däin ErWuEssEnEn Dann E bëssE sPort man: bEEm rësELEn.  

a schonns faLEn D’mEEDéiErE vun DE bEEm. mat hirE PickEn un 

DE bEEn bLEiWE si um PuLLovEr hänkEn an Du brauchs just Déi 

schéinstEn an DEng schongkëscht zE sEtzEn. fiDDEr DEng nEi 

hausDéiErEn aLL Dag mat frëschE bLiEDEr (vun EEchEn, käschtEn) a 

maach DuErno ëmmEr DEn DEckEL oP DEng këscht (soss ass D’ganzt 

haus voLL mEEkiEWErLEkEn).  

huEL Déi schéinstE mEEDéiErE mat an D’schouL fir si zE tauschEn:  

mëLLEr (mEEDéiEr mat viLLE WäissEn hoEr) a schaaschtEchbotzErt 

(DonkELE kiEWErLEk) sinn nEt viLL WäErt, WELL normaLErWEis 

jiDDfErEEn DEEër matbréngt.  huEs Du aWEr E  kEEsEr 

(kiEWErLEk mat EngEm routbrongE kaPP) gEfaang, Da bass 

Du DE gréisstE fir DEng koLLEgEn. 

Looss DEng kiEWErLEkEn 

no E PuEr DEEg Erëm 

am bësch fräi.

Dem Wilhelm Busch säi Max a Moritz
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Entwécklung vum meekierwerlek

d’Weibche leet 15-30 Eeëran de buedem

d’Larve schlüpfen no 4-6 Wochen

no dräi joer verpoppen d’Larve sech 

am nächste fréijoer 
schwäerme se dann a waarme fréijoers-

owender, 
frupse 
sech de bauch voll a sichen no enger fra oder engem mann, fir dann erëm
vill kleng 
kierwerleken ze kréien 

am hierscht klamme se aus hiere Poppen 
an iwwerwanteren an engem äerdlach.

mëller
mat ville wäissen hoer

schaaschtechbotzert
donkel, 
mat wéineg hoer

keeser 
roudelzeche kapp a 

bauch

3 puer Patten, 

dann ass et een insekt

kral len

meekierwerlek, meedéier, Eeechebëseler, heckendéier, 

kierbelchen, kiewernéckel, Loffriisser, meeschësser, 

mëllermueler, millendéier, keeser, mëller, schouster …

maikäfer, melolontha vulgaris, hanneton.

ënnert den 

zwee feste 

flillekendeckele 

leien zwee flilleke 

fir ze fléienantennen

De Panewippchen 1/2013
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vun der Säit 15

Du brauchs:

So deng Eltere sollen 
der däin Dramfänger 
an denger Kummer 
ophänken. Nuets fänkt en 
deng Dreem an. Déi gutt 
Dreem fannen de Wee 
duerch d’Lach an der 
Mëtt. Déi schlecht Dreem 
verfänke sech am Netz 
a verschwanne mat der 
éischter Luucht vum Dag.

Bann eng Wedderutt mat engem 
Stéck Schnouer zu engem Krees.

Flecht mat enger renger 
Schnouer oder Ficelle een Netz 
an de Krees. Et gëtt vu bannen 
no bausse geflecht.

Ëmwéckel däin Dramfänger mat 
faarwegem Zwir …

Verschéiner den               
Dramfänger mat 
Pärelen, Fiederen, 
Steng, … 

eng Weederutt

Fi
c

el
le

, Schn
ou

er

faarwegen Zwir

Pä
re

le
n,

 F
ie

deren, Steng, …

Je nodeem wéi grouss deng Rutt 
ass, flechts de 4-6 Tir.

An der Mëtt bleift e klengt Lach. 
Maach, wann s de fäerdeg bass, 
d’Ficelle mat engem Knuet fest.

… ganz ronderëm oder nëmmen 
op e puer Plazen, sou wéi et dir 
gefält.

1. Tour
2. Tour
3. Tour
4. Tour
5. Tour
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Kniwwel säiten***
experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren
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En Dramfänger
     

1.
     

