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Den 3. Oktober 
ass iwwer Lëtzebuerg eng  

ze gesinn.

Bei Neimound, wann de Mound ganz 
genee tëschent Äerd a Sonn duerchleeft 
a wa Mound a Sonn d’selwecht grouss 
am Himmel ze gesi sinn, da gëtt d’Sonn 
vum Mound ganz verdeckt a mir gesinn 
eng total Sonnendäischtert (esou eng 
hate mir hei den 8. August 1999). 

Dës Kéier kënnt de 
Mound e bësse versat 
virun d’Sonn iwwer 
Lëtzebuerg. Si gëtt 
nëmmen e bësse 
méi wéi d’Halschent 
verdeckt. Des par-
tiell Sonnendäischtert 
fängt zu Lëtzebuerg um 9.52 Auer un an 
hält um 12.26 Auer op. De Maximum ass 
um 11.06 Auer.

Am Norde vu Portu-
gal an an Deeler vu 
Spuenie kënnt de 
Mound zwar genee 
virun d’Sonn, mee 
well en e bësse méi 
kleng am Himmel ass 
wéi d’Sonn, ass nach 

ee Sonneréng ronderëm de Mound ze 
gesinn. Et ass eng réngförmeg Sonnen-
däischtert.

Opgepasst: Du däerfs ni mam bloussen 
Aen an d’Sonn kucken, soss kanns du 
blann ginn! Fir d’Sonnendäischtert ze 
kucken, muss du e spezielle Brëll oder 
Filter hunn (z.B. e Schweesserbrëll 
minimum Faktor 14).

sciencesciencefestivalsciencefestivalscience22.-30.10.2005festivalMUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE ETfestivalsciencefestivalscience
MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE ET

sciencefestivalsciencefestivalCENTRE DE RENCONTRE CULTUREL ABBAYE DE NEUMÜNSTER,festivalsciencefestivalscience
CENTRE DE RENCONTRE CULTUREL ABBAYE DE NEUMÜNSTER,

sciencefestivalsciencesciencefestivalscience
Luxembourg-Grund

sciencefestivalsciencefestivalfestivalfestival
Réservation obligatoire pour groupes et classes scolaires !

festivalfestival
Anmeldung erforderlich für Gruppen und Schulklassen !

festivalfestival
Informations et inscription au : 

festival
www.science-festival.lu

Informationen und Anmeldung unter : 

festival
Informationen und Anmeldung unter : 

festival
www.science-festival.lu

festivalPlus de 90 ateliers, spectacles, expositions, visites et conférences pour tous les âges et pour festivalfestivaltous les goûts.festivalfestivalMehr als 90 Workshops, Shows, Austellungen, Führungen und Konferenzen. Für jeden ist etwas dabei.festival
partiell 

Sonnendaischtert
partiell 

Sonnendaischtert
. .. .

 
Erfann eppes Witzeges, Praktesches, 
eppes wat et nach ni gouf! Wéi z.B. eng 

Nutellaschmiermaschin, ee Schoulsak, 
deen näischt weit, en T-Shirt, deen 
net knaschteg gëtt, wann ee sech 
am Bulli wenzelt, e K-way, an deem 
een net schweesst, ...

Mol, bastel, bau, fotograféier, ... 
deng Erfindung a schéck eis et 
eran:

De Panewippchen
25, rue Münster
L-2160 Lëtzebuerg

e-mail: panda-club@mnhn.lu 

250 Säiten Experimenter fir all Joe-
reszäit, mat Zeechnungen einfach 
erkläert. Aus dem Moses Verlag. 
ISBN 3-89777-113-6

96 Säite mat vil-
le Fotoen iwwer 
Entdeckungen 
an Erfindungen, 
déi d’Welt ver-
ännert hunn.
Vum Richard 
Platt am Arena 
Verlag
ISBN 3-401-
05600-X

Op iwwer 500 Säiten 
alles, wat een iwwer 
d’Technik wësse wëll. 
Illustréiert mat faarwege 
Fotoen. Aus dem Gersten-
berg Verlag.
ISBN 3-8067-4564-1

News fir KidsNews fir Kids

Méi wéi 90 Atelieren, Spektakelen, Visiten a Konferenzen. 
Fir jiddereen ass eppes dobäi.

Opgepasst: De Science-Festival ass nëmme Weekends den 22., 23. an den 
29., 30. Oktober 2005 op fir de Grand- Public. 
Während der Woch vum 24. - 28. Oktober 2005 ginn nëmme Schoulklassen, 
déi reservéiert hunn, ugeholl. Den Entrée ass fräi!

Reservatioun obligatoresch fir Gruppen a Schoulklassen!

Fir weider Informatiounen an Aschreiwungen kuckt um: 
www.science-festival.lu

«Dem Christoph seng Experimenter» 
Sonndeg, den 23. Oktober um 14.00 Auer an um 16.00 Auer.

«Déi interaktiv Physiks-Show» 
Sonndeg, den 30. Oktober um 14.00 Auer an um 16.30 Auer.

