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Abrëll-juni
am `natur musée´

Wat man an der Vakanz?

Kënnt Dir Iech eng Welt ouni Faarwe virstellen? Neen, 
domadder ass net eng Welt gemengt, wéi se sech op 
ale Fotoen oder der Schwaarz-Wäisser-Tëlee presentéiert, 
well Wäiss, Schwaarz a Gro sinn op iergendeng Manéier 
jo och Faarwen. Mä wat ass dann iwwerhaapt eng Faarf? 
Si se nach do, wa mir d’Aen zoumaachen? Guer net esou 
einfach, heidrop eng séier Äntwert ze fannen.
Déi nei Ausstellung „Farbenfroh“ am ‚natur musée‘ seet 
Iech elo firwat. E flotte Parcours duerch d’Reeboufaarwe 
Violett, Blo, Gréng, Giel, Orange a Rout an en Ausfluch 
bei Wäiss a Schwaarz léisst Iech d’Faarwewelt 
entdecken. Dir wäert gesinn, wéi d’Faarwen entstinn, 
wéi mir se gesinn a wat se bewierke kënnen.

Et ass Vakanz, wonnerschéint Wieder, an 
dir hutt Loscht eppes ze ënnerhuelen? 
Hei sinn e puer Tipps fir mat der Famill 
an de Frënn:

Spilltour am Park Le’h zu 
Diddeléng 
fir Kanner tëschent 6 an 12 Joer
hei kënnt dir op engem Parcours 
vun 1,5km an 11 Etappen d’Natur 
entdecken an Diddeléng a seng 
Geschicht kenne léieren.
D’ganzt Joer iwwer. 
Info um Telefon: 516121-1

Klammparcours an de Beem
Fir all déi, déi gär Tarzen spillen, gëtt et 
super Klammtier an de Beem:

«Park Le’h Adventures» zu Diddeléng.
Vu 4 Joer un. Info: www.aventure.lu

Abenteuerpark «Indian Forest» zu 
Veianen am Bildchenbësch. 
Vu 5 Joer un. Info: www.vianden-info.lu

Park d’aventures «adventure Island» zu 
Iechternach.
Info: www. adventure-island.lu

Buerféiss-Pad
zu Medernach beim Camping «Auf 
Kengert».
Trëppelt buerféiss iwwert e Wee, deen 
aus verschidde Materialie gemaach ass, 
wéi Sand, Bamschuel,
Gras, Steng, …  
Ongeféier 745 m laang.
vum 1. Mee bis 
30. September
Info: 
www.medernach.info

LIESEN - MOLEN - SPILLEN - RÄTSELEN
Eng Geschicht iwwert den Ip, e jonken, wäisse Papagei, 
dee faarweg gi wëll ... Kanns du him dobäi hëllefen?
E Molbuch mat Text 
an Audio-CD 
op Lëtzebuergesch.

Format: 21x26 cm
16 Säiten
Nico Brettner
Editions Schortgen
ISBN: 978-2-87953-079-6
Präis: 9,95 Euro

D’Geschicht vum Johnny, e Jong, deen d’Faarwen héieren an 
d’Téin gesi kann … Op Franséisch.

Format: 22x32 cm
32 Säiten

Massin a Laure
Gallimard Jeunesse
ISBN: 2-07-055843-6

Eng afrikanesch 
Geschicht iwwert 
«faarweg Mënschen».
Op Däitsch.
Format: 23x23 cm
32 Säiten
Jérôme Ruillier
bohem press
ISBN: 3-85581-425-2

E klengt Zebra a 
vill grouss Froen.
Op Däitsch.
Format: 22x29 cm
32 Säiten
Max Huwyler an 
Jürg Obrist
Atlantis
ISBN: 
978-3-7152-0581-6

Dëse 
Piano kanns du an 

der Ausstellung am Musée 
bewonneren!
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Text: S. Hagen, P. Michaely



So Jerry, weess 
Du wat ech gëschter 

am “Panewippchen” 
gelies hunn? Nee Micky, mä 

du wäerts mir et 
awer gläich soen.

Gräifvulle  gesinn 
anscheinend onse Piss 
an dofir fanne se ons 

ganz séier.

Egal wat, däi 
“Panewippchen “ 

schéngt jo dat lescht 
Revolverblat ze sinn. 
Just mir Mais gesinn déi 
ultraviolett Luucht, 

déi vun onsem Piss 
reflektéiert gëtt.

Pass op Jerry!

Endlech! Et gëtt 
héich Zäit, well ech sinn 

immens hongereg!

De Panewippchen 
rofmaachen an 
dann och nach 
Topegkeete vu 

sech ginn, déi hu 
mir gär!

So Papp, wéi 
fënns Du esou 

séier Mais?

Ganz einfach mir Tuermfalleken 
hunn immens gutt Aen a mir kënnen 
esouguer UltraViolett Luucht 

gesinn, wat de Mënsch mol net 
kann. Doduerch gesi mir de Piss 
vun de Mais a brauchen da just 
nach der Spuer no ze fléie fir 

d’Maus ze fänken.

Elo weess ech 
firwat déi Mais 

ëmmer esou eekleg 
schmaachen.

Mä doru muss Du dech 
gewinnen, well Mais sti bei 
ons meeschtens um Menü. 

Heiansdo ginn et nach 
Insekten, Eidechsen a kleng 

Vullen.

Wéini gëtt et 
nach eppes z’iessen, 
un der Maus war jo 

näischt drun!

Scho gutt ech gi 
jo erëm op d’Juegd 

an dohanne  kënnt 
schonns är Mamm.
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Pisskuckerten??

Text: Claude Heidt

Kréchel, 
Turmfalke,
faucon crécerelle
Falco tinnunculus 

Madame
Monsieur



Et ginn 3 Zorte vu radioaktiver Stralung, 
déi ënnerschiddlech wierken:

Alpha-, Beta-, a Gammastralen

D’radioaktiv Stralung kann een net 

gesinn, net richen an net schmaachen, 

trotzdem hu mir all Dag mat hir ze dinn. 

An der Loft, am Waasser, am Buedem, 

iwwerall si radioaktiv Deelercher 

enthalen, normalerweis awer nëmme 

ganz wéineg. Och beim Fléien am Fliger 

kritt een e bëssche radioaktiv Stralung of. 

Och beim Fernseh. Sou kleng Quantitéite 

kann eise Kierper awer gutt verkraften an 

dat ass guer nët schlëmm. Vill dovunner 

kann awer geféierlech ginn.
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D’Gammastrale sinn ëmmer 
geféierlech, egal ob se vu baussen 
oder duerch d’Iessen an de Kierper 
kommen. Si kënnen de ganze Kierper 
duerchdréngen a schwéier Krankheeten 
ausléisen. (z.B. Kriibs) Géint dës Zort vu 
Stralung kann ee sech net schützen.

D‘Alphastralen erreeche jhust déi 
ierwescht Schicht vun der Haut. 

Stralung aus 
Atomkraaftwierker.

