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Kenns du den Hans Christian Andersen? Wann net, 
dann awer bestëmmt eent vu senge Märecher! 
Vum 2. Abrëll bis de 6. De- zember gëtt op der 
ganzer Welt fir säin 200. Gebuertsdag en Hans-Christian- An-
dersen Joer gefeiert. 156 Märecher huet dëse groussen Dän 
geschriwwen, donieft nach Romaner, Gedichter an Erzielungen. 
Hien ass dee Schrëftsteller, deen op der Welt am meeschte ge-
lies gëtt a seng Wierker sinn op iwwer 125 Sproochen iwwersat ginn. 
Den Hans Christian Andersen koum 1805 an enger aarmer Famill op d’Welt an 
ass séier räich a bekannt ginn. Hien huet säi Liewe laang vill Reese gemaach a 
war awer ni ganz glécklech an zefridden. 1875 ass hee gestuerwen. Fir säi 70. 
Gebuertsdag gouf eng Skulptur vun him gemaach, déi zu Kopenhagen steet.

Jules Verne
Virun 100 Joer ass de bekannte 
Schrëftsteller Jules Verne ge-
stuerwen. A senge 65 Romanen 
huet hie sech oft mat Wëssen-
schaft an Technik beschäftegt.  
De Jules Verne erfënnt Rakéiten,        
U-Booter a Fligeren, déi et zu senger Zäit nach 
guer net gëtt. Sou ginn 3 Astronaute mat en-
ger Kanoun op de Mound geschoss- Von der 
Erde zum Mond, de Kapitän Nemo fiert an 
engem U-Boot duerch Mier- 20 000 Meilen 
unter dem Meer, de Robur flitt mat engem 
Fliger- Robur der Sieger, 3 Helde seegelen 
an engem Ballon iwwer Afrika- 5 Wochen 
im Ballon  oder de Phileas Fogg reest an 80 
Deeg em d’Welt Reise um die Erde in 80 
Tagen.  Dem Jules Verne seng Bicher (déi a 
vill Sproochen iwwersat gi sinn)  si spannend 
an och witzeg geschriwwen. 

Äiseg Zäiten 
am «natur musée»

Nach bis den 
18. September kënnt 

dir Mammut, 
Wollnashorn a Co 
besiche kommen!

A Spuenien an a          Portugal ass elo eng ganz 

schlëmm Dréchent, déi schlëmmst zënter 60 Joer. 

Op de Felder wiisst keng Fruucht méi an d’Véi 

fënnt an den ausgedierte Wisen näischt méi ze 

friessen. Op verschidde Plaze kréien d’Leit 
d’Drénkwaasser mat Tankween. Vum Weltall 
gekuckt ass déi ganz südlech Halschent vu 
Portugal e bronge Fleck, well alles verdiert ass.Dat kënnt dohir, datt et de leschte Wanter nëm-

men 1/3 souvill gereent huet, wéi soss. Op Pla-

zen huet et zënter Mee 2004 guer net méi ge-

reent. De  Mensch ass awer och Schold un der 

Dréchent; d’Drénkwaasser ass a Spuenie ganz 

bëlleg, och wann et knapp ass. D’Leit sollen elo 

vill méi spuersam mam Drénkwaasser ëmgoen.
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“ROKKO NO”
dat ass Mineralwaasser aus Japan 

-  eng vun 51 Marken op der 

‘Waasserkaart’ vun engem Berliner 

Gourmet-Restaurant  - fir 62 EUR 

de Liter!! Zu New York oder London 

treffen d’Leit sech a ‘Water Bars’. 

Ass et fir de Räis ze kachen, Sorbet 

ze préparéieren oder fir mat an de 

Schoulsak: d’Fro ass net op 

spruddlech, liicht spruddlech oder 

platt, mee: vu wou kënnt dat edelt 

Wässerchen?!
De Problem bei dësem neien Trend: 

déi Fläsche musse vu wäit hir mam 

Fliger transportéiert ginn, woubäi vill 

Energie drop geet. 
Ech proposéieren: Komm mir drécke 

schéi faarweg Etiquetten, pechen 

se op extravagant Designer-

läschen, an halen dës ënnert de 

Krunn (gutt Quellwaasser aus dem 

lëtzebuerger Sandsteen) -  

et gëtt bestëmmt dee Renner.
(De Geschmaach vum Paradäis)

News fir Kids

Hans Christian Andersen

Lies mol rëm Märecher!
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Glécklecherweis sinn ech schonns 
virun e puer Deeg fäerdeg ginn a meng 
Fra huet schonns 4 Eeër an d’Nascht 
geluegt.

Ech mengen, mäin Tunnel ass schonns 
laang genuch. Elo gëtt séier nach en 
Zëmmer gegruewen an da kann ech mech 
och mol 3 Woche vun dem Stress an dem 
Knascht erhuelen.

Wat e Stëbs! Ech si frou, wann
ech endlech mäin Tunnel
fäerdeg gegruewen hunn.

Elo däerf ech och nach Dreckskiwwel spillen
a menge Jonken hire Kack aus dem Nascht 
bréngen. An da sinn déi ëmmer hongereg.

Beklo dech dach net ëmmer! Am 
Moment ass super Wieder a mega vill 
Insekten ënnerwee.