«Chemical Wild West» 
Dënschteg, de 25. Oktober um 18.00 Auer.

am ‘natur musée’ an am Centre Culturel de 
Rencontre Abbaye de Neumünster
Lëtzebuerg-Grond

De Panda-Club bitt fir Schoulklassen den Atelier 
«Hexekichen» un. 
De Weekend ka jiddereen an der «Hexekichen» 
experimentéieren.
Dënschdeg an Donneschdeg 
Mëtteg si masseg Atelieren fir de Panda-Club.

Impressum
Redaktiounskomitee: S. Backes, P. Bassi, C. Brochmann, E. Engel, C. Flesch, S. Goerens, C. Greisen, M. Hagen, S. Hagen, C. Heidt, 

M. Hoffmann, M. Kirsch, M. Reichard, J. Steinmetz, F. Theisen, M. Ursone, Y. Wagener.   Foto: B. Beffort, L. Kleren.

Texter: C. Heidt, S. Hagen, M. Kirsch, P. Michaely, M. Ursone.         ik an Illustratioun: S. Goerens, S. Hagen.Graf

inder gesicht!
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Fir hir Somen op aner Plazen ze transpor-
téieren, benotzen d’Beem verschidde 
Gesellen: de Wand an och d’Déieren. 
D’Eechelen, d’Nëss an d’Buchecker gi 
vu Kaweechelchen a Maarkollef am 
Hierscht am Buedem verstoppt. Well 
déi 2 Kadetten net alles rëmfannen, 
wuesse rëm nei Beem (kuck de 

Panewippchen 1/2005).

Wéi et weider geet , weisen der 
d’Zeechnungen. Wichteg ass, datt 
d’Flilleken am rechte Wénkel (90 Grad) 
zum Wutz mat der Bürosklamer stinn.

Verschidden Déiere profi-
téiere just vun de Some vun 
de Planzen. Si iesse se, ouni 
dofir eppes ze leeschten. 
De Spiecht an de grousse 
Bamlefer (Kleiber) iesse ganz 

gäer Nëss. Wéi kréie si awer 
déi Nëss op? Probéier mol 

eng Hieselnoss mat 
engem Hummer an en-

gem Nol opzekréien. Setz 
de Nol op d’Noss a schlo 
mam Hummer op de Nol 

(pass op d’Fangeren op).

Dofir kënnen d’Some vum 
Ahorn, der Lann an der 
Hobich gutt fléien. Sich 
no dëse Some bei dir an 

der Noperschaft. Looss se 
mol fléien, wa vill Loft ass a kuck wéi 
een am wäitste flitt. Wa keng Loft ass, da 
probéier mol erauszefannen, wien am 
meeschten Zäit brauch, fir um Buedem 
ze landen: looss se dofir einfach op de 
Buedem falen.

Wat geschitt? D’Noss flitt normalerweis 
eweg an am schlëmmste Fall ass den 
Nol am Dësch (deng Eltere freeë sech). 
Klemm mol deng Hieselnoss tëschent 
d’Rille vun enger Eeche-Schuel. 
Widderhuel d’Experiment mam Nol a 
mam Hummer. Gudden Appetit, well lo 

kanns du d’Noss iessen. Iwregens, de 
Spiecht an de grousse 
Bamleefer  klemmen 

d’Nëss och tëschent 
Schuel vun den Eechen a 
schloe mam Schniewel 
drop, fir se opzekréien.

Bastel e Propeller

Fotokopéier oder zeechen de Modell op 
d’Blat, aus engem DinA4 Blat kriss du op 
d’manst 4 Propelleren.

Looss däi fäerdege Som (mam Gewiicht 
no ënnen) falen a kuck, wéi e sech 
dréint.
Du kanns da mat verschidden décke 
Pabeieren, mat anere Gréissten a méi 
Gewiicht 
experimentéieren!
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Propeller & Ness
..

  Du brauchs: e Blat Pa-
beier (DinA4), e Lineal, eng Schéier, 
eng kleng Bürosklamer pro Modell.
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Maach dir keng Suergen, Jerry: 
Ech sinn an e puer Joer rëm do!
 

Déi Luucht ass ze séier 
fir mech. Keng Chance se 
rëmzekréien. 

Nach ëmmer ginn et Leit, déi mech net verstinn. 
Schons virun 100 Joer hunn ech gesot, datt 
näischt méi séier wéi d‘Luucht ass: hir Vitesse 
ass ongeféier 300 000 km an der Sekonn.

Cool. Wann e Kolleg um Mount eng 
grouss Luucht uknipst, gesinn ech dat op 

der Äerd schons eng Sekonn méi spéit. De 
Schumi, deen normalerweis mat 300 km an 
der Stonn am Krees fiert, bräicht fir déi 

Streck Äerd-Mount 1000 Stonnen.
Ons Berechnunge 
weisen, datt s 
du mat denger 
Rakéit immens 
schwéier gi bass 
an dofir konnt 
deng Vitesse och 
net méi grouss 
ginn. 

Ech hunn awer dovun näischt gemierkt.