Wann an Atomkraaftwierker 
Stroum produzéiert gëtt, 
entsteet radioaktiv Stralung. 
Och dës ass am Normalfall 
net geféierlëch, well 
kaum eppes dovunner an 
d’Ëmwelt kënnt. Wann en 

Akzident an engem 
Atomkraaftwierk 

geschitt, kann  
et sinn, datt zevill 
Radioaktivitéit an 
d’Ëmwelt kënnt.

D’Betastralen drénge méi déif an 
de Kierper, si kënne souguer d’Haut 
verbrennen. De Mënsch ka sech iwwert 
speziell Kleedung schützen, wann 
d‘Betastralen awer iwwert d’Iessen direkt 
an de Kierper kommen, si si geféierlech.  

Radioaktiv Stralen entstinn, 
wann Atomkäeren zerfalen. 

Alles, wat et op der Äerd gëtt, 
besteet aus Atomen. En Atom ass esou 

kleng, datt een e mol net ënnert dem Mikroskop 
gesäit. An all Atom ass och en Atomkär dran. 

Radioaktiv ite it-
. ...

a lpha

beta

gamma



Kuelendioxid

Sonneluucht

Fir d’Photosynthes gëtt awer net nëmme 
Sonneluucht gebraucht, mee och nach 
«Gréng».
Iwwerall wou d’Planze gréng sinn ass 
Chlorophyll dran. Chlorophyll ass e 
grénge Faarfstoff, deen an den *Zellen 
vun de grénge Planzen ass.
D’Wuet Chlorophyll kënnt vum 
griecheschen: 
chloros = gielgréng a phyllos = Blat

De Chlorophyll ass an de 
Chloroplasten (kleng Deeler 
vun der Zell) an déi wibbelen 

déi ganzen Zäit an der 
Zellflëssegkeet ronderëm. 
Sou kënne si sou vill wéi 
méiglech Sonneluucht 
erwëschen. An d’Sonneluucht 

gëtt jo gebraucht fir d’Photosynthes.

De Chlorophyll mécht Faarf a Sauerstoff. 
Ouni dee grénge Faarfstoff wär eis Äerd 
e gro-bronge Klompen ouni Liewen.

An de Mënschen 
an den Déieren 
hiren Zellen ass kee 
Chlorophyll.

Och Planzen oder 
Planzendeeler, 
déi am Buedem 
wuessen oder déi 
net gréng sinn, hu 
kee Chlorophyll. 
Grénge Spargel 
wiisst iwwert dem 
Buedem an huet 
Chlorophyll. 
Wäisse Spargel 
wiisst ënnert dem 
Buedem an huet 
kee Chlorophyll.

Haut gëtt Chlorophyll gebraucht fir 
Liewensmëttelen ze fierwen oder 
Cremen, Seefen an Ueleger. Dofir gëtt 
de Chlorophyll mat Léisungsmëttelen 
aus de Blieder erausgeléist.

*Sauersto
ff a

ss e
 chemescht 

Element, e
 Gas, o

uni Geroch 

an ouni Fa
arf, d

at an der Lo
ft a

ss. 

D’Mënschen an d’Déieren ootmen 

Sauersto
ff a

n.

*Kuelendioxid ass e Gas ouni 

Geroch an ouni Faarf, dat an der 

Loft ass. D’Mënschen an d’Déieren 

ootmen Kuelendioxid aus.

An de Bëscher si vill gréng 

Planzen, do gëtt ganz vill Sauerstoff 

gemaach. Dofir ass et gesond fir an der 

frëscher Loft am Bësch spadséieren ze 
goen.

Eng *Zell ass 

wéi eng kleng Kummer. All 

Liewewiesen ass aus Zellen 

gebaut.

All Liewewiesen brauch Sauerstoff fir 
ze ootmen. Gréng Planze maache 
Sauerstoff.

D’Mënschen an d’Déieren ootmen 
*Sauerstoff an, a *Kuelendioxid aus.
Déi gréng Planzen huelen de 
Kuelendioxid aus der Loft.

Mat Hëllef vun der Sonneluucht gëtt 
en dann an de gréngen Deeler vun 
der Planz an Zocker an a Sauerstoff 
ëmgewandelt. Den Zocker gëtt der 
Planz Energi. De Sauerstoff geet duerch 
d’Pore vun der Planz an d’Loft, wou 
d’Mënschen an d’Déieren en erëm 
anootmen.

Dat nennt ee 

D’Photosynthes funktionnéiert nëmmen, 
wann et hell ass, well di gréng Planz jo 
d’Sonneluucht brauch fir Sauerstoff ze 
man.

Zellwand Zellkär

Chloroplasten

Zellflëssegkeet

Kuelendioxid

Sauerstoff

Zocker

Sonneluucht

Waasser
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Chlorophyll

Wéi geet dat?

Photosynthes

Text: Maria Ursone

Radioaktiv ite it



Eng rout Tomat, eng giel Zitroun, eng 
orange Kalbass, e gréngt Blat. Du 
hues kee Problem domadder, genee 
dës Faarwen ze gesinn? Weess de 
dann och, firwat? „Ma well ech se mat 
mengen Aen gesinn.“, wäerts du der 
soen. Dat stëmmt awer nëmmen zum 
Deel, well deng Aen huelen d’Faarwen 
nämlech nëmmen op, wéi eng Kamera.
Fir nach méi genee ze gesinn, 
misst ee soen, datt d’Aen just 
d’Faarfinformatiounen ophuelen, déi 
sech am Liicht sinn. Déi ginn dann an 
d’Gehir weidergeleet, do verschafft an 
do als Faarwen erkannt. Du  gesäiss 
d’Faarwen also net mat den Aen, mä 
mam Gehir.
Awer eent nom aneren!

Si si faarweblann a gesi nëmmen 
onschaarf, gro, wäiss a schwaarz. Dat 
kënnt dovunner, datt d’Zäppercher net 
richteg schaffen. Dës Blannheet ass 
ugebuer a ganz seelen.

Bei enger Tomat, déi s 
du rout gesäis, gëtt just 
d’Faarfinformatioun fir 
Rout zréckgestraalt. Déi 
aner gi vun der Tomat 
geschléckt.

Fotoen: Dr Olav Hagemann   http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/legalcode
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An der Netzhaut vun dengem Aen ginn 
et 130 Milliounen Zellen (Stäbercher 
an Zäppercher), déi d’Informatiounen 
aus dem Liicht ëmpfanke (e bësse wéi 
eng Antenn vum Radio) kënnen, also 
dorobber reagéieren an dat da weider 
un d’Gehir schécken. Bei bësse Lut gi 
just d’Stäbercher aktivéiert. Domadder 
kanns de tëscht Hell an Däischter 
ënnerscheeden, mä keng Faarwen.
Wann d’Lut méi staark gëtt, ginn och 
d’Zäppercher aktiv, a schécken déi 
opgefaange Liichtinformatiounen an 
d’Gehir weider. D’Gehir verschafft se a 
verwandelt d’Informatiounen a Faarf 
ëm.