Hues du och schonns d’Valise gepaakt, 
fir an Afrika ze fléien? Dee Reen hei 
zu Lëtzebuerg nervt fuerchtbar!

Hoffentlech kréie mir nach besser Wieder 
ënnerwee fir ons genuch Fettreserven 
unzefriessen, fir datt mir ouni Problem 
iwwer déi schrecklech Wüst kommen, wou 
et guer kee Fudder (Insekten) gëtt.

Dräi Woche méi spéit. Eng Grondschmuewel flitt aus dem Lach mat enger Bull am Schniewel.

Fënnef Woche méi spéit.

2 Grondschmuewelen sëtze virun engem Sandkoup, wou masseg Lächer dra sinn, bei engem Weier.

 
 

Grondschmuewel

 
 

Uferschwalbe, alias

 
 

Riparia riparia

Gewiicht:  
13-14 gr

Gréisst:  
12 cm

Alter: 
 

5-6-Joer

Kanner:  
4-5 Stéck

Ass leider an de leschte Joere 

ganz rar zu Lëtzebuerg ginn,

well se bal keng géi uwenner

bei weieren oder Baache 

fënnt, wou se hiert Nascht dra 

gruewe kann.

Steckbréif:

Wat fir 
ee Reen?

Tunnelbauer
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De Kierper scheed d’Waasser dann 
neess aus an zwar: 

  1,5 Liter am Urin= Pipi, 

 0,5 Liter duerch fiicht    
 Otemloft, déi mer ausootmen, 

 0,3 Liter duerch Schweessen, 

  0,2 Liter am Kacka.

Ouni Waasser 
kann de Mënsch 
net laang 
iwwerliewen, 
ouni Iesse kom-
me mer awer vill 

méi laang iwwert 
d’Ronnen.

Mir mussen all Dag 
vill Waasser an eise 
Kierper ophuelen: 

  duerch Drénken:  
  1,5-2 Liter Waasser 

 duerch d’Iessen, z.B. e 
 säftegen Apel oder eng   
 Orange: 0,6 Liter pro Dag.

Erënner dech! 
An engem Dag muss du, wann s 

du tëschent 7 an 10 Joer bass, 
1 Liter oder 4 Glieser Waasser 

drénken! (Wann s du méi al bass, da 
muss du och méi drénken!) 

Ouni dat fills de dech schlapp a midd, 
kanns dech net konzentréieren an am 
Sport leeft net vill!

Meeschtens spiers de den Duuscht 
net, dofir och drénken, wann s de 
net duuschtereg bass! Huel einfach 

an d’Schoul, op d’Spillplaz, an den 
Auto ... ëmmer eng kleng Fläsch 
Waasser oder e Bidon mat! 

Waart 
net, bis de 

duuschtereg 
bass fir Waasser 

ze drénken!

De Waasserverbrauch vum    
           Mensch
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Beim Schweessen probéiert 
de Kierper déi Wärmt, déi 
zevill ass, iwwert d’Haut 
neess ofzeginn. Duerch 
d’Verdonste vum Waasser 

op der Haut gëtt eis Haut 
gekillt an d’Kierpertemperatur 

geet erof.
Am meeschte schweesse mer ënnert 

de Féiss, den Hänn an ënnert den Äerm. 
Mir schweesse vill, wa mer eis kierper-
lech ustrengen, Sport maachen, wann 
et dobausse waarm ass, wann een 
Angscht huet, wann een zevill Iwwer-
gewiicht huet oder wann ee krank ass a 
Féiwer huet.

E wichtegt Organ an eisem 
Kierper sinn déi 2 Nieren, 
déi de Waassergehalt am 
Kierper reegelen. Duerch si 
fléisst pro Dag (=24 Ston-
nen) 1.500 Liter Blutt, si 

botzen d’Blutt, filteren 
d’Offallstoffer eraus a 

produzéieren den Urin. An der 
Blos gëtt den Urin gesammelt bis se 

voll ass an da verspiere mir den Drang 
op d’Toilette ze goen. Häerz

Nieren

Blos

Arterien a Venen
transportéieren d’Blutt

Schweessdrëps

Schweessdrüs: schéckt 
Waasser un d’Uewer-
fläch vun der Haut fir se 
ofzekillen

Fettschicht: isoléiert a 
polstert d’Schanken

baussegt Hautschicht 
(Epidermis)

Hautschicht 
drënner 
(Liederhaut):
hei gëtt 
d’Kierper-
temperatur 
geregelt

Méi doriwwer 

fënns du am «De 

Panewippchen» 

N°68, 1/2004

Opgepasst: 
- Wann ee laang an d’Sonn geet, 
muss ee vill drénken. Beim Son-
nebrand verléiert de Kierper vill 
Waasser, fir d’Haut ofzekillen.

De Sonnebrand absolut vermeiden!
- Besonnesch vill drénken, wann et 

waarm ass! Erënner deng Bomi an däi 
Bopa drun!
- Duerchfall ka ganz geféierlech sinn, 
besonnesch fir kleng Kanner: si riskéieren a 
kuerzer Zäit esou vill Waasser ze verléieren, 
datt se dodru stierwe kënnen.
- Am Schlofzëmmer soll d’Loft net ze dré-
che sinn, am beschte bei oppener Fën-
ster schlofen an net bei waarmer, dréche-
ner Heizungsloft, da verbraucht de Kierper 
nuets zevill Waasser, fir d’Otemloft unze-
fiichten.