Kee Wonner: deng Rakéit, du 
selwer, deng Kleeder, jee alles ass méi schwéier 

ginn an dofir mierks du dat net. E Spill-Auto vun 10 g 
géif méi wéi 2200 kg weien, wann e mat 299 800 km an 
der Sekonn (also e bësse méi   lues wéi d’Vitesse  
        vun der Luucht) géng  
     fueren. 

Gëtt dann 
alles méi schwéier, 
wat sech beweegt?

 
Jo. 

E klengt Experiment, fir dat hei ze ver-
stoen. Huel 2 Steng vum selwechte Gewiicht. 

Lee den éischten an d’Waasser a gehei den 
zweete mat vill Kraaft dran. Den zweete 

sprutzt natierlech vill méi.  Duerch deng 
Kraaft huet den 2. Steen vill Energie 
kritt an en ass méi schwéier ginn, well Energie 
och schwéier ass.
Du hues jo bestëmmt schons vu menger 
bekannter Formel E=mc2 héieren?

Wat 
bedeit dat 
dann?

D‘Zwillinge soe sech virun enger 
Rakéit Äddi.

D’Rakéit start an de Weltall a flitt ronderëm d’Äerd.

Probéier mol mat der Rakéit 
d’Luucht ze iwwerhuelen.

Den Tom sicht sech e Luucht-Stral raus a flitt deem no.

Alles Guddes Tom!

Schwéier Astronauten a lues Aueren
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Energie = Gewiicht x 

Vitesse vun der Luucht x Vitesse vun 
der Luucht. Dës Formel gëtt all Dag an den 

Atom-Reaktoren (wéi Cattenom) benotzt. Hei 
ginn Uran-Atomer (*) gespléckt an dat liwwert 

dann Energie fir Stroum ze man. A leider ass och 
meng Formel benotzt ginn fir Atombommen (bei 
hirer Explosioun gëtt och vill Energie fräigesat) 

ze bauen. An dobäi war ech mäi ganzt Liewe 
géint Krich a Gewalt.

No e puer Joer land den Tom rëm op der Äerd. Wéi hie rausklëmmt erschreckt hien: 

 Aueren, déi 
an engem séiere 

Fliger oder enger 
séierer Rakéit fléien, gi 
méi lues wéi Aueren op 
der Äerd an dofir ass de 
Jerry méi séier al ginn 
ewéi säi Brudder Tom.  
De GPS, dee bal an all 
neiem Auto agebaut 
ass, muss dofir och op 
lues a séier Aueren 
oppassen.

Wat ass de GPS?

Mam 
GPS kanns du raus-
fannen, wou s du genee 
op der Äerd bass: däi GPS 
muss awer dofir Kontakt 
zu mindestens 4 Satelliten 
hunn, déi rondrëm d’Äerd 
kreesen.  Gutt, datt déi 
Leit, déi de GPS erfonnt 
hunn, mech verstan hunn, 
well soss géif no 2 Deeg 
de Feeler vum GPS bei 
ongeféier 24 km leien. An 
anere Wieder, de GPS seet 
dir, datt s du zu Lëtzebuerg 
bass, a Wierklechkeet bass 
du awer schons zu Esch.

Nach e 
klenge Quiz, fir 

rauszefannen, ob dir alles 
verstan hutt, wat ech hei gesot hunn.

1. Gëss Du méi schwéier wann 
s Du séier mam Vëlo biergof 
fiers?

2. Kënnen eng Kéier Rakéite 
gebaut ginn, déi méi séier wéi 
d’Luucht fléien?

3. Wann eng Atombomm 
explodéiert an et weit een all 
Stécker, sinn dës Stécker 
all zesumme méi liicht wéi 
d’Atombomm oder grad 
esou schwéier?

Schéck deng Äntwerten un de 
Panewippchen 
‚natur musée‘ 
25 rue Münster 
L-2160 Lëtzebuerg. 
Ënnert de richtegen Äntwerte 
verlouse mir 3 Bicher: „Mit 
Onkel Albert durch Raum und 

Zeit“.

Albert Einstein (1879-1955)

Ganz gescheite 

Wëssenschaftler 

(Physiker)

Hobbyen:

 Gei spillen,

 segelen.

* alles wat et op der Äerd gëtt (wéi 
Holz, Eisen, Glas, Loft, Déieren, Mënschen, Planzen,...), 
besteet aus ganz vill Atomen. En Atom ass sou kleng, 

datt mir e mol net mam Mikroskop gesinn.

Du bass awer al ginn! 
Ech war dach nëmmen e 
puer Joer fort!



6

. .
ratselen

kachen

Schiel e puer Äppel a stiech 
de Batz eraus. 
Schneid d’Äppel an dënn 
Scheiwen. 
Lee d’Äppelscheiwen op e 
Bakblech mat Bakpobeier 
oder Alufolie. 
Looss d’Äppelscheiwen 1-2 
Stonnen bei klenger Hëtzt 
(100°C) am Schäffchen 
dréchnen. Looss dobäi d’Dir 
vum Schäffchen op. 
Eng lecker Knabber, déi sech 
gutt an enger Plastiksschossel 
mat Deckel hält. 