E bësse méi heefeg si Séischwächen 
a bestëmmte Faarfberäicher. Esou 
ginn et Leit, déi rout a gréng Téin net 
ënnerscheede kënnen an déi nëmmen 
als een eenzege groen Toun gesinn; dat 
nennt ee Rout-Gréng-Blannheet. 

Sou gesäit ee Mënsch, dee ganz normal 
d’Faarwen erkennt, dës Flamingoen am 
Waasser. 

Et ginn allerdéngs Mënschen, déi keng 
Faarwe gesi kënnen:

Du weess, datt et ouni Liicht keng 
Faarwe ginn. Wann et ganz däischter 
ass, gesäiss du d‘Tomat guer net. Mat e 
ganz bësse Liicht, erkenns du d’Tomat, 
mä déi ass elo éischter donkelgro wéi 
rout. Eréischt wanns du vill Liicht méchs, 
gesäiss du eng rout Tomat. Am Liicht, 
dat vun der Tomat an däin Aen kënnt, 
verstoppen sech also d’Informatioune fir 
d’Faarf Rout.

D’Liicht vun der Sonn fällt 
op d’Tomat. An dësem 

wäisse Liicht sinn 
d’Informatioune fir all 

Faarwen dran.

Netzhaut

Lëns

Séinerv

Stäbchen

Zäppchen

Nervenzellen
Schaltzellen

Nervenzellen 
bis bei d’Gehir

Netzhaut

Aenmuskel

Hornhaut

Pupill
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Vun alle Faarwe verlooss

En
g r

out Tomat



D’Déiere gesinn d’Faarwen 
aneschtes wéi mir. Meeschtens 
huet dat eppes mat den 
Ëmweltbedingungen ze dinn, 
   un déi d’Déieren  
   ugepasst sinn.

Bei de Mamendéieren gesinn nëmmen déi grouss 
Afen a Mënschenafen aus der Aler Welt (Afrika)
op eng Manéier, déi mat onser vergläichbar ass. 
Esou brénge si et fäerdeg, zeideg Bieren, déi 
kräfteg rout sinn, vun de grénge Blieder ronderëm 
z’ënnerscheeden. Dat ass jo ganz praktesch. Bei 
de südamerikaneschen Neiweltafen ass dat a 
vereenzelte Fäll just bei de Weibercher de Fall. 

Fir en Hond ass et och 
keng liicht Aufgab e 
roude Ball am grénge 
Gras ze fannen. Hie 
kann dës zwou Faarwen 
net ënnerscheeden.

Komplett faarweblann si Mieressäuger wéi d’Robben. 
Fir si ass alles gro. Dat ass awer net schlëmm. Bei der 
Juegd am déife Mier spillen d’Faarwe souwisou keng 
Roll.

De Panewippchen 2/2011
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D’Faarwewelt vun den Déieren
E Bonobo, Mënschenaf
Foto: Kabir Bakie

E Kapuzineräffchen, Neiweltafemadame
Foto: Steven G. Johnson

E Séihond
Foto: Sue Matthews

Wie säin Hond wéinst senger Rout-
Gréng-Blannheet bedauert, muss sech 
allerdéngs selwer bedauere loossen, 
vun de Vullen, ville Fësch, Reptilien an 
och wierbellosen Déieren, déi vill méi 
ënnerschidlech Zäppercherzorten an 
hiren An hu wéi mir. De Mënsch huet 
nämlech dräi Zorte vun Zäppercher. 
De Rekord hält e Fangschreckenkriibs, 
deen am Koralleriff lieft, mat 12 
ënnerschiddlechen Zäppercher. 
Wéi d’Beien och, gesäit deen esou 
Ultraviolett. Et kann ee sech net virstellen, 
wéi faarweg dës Déieren d’Welt gesinn.

De Panewippchen, Villchen
Foto: Andreas Trepte

E Fangschreckenkriibs
Foto: Silke Baron

De Bo, Hond

Du Aaarmen!

Oh dir Aarmer!

Oh, du Aaarmen! Pff, du Aaarmen!

Zäppercher

Text: Patrick Michaely

????



Ech mengen, ech muss 
iech mol erkläeren, wéi 

dat wierklech ass mat de 
Faarwen am Iessen.

Vill Iesswuere sinn 
natierlech faarweg, wéi 

frëscht Uebst a Geméis. 
Do erkennt ee jo dacks 
schon eleng un der 

Faarf, ob et zeideg ass. Rout Äerdbier, 
rout Tomaten an d’rout Bake vun den 
Äppel. 

Mee och Gewierzer maachen d’Iesse 
faarweg: 

Wanter-
panewippchen, so eis, 
firwat bass du sou schéi 

faarweg?

U 
menge Faarwen erkennt 

een, datt ech e Jong sinn. De 
Meedercher hiert Fiederkleed ass e bëssi 
anescht. An u menge schéine Fiederen 

erkennt een och, datt ech gesond a staark 
sinn. An e bëssen houfreg sinn ech 

och … ehem!
Oh 

jo, dat versti mer. Mir 
sinn och frou mat Faarwen: 

Kleeder, Spillsaachen, Blummen, 
an och Iesssaachen, vill Saache 

gefalen eis besser, wa se 
schéi faarweg sinn.

Oh jo, 
dat weess ech. Wann 

ech do un all déi Kamellen an 
alle Reeboufaarwen denken, déi der 
esou iesst … Hutt dir eigentlech eng 

Ahnung, wéi d’Faarf an d’Iesse 
kënnt?

Bei 
de Kamellen ass 

et kloer: déi orange gi mat 
Orangë gefierft an déi giel mat 

Zitroun. An de giele Vanillespudding 
ass esou giel, well do vill Vanille 

dran ass. An …

STOPP!

Oh, 
dat ass jo ganz 

schéi komplizéiert mat der 
Faarf. Wéi fanne mer da lo 

raus op eppes gefierft 
ass?

Ass 
dat eigentlech 

schlecht fir d’Gesondheet, 
wann ee sou gefierfte 

Saachen ësst?

An Europa huet all 
liewensmëttelfaarfstoff eng 
nummer, a wann esou een am Iessen 
ass, muss dat drop stoen. Z.B. de 
Curcumin mat der Nummer E100, mat 
deem gëtt heiandsdo de Moschter méi 
staark giel gefierft oder de Carotin, 
E160a, dee mécht datt d’Limonad 
orange ass. De Faarfstoffer hier Nummer 
fänkt mat „E1“ un. Bei Saachen, déi net 
gefierft sinn, steet also keng Nummer 
mat E1 drop.

Am Prinzip sinn all zougeloosse 
Liewensmëttelfaarfstoffer 
onbedenklech, besser ass 
awer, et ësst een net ze vill 

dovunner. An dat geet jo, 
well d’Faarf virun allem a 

Liewensmëttel dran ass, vun 
deene mer souwisou net 

ze vill sollen iessen, wéi Limonade, 
Séissegkeeten a Glace. Fir ganz sécher 
ze goen, kënnt der jo och ëmmer um 
Pak kucken, ob Faarfstoffer dra sinn. Et 
gëtt meeschtens och ee Liewensmëttel, 
wou keng Faarf dran ass.