5



Meschen

Verschidde Flëssegkeete 
kann ee fierwen, anerer net! 
Ueleger huele keng Liewens-
mëttelfaarf un. D’Faarf ka 
sech net am Ueleg ausbree-
den. Probéier aus, wat mat 

der Faarf am Waasser geschitt!

Du brauchs: Liewensmët-
telfaarf, e Glas, e Läffel an 
Ueleg.

A lass: schëdd e bësse 
Waasser an de Becher. Dono 
gëss de Ueleg derbäi. Déi 
2 mësche sech net! Lo gëff 

e puer Drëpse Faarf 
dran. Sie schwam-
men op der Ueleg-
schicht. Wann s de 
elo mat engem Läffel 
d’Faarf  an d’Waas-
serschicht erofdrécks, 

verleeft se direkt a 
mëscht sech mam 
Waasser!

Du 
brauchs: Dëppercher, Ue-

leg, eng Schuel mat Waasser, e Pinsel, 
Gouache, Pobeier.

A lass: Verdeel 
déi Faarwen, 
déi s du 
brauchs an den 
Dëppercher. 
Vermësch all 
Faarf mat e 
bëssen Ueleg.

Huel e bësse Faarf op de Pinsel a looss 
se op d’Waasser an der Schuel drëp-
sen. Maach dat nämlecht mat deenen 
anere Faarwen. Verdeel se ganz virsiich-
teg, datt e Muster entsteet.

Lee ganz douce e Blat Pobeier op 
d’Faarf. Zéi et da lues erof. Lee de Po-
beier, fir ze dréchnen, op eng riicht Plaz. 

Maach 
nach mat 
anere 
Faarwen 
anere Po-
beier. Aus 
dem Pobeier 
kanns du 
Geschenk-
pobeier, 
Enveloppen, 
Collagen, 
Bréifpobeier, 
... fabrizéie-
ren.

Du brauchs: 800 
Gramm rout Uebst (Äerdbier, Ham-

bier, Kréischelen), 800 Milliliter Waasser, 
4 Iessläffelen Pudderzocker, 1 Iessläffel 
Jus vun enger Zitroun, 2 Iessläffelen Mai-
zena, 2 Iessläffelen Ram.

Sou geet 
et: Wäsch 
d’Uebst a 
schëdd 
et an eng 
grouss 
Kasserol. 
Schëdd 
d’Waasser, 
den Zocker 
an den Zi-

trounejus derbäi. Looss et opkachen an 
dann nach 10 Minutte weiderkachen. 

Réier de Mai-
zena an enger 
Jatt mat e bës-
se Waasser op 
a schëdd en 
an d’Zopp, fir 
datt se e bësse 
méi déck gëtt. 
Looss d’Zopp 
ofkillen a setz 
se dann e puer Stonnen an de Frigo. Iers 
de se zervéiers, réiers de d’Ram drën-
ner. Am beschte 
schmaacht 
dës Zopp 
äiska!.

..

Du brauchs: en Teller mat Ko-
rinthen, Waasser, e Glas.

A lass: Huel e puer Korinthen 
an d’Hand: si sinn dréchen 
an zimlech haart. Lee se an 
d’Glas. 
Schëtt 
d’Glas voll 
mat Waas-
ser. Réier 

d’Korinthe 
gutt a looss se 

da stoen. No onge-
féier 3 Stonne sinn 

d’Ko-
rinthen 
déck.
Firwat? 

Zocker suckelt Waasser 
op. Zelle brauche Waas-
ser, dat se vu ronderëm 
opsuckelen. Korinthenzel-
len hu vill Zocker an deen 
huet d’Waasser aus dem 
Glas opgesuckelt.

,

Marmor,eierte  Pobeier

Rout ZoppZocker a Waasser

experimenteieren         bastelen         kachen        bastelen        rateselen         bastelen         spillen
..,

kniwwelsaiten
..
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Du 
brauchs: glaten 

Zeechepobeier, Schalimoen, Gouache, 
en décke Pinsel.

Réier der déi Faarwen, déi s du brauchs, 
mat vill Waasser un. Dann drëps mam 
décke Pinsel d’Faarf op de Pobeier  a 
blos se direkt mat engem Schalimo au-
serneen, no uewen, zur Säit, ...

Erfann Blummewisen, Ënnerwaasser-
landschaften, ...  

Du brauchs: 1 Becher mat 
Waasser pro Spiller, Sch-
nouer, en alen Dësch.

Stréck un all Becher eng 
Schnouer, déi méi laang ass, wéi den 
Dësch. Stell d’Becheren op dat eent 
Enn vum Dësch. D’Spiller stelle sech un 
dat anert Enn vum Dësch an op ‘lass’ 
probéiert jiddfereen esou séier wéi 
méiglech säi Becher bei sech ze zéien. 
Weem säi Becher emfällt, ass verluer.

Du brauchs:
e Becher mat Waasser, 4 
Bläistëftsfaarwen, eng Stoppauer.
Du klemms der ënnert all Aarm an      
tëschent all Daum an Zeigefanger eng 
Faarf. Da probéierst de de Becher sou 
séier wéi méiglech auszedrénken. Ee 

Kolleg stoppt d’Zäit. Wann s 
de sabbels, da gëtt et 
e Strofpunkt. Ee spillt 

nom aneren. Wee säi Glas 
am séiersten eidel huet ouni 

ze sabbelen, deen huet 
gewonn.