Schiel e puer Äppel, schneid 
se a Véierels a maach de Batz 
eraus. 
Schneid se a kleng Stécker 
a maach se mat 3 Iessläffele 
Waasser an eng Kasseroll. Looss 
se mat zouenem Deckel lues 
kachen. Réier heiandsdo dran, 
fir datt de Kompott net ugeet. 
Wann d’Äppel mëll sinn, kanns 
du se mat enger Forschett zer-
tripsen oder mam Mixer ganz 
reng maachen. 
Gëff e bësse Kanéil derbäi an 
eventuell e bëssen Zocker. Äp-
pelkompott schmaacht waarm 
a kal!

Appelkompott
. .

Gedrechent Appelschnetz
. . . .,

A
Y
P
T
O
L
E
M
A
E
U
S
E
L
L
I
S
F
N
O
T
W
E
N
A
B

I
T
O
P
E
T
R
O
V
X
B
E
N
Z
I
O
T
A
U
O
I
E
L
O
X
A

B
P
I
G
H
T
I
E
D
Y
W
R
I
G
H
T
I
I
N
Q
E
E
B
O
P
A

S
H
B
C
L
E
S
E
I
D
R
I
O
Q
D
R
O
F
L
G
F
I
R
D
S
C

L
A
S
T
E
P
H
E
N
S
O
N
S
U
R
Y
L
O
I
A
O
E
I
R
U
C

E
G
L
E
V
I
N
E
C
A
T
S
I
A
Y
D
A
I
M
L
E
R
N
A
B
U

R
O
E
I
N
S
T
E
I
N
K
I
D
R
S
A
E
R
E
i
R
N
G
L
M
B

M
R
R
N
I
T
R
T
T
I
V
A
E
L
L
N
L
E
J
L
S
U
W
I
U
E

N
A
L
L
E
G
A
M
T
O
E
M
W
C
E
N
B
E
U
E
T
S
A
O
L
R

I
S
O
I
R
A
M
A
X
N
I
W
R
A
D
Y
B
N
I
O
E
S
Y
N
O
N

S
X
G
U
T
E
N
B
E
R
G
U
A
L
O
M
U
F
N
O
R
K
O
E
K
B

A
Y
O
A
G
L
E
X
Y
Z
U
G
D
K
L
U
H
E
I
G
L
N
N
Y
O
I

fann dës Wieder an ëmkrees se:
Benz, Curie, Daimler, Darwin, Da Vinci, 
Diesel, Edison, Einstein, Ford, Galileo, 
Gutenberg, Hubble, Kolumbus, Leavitt, 
Magellan, Newton, Ptolemaeus, Pytha-
goras, Stephenson, Wright.   
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Kaul

Wann s du bis eng Kéier den Trick eraus 
hues, dann erfann dach nach aner kleng 
Geschichten z.B: *eng Verwandlung (vum 
Mensch zum Déier), *e Schnéimann, dee 
schmëlzt, *eppes, wat wiisst,*e Stuerm, wou 
vill witzeg Saache laanschtfléien ...

bastelen

*Pabeier:  am Beschten hëls du e 
klenge Block, wou s du 30 bis 50 
Säiten dran hues: Notizblock,  Post-
it ...(du kanns och an den Eck vun 
engem alen Telefonsbuch oder 
Kalenner molen..
*e Lastik oder eng Schnouer, 
*Scotch...
*Bleistëft, Bleistëftsfaarwen, 
  Filzstëfter, 

Bastel dir en 
eegenen Minikino

Wat s du brauchs:

Den Daumenkino gouf em 1890 an Amerika 
erfond.  Vun do u gouf dat klengt «Flip Book» 

fir vill verschidden Iddien ausgeschafft, zum 
Beispill an der Publicitéit... Mee am Wichtegsten 
ass wuel, datt et genee sou funktionnéiert 
wéi en Zeechentrickfilm.
D’Beweegunge vun äerem Männchen entstinn 
duerch d’Vitesse vum Bliederen, nämlech sou 
séier, datt äert Aen net méi nokënnt mat 
kucken: - et ass eng optesch 

Täuschung.

Den Daumenkino ass e Buch, dat 
fir eng kuerz Zäit zum Kino gëtt. 
Eng Rei vu Biller, déi hier Geschicht 
verzielen, nëmmen dann, wann een 
et upaakt a beweegt.

Klengen Historik:

Sou schwéier 
ass et jo guer 
net!!

Klengen Tipp:
Wanns du däi Buch 
«verstäerke»wëlls, 
da ritz vun de Säiten 
de Rand e bëssi un, 
da leet sech de Lastik 
an déi Kaul an alles 
hält besser :o)

An esou gëtt et gemaach:
1) Am Einfachsten ass, datt s 
du hannen am Block ufänks ze 
molen an da Säit fir Säit no vir 
mools. Sou gesäis du ëmmer 
duerch de Pobeier wat s du scho 
gemoolt hues. 
Mol am Beschten eppes Einfa-
ches, wéi e Gesiicht dat laacht, a 
lues a lues ëmmer méi granzeg 
kuckt, oder traureg, ... witzeg.
Du kanns fir d’éischt op all 
d’Säiten de Krees vum Gesiicht 
mam Stëft molen, dann iwwerall 
d’Aen, d’Nues an de Mond, vläit 
och d’Oueren an d’Hoer.
Als Lescht kanns du mat enger 
Faarf dem Männche rout Baken 
oder Tréine man.
Et ass wichteg, datt s du d’Bild 
ëmmer op der selwechter Plaz 
mools! An am Beschten an der 
ënneschter Halschent vum 
Blat, soss ass herno vläit net 
alles ze gesinn!
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Maach mam Triichter eng 
grouss Seefeblos. 
Schneid de Schalimo op en-
gem Enn op. 