2.
     

3.
     

4.
     

5.
     

6.
     



Wäsch a botz d’Geméis a rapp 
et am Mixer ganz reng.

Mësch et an enger Schossel mat 
Salz a Peffer, mam Ee a mam Miel.

Maach eng Strutz Olivenueleg an 
enger Pan waarm.
Gëff e puer Portiounen Deeg an 
d’Pan (1 Iessläffel pro Portioun) a 
brod se op all Säit.

Du brauchs:

Looss se gemittlech broden, net 
ze gliddeg, soss gi se schwaarz.
Fir e perfekte ronne Kichelchen 
ze kréien, méchs du den Deeg 
an en Ausstiechréng.

Den Deeg ass fäerdeg.

Redaktiounscomité: 
S. Backes, J. de la Gardelle, 
S. Goerens, C. Greisen, M. Grosbusch, 
M. Hagen, S. Hagen, C. Heidt, 
M. Hoffmann, M. Kirsch, M. Reichard, 
L. Schley, F. Theisen, M. Ursone. 
Texter: S. Mathias-Bezzi, M. Hagen, 
S. Hagen, C. Heidt, M. Reichard, 
M. Ursone.
Grafik an Illustratioun: S. Goerens, 
M. Hagen, S. Hagen. 
Fotoen: © mnhn, Administration de la 
Gestion de l’Eau, D. Assfeld, 
S. Mathias-Bezzi.
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Zervéier se mat frësche knackege Réidercher.

Du kanns d’Geméiskichelcher ochkal iessen, dofi r si si ganz gutt als

Picknick.
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Geméiskichelcher
     



Wanterpanew
ippchen

(Gebirgsstelz
e)

Baachesiwestécher
(Prachtlibelle)

Waassermärel
(Wasseramsel)

Päifestëppler
(Rohrkolben)

Kappweed
(Kopfweide)

Waasserhéngchen
(Teichhuhn)

Int
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Wanterpanew
ippchen

(Gebirgsstelz
e)

Iris
(Wasserschwertlilie)

Waasserhéngchen
(Teichhuhn)

Otter

Déieren a Planze bei der B
aach

Biber

Kriibsekraut
(Wasserhahnenfuß)

Biber

Äisvull(Eisvogel)
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Schonn am 14. Joerhonnert si Schëffer 
op der Musel gefuer, déi Leit an och 
Wueren transportéiert hunn. Lues a lues 
ass se ëmmer méi déif ausgebaggert 
ginn, fir datt ëmmer méi grouss Schëffer 
drop fuere konnten.
1956 hunn Däitschland, Frankräich a 
Lëtzebuerg e Vertrag ënnerschriwwen, fir 
d’Musel vun Thionville (F) bis op Koblenz 
(D) fir ganz grouss Schëffer auszebauen. 
Zu Koblenz fléisst d’Musel an de Rhäin, 
deen dann an d’Nordséi stréimt.

Zesumme si mer staark
Duerch dëse Schëfftransport hu sech 
ëmmer méi Fabriken, an och Leit, 
an dëser Géigend niddergelooss. 
Doduerch ass d’Waasserqualitéit vill 
méi schlecht ginn an et sinn och vill 
Fësch futti gaangen. Dofir ass 1961 
d’Muselschutzkommissioun vun deenen 
3 Länner gegrënnt ginn, mam Zil: 
proppert Waasser!

Foto: Administration de la Gestion de l’Eau

Foto: Daniel Assfeld
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.
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Musel, Rhäin & Co

Foto: Daniel Assfeld



Foto: Daniel Assfeld

Foto: Administration de la Gestion de l’Eau

Foto: Administration de la Gestion de l’Eau

Wat ass gemaach ginn?
³ Et ass gekuckt ginn: Wat fir e 
Knascht ass am Waasser? Wou kënnt en 
hir? Wat kann een dogéint ënnerhuelen?

³ Et si Kläranlage gebaut ginn, fir 
d’Ofwaasser vun de Leit a vun de 
Fabriken ze botzen an net méi alles an 
d’Waasser lafen ze loossen.