Blosbiller
..Ratsel

Du brauchs: 1 Stréihal-
lem, 1 Glas Waasser.
A lass: Stell de Stréihallem 
an d’Glas a suckel Waasser un. Hal séier, 
nach bal am Mond, de Stréihallem 
uewen zou an huel en aus dem Waas-
ser.

Leeft d’Waasser eraus? Nee, et leeft 
eréischt eraus, wann s du de Fanger 
erofhëls.
Firwat? De Fanger op der Öffnung 
mécht de Loftdrock, deen uewen op 
de Schalimo dréckt, méi kleng. An esou 
ass de Loftdrock vun ënnen méi grouss, 
wéi dee 
vun uewen. 
D’Waasser 

bleift 
am 
Stréi-
hal-
lem.

Du brauchs: 1 Stréihallem, 1 Fläsch 
Waasser, Plastillin.
A lass: Stiech de Stréihallem an d’Fläsch. 
Form eng Wurscht aus dem Plastillin an 
dréck se ronderëm d’Öffnung vun der 
Fläsch bis d’Fläsch loftdicht zou ass. 
Probéier mam Stréihallem aus der Fläsch  
 ze drénken.

An? Ellen, gell, du kriss keng 
Drëps Waasser eraus!

Firwat? Beim Suckelen zitt een net 
d’Waasser no uewen, mee et hëlt 
een d’Loft aus dem Stréihallem. 
Doduerch gëtt de Loftdrock 
méi kleng. A well den Drock 
vun der Loft dobaussen nach 
op d’Waasser dréckt, klëmmt 
dat am Stréihallem erop. Well 
d’Fläsch awer hei mat Plastillin 
zou ass, ka kee Loftdrock vu 
baussen op d’Waasser wierken. 
Dofir kann et net 
eropklammen.

Du brauchs: 1 Eemer mat Hänk, Waasser.

A lass: Fëll den Eemer hallefvoll mat 
Waasser.
Dréi en an engem grousse Krees ronde-
rëm, sou wéi op der Zeechnung.

Gëss de naass? Nee, och wann den 
Eemer kuerz op der Kopp steet, schwappt 
d’Waasser net iwwer!
Firwat? D’Zentrifugalkraaft (d’Fléikraaft) 
dréckt d’Waasser am Eemer géint den 
Eemerbuedem. Suguer, wann s de méi 

lues géifs dréinen, giff d’Waasser net 
iwwerschwappen!

13
14

15

An dësem Panewippche fënns 
du d’Léisungen fir dëst Rätsel!

1
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4
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8 9
10

11

12

1
2

3
4

13
14

15

5
6

7
8

9
10

11
12

Eemer-

karussell

,
Decken 
Duuscht!

Waasser-

spiller

kniwwelsaiten
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Am Mëttelalter haten déi 
besser Leit en eegene Stull mat 
engem Lach dran, oder si hunn 
einfach an den Eck vun hirem 
Palais hannert déi deck Rideau 
hir Kommissioun gemaach. 
De ‘gewéinleche Pak’ huet de 
Knascht (Ofwaasser + Dreck) 
einfach aus der Fënster an d’Strooss ge-
häit! Och d’Flëss déi laanscht d’Stied an 
d’Dierfer gelaf sinn, ware ganz beléift, fir 
den Dreck lasszeginn – an och fir 
d’Drénkwaasser erauszeschäffen!

1769 sinn déi éischt ‘Water Closets’ 
mat Waasserspülung aus En-
gland eriwwerkomm, mee 
dee gudden ale Pots-
champ war nach laang 
am Déngscht! Wéi de 
Plumpsklo / Donnerbalken 

aus dem Haischen (dat 
mam Häerz an der 

Dir) bis duerch 
eng richteg Toi-
lette mat Waasser 

ersat 
ginn ass; wéi 
dunn déi 
Toilette vun 
hannen am 
Gaart bis 
eran an 
d’Haiser a 
souguer bis 
an d’Bued-
zëmmer 
koum, a 

wéi dunn an 
all Haus an 
Appartement 

net nëmme méi eng, mee 2 oder sou-
guer 3 där Bued-
zëmmeren an Toilettë stoungen – dunn 

hat de Potti ausgedéngt!

An d’Toilette vun haut? E flot-
ten Design, dem Kierper uge-
passte Sëtzformen, den Deckel 

hieft sech mat Hëllef vun Hydrau-
lik automatesch, den Toi-
lettebrëll ass schuckeleg 
virgeheizt, eng Waarm-
waasser-Dusch fir nom 
Geschäft, e Föhn fir 
den Aller-wäertesten ze 
dréchnen, en Ofloftab-
sauger, .. a wann een 
opsteet funktionnéiert 
d’Spülung ouni ‘ze zéien’. 
Dat gëtt et alles!!

Fir déi, déi kee 
Latäin kënnen: Wou 
geet et hei op d’Toi-

lette?

Bei 
de Réimer haten 

d’Leit kee Buedzëmmer do-
heem. An all Stad gouf et öffent-

lech Bieder: do konnt ee sech am 
Kalbad oder am Waarmbad wäs-
chen, et konnt ee sech masséiere 

loossen a suguer Sport 
dreiwen. 