Zapp de Schalimo an d’Seefe-
bloseflëssegkeet a stiech duerch 
déi grouss Seefeblos (si däerf net 
platzen!). Da blos ganz duuss 
an däer grousser Seefeblos eng 
kleng Seefeblos op.

Rezept fir Seefeblosen:
Pudderzocker, Spüli, distilléiert 
Waasser, Glyzerin.
Réier mat engem Schnéibiesem 
2 Téiläffele Pudderzocker mat 4 
Téiläffele Spüli an en-
ger Schossel, bis all 
d’Klompe verschwonn 
sinn. Schëtt dono eng 
grouss Taass distilléiert 
Waasser derbäi. Réier 
en Téiläffel Glyzerin 
dran.

Looss en Äiswierfel an engem Glas 
Waasser schwammen. Stree Salz 
drop. Den Äiswierfel schmëlzt 
uewendrop. Lee lo de Fuedem 
op den Äiswierfel. Hie fréiert 
fest an du kanns den Äiswierfel 
erausfëschen!

D’Salz mécht, datt de 
Schmëlzpunkt vum Äis 
erofgesat gëtt.  Normalerweis 
schmëlzt d’Äis bei 0°C, mat dem 
Salz schmëlzt et schons éischter, z.B. 
bei -0,5 °C. Hei ass et awer esou, datt 
dat geschmolzent Äis 
(also d’Waasser) d’Salz 
weider verdënnt.
 Irgendeng Kéier ass 
dëst Salzwaasser sou 
verdënnt, datt et um 
Äiswierfel festfréiert. 
Dofir fréiert de Fuedem 
da mat.

Lee e Gummibärchen an e Glas 
Waasser. 
Am Gummibärchen ass Gelatine, 
déi am Waasser quëllt. 
De Gummibärche gëtt méi déck a 
méi grouss, well e sech mat 
Waasser vollgesuckelt huet. Duerno 
schmaacht de Gummibärchen no 
näischt méi, probéier selwer!

Dëst Phenomen gëtt och 
«Osmose» genannt an dat kann 
een och an der Natur gesinn: 
No laangem Reen platzen 
d’Kiischten, déi nach um Bam 
hänken, op. Den Zocker an der 
Kiischt zitt de Reen (d’Waasser) 
iwwert d’Poren eran. 
D’Haut platzt dann op, wann den 
Drock ze grouss gëtt.

Drëps Liewensmëttelfaarf op 
d’Zockerwierfelen a lee se 
lues op e wäissen Teller mat 
e bëssche Waasser. Looss 
dech iwwerraschen, wat fir 
flott Musteren dobäi entstinn.

Zockerwierfelkonscht

e  perimenteieren
,

Monsterbarchen
. . Aiswierfel feschen

. .. .

Wei kreien ech eng Seefeblos 
an eng aner Seefeblos dran?

,,

selwer
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Nordamerika
Vum 19. Joerhonnert u 
ginn ëmmer méi wichteg 
Entdeckungen an Erfindungen 
an den USA gemaach. Ëmmer 
méi Fuerscher schaffen hei: 
Erfonnt ginn an den USA z.B. de 
Morsecode, de Lift, den Telegraf, 
de Benzinsauto, de Fliger, de 
Computer, a.s.w. D’Amerikaner 
hunn et och fäerdeg bruecht, den 
éischte Mënsch op de Mound ze 
schécken - eng wëssenschëftlech 
Meeschterleeschtung - an awer och, déi 
éischt Atombomm ze bauen. Dat ass och 
eng wëssenschaftlech Leeschtung, mä 
eng, iwwer déi ee sech net freeë kann.

Europa - 
Griichenland

Fir d’Geschicht vun der 
Wëssenschaft an Europa sinn 
natierlech déi al Griichen immens 
wichteg gewiescht. Si wollte virun 
allem erfuerschen, wat d’Ursaache 
vun den Naturphänomener sinn. 
Fréier kruten d’Götter fir alles 
d‘Schold, wann d‘Mënschen net 
verstan hunn, wisou et an der 
Natur Chaos ginn ass. Elo wollte 
si et méi genee wëssen. Iwwer vill 
Iddie vun den ale Griichen hunn 

d‘Wëssentschaftler nach am 
Mëttelalter nogeduecht. Zum 

Beispill iwwer d’Theorie, datt d’Äerd 
onbeweeglech am Zentrum vum 
Universum steet.