³ No de schlëmmen 
Iwwerschwemmungen op der Musel 
am Joer 1993 an 1995 sinn Däicher 
a Mauere gebaut ginn, fir d’Leit ze 
schützen.  Et ass e Warn- an Alarmplang 
opgestallt ginn, fir d’Leit virun all Katastrof 
(Héichwaasser, geféierlech Substanzen 
asw.) mat Zäiten ze warnen.

³ Un de Staustufen a Wierer si 
Fëschleedere gebaut ginn, fir datt 
d’Fësch erëm dohin zréckschwamme 
kënnen, wou se gebuer gi sinn.

³ D’Uwänner vun der Musel an anere 
Baache si méi natierlech gemaach ginn, 
dat nennt een «renaturéieren».

Foto: Daniel Assfeld

Foto: Daniel Assfeld

Erfolleger
D’Waasserqualitéit ass staark verbessert 
ginn.
De biologeschen Zoustand ass erhéicht 
ginn.
96% vun de Leit sinn un eng Kläranlag 
ugeschloss.
D’Zuel vun den Déieren- a 
Planzenaarten huet zougeholl … 

Mä et bleift nach vill ze dinn, fir 
datt all déi Planzen an Déieren, 
wéi z.B. de Saumon, déi et fréier 
bei eis gi sinn, erëm an eise 
Baachen a Flëss virkommen.   
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Lëtzebuerg ass Member bei 3 
Flosskommissiounen:
Der Musel-Saarschutzkommissioun
Der Rhäinschutzkommissioun
Der Meusekommissioun



I    I    i   i i i i i!!!!!
soen d’Kanner, wa si Bärlauch héieren a 
gesinn. 
Zevill gréng, ze gesond an hie richt 
och nach ganz komesch, nämlech no 
Knuewelek. 

Wat - an du weess guer net, wat dat 
ass? 
Dann erkläre mir Kanner aus der 
Brillschoul vun Esch-Alzette der elo wat 
Wëlle Knuewelek ass.

Den Heckeknuewelek steet zwar net ënner 
Naturschutz, well en awer zimlech seelen 
ass,  huet ee besser, en op de Maart kafen 
ze goen. Mir Kanner hunn e fir d’éischt am 
Bësch gesicht a gekuckt an dunn awer 
stoe gelooss. Dono si mir op de Maart 
gaang an hu Wëlle Knuewelek an nach 
e bësse Geméis kaaft. Domat hu mir eng 
gutt Bärlauchszopp gekacht.
A si war lecker!

Du brauchs:
Vill Heckeknuewelek
Wuerzelen
1 Porrett
1 Ënn
1 Geméiscube
Waasser
Salz, Peffer a Péiterséileg
1 Dëppche Schmant

Zoubereedung: 
D’Geméis botzen a kleng schneiden. 
An Ueleg dëmpen, dono de Cube an 
d’Waasser derbäi ginn. D’Zopp kache 
loossen. Mam Mixer reng maachen, 
salzen a pefferen. Zum Schluss de 
Schmant an de Péiterséileg derbäi ginn.

Aus Bärlauch kann een nach vill aner 
Saache man, wéi z.B. Pesto oder 
Nuddelen oder, oder, oder, …

Et ass eng schonns zënter Joerhonnerte 
bekannte Planz, si wiisst am léifsten an 
de Lafbëscher, wou Bichen, Eechen, 
Ahorn an Ulme wuessen. 
De Wëlle Knuewelek gëtt ongeféier 
20-25 cm héich. Hien huet Blieder mat 
engem laange Still, déi eenzel aus dem 
Buedem wuessen an hie blitt vun Abrëll 
bis Juni.

An him schlummeren anscheinend esou 
gewalteg Heelkräften, datt hien och an 
der Medezin benotzt gëtt.
An et gëtt och gesot, datt d’Bieren no 
hirem Wanterschlof no Bärlauch gesicht 
hunn, fir hire Mo, hiren Daarm an hiert 
Blutt ze botzen.
An dowéinst soll hie säin Numm hunn.