De 
gewéinleche Pak, 

domat sinn déi ganz 
normal Leit ge-

mengt!

 
Déi 

éischt 
Toilette 

ware sécherlech e Lach am Bue-
dem… am beschten duerno zouges-
chäert (wéi bei de Kazen och). 
Dat ass och kee Problem – soulaang 

net zevill Mënschen an Déie-
re beienee wunnen, 

iessen a kacken. 

Ubi est conclave 
necessarium?

Scho bei den ale Réimer 
gouf et Toiletten: sou Plazen hunn net 
nëmmen dozou ge-déngt, fir sech ze 
erliichteren, mee och fir mateneen ze 
poteren a sech an der Gesellschaft ze 
ameséieren. Sou 20 Leit souzen do am 
Krees op engem Marmortroun mat edel 
geformten Aarmlehnen. Dacks waren 

dës ‘Latrinen’ niewt den öffentle-
che Bieder installéiert: sou konnt 

d’Ofwaasser vun de Bieder fir 
d’Toilettespülung benotzt ginn.
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Een Drëttel 
vum Waasser, 
wat mer ver-
brauchen (d.h. 

verknaschten) 
geet d’Toilette erof. Dat sinn ongeféier 
50 Liter op de Kapp – all Dag! 

Et geet och anescht!

Fir eise Kacka erofzespullen, misste mer 
eigentlech kee proppert d’Drénkwaas-
ser huelen – Reewaasser wat um Daach 
opgefaangen an a Sammelbehälteren 
gelagert gëtt, mécht deen nämmlech-
ten Déngscht. Oder d’Ofwaasser aus der 
Dusch.

Vakuum-Toilette, mat enger Ënner-
drock-Pompel, wéi z. B. am Fliger ver-
brauche ganz wéineg Waasser (dofir 
awer Elektresch!).

Net ganz ökologesch 
sinn d’Dixi-Toiletten, 
dachs op Chantie-
ren, Dëppefester oder 
Concerten: och wa se kee 
Waasser verbrauchen; do ass vill Chimie 
am Asaz fir de Krankheetskeimer 
an dem Geroch meeschter ze ginn. 

Dréchentoiletten a Kompost-Toi-
letten hunn de Virdeel datt se och do 
kënnen opgestallt ginn, wou keng Waas-
serleitunge lafen. Iwwert de ‘Koup’ kënnt 
e Grapp voll Seemiel oder Äschen – fir 
de Gestank lasszeginn. 
Hei ass 
et wichteg, datt dat 
flëssegt (= de Pippi) 
an dat fest (= de 
Kacka ) getrennt age-
sammelt gëtt (No-
Mix-WC, Trenn-
toiletten).

Vum einfachste Modell 
dobaussen am ‘Hais-
chen’ bis zur High-Tech-Toilette doheem 
am Appartement: dës Systemer erla-
ben et net nëmmen, (proppert Drénk-) 
Waasser ze spueren, mee och de Pro-

blem 
vum 
Ofwaas-
ser gëtt 
deelweis 
geléist. 
Et gëtt 
manner 
Waas-
ser ver-
knascht 
a Krank-
heete 
kënne 
verhën-

nert ginn. Schéi getrennt (flësseg – fest) 
opgefaang a richteg behandelt a 
laang gelagert (fir Krankheetskeimer, 
Medikamenter an Hormonen ewech ze 
maachen) kann eis ‘Mëscht’ voller Nähr-
stoffer als wäertvoll Düngemëttel agesat 
ginn. 

A fir déi, déi lo mengen sou Toilettë 
wieren nëmmen eppes, fir an der afri-
kanescher Brousse: an der Primärschoul 
‘Wingert’ zu Schëffleng funktionnéiere 
Pissoiren ouni Waasser! Do verhënnert 
eng extra Flëssegkeet 
am Siphon, datt Ge-
stank entsteet (natier-
lech nëmmen, wann 
een d’Lach och ge-
réit!!)

bei der Vakuum-
toilette gëtt dat Ganzt 

an eng Këscht gesuckelt, 
dat mëscht ee lëschtegt 

Geräisch ...

ökologesch 
dat heescht gutt fir 
d’Natur an d’Ëm-

welt

De Siphon ass 
de Rouer, wou alles 

erofleeft.

Vakuum-Toilette Dréchentoilette Komposttoilette No-mix-Toilette Komposttoilette

Kompost

Toilette
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Libellen hunn e laangen, dën-
nen, wonnerschéi liichtend-faarwege 
Kierper, 2 Puer laang Flillécken a 
risegrouss Aen, mat deene si extragutt 
gesinn!
Keen Insekt ka sou gutt fléien, wéi si; 
alt bis zu 56 Kilometer an der Stonn. 
D’Libelle kënne wéi en Helikopter an 
der Loft stoë bleiwen.

D’Libelle liewe bei Weieren, Séien 
oder Flëss, do wou d’Waasser net déif 
ass a vun der Sonn gutt duerchliicht 
gëtt a wou  Waasserplanze stinn.
Si frupse Mécken, Matten, Harespelen 
a Mustiken. 

Libelle gesäit ee vu Mee bis Sep-
tember. Och wann eng eenzel Libell 
nëmme 4-6 Woche flitt (vun dem Mo-
ment un, wou se aus der Larv klam-
men, bis se stierwen).   