Afrika
Virun 300.000 Joer entdecken hei 

d‘Mënschen d’Feier a léieren et ze 
beherrschen a praktesch ze benotzen. 

Scho laang virdrun haten den Homo 
habilis an den Homo erectus (Virfuere vum 

moderne Mënsch) an Afrika éischt einfacht 
Handwierksgeschier benotzt. Nodeems si 
entdeckt haten, datt ee mat Faustkeiler a 
Feier besser iwwerlieft, hu si dës Entdeckunge 
probéiert ëmmer méi ze verbesseren. De 
moderne Mënsch (Homo sapiens) kënnt aus 
Afrika. Vun hei aus bevölkert en duerno déi ganz 
Welt.

Erfindung, Fuerschung, Entdeckung 
oder Entwécklung?
Et ass net ëmmer liicht, dës Begrëffer 
auserneen ze halen. Am einfachsten ass 
et, wa mir et mam Beispill „Feier“ 
erkläeren.
D’Feier ass keng Erfindung vum Mënsch, 
et entsteet z.B., wann de Blëtz aschléit. 
Duerfir konnten d’Mënsche fréier d’Feier 
och net erfannen, mä si hunn et 
entdeckt. Als virwëtzeg Leit hu si pro-
béiert erauszefannen, wat d’Feier ge-
nee ass: si hunn et erfuerscht. Dobäi hu 

Südamerika
Op enger laanger Weltrees ass de 
jonken Darwin och op de Galapagos-
Insele bei Südamerika laanscht 
komm.Hei huet en immens vill 
Beobachtungen iwwer déi spektakulär 
Déierewelt gemaach, déi en erëm 
doheem an England op d‘Iddi vun der 
Evolutiounstheorie bruecht hunn.

si erausfonnt, datt et waarm ass, brennt 
an hell liicht. Bei der Fro, wéi een d’Feier 
notze kéint, hunn d’Mënschen dunn aller-
déngs vill praktesch Erfindunge gemaach 
a weiderentwéckelt (Lagerfeier, Fakelen, 
Brennuewen, Heizung …).
A sou ass et mat villen Erfindungen: si 
brauche fir d’éischt d’Entdeckung an 
d’Erfuerschung vun der Natur. Entdeckung, 
Fuerschung, Erfindung an Entwécklung 
passen also wéi Puzzlestécker zesummen. 
E Wëssenschaftler ka souwuel en 

Entdecker, e Fuerscher, en Erfinder oder 
en Entwéckler sinn, oder esouguer alles 
zesummen.
D’Geschicht vun der Wëssenschaft ass 
laang. Et ass eng spannend Geschicht 
vu ville gescheiten a virwëtzege Leit 
mat genialen Iddiën, mä leider och vun 
topeche Feeler a grousse Katastrophen. 
Op bal all Kontinent ass eppes geschitt, 
allerdéngs net alles zu der selwechter 
Zäit. Dës Kaart weist Iech dat mat 
nëmmen e puer Beispiller.

E n g Z  ä  i  t  r  e  e  s d’W ë  s  s  e n  s  c  h a  f  t  e  nd u e r c h
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Europa
Vum 15. Joerhonnert un erwächen déi europäesch 
Wëssenschaftler. De Galileo Galilei ass ee vun den 
éischten, deen Experimenter mécht. Et geet vun 
elo un net méi duer, fir nëmmen nach iwwer eppes 
nozedenken an dann ze mengen, et hätt een d’Léisung 
fonnt. Vun elo u muss eng Theorie och mat Experimenter 
an Tatsaachen bewise ginn. ( z.B.: testen, wéi séier 
(kleng a grouss) Saachen aus Holz a Metal de Bierg 
erofrullen, oder Saache vun engem Tuerm geheien ...
an d‘Vitesse vergläichen.

Arabesch Welt
D’Araber ware vum 8. bis 13. 
Joerhonnert dat, wat mir haut 
„Spëtzefuerscher“ nennen. Alles 
huet se intresséiert a si hu virun 

allem gäeren experimentéiert, wat 
deemools bei den Europäer net esou 

„in“ war. Si hunn déi al Theorie vun de Griiche 
benotzt a weiderentwéckelt: et waren 
exzellent Astronomen a Mathematiker. 
An der Medizin hu si déi éischt 
Anästhesien (Betäubungen) gemaach 
an d’Puppelcher mat Keeserschnëtt op 
d’Welt bruecht.

Europa - 
Griichenland

Fir d’Geschicht vun der 
Wëssenschaft an Europa sinn 
natierlech déi al Griichen immens 
wichteg gewiescht. Si wollte virun 
allem erfuerschen, wat d’Ursaache 
vun den Naturphänomener sinn. 
Fréier kruten d’Götter fir alles 
d‘Schold, wann d‘Mënschen net 
verstan hunn, wisou et an der 
Natur Chaos ginn ass. Elo wollte 
si et méi genee wëssen. Iwwer vill 
Iddie vun den ale Griichen hunn 

d‘Wëssentschaftler nach am 
Mëttelalter nogeduecht. Zum 

Beispill iwwer d’Theorie, datt d’Äerd 
onbeweeglech am Zentrum vum 
Universum steet.