De Wëlle Knuewelek ass eng Planz, déi 
liicht mat de Meeréisercher verwiesselt 
gëtt.
D’Meeréisercher sinn awer héichgëfteg, 
an dierfen op kee Fall giess ginn.
Wann een d’Blieder vum Bärlauch 
tëschent de Fangere reift, da richt de 
Bärlauch ganz staark no Knuewelek. 
Sou ënnerscheed hie sech vun de 
Meeréisercher.

De Panewippchen 1/2013
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Wëlle Knuewelek

Foto: Zonki

Wëlle Knuewelek, 

Heckeknuewelek 

Allium ursinum, 

Bärlauch, Ail des ours,

Wild garlic.



Walen an Delfinen héiere ganz gutt.
Si kënne vill verschidde Geräischer vu 
sech ginn

Sou entstinn d’Puptéin vun den Hierken:

D’Loft, déi an der Schwammblos* dran ass, gëtt an den Daarm  gedréckt an 
zwar dohinner, wou de Schissi erauskënnt (After). Sou gëtt de Fësch héich a 
méi déif Tein vu sech an et mengt een, d’Hierke géife pupen.
Dës Téin sinn net peinlech, mä gehéieren zum gudden Toun; se schwätze 
sou mateneen an dat haaptsächlech nuets.

Walen an Delfinen hu sech am Laf 
vun der Zäit un d’Liewen am Waasser 
ugepasst.
D’Form vum Kierper ass oval, déi nennt 
ee stroumlinieförmeg.

Walen héieren am Ultraschallberäich, 
dat si ganz hell Téin, déi de Mënsch 
net méi héiert. Fir d’éischt maache 
se een Toun andeems se Loft duerch 
d’Nueskanäl bei d’Stir pressen, d’Lëpse 
schloen openeen an dëst Signal gëtt no 
bausse geleet .

Trëfft dësen Toun op eppes, gëtt de 
Schall als Echo zréckgeworf an nees 
vum Wal opgeholl, an zwar vum 
Ënnerkiferberäich: do si Fettkanäl, déi 
leeden de Schall weider un d’Ouer a 
vun do aus gëtt d’Gehir „informéiert“.
Sou kënne si sech am Raum orientéieren 
a si mierke genee, wat ronderëm si ass: 
si kënnen d’Gréisst an d‘Form vum Affer 
erkennen a Geforen opspieren.

D’Geräischer vun de Wale sinn och 
wichteg fir mateneen ze „schwätzen“ a 
fir hire Partner ze fannen.

D’Ouermuschel, déi bei de 
Mamendéieren normalerweis vum 
Kapp ofsteet, ass bei de Walen an 
Delfinen net do; sou eng Ouermuschel 
géif jo och beim Schwammen an der 
Stréimung stéieren. Si hu säitlech um 
Kapp kleng Lächer, déi d’Geräischer 
ophuelen.

Walen, Delfinen an Hierken hunn 
eng extra Sprooch fir ënner Waasser 
mateneen ze «schwätzen».

Lauschter d’Walen- an d’Delfinesprooch op

www.whaletalk.de

Wale ginn Téin vu sech, déi 
d’Mënschen net héiere kënnen. 
Dofir brauchen d’Mënsche speziell 
Ënnerwaassermikrofonen an 
Ophuelgeräter.

Aner Téin vun de Wale kënnen 
d’Mënschen héieren, dat ass 
dee geheimnisvolle Walgesang. 
D’Séifuerer hu fréier gemengt, dat 
wier de Gesang vu Mierjongfraen.

*D’Schwammblos ass en Organ vum Fësch, 
dat mécht, datt de Fësch am Waasser 
schwiewe kann.
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Pupen, Klicken, Jaulen, Keimen

Hierken, déi pupen

Walen an Delfinen, déi klicken a päifen

Loftkanal

Loft

Téin
Meloun

Ec
ho

To
un

PUP
PUPPUP

KLICK

KLICK

KLICK



Stell e puer 

Weedenäscht an 

d’Waasser. Schonn 

no e puer Deeg 

schéisse si aus.