Aus den Eeër klammen d’Larven. 
Si liewe verstoppt, meeschtens am 
Waasser, ënnert Wuerzelen oder Äscht 
vu Waasserplanzen. D’Larve bleiwen 
da meeschtens ongeféier 2 Joer do 
bis se un enger Planz aus dem Waas-
ser klammen an déi erwuesse Libell 
aus der Larv erauskrécht. Larven iesse 
Waasserinsekten a Kauzekäpp.

Fir Kanner ze kréien, krämpt de 
Männchen sech am Fréijoer hannert 
dem Weibche sengem Kapp fest an 
diebelt säi Kierper no vir. D’Weibchen 
diebelt säi Kierper och no vir, bis wid-
dert de Männchen.Dat Hochzäitsrad 
gesäit aus wéi en Häerz. Dono stécht 
hatt am Waasser mat sengem «Lege-
rohr» e Lach an de Still vun enger 
Planz a leet seng Eeër dodran.  

Do sinn ech 
jo verblend!

Ee 
Gléck, datt 

déi keng Vullen 
iessen!

Bei eis geet 
dat awer ganz 

anescht!

Déi gréisst bekannte Libell ass ee Fossil aus 
Amerika. Hir Flilleke waren zesumme 60 cm 
laang.

An enger Kuelegrouf an England gouf 700 
Meter ënnert dem Buedem d’Fossil vun en-
gem Libelleflillek fonnt. Dës eelste bekannte 
Libell huet virun 300 Millioune Joer gelieft an 
hir Flilleke waren 20 cm laang, méi wéi all 
Libell, déi haut lieft!
  

Fréier hu Schwärm vu Mini-Mustiken 
d’Kéi op der Wiss futti gepickt. D’Leit 
hunn déi kleng Insekten awer net 
gesinn, mee just d’Libellen, déi ronde-
rëm geflu sinn. Si hunn da gemengt, 
datt d’Libellen d’Kéi gepickt hätten 
an hu se Siwestécher genannt. Et gouf 
dunn e Spréchwuert, dat sot: wann ee 
7 mol vun enger Libell gepickt gouf, 
da stierft een!

Op Lëtze-
buergesch 

heeschen d’Libel-
le Siwestécher! 
Keng Angscht! Li-

belle picken 
net!

1

2

3

4

1

2

3

4

Siwestécher
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 all d‘Waasser op der Äerd:150 Liter 
(Buedbidden)

dovunner 
Séisswaasser: 
4,2 Liter

dovunner 
Äis: 3,2 Liter

Grondwaasser: 
1 Liter

dovunner Drénkwaasser: 
0,014 Liter (Schnapsglas)

Stell dir mol fir:

ohh!!!

ups!!!

 Eis Äerd ass de bloe Planéit!

Ma dann hu mer jo masseg Waasser fir ze 
drénken! 

Oh neen, do gëtt et ee Problem: 
97% vum Waasser ass Salzwaasser an net 
fir Drénkwaasser ze benotzen 
2% vum Waasser ass Äis 
just manner wéi 1% vum Waasser op der 
Äerd ass Séisswaasser a ka fir Drénkwaasser 
benotzt ginn! 
D’Mënsche bestinn och zu 3/4 aus Waasser. 
A well si stänneg Waasser verléieren (kuck 
Säit 4&5), musse si och stänneg drénken, 
soss erdiischtere si. 

Also ass d’Drénkwaasser dat wichtegst 
Liewensmëttel! 

Genee, d’Drénkwaasser ass méi wäertvoll 
wéi Gold! 
 
Wou ass dann elo de Problem? Ech hat 
nach ëmmer genuch ze drénken! 

Net op der ganzer Welt gëtt et genuch 
proppert Drénkwaasser! 1,3 Milliarde 
Mënschen hunn net genuch proppert 
Drénkwasser. Besonnesch an Deeler vun 
Afrika an Asien ass d’Drénkwaasser vill 
verknascht. Mat dem Waasser dierften d’Leit 
sech net emol d’Zänn wäschen! All Joer 
stierwe 5 Millioune Mënschen, well se vu 
knaschtegem Drénkwaasser krank ginn! 
 
Wat hu mir et awer gutt hei! 

 Jo, mir hu genuch Drénkwaasser a bei 
eis gëtt d’Qualitéit vum Drénkwaasser 
regelméisseg nogekuckt. D’Gemengen 

huele reegelméisseg Prouwen an droen 
déi an de Labo vun der Waasserwirtschafts-
verwaltung wou dann d’Drénkwaasser 
kontrolléiert gëtt. D’Waasserwirtschaftsver-

waltung mécht nach Stéchprouwen 
derbäi. 
 
Firwat ginn déi Kontrollen dann elo 
genee gemaach? 

Ma, fir sécher ze sinn, datt keng Keimen 
oder Gëfter am Drénkwaasser sinn, déi 

d’Leit kéinte krank maachen. 
 
Wat kann dann do am Waasser fir 
Schlëmmes sinn? 