Vill Liewensmëttel verléieren awer 
och hir faarf, wa se verschafft oder 
gelagert ginn: Gebrodent Fleesch ass 
net méi rout mä groelzeg, gekachtent 
Geméis an Uebst gi meeschtens méi 
blatzeg.

Aner Liewensmëttel hunn natierlech 
faarfschwankungen: z.B. 
Kalleffleesch oder Saumon, 
do hänkt d’Faarf 
dovunner of, wat 
d’Déiere gefriess hunn. 
D’selwecht fir d’Faarf vum 
Botter, dee méi giel ass, 
wann d’Mëllechkéi op der 
Weed sinn.

Vill Liewensmëttel si vu 
sech aus guer net sou bont, 
wéi mer se kennen: Kamellen, 
Pudding, Limonad, Yoghurten, 
Kéis … Si si vu sech aus wäiss 
oder duerchsiichteg. Kuckt 
d’Beispill vum Vanillspudding, 
deen ass net giel, well richteg 
Vanille ass schwaarz. De richtege 
Vanillspudding ass da wäiss mat ganz 

ville klenge schwaarze Punkten. Giel 
gëtt et nëmmen, well e mat gieler 
Liewensmettelfaarf agefierft gëtt. 

D’selwecht mat der 
Limonade an de 
Kamellen. Och 
Kéis, grad deen, 
deen esou schéi 
giel oder orange 

ass, gëtt gefierft, 
dacks mat engem 
Faarfstoff, deen 
och natierlech 
an de Wuerzelen ze 
fannen ass. 

Dacks steet eng Faarf fir ee bestëmmte 
Geschmaach: rout fir Kiischt oder 
Äerdbier, giel fir Vanill oder Zitroun a 
brong Limonade schmaacht no Cola.

de Kurkuma[1] mécht giel,

de Basilikum mécht 
de Pesto gréng, 

Paprikapudder fierft rout,

Kakao mécht 
d’Mëllech brong,

Tomatepuree mécht d’Zoosse rout …
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d’aen iesse mat!

Text: Jacqueline de la Gardelle
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roude gazpacho 

kal geméiszopp fir de summer

6 gutt zeideg déck 
Tomaten 
2 rout Paprika
½-1 Cornichon
1 mëttelgrouss Ënn
2-4 Zéiwe Knuewelek 
1-3 Iessläffel 
Balsamico Esseg
6 Iessläffelen 
Olivenueleg
Salz, Peffer 

D’Geméis mat den anere 
Saachen an de Mixer ginn, 
püréieren a fäerdeg 
ass d’Zopp.
Wann d’Zopp ze sauer ass, 
kann een 1 Iessläffel Zocker 
dra maachen. 
 
De klengen Trick: 
E klengen Deel Geméis 
net püréieren an a kleng 
Stecker schneiden an 
dann an di färdeg 
püréiert Zopp 
maachen.

[1] De Curcuma ass eng Wuerzel, déi en douce Goût huet, ganz 
giel ass an alles staark fierft. Si mécht z.B. de Curry sou giel.

Räis kann ee gutt fierwen: entweder 
mat Tomatepüree oder Routrommeljus, 

da gëtt e rout oder mauve
mat Curcuma oder Safran gëtt e giel, 

a gréng kann een e mat Basilikum- oder 
Bärlauchpesto maachen.

gréng zopp 
aus poretten

5 Staange Poretten 
(gewäsch an a 
Rondele geschnidden) 
(1 Gromper)
1,5l Geméisbritt
1 Läffel Olivenueleg
Peffer, Salz
Sauerram

D’Poretten am Dëppe 
5 Minutten ubroden, 

d’Britt dobäi 
maachen an 10 bis 
15 Minutte kache 
loossen, 

mam Mixer püréieren. 
Pefferen a salzen. 
A wie wëll, ka sech 
nach en décke 
Läffel Sauerram dra 
maachen. 

De klengen Trick:
Eng hallef Staang 
Poretten a Rondele 
schneiden, an enger 
Pan an Olivenueleg 
liicht brong ubroden, 
dann an di fäerdeg 
püréiert Zopp 
maachen.

giel zopp 
mat fësch oder tofu

3 giel Paprika (a kleng 
Stécker geschnidden)
250g Gromperen 
(geschielt, a 
kleng Stécker 
geschnidden) 
1 Ënn (ge–
schnidden) 
1l Geméisbritt 
(selwer gekacht, oder „Cuben“)
2 Iessläffel Tomatepüree
300 g wäisse Fësch (z.B. Frell) oder festen 
Tofu natur, a Wierfele geschnidden 
Eng gutt Messerspëtzt Curcuma, Peffer, 
ev. Salz,

D’Ënn, 
d’Gromperen an 
de Paprika an 
Olivenueleg 5 bis 
10 Minutten 
undënsten, 

zum Schluss den 
Tomatepüree 
dobäi maachen. 

Da mat der 
Geméisbritt 
opfëllen an 20 
bis 25 Minutte 
kachen loossen, 

mam Mixer 
puréieren, 

Peffer 
a Curcuma 
dobäi maachen. 

faarwege räis

De Fësch oder den 
Tofu dramaachen, 
da 5 Minutte ganz 
liicht kache loossen, 
fäerdeg. 

De klengen Trick:
D’Zopp mat e puer 
Blummen dekoréieren, déi een iesse 
kann: Margréidercher oder ganz kleng 
Pissblummen aus dem Gaart. 
Mee opgepasst: vill Blumme si gëfteg! Vun 
de Wiseblumme si Margréidercher an jonk 
Pissblummen iessbar, awer nëmmen, wann 
net gesprëtzt a gedüngt guff.

De Panewippchen 2/2011
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faarweg zoppen fir 4 portiounen



 

Gehaansfénkelcher knipsen hir Luucht 
nëmmen an der Nuecht un. Et sinn 
d’Weibercher, déi sech esou wëllen e 
Freier kropen; bei verschiddenen Zorte 
kënnen awer och d’Männercher liichten.

Hie lieft am ëmmer däischtere Mier 
an huet eng Liitchen jhust viru sengem 
Gesiicht hänken. Hie benotzt déi awer 
nët fir besser ze gesinn, mee lackelt 
domadden kleng virwëtzeg Fësch 
un. Déi schwammen dann direkt viru 
sengem Maul laanscht an hie brauch 
se jhust nach ze fänken an ze friessen.

Den Draachefësch huet eng Zort Spot 
ënnert den Aen, deen eng rout Luucht 
ausstrahlt. Hie brauch dëse fir op 
d’Juegd ze goen a sëtzt en och an fir 
mat sengen Draachefëschkollegen ze 
kommunizéieren.

Dëse klengen Tëntefësch lieft déif 
am Mier a benotzt d’Liitercher op 
sengem Kierper als Tarnung. Hie kann 
iwwregens a 4 verschiddene Faarwe 
liichten.

 

De Lanterefësch benotzt e Blëtz, ähnlech 
wéi dee beim Fotoapparat, fir seng 
Feinden ofzeschrecken. Och huet hie 
Liitercher um Bauch, fir datt hie vun 
ënnen aus dem Mier nët esou liicht ze 
erkennen ass.