Weedeverbreedungskaart
iwwerall, wou et gréng ass, komme Weede vir

Mir sinn zu ganz vill, vun eis gëtt et iwwer 400 Aarten.
Et gëtt der vun eis, déi si just e puer Zentimeter héich, 
anerer wuessen als Straicher an nach anerer gi grouss 

Beem (bis 18 m héich).

Mir si vun alle Lafbeem déi, déi am meeschte verbreet 
sinn: op der ganzer Nordhallefkugel, a Südamerika an 

a Südafrika.

Weeden hunn e grousst Wuerzelgeflecht, dofir gi si 
ugeplanzt, fir en Hang oder en Ufer ze befestegen.

Mir si bal onverwüstlech a ganz zéi: et geet duer, 
einfach en Aascht an de Buedem ze stiechen, dee 

mécht Wuerzelen a wiisst. Wa mer geschnidde 
ginn, schéisse mer séier erëm aus. Mir wuesse ganz 

séier, faulen awer och séier bannendran.

Mir wuessen am léifsten do, wou Waasser ass a 
wou et hell a sonneg ass.

Am Wanter verléiere mer eis Blieder, vum Februar 
un sinn eis Bléien do, d’Miissecher. Jiddferee vun 

eis huet entweder giel männlech Bléien oder 
sëlwreg-gréng weiblech Bléien.

D’Miissecher hunn immens vill Zocker, 
do sinn d’Beien an d’Bommele nom 
Wanter frou. D’Weed ass dem Biber säi 
Liiblingsbam, hiert mëllt Holz kritt hee gutt 
ëmgeluecht fir säin Damm ze bauen.

De Weeden hir Äscht loosse sech gutt 
béien, si geschmeideg an zéi, dat ass ideal 
fir ze flechten. Aus hinne gi Kierf, Miwwel a 
Gelännere geflecht. Weedenhütten a suguer 
Skulpture ginn aus Weedenäscht gebaut.
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D’Weed, die Weide
Botanik

(dat ass d’Wëssenschaft vun de Planzen)

Gebrauch

männlech Bléien
weiblech Bléien

Brochweed

 Bëschweed

Sëlwerweed

Kuerfweed

Brochweed

 Bëschweed  Tra
uerweed  Kuerfweed

 S
ë

lw
e

rw
ee

d



D’Weed ass de Bam vun der Magie 
an der Zauberei an der ënnerer Rou.
Si steet fir d’Göttin Demeter (d’Göttin 
vun der Fruchtbarkeet vun der Äerd).
Ronderëm d’Weed gouf et ëmmer 
Legenden, Soen a Gebräicher.

D’Holz ass ganz mëll a gëtt benotzt fir Këschten, Stiller fir 
Geschir, Wäschklamen, Fixspéin, Zännstëppler, Holzwoll a 
Pabeiermass ze maachen.
D’Holzkuel vun de Weeden gëtt déi bescht Zeechekuel. 
Fréier gouf mat der Schuel Lieder gegierft a Kotteng 
gefierft.
D’Holz gouf beim Hausbau benotzt.
Fréier goufen d’Schof an d’Päerd bei d’Weede gelooss, fir 
sech sat ze friessen. D’Weede si jo ganz séier nogewuess.

An der Schuel an an de 
jonke Blieder vun de Weeden 
ass Salicin, dat hëlleft 
géint Kappwéi, Féiwer an 
Entzündung. 1898 ass doraus 
d’Aspirin entwéckelt ginn.

D’Kelten hunn all Fréijoer d’Fest vun der 
Neigebuert vun der Natur gefeiert a Weedenäscht 
an de Buedem gestach. Déi Äscht hu gläich nees 
ausgeschoss a sinn zu neie Beem ginn.

Am Mëttelalter war d’Weed de Bam vun den 
Hexen, déi Zäit goufe vill Schauergeschichten 
ronderëm d’Wedd erzielt. Den Hexebiesem an 
den Zauberstaf waren aus Weedenäscht.
Mat Wënschelrutten aus engem gegafelte 
Weedenaascht si se op d’Sich no Waasser gaang.

ne
es g

anz vill nei Äscht maachen.