China
An dësem risege Land si 
wichteg Entdeckungen an 
Erfindunge gemaach ginn: 
d’Schrëft, de Porzelläin, 
d’Schéisspolver. Déi al Chinesen 
hunn och scho kannt, wéi d‘Blutt 
duerch de Kierper leeft. Sou 
wéi dem Mënsch säi Kierper  
fonktionéiert, ass eng ganz 
wichteg Saach an ass ëmmer 
weider erfuerscht ginn.

Ozeanien
Viru 50.000 Joer gëtt Australie fir d’éischt Kéier vum Mënsch 
bewunnt. Well de Mieresspigel deemools nach vill méi déif 
war (vill Waasser war wéinst der Äiszäit am Äis gesammelt), 
waren d’Mieresäerm tëscht den Inselen nach net esou breet 
wéi haut. D’Mënschen hu misse vu enger Insel op di aner 
kommen. Dofir hu se Booter a Floosser gebaut. Dat war eng 
Riseleeschtung.

d’W ë  s  s  e n  s  c  h a  f  t  e  n
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Du brauchs:
en eidelt Margarine-Dëppchen
1 Schalimo
1 Loftballon
Plastilin

Buer e Lach an eng schmuel 
Säit vum Margarine-Dëpp-
chen. 

Stiech de Schalimo an de 
Loftballon a pech e mat 

Scotch fest. 

Mësch dir selwer Faarwen!
Du brauchs: eng Zeitung, e Sifft, 1 Ee, 

Waasser, eng Schossel. 

Sich verschidde Buedemzorten 
(rouden, schwaarzen, gielen, 

...) Verdeel de Buedem op 
eng Zeitung a looss en 
dréchnen. 

Schëdd de Buedem duerch e Sifft, fir 
datt all Graffes hänke bleift.

Wie war de...

Leonardo 
da Vinci? 
(1452-1519)

Dëse groussen Ita-
liener war en Uni-
versalgenie! Hien 
huet sech fir 

alles intres-
séiert an huet 

alles erfuerscht, 
wat e begéint huet: de 

Mensch, d’Déieren, d’Plan-
zen, d’Äerd an den Himmel mat all hire 
Bewegungen an Elementer. 

Hie war net nëmmen e bedeitende Moler 
(du kenns bestëmmt säi berühmtent 
Bild: d’»Mona Lisa»), hie war och e 
groussen Erfinder. Fallschierm, Velo, 
Brécken, Schëffer, Schleisen, Automobil, 

Musiksinstrumenter 
huet hien entworf. Säi 
groussen Dram, datt 
de Mënsch enges 
Daags fléie kéint 
(heen huet säi Liewe 
laang probéiert 
Fllileken a Flug-
maschinen ze 
bauen), ass awer 
eréischt Joerhon-
nerten no sengem 
Doud wouer ginn.

Faarwemixer

Wie war den ... 

Isaak Newton?
 (1643-1727)

Den Engläner Isaak Newton war e geniale 
Physiker, Mathematiker an Astronom. 

Hien  huet als Kand eng Mille gebaut, déi 
vun enger Maus an engem Lafrad uge-
driwwe ginn ass. 

Enges Daags souz hien ënnert engem 
Äppelbam, wou en Apel nieft hien op 
de Buedem gefall ass. Hien huet sech 
gefrot, firwat den Apel op d’Äerd fällt 
an de Mound net. Den Apel fällt op de 
Buedem, well hie vun der Äerd ugezu 
gëtt. De Mound gëtt och vun der 
Äerd ugezunn, mä e fällt net erof, 
well e séier ronderëm d’Äerd dréit. 
Sou huet den Isaac Newton d’Gesetz 
vun der Äerdunzéiungskraaft 
festgestalt. Iwregens, de Mound zitt 

och d’Äerd un an dofir gëtt et Ebbe 
a Flut.

Rakeiteboot
‘

Stiech dat anert Enn vum Schalimo 
duerch d’Lach am Margarine-
ëppchen. Dicht duerno d’Lach mat 
Plastilin (oder Pech) of.

Blos de Loftballon duerch de Schalimo 
op. Hal de Schalimo fest zou a setz 
d’Boot op d’Waasser. Looss de Schalimo 
lass.
Loft kënnt no vir aus dem Schalimo raus 
an dofir fiert d’Boot no hanne fort. No 
dësem Prinzip, dee vum Newton 
beschriwwe ginn ass, funktionnéieren 
och d’Rakéiten.

Schëtt 1 Taass Waasser,
2 Tase Buedem an en 
Ee an eng 
Schossel a ver-
réier alles gutt 
mat der Forschett. 

De Leonardo de Vinci huet ëmmer nei 
Faarfmixturen ausprobéiert.

Probéier och emol: mësch méi 
Sand oder zeriwwe Kräid oder 

Gromperemiel oder 
Béchsemëllech oder 
Holzmiel mam Ee an 
dem Waasser. 
Kuck wat fir 
eng Resultater 
s de kriss. Déi 
Faarf dré-
chent zimlech 
séier, dofir 
muss du däi 
Konschtwierk och 
séier molen!