Leuchtkäfer

Tiefsee-Anglerfisch

Drachenfisch

Wunderlampe

Laternenfisch

De Panewippchen 2/2011De Panewippchen 2/2011Text: Mike Hagen



Den Draachefësch huet eng Zort Spot 
ënnert den Aen, deen eng rout Luucht 
ausstrahlt. Hie brauch dëse fir op 
d’Juegd ze goen a sëtzt en och an fir 
mat sengen Draachefëschkollegen ze 
kommunizéieren.

Dëse klengen Tëntefësch lieft déif 
am Mier a benotzt d’Liitercher op 
sengem Kierper als Tarnung. Hie kann 
iwwregens a 4 verschiddene Faarwe 
liichten.

Hie lieft am ëmmer däischteren déiwe 
Mier an huet op sengem Kierper eng 
Rei Liitercher. Seng Feinde schreckt 
hien of andeems hien hinnen eng hell 
Liichtwollek an d’Gesiicht sprëtzt.

Dëse Mega-Jelliskapp schwëmmt 
wéi e risege Chrëschtbeemchen am 
däischtere Mier a lackelt mat senge 
sëllege Liitercher kleng Fësch un. 
Déi bleiwen dann u senge pechege 
Fiedem hänken an hie ka sech duerno 
an aller Rou iwwert se hiermaachen.

Wunderlampe

Vampirtintenfisch
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Verréier d’Gelatine 
mat 18 Läffele 
Waasser a looss se 
10 min quellen 

Schneid e Stéck Kabes a Stécker.

Verréier den Zocker an engem 
Becher mat e puer Drëpsen 
Zitroun a 6 Iessläffele 
Waasser

Fëll e grousst Dëppen 
halef mat Waassser a 
wierm et (net kachen).
Setz d’Dëppen mat der 
Gelatine an dat Dëppen 
a réier den Zocker an 
de Sirup dran.
Huel dat klengt Dëppen 
erof a looss et 10 min 
ofkillen.

Schëdd d’Mass an eng Form, déi s 
de der aus Alufolie gediebelt hues.

No enger 
halwer Stonn 
ass et fest an du 
kanns d’Petzien 
ausstiechen.

Fir d’Petzisformen 
hëls du d’Dëppchen 
vun enger Téikäerz a 
schneids de Buedem 
mat enger Neelschéier 
eraus.

mat engem Bläistëft 
forms du d’Oueren

Maach de Kabes 
an eng Schossel 
a schëdd waarmt 

Waasser drop a waard 
eng véierel Stonn.

Verdeel de Jus an 3 Glieser.
Gëff e puer 
Drëpsen Zitroun an 
ee Glas an e 
puer Grimmele 
Seef an 
en anert 
Glas.

Saier fierft de Jus rout a Lauge fierft e blo-gréng.
Och de Buedem ka Saier oder Lauge hunn. A sauerem Buedem sinn 
d’Hortensen blo an an alkaleschem Buedem si se rosa.
Probéier nach mat Esseg, Natron, Bakpolver, Spullmëttel, Äppeljus, 
Pampelmussejus.

Sc
hëtt de Jus duerch eng Filtertut.

Och mat Kabesjus kann ee 
Stofft, Pobeier, ... fierwen a 
molen. (kuck Säit 16&17)

1 Téiläffel 
flëssegen 
Hunneg

Zitroun

3 Päckelcher G
elatine

Sirup: 
Hambier, 
Kiischten, 
Hielänner, 
Waldmeister, ...

60

 gr Zocker
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Gummipetzien
     

Zitroun

Seef

Faarwenzauberei
     

  F
ilte

rtut
roude Kabes

    Glieser

Text: Sylvie Hagen



eidlen 
Toiletterullo

Bläistëft

Fa
a

rw
e

n

Pobeier

Lin
eal

Schéier

2 Lastiker

Mir moossen wéi breet den Toiletterullo 
ass a schneiden dann eng Sträif aus dem 
Pabeier, déi esou breet a laang ass, datt 
se op de Rullo passt.

Dann deele mir d’Blat a gläichgrouss 
Stécker vun ongeféier engem 
Zentimeter breet.

Uschléissend ginn déi Stécker mat 
verschiddene Faarwe gefierft. 
Also ech, oder besser gesot meng 
Hëllef, huet d’Sträifen ofwiesselnd 
giel a blo gemoolt.

Da wéckele mer d’Blat rondërem 
den Toiletterullo a maachen et 
mat deenen zwee Lastiker fest.

Elo musse mer eng schif Eben fannen. Well ech keng 
bei Hand hat, hunn ech mir eng mat e puer Stécker 
Baukasten an engem Stéck Kartong gebastelt. An 
dunn...
... mäi verkleetenen Toiletterullo do erof sause gelooss.

Nees emol, well eis Aen esou lues 
reagéieren an de Rullo esou vif ass, 
gesi mir d’Faarwen net méi eenzel, 
mä gemëscht. Hei mat blo a giel gëtt 
dat da gréng.
Wann s du Loscht hues kanns du dat 
mat anere Faarwe widderhuelen. Vill 
Spaass...

Schéier

Bl
äi

st
ëf

tFaarwen(op d’mannst 
gréng, rout a blo)

Zeecheblat oder 
wäisse Kartong

en alen CD

Mir maachen 
zesummen e flott 
Experiment mat 
deem s du de Leit 
erkläre kanns, wéi 
an der Televisioun 
d’Faarwe vun de 
Biller entstinn a 
wéi eis Aen kënne 
getäuscht ginn.

Mol mat Hëllef 
vun der CD 
grouss Kreesser 
op d’Zeecheblat 
a schneid se 
(sou propper wéi 
méiglech) aus.

Elo mools du 
mat den 3 
Faarwe rout, 
gréng a blo 
lauter déck 
Punkten op 
deng Scheif.

Da stéchs du e Bläistëft 
duerch d’Mëtt. Fäerdeg 
ass däin Dillendapp.

Tipp: Desto méi 
déck a schwéier 

d’Zeecheblat ass, 
desto besser 

léisst den 
Dillendapp 
sech dréinen.

Elo looss en danzen! 
Du wäerts mierken, datt s du 
déi eenzel Punkten net méi 
gesäis.
Hui ass mir elo dronken!

Wat geschitt?
Well den Dillendapp esou séier 
dréint, kënnen eis Aen déi eenzel Punkten 
net méi erkennen a vermëschen esouguer 
déi eenzel Punkten an esou gesi mir komplett 
aner Faarwen. Genee deen Trick gëtt bei 
der Televisioun benotzt fir déi faarweg Biller 
entstoen ze lossen.

Probéier nach eng Scheif ewéi eng Taart a 
7 oder 8 Stécker ze deelen an all Stéck mat 
enger anerer Faarf ze fierwen.
Wann s du deen Dillendapp séier dréins, 
wäerts du hien hellgro, villäicht esouguer 
wäiss gesinn.