Eng grouss Gefor fir d’Drénkwaasser sinn 
d’Nitraten an d’Phosphaten. D’Nitrate si 

Stoffer déi duerch cheemeschen Dünger 
a Piff op de Felder an d’Waasser geroden. 
Zevill Nitrater kënnen am Kierper vum 
Mënsch an dat gëftegt Nitrit ëmgewandelt 
ginn dat suguer Kriibs maache kann.
Phosphate geroden mam Ofwaasser an 
d’Waasser a kommen haaptsächlech 
aus de Wäschmëttelen. Et kënnen 
awer och aner geféierlech Stoffer an 
d’Waasser kommen duerch d’Sprëtze vu 
Planzeschutzmëttelen an Onkrautvernichter. 

Eng aner Gefor si Bakterien. Dat si kleng 
Mikroorganismen, déi een nëmmen ënnert 
engem Mikroskop ka gesinn. verschidde  
Bakterie kënne beim Mënsch Bauchwéi a 

Mokrämp maachen. 
 
Wann d’Waasser dann elo 
net propper as, wat gëtt da 
gemaach? 

Et gëtt da Chlor an d’Waasser 
geschott, dee mécht d’Bakterie futti. 

D’ Mënsche sollen dann och d’Waasser 
10 Minutten ofkachen,
 ier se et drénken. 

 
Mee net nëmmen eist 
Drénkwaasser soll propper sinn. 

Och d’Waasser an eise Baachen a Flëss 
gëtt kontrolléiert, ob et propper ass. 
Komm, mir gi mam Monique vun der 
Waasserwirtschaftsverwaltung Waasser 
an eng Baach testen. 
… 

 
Ma, well 3/4 vun der Äerd Waasser ass!

Firwat blo?

Dünger a 
Planzeschutzmëttel

Nitraten
Onkrautvernichter

Phospaten

Industrie-
ofwaasserHaushalts-

ofwaasser Kläranlag

Grondwaasser

Nitraten
Floss

Bakterien

Proppert Drénkwaasser?!
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… De Panewippchen an de Pit hu sech op engem net 
reenereschen Dag mam Monique vun der Waasserwirtschafts-
verwaltung op de Wee bei eng Baach gemaach, am Gepäck 
Gummisstiwwele bis un den Hënner, Gummishänsche bis un 
d’Schëlleren, e Sift, e Filet aus Plastik (Kächer) an eng Plastiksfläsch.

Nodeems d’Monique an d’Baach 
geklomm ass ouni dranzefalen, sicht 
hatt sech eng Plaz, wou et net ze déif 
ass fir säi Filet mat de Féiss unzehalen 
a fir där klenger Déiercher anzefänken, 
duerch déi mer dono erausfanne 
kënnen, ob d’Waasser lo propper oder 
knaschteg ass. D’Monique kennt déi 
gutt Plazen, wou si sech verstoppen, 
nämlech ënnert de Steng an och un 
Äscht, déi vun de Beem an d’Waasser 
hänken an eng gutt Upak sinn. Wann 
een déi lo lues ofreift, da ginn déi 
kleng Déieren an de Filet gespullt, 
well d’Monique huet sech géint 
d’Stréimung gestallt.

Waasserprouwen aus der Baach

Hatt sicht sech dann och 8 verschidde 
Plazen, wou hatt asammele geet, well 
déi eng Déiercher si méi op rouege 
Plazen an anerer sinn am Tumult vum 
oppene Waasser, do wou se sech méi 
schwéier upake kënnen. Verschidden 
där Déiercher hu sech och aus klenge 
Steng a Sand eng Hüls, also en Haus 
gebaut, wou se dra wunnen.
 
Dono schëdd d’Monique alles, wat am 
Filet ass an de Sift, wou hatt da gutt 
gesäit, wat hatt gefëscht huet. De Sift 
mat den Déiercher gëtt am Waasser 
gespullt an da gëtt alles an eng 
Plastiksfläsch gefëllt. Am Labo  ginn di 
Déieren ënnert der Lupp ënnersicht. 

12



gutt Waasser:
Köcherfliegenlarven an 
Eintagsfliegenlarven weise 
gutt Waasser; Steinfliegen-
larven weise ganz gutt 
Waasser.  

Köcherfliegenlarven

 Eintagsfliegenlarve

Bachflohkrebs

Hei erkennt een da ganz 
genee, wat alles an eiser Baach 
ze fannen ass. Do ginn et déi 
kleng Asselen, Schleeken, 
Bluttsëffer, Kächerméckelarven, 
Eintagsfliegenlarven, rout 
Moustiqueslarven, …  
D’Monique erklärt eis, datt 
d’Waasser propper ass, wa 
bestëmmten Zorte vun Déiercher 
am Waasser liewen. Déi, déi ganz 
empfindlech op Knascht (wéi z.B. 
aus Toiletten oder Fabriken) sinn, 
ginn direkt futti, wann et hinnen zevill 
knaschteg ass. Wann déi sensibel 
Déiercher net an eiser Waasserprouf 
ze fanne sinn, dann ass d’Qualitéit 
vum Waasser schlecht.  

Oh, ech mengen dat ass alles net 
esou schwéier! Et muss een et just 
wëlle maachen. 
Ob jiddferfall passe mir elo an 
Zukunft besser op, fir datt eist 
Waasser nach méi propper gëtt!

Wat kënnen d’Mënschen da 
maachen, datt d’Waasser net 
verknascht?

-Keen Dreck 
an d’Waasser tippen
 
-Keng Offäll an der 
Landschaft trëlle loossen 
-Seefen a Wäschmëttel huelen, déi net zevill schaimen; an net méi wéi néideg!