En
g 

Ka
ppweed ass keng extra Aart, mee sou heesche W

eeden,dé
i a

ll J

oer b
is o

p de Stomp ofgeschnidde ginn an dann

Zënter ëmmer war d’Weed bei de Chinesen 
d’Symbol vum Liewensotem Qi (chi). Den Numm 
Qi bedeit Liewensotem a Weed.

Wedd,  Weed, 
Salix, Weide,  
saule, Willow

De 
la

té
ng

es
ch

en Numm Salix kënnt vu salire, = sprangen

(w
el

l s
e 

ganz séier ausschéissen a wuessen)

D
ra

m
fä

ng
er

Ech kréien 
ni Kappwéi!

Bëschweed, Blat a Knospen
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D’Kinnigin vun de Flechtplanzen
mat de Féiss am Waasser 
a mam Kapp an der Sonn

Mythologie

Ba
st

el
 d

ir 
en

aus enger 
Weederutt. Wéi 
et geet, gesäis 
du op der Säit 6.



Am Joer 1977 goufen op Cape 
Canaveral a Florida kuerz 
hannerteneen  zwou Rakéite 
fortgeschoss. Jiddereng vun hinnen hat 
u Bord eng Raumsond: 

de Voyager 1 an de Voyager 2. 

Hier Aufgab: d’Erfuersche vun 
de grousse Planéite vun onsem 
Sonnesystem.

Haut, méi wéi 35 Joer méi spéit hu se 
hier Missioun eigentlech erfëllt. Si sinn 
noeneen laanscht d’Planéite Jupiter, 
Saturn, Uranus, Neptun an och nach 
den Zwergplanéit Pluto geflunn an 
hunn de ganzen Zäit intressant Biller 
a Fuerschungsresultater op d’Äerd 
geschéckt.

Sonnesystem: 
Als Sonnesystem bezeechent 
een all d’Planéite mat hire 
Mounden, déi vun enger 
Sonn ugezu ginn. Fir ons 
sinn dat d’Planéiten: Merkur, 
Venus, Äerd, Mars, Jupiter, 
Saturn, Uranus, Neptun an 
den Zwergplanéit Pluto.

Astronomesch Unitéit: 
Eng Astronomesch Unitéit 
(AU) entsprécht der Distanz 
Sonn-Äerd dat heescht 
149,597870700 Millioune 
Kilometer.

An elo maache si sech op de Wee 
fir eng ganz nei Erausfuerderung. Si 
wäerten elo gläich eise Sonnesystem 
verloossen an an den intergalaktesche 
Raum andauchen. Sou nennen 
d’Wëssenschaftler déi Distanz am 
Weltall, déi tëschent de Galaxien oder 
Sonnesystemer läit.

U Bord vun all Voyager gëtt et eng mat purem 
Gold iwwerzunne Kofferplack, dorobber si 
Geräischer, Musek a Biller opgezeechent. Si 
sollen den Ausserierdeschen Informatiounen 
iwwert d’Äerd an d’Liewen dorop ginn. Sou 
ass ënnert anerem de Gesang vun de Walen 
op der Plack gespäichert.

D’Voyager-Sonden sinn elo zimlech 
genee 18 Milliarde Kilometer vun ons 
ewech a fléie mat enger Vitesse vun 
3,6 Astronomeschen Unitéiten (AU) pro 
Joer, dat sinn ongeféier 500 Millioune 
km/Joer.  
Nach ni gouf et vu Mënschenhand 
gebaute Maschinnen, déi méi wäit vun 
onser Äerd ewech woren.

Jupiter
5. Mäerz 1979
590 Mio km vun 
der Äerd ewech

Saturn
12. November 1980
1,2 Mrd km vun 
der Äerd ewech

Uranus
24. Januar 1986
2,6 Mrd km vun 
der Äerd ewech

Neptun
25. August 1989
4,3 Mrd km vun 
der Äerd ewech

Pluto

Mars
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