Kniwwel säiten***
experimentéieren   bastelen   kachen a brachen   kniwwelen   rätselen   bauen   spillen an ameséieren
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E faarwegen Dillendapp
     

E faarwege Rullo
     

Text: Nico Brettner



Mir Kanner aus dem 2. Schouljoer aus 
der Brillschoul vun Esch/Alzette hunn eis 
des Kéier mam Reebou beschäftegt. 

Dozou sinn eis direkt verschidde Froën 
agefall.

Dat wëlle mir natiirlech probéieren.
Fir d’éischt hu mir gekuckt wéi de 
Reebou entsteet. 

Also et muss tatsächlech 
reenen an d’Sonn 
gläichzäiteg schéngen 
oder kuerz nodeems et 
gereent huet, da kënne mir um Himmel 
e Reebou erkennen. 

D’Luucht vun der Sonn fällt op 
d’Waasserdrëpse vum Reen. 
D’Sonnestrale brieche sech an 
dësem duurchsiichtege Rido aus 
Waasserdrëpsen. D’Sonneluucht 
ass wäiss an huet all Faarwen. 
D’Waasserdrëpse funktionnéiere wéi 
ee Prisma. Si zerleeën d’Sonneluucht 
a seng verschidde Faarfundeeler, déi 
all verschidde Wellelängten hunn. Si 
heeschen och Spektralfaarwen.

Sou kanns du selwer e 
Reebou maachen. 

Wann s de keen Overhead hues, hëlls de 
eng Täscheluucht, eng mat Waasser gefëllte 

flaach Schossel, e Spigel an e Blat wäisse Pabeier.

De Spigel gëtt schif an d’ Schossel 
gestallt, sou datt een Deel am 

Waasser an een Deel dobaussen 
ass. Elo liichts de esou mat der Luucht 

op d’Waasseruewerfläch, datt de 
Luuchtstral deen Deel vum Spigel trefft, 

deen d’Grenz tëschent dem Waasser an 
der Loft bild. 

Um Pabeier ginn 
déi vum Spigel 
reflektéiert 
Reeboufaarwen 
agefaangen.

Prisma: ass e liichtdurchlässege Kierper aus Glas.
En zerleet déi wäiss Luucht a seng verschidde Faarwen.

Mir hunn eng kënschtlech Sonn 
hiergestallt mam Overhead, dee 
mir an der Klass hunn. Deen hu mir 
ugemaach an d’Waasser an de 
Luuchtstral gesprëtzt.

An tatsächlech hu mir et fäerdeg 
bruet e Reebou ze maachen. 
D’ Faarwe fir de Reebou waren 
ëmmer déi selwescht vu baussen no 
bannen. Fir d’éischt

Mir hun elo probéiert selwer e Reebou ze maachen. 
Fir d’éischt hu mer gewaart a gewaart, datt endlech d’Sonn schéngt. Nodeems dat 
awer net geschitt ass, hu mir eis eppes aneschtes iwwerluet.

rout, dann orange, giel, g
réng

, b
lo, ind

ig
o

 a
n d

a
 violett.
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Experiment

Wie kennt se net, 
d’Geschicht, datt um Enn vun all 

Reebou e Schaz vergruewe lait?
DEse Schaz kann een awer nimools fannen, 

well emmer wann een op de Reebou duer geet, 
verschwennt en.

..
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rout, dann orange, giel, g
réng

, b
lo, ind
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a
 violett.

Masseg Déieren (Vullen, Spëtzmais, 
Kéiseker, Fliedermais) hunn d’Insekten 
esou gär, datt si ganz uewen op hirem 

Menu stinn. Mä d’Insekte wësse sech ze 
wieren a si hunn e puer Tricke parat fir dee 
schlëmmste Feind eranzeleeën.

Gëfteg rout-schwaarz 
(oder giel-schwaarz) Insekte 
sinn d’Himmelsdéiercher. Keng 
Angscht, du kanns dës léif 
Béischte roueg upaken, do 
geschitt näischt. Just iesse solls 
du se net. 
Mä looss d’Fanger ewech vum 
Bluttbier! Seng giel-schwaarz 
Raupe friessen déi gëfteg Planz 
Hunnekapp. Dëst Gëft bleift an 
hirem Kierper an dofir ass de 
rout-schwaarze Päiperlek eent 
vun de gëftegsten Déiere vu 
Lëtzebuerg.

En 
aneren 
Trick fir 

net gefriess 
ze ginn, 
ass ganz 
einfach 
de 
Feind 
ze erschrecken. 
Wann de Päiperlek 
Pohunnena seng Flilleken 
opmécht, si 4 riseg Aen ze gesinn an all Villche kritt 
Angscht a mécht sech séier fort. 

 Den Doudekapp, e Päiperlek 
deen heiansdo aus dem Süden 

op Lëtzebuerg awandert, verléisst 
sech net nëmmen op seng grell 

Faarwen op den hënneschte 
Flilleken, mä gëtt nach zousätzlech 

Geräischer vu sech. Duerch dat Zipen 
hält hie sech souguer d’Beie vum Leif, 

wann hien am Beiestack Hunneg suckelt.

Do kann d’Schwiefméck nëmme laachen: si 
flitt ronderëm ouni generft ze ginn. Si huet ganz 
einfach de giel-schwaarze Kostüm vun der 
Harespel ugedoen. Giel-schwaarz oder rout-
schwaarz heescht ëmmer: Opgepasst!! ech 
si gëfteg oder ech wiere mech fierchterlech. 
D’Schwiefméck ass awer harmlos a 
profitéiert vun de schlechten 
Erfahrungen, déi d’Vulle mat den 
Harespele gemaach hunn. Eng Mees, 
déi eng Kéier gepickt ginn ass, fänkt 
ni méi eng Harespel oder en ähnlecht Déier.

Eng gutt Verkleedung hëlleft 
ganz dacks fir de Match géint 
de Feind ze gewannen. Wéi 
en Deel vun enger Planz 
(en Aascht oder e Blat) 
gesinn zwee Cousinën 
vun den Heesprénger 
aus: d’Aaschtschreck 

an d’Geeschtschreck. 
Eenzegen Nodeel: et 
muss ee sech roueg 
verhalen, wann 

d’Feinden urécken.

De Panewippchen 2/2011
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Fuesboken a MonsterenFuesboken a Monsteren
Himmelsdéierchen,

Marienkäfer

Geeschtschreck,

Gespensterschrecke

Aaschtschreck,
Stabschrecke

Bluttbier, Blutbär

Pohunnenaen, 
Tagpfauenauge

gëftegen Hunnekamp,
Jakobskreiskraut

Bl
ut

tb
ie

rra
up

Doudekapp,

Totenkopfschwärmer

Schwiefméck,Schwebfliege,

op enger Margréitchen 

Harespel, Wespe



Scho virun 30.000 Joer hunn d’Mënschen Naturfaarwe benotzt. 
Mat Äerdfaarwen oder Kuelestéckecher hu si hier Kierpere 
bemoolt oder Juegd- oder Begriefnesszenen op d’Mauere vun 
Hiele gemoolt. 