 
-Sech net mat Ueleg oder Creme areiwen, ier se schwamme ginn 

-Am Wanter kee Salz streeën dobaussen
 
-Spuersam mam 
Waasser ëmgoën, well 
gebrauchte Waasser ass knaschtegt 

Waasser.

Oh, villes! Hei e puer 
Beispiller:

schlecht Waasser:
Egelen, Wierm a 
Schleeke weise schlecht 
Waasser; Zuckmücken-
larven (rout Wierm) weise 
ganz schlecht Waasser.

Libellenlarve

Steinfliegenlarve

  Wasserkäferlarve

Strudelwurm

Stelzmückenlarve

Blutegel
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Léiwe Panewippchen,

 
Mir sinn de Blibb an de Blubb vum bloe 
Planéit Blu-Blibber, wou alles genee sou 
ass, wéi bei dir op der Äerd. Sou wéi bei 
iech hu mir Sonn, Waasser, Beem, 
Déieren... 
Mir hunn awer lo gesinn, datt dir och sou 
schlecht mat ärem Waasser ëmgitt, wéi 
mir viru 400 Joer. 
Dofir schreiwe mir dir, léiwe Panewip-
pchen, wells du sou e gudde Frënd 
vun de Kanner bass. Du kanns si séier 
léieren, op d’Waasser opzepassen an 
d’Kanner kënnen dann deene Groussen 
dat séier weidersoen.

Mir wunne bei enger Quell, déi dann 
eng Baach gëtt an dono an e klenge 
Séi leeft, net wäit vun eisem Haus. Dat  
Waasser ass e richtege Kado, well mir 
kënnen eist Drénkwaasser do huelen, 
fëschen, schwammen, mam Rudderboot 
fueren... Et kommen och immens vill 
Déieren dohi fir ze drénken an ze rasch-
ten. Et ass lo erëm eng wonnerschéi 
gréng a propper Plaz, mee viru 400 Joer 
war dat bal ganz schlëmm fir eis aus-
gaang.

Normalerweis këmmeren ech mech 
ëm alles hei am Haus an dobaussen. 
Mäi Brudder Blubb passt do awer net 
esou gutt op, him ass dat e bëssi egal, 
sou wéi ville Leit. Enges Dags hunn ech 
misste  bei meng al Frëndin Ribbli, si war 

ganz vill krank. Ech hu si versuergt bis 
et hier besser war. Dem Blubb hunn ech 
alles erkläert, wou e misst oppassen:

- keen Dreck, Ueleg oder gëfteg 
Saachen an d’Toilett schëdden, dat leeft 
alles an t’Baach
- de spuersame Knäppchen drécken, 
wann en op d’Toilett geet
- wann e Krunn drëpst, muss een en on-
bedéngt flecken, well soss verléiere mir 
vill Waasser (wann all Sekonn eng Drëps 
fällt, da sinn dat scho 17 Liter am Dag!)
- beim Zännwäschen de Krunn net lafe 
loossen, léiwer e Becher mat Waasser 
fëllen
- léiwer duschen, wéi sech an enger 
voller Buedbidde wäschen
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- d’Reewaasser a Fässer opfänken a ver-
suergen, fir dobaussen ze netzen an den 
Auto ze wäschen

- d’Wäschmaschinn an d’Spullmaschinn 
nëmmen ufänken, wa se ganz voll sinn, 
an net zevill Seef dra schëdden!

Wéi ech endlech no 5 Joer erëmkomm 
sinn, (jo et war schonn e bessi laang) do 
hunn ech eist Doheem net méi erëm-
kannt. Et war richteg onheemlech. Net 
nëmmen eist Haus war knaschteg! Och 
de Séi war ganz mickreg kleng an huet 
fuerchtbar gestonk an et war näischt 
Grénges méi wäit a breet. Keng Quell, 
keng Blumm, keng Wiss, kee Bam, keng 
Déieren... alles ellen a verdréchent. 

Am Haus luch de Blubb a séngem Bett. 
Hie war och ganz krank ginn duerch dat 
knaschtegt Waasser wat e gedronk hat.

Ech hunn du misste kucken, ob nach ier-
gendwou proppert Waasser wier, fir alles 
nees gutt ze man an net selwer krank 
ze ginn. Et huet vill Méi kascht, an huet 
grad mol 400 Joer gedauert, bis alles 
nees an d’Rei komm ass - well alles ma-
tenee verbonnen ass... Dat geet nëmme 
lues a lues a jiddferee muss hëllefen!

Dofir: et huet ee besser virdrunn opze-
passen, wéi dono ze flécken.

  
Also passt op äert Waasser op, et ass 
dat Wäertvollst, wat der hutt.

PS: Ech schécken dir och 2 Biller mat 
vun eis doheem, fir datt s du gesäis, wéi 
dat deemols bei eis ausgesinn huet. Fro 
d’Kanner, fir di zwee Biller mateneen ze 
verglaichen an di grouss Ënnerscheeder 
an de Biller ze fannen! Du wäers gesinn, 
wéi séier si erauskréien, wat do lass ass!

Äddi Panewippchen,

de Blibb an de Blubb 

d’Opléisung fënns du am 
nächste Panewippchen
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FËSCH-CHIRURG

MC KÄER

ÄIS-SKULPTUREN
AQUATOPOLIS

VULLEKLINIK

16