Mona Lisa



Sich no eidele Schleekenhaiser a ver-
gläich d’Gréisst, d’Form an d’Faarwe 
mateneen. Wann s Du déi Haiser genee 
ënnersichs, kanns du rausfannen, wéivill 
verschidden Zorte Schleeken et bei Dir 
gëtt. 

Well den Charles Darwin Panzere vun 
Deckelsmouke genee ënnersicht huet, 
konnt hie rausfannen, datt déi verschid-
den Zorte matenee Famill sinn a wéi se 
sech un hiere Liewensraum ugepasst 
hunn. 

Wie war d’...

(1868 - 1921)

Eréischt mat 24 Joer huet 
d’Henrietta Leavitt hier 
Passioun fir d’Astronomie 
entdeckt. Zënter 1895 war 
si Astronomin um Harvard 
College Observatory an 
den USA, wou si Fotoe vu 
Stären analyséiert huet.

Während hirer Karrière als Astronomin 
huet d’Henrietta Leavitt mat Engels-
gedold iwwer 2400 variabel Stären* 
entdeckt, ongeféier d’Halschecht vun 
deenen déi deemools bekannt waren. 
Eng Riseleeschtung!

*Dat si Stären, déi ofwiesselnd hell a 
manner hell schéngen, an dat an en-
gem réigelméissegem Ofstand (Period).

No enger geneeër Observatioun vun 
esou variable Stären an der 
Nopeschgalaxie vun der Mëllechstrooss, 
huet d’Henrietta Leavitt festgestallt, datt 
bei de sougenannte Cepheiden (varia-

Fänk lieweg Schleeke 
mat engem Haus. 
Schreif op all Haus eng 
aner Nummer a setz 
deng Schleeken owes 
all op enger Plaz aus 
(z.B. bei enger Heck). 
Probéier se den aneren 
Dag zréckzefannen, fir 
rauszefannen, wéi wäit 
se an der Nuecht gelaf 
sinn.

Wee war den...

Charles 
Darwin? 
(1809-1882)

Dësen englesche 
Wëssenschaftler 

mécht vun 1831-
1836 eng Welt-
rees mam Schëff 

«HMS Bea-
gle». Do 

erfuerscht 
heen d’Déie-
ren an 

d’Planzen, déi hee be-
géint.   Dono studéiert hee säi Liewe 
laang weider d’Déieren an d’Planzen. 
Hee seet, datt all d’Aarten sech am Laf 
vun der Zäit änneren a sech un dat, wat 
ronderëm si ass, upassen. Hee war zu 
senger Zäit net beléift, well hie behaapt 
huet, datt den Af an de Mënsch vun 

Schleekefuerscher

deem
selwechten 
Déier 
ofstamen.

Harvard

Eng Spiralgalaxie an der Kaffistaass

Du brauchs:
eng Tas, léisleche Kaffi, 

Waasser, e Läffelchen, 
Ram.

Léis de Kaffi mat Waasser 
an der Tas op. 

Réier elo mat 
engem Läffel 

de Kaffi an enger 
Richtung ëm, sou datt 
eng regelméisseg 
Kreesbeweegung an 
der Tas entsteet.

Schëtt elo 
ganz douce e Kaffis-
läffel Ram an d’Mëtt 

vum Kaffi: et forméiert 
sech eng «Spiralgalaxie» aus 
Ram, mat engem Zentralkär 
a Spiraläerm. 

Kuck emol 
gutt, wéi 

laang 
dës Spiral 

hier Form behält!

Galaxiefuerscherin
bel Stären), 
déi d’selwecht hell 
waren, dës Period 
ëmmer déi selwecht war. 
Wat e Stär méi hell ass, wat 
dës Zäit méi laang ass.

Dës wichteg Entdeckung 
huet et aneren Astronome 
spéider erméiglecht, d’Dis-
tanzen tëscht Galaxien an 
d’Entstehung vum 
Universum z’erkläeren.

Et war dem Henrietta net méiglech hier 
eege Recherchen ze 
maachen, si huet dat 
gemaach, wat se vun 
hierem Chef ugestallt 
ginn ass, dat huet sech 
deemools fir eng Fra 
esou gehéiert. Ee vun 
hiere Kollege huet 
awer gesot, si hätt de 
schlauste Kapp aus 
dem ganzen Obser-
vatoire gehat an e 
heitegen Astronom 
huet se als «déi 
brillantste Fra vun 
Harvard» 
bezeechent.

Henrietta 
Leavitt?

Du 
Fuddeler! Wou 
ass däin Haus?



Feier 
D’Feier war 
schon eng 
laang Zäit 
entdeckt. Awer 
eréischt den 
Homo erectus  
mierkt, datt 

wann ee 
Feiersteng 

uneneeschléit, Fonke fléien. Hien huet 
och Feier gemaach, andeems e mat 
2 Holzstäbercher, déi en unenee reift, 
Grashällem ufänkt. D’Réimer hunn 
d’Zündhölzchen erfonnt. D’Fixfeier gouf 
am 19. Joerhonnert erfonnt.