Naturfaarwe ginn aus Äerd (faarwege 
Buedem), aus HalefedelSteNg (aus gemuelenem 
lapislazuli gouf dem Pharao säi Blo gemaach), 
aus PlaNzeN (Blieder, Wuerzelen, Bieren) an 
heiandsdo och aus déiereN (kleng rout lais oder 
Purpurschleeken) gemaach. 

eréischt am 19. Joerhonnert gouf ugefaang 
kënschtlech faarf (mat Äerdueleg) hirzestellen.

Probéier selwer Naturfaarwen ze maachen an domat ze molen!

op
 d

’H
a
ut

 m
ol
en

op Steng molen
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faarwen aus Natur
Hi
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e
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Pä
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sb
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Pobe
ier 

fierwen
Uebst: 

Hambier, Päerdsbier, 
Molbier, Kiischten, 

Kréischelen, Hielänner, 
... am Mörser, mat der 

forschette oder am Mixer 
zertripsen, e Schotz esseg 

derbäi a molen.

téi (Bléien oder 
Säckelchen) 
mat kachendem 
Waasser 
opschëdden. 
fierft Stofft 
herrlech routmov 

a gëtt beim Molen 
blomov.

rommelen mat 
Waasser an 
engem Schotz 
esseg 1/

2
- 1 Stonn 

kachen. de Jus 
ofschëdden. Oder 
Jus vu fäerdeg 
gekachtene 
rommele 
benotzen. fierft 
staark.

Buedem mat Waasser am Mörser ganz 
reng muelen. flott fir d’gesiicht oder 

d’Hänn ze bemolen.

gewierzer mat waarmem 
Waasser an engem Schotz 
esseg opschëdden. fierwe 
besonnesch gutt Stofft a 
Woll.

Äerd

rout romm
e
le

n

Hambier
Päerdsbie

r

m
a
m
 f

an
ge

r 
m
ol
e
n

  C
urcumaSafran

Hi

bis
custéi

Text: Sylvie Hagen



gringen téi
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n
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giel Bléien
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mam Pinsel op Pobeier zeechnen

St
of
ft 

afi
er
we

n

Ënne schielen, Schuelen eng 
halef Stonn mat engem Schotz 
esseg kachen, de Jus duerch 
eng Passette ofschëdden. fierft super 
Stofft, Woll, Ouschtereeër an der Bomi hir 
deckchen.

giel (orange, ...) Bléien 
am Mörser mat Waasser 
zertripsen. fierft nëmmen 
hell. 

téi a Kaffi (gutt staark) mat 
kachendem Waasser an engem 
Schotz esseg opschëdden.

Nossschuelen am Hierscht 
eng halef Stonn mat engem 
Schotz esseg kachen, de 
Jus duerch eng Passette 
ofschëdden. fierft super 
Stofft a Woll.

gras, Brennesselen, 
Bierkeblieder, ... eng halef 
Stonn mat engem Schotz 
esseg kachen. duerch eng 
Passette tripsen. de Jus 
fierft nëmmen hell.

gréngen téi (japanesche 
Matchatéi) mat 
kachendem Waasser 
an engem Schotz esseg 
opschëdden. gutt réieren. 
fierft hell.
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So Papp, 
firwat sinn 

d’Mënschen 
esou faarweg? 

Si hu blo, gréng, 
brong oder 
schwaarz Aen, si hu 

brong, schwaarz, wäiss, blond 

oder rout Hoer. An hier Haut huet all 
Schattéierunge vu wäiss, iwwert brong 

bis schwaarz, jo et sinn der esouguer, 
déi si getëppelt.

Oh jo, dat stëmmt. 
Mee dat ass alt erëm zimlech 

komplizéiert.
Bei den Aen ass et esou: bal all Puppelcher mat 

enger heller Haut komme mat bloen oder groen Aen 
op d’Welt. Réischt no engem Joer kréie si hier definitiv Aenfaarf. 

Déi kann esou bleiwen oder awer 

änneren a méi donkel ginn. Dat läit dorunner, datt d’Melaninproduktioun réischt e 
puer Méint no der Gebuert voll un d’Rulle kënnt an dofir kréien d’Aen hier definitiv 
Faarf e bessi méi spéit. Intressant ass awer, datt fir all hier Aenfaarwen nëmmen 
de Melanin zoustänneg ass. A schwaarzen Aen ass es vill, a brongen a grénge 
manner an a bloen Aen ass bal kee Melanin dran.

Och hier Hoerfaarf ännert sech: Mënsche mat enger heller 
Haut hunn dacks als Kanner vill méi hell Hoer, wéi wa 

si erwuesse sinn. Si donkele richteg no. Aen, dat 
hutt der bestëmmt net gewosst, si kréie gro 

Hoer wa si al ginn.

Jojo, dat 
sinn déi mat de 
Speechelen! 

Mee do hutt der Recht. Si si konterbont,  
    blo Aen mat brongen Hoer,    

brong Ae mat rouden Hoer, schwaarz Aen a 
schwaarz Hoer, blond mat bloen Aen, brong 
mat gréngen Aen, … all déi Faarfkombinatiounë 
maache mech scho ganz dronken.

Et sinn d’Melaniner, schwaarz, roudelzeg 
oder brongelzeg Faarfstoffer, 
déi si sou faarweg maachen. 
Wat si méi Melanin hunn, 

wat si méi däischter sinn: 
brong oder schwaarz Hoer 

an Aen, eng getéinten Haut. De 
Melanin schützt si virun der 
UV-Strahlung, wéineg Melanin 
mécht awer och, datt si besser Vitamin D bilde 
kënnen. Dofir ginn et méi hell Mënschen a Länner, 
wou d’Sonn net esou vill schéngt. Dat gëtt am PW 
Nr88 http://ps.mnhn.lu/pw_pdf/PW3_2009.pdf, 
genee erkläert.
90% vun de Mënschen hunn donkel Aen, et 

fënnt ee si iwwerall: an Asien, Afrika, Europa, 
Australien, … déi aner 10% hun hell Aen: blo, gréng oder gro. 
Déi meeschte vun hinne gëtt et am Norde vun 
Europa. Anscheinend hunn a Finnland bal 
90% vun hinnen där bloer Guckelcher. 
Am seelenste si gréng Aen. Mat den 
Hoerfaarwen ass dat ähnlech. Am 
Norden hell, am Süde méi donkel. Am 
seelenste sinn hei déi rout Hoer.
Mee gleeft net ëmmer, wat 
der gesitt, well vill Mënsche 
fierwe sech d’Hoer an et 
ginn der, déi hu souguer 
faarweg Kontaktlënsen 
un. 

Hei sinn et just nach 

tëschent 50 an 79% vun den 

Awunner déi hell Hoer hunn.

Wat wat mer 

méi an de Süde ginn, 

wat mer manner Mënsche 

mat hellen Hoer fannen. Et sinn 

der just nach tëschent 20 an 49%.

Hei bleiwe just nach 1-19% 
Leit mat hellen Hoer!!!

Wat mer méi 

an de Süde ginn, wat 

mer manner Mënsche mat 

hellen Aen fannen. Et si just nach 

tëschent 20 an 49%.

Hei bleiwe just nach 
1-19% Leit mat bloen oder 
gréngen Aen!!

Keng blo Aen 

méi do!!!

Praktesch kee méi 

mat hellen Hoer do!!!

80% vun de Leit, déi an dëse 

Géigende wunnen, hunn hell Hoer.

Stëmmt 

dat eigentlech, datt si am 

Laf vun hirem Liewen hier Faarwen 

änneren?

D’Mënsche 

ginn am Alter „gro“, 

well ëmmer méi vun hieren Hoer 

wäiss ginn. A well wäiss a schwaarz Hoer 

gemëscht gro ausgesinn, soen 

d’Mënschen dann, si wiere gro. 

 

Bei eis 

Villercher gëtt et 

esou eppes awer net, 

oder?

Gro 

Hoer? Wat ass 

dat dann?

Neen, 

mir Villercher an och d’Déiere mat 

Schuppen, wéi Fësch oder Echse ginn am Alter 

net gro. Bei Déieren, déi Pelz oder Hoer hunn, ass dat 

anescht: si ginn oft gro, wa si al ginn.

80% vun de Leit déi an dëse 

Géigende wunnen hu blo Aen.

Hei 

sinn et just nach 

tëschent 50 an 79% 

vun de Leit, déi an dëse 

Géigende wunnen,  déi blo 

oder gréng Aen hunn.

:
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All Mensche si faarweg!

Mat Waasser
op Steng molen

Kaart: selwer gemaach vun 
NordNordWest bei Wikipedia 

Kaart: selwer gemaach vun 
NordNordWest bei Wikipedia 



Huel Eeërkëschten a sträich all 
Dëppchen mat enger anerer Faarf 
un. Looss dat Ganzt gutt dréchnen. 
Géi elo mat denge faarwegen 
Eeërkëschten an d’Natur a sich 
Saachen, wéi Blummen, Bléien, 
Steng, Äscht …, déi d’Faarf vun dengen 
Dëppercher hunn.

Fotokopéier oder zeechen 2 
Silhouette vun engem Déier. 
Mol déi eng naturgetrei 
faarweg an déi aner sou, 
wéi s du grad Loscht hues. Lo 
probéiers du déi zwee Déieren an der 
Natur ze verstoppen. Wat stells du fest? 
Wee vun deenen 2, mengs du, huet 
besser Chancen fir ze iwwerliewen a 
firwat?

Huel, wann s du spadséire gees, 
e Pinsel mat. An eng 
Waasserfläsch hues 
de jo souwisou 
dobäi!
Dat geet och 
ganz gutt 
doheem op der 
Holzener Terass 
oder op 
Plättercher 
(awer just wa 
se net glaséiert 
sinn)Wat mer méi 

an de Süde ginn, wat 

mer manner Mënsche mat 

hellen Aen fannen. Et si just nach 

tëschent 20 an 49%.

80% vun de Leit, déi an dëse 

Géigende wunnen, hunn hell Hoer.

Hei 

sinn et just nach 

tëschent 50 an 79% 

vun de Leit, déi an dëse 

Géigende wunnen,  déi blo 

oder gréng Aen hunn.
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All Mensche si faarweg! Faarwen an der Natur

Mat Waasser
op Steng molen

Stoppches am Gaart oder am Bësch

Dat Déier, dat am beschte getarnt 
ass, also am mannsten opfällt, huet 
besser Chance fir vu senge Feinden 

net fonnt ze ginn.



Am Joer 1977 huet déi amerikanesch Wëssenschaftlerin  Irene Pepperberg e 
jonke G r o - Pa p a g e i  kaaft, den Alex.

Gro-Papageie liewen normalerweis an den tropesche Reebëscher an 
Zentralafrika a si iesse Friichten, Nëss, Bléien a Knospen. Mä an Amerika an 
och an Europa gi Gro-Papageie geziicht, well si ganz gutt schwätze kënnen.

D’Irene wollt beweisen, datt och 
Papageie ganz intelligent Déiere 
sinn. Mä am Ufank ass d’Irene ganz 
dacks ausgelaacht ginn, well déi 
aner Fuerscher gemengt hu just Afen 
an Delfine wiere gescheit a Vulle 
wieren domm wéi Stréi. Si hu behaapt: 
“Papageie schwätze just dat no, wat si 
dacks genuch héieren”. D’Irene huet 
sech awer net decouragéiere gelooss 
an hatt huet ugefaang mam Alex ze 
léieren. Den Alex war ganz intelligent 
an hien huet säi ganzt Liewe laang nei 
Saache geléiert.

Mä den Alex huet awer just 
matgeschafft, wann hie Loscht hat. 
Wann d’Irene zum Beispill an de Labo 
komm ass an hatt huet dem Alex net 
direkt Moie gesot, dann huet hien de 
ganzen Dag gemotzt.

Hie konnt

 Dat ass ganz 
erstaunlech, well dem 
Alex säi Gehir ass just 
esou grouss wéi eng 
Déck Noss.

7  Fa a r w e n  (gréng, blo, giel, orange, …) ënnerscheeden, 

5 0  S a a c h e n  erkennen (Pabeier, Holz, Schlëssel, Noss, …),

7  Fo rme n  erkennen (dräieckeg, ronn, …), 

heen huet 1 5 0  W i e d e r  kannt

a konnt och bis  8  r e c hnen .

Oder wann hien eppes wollt an huet et 
net kritt, da war och guer näischt mat 
him unzefänken.

E gudde Beweis fir dem Alex seng 
Intelligenz ass dës Geschicht:  D’Irene 
hat eng Kéier e wichtegen Artikel am 
Labo beim Alex leie gelooss. Den Alex 
huet  dat ganz interessant fonnt an hien 
huet Stécker Pabeier vun de Blieder 
erofgerappt fir se ze knätschen. Wéi 
d’Irene zréck an de Labo komm ass, 
huet hatt sech opgereegt, mä den Alex 
huet just gemengt:  «Et deet mir Leed». 
Dobäi hat d’Irene him déi Wierder ni 
bäibruecht. Den Alex muss dat e puer 
Mol héieren hunn, wou Leit sech fir e 
Feeler entschëllegt hunn a gemierkt 
hunn, datt een no dëse Wierder net méi 
vernannt gëtt.Fir déi, déi wëlle 

méi iwwert den Alex 
gewuer ginn:

Want a nut!
Want a nut!

Nnn - uh - tuh!

Muss ech der 
et lo och nach 
bustawéieren?Iwwersat:

Ech wëll eng Noss!
Ech wëll eng Noss!

Nnn - oo - ssss

Et deet mer leed!Esou net!

Den Alex ass mat 31 Joer gestuerwen. 
Seng lescht Wierder un d’Irene waren:  

Duerch dem Irene seng Aarbechte mam 
Alex zweifelt haut kee méi drun, datt och 
Vullen (wéi Papageien, Kueben) ganz 
intelligent sinn.

«Du bass gutt. 
Ech si frou mat 

Dir».
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Alex Superpapagei

Text: Claude Heidt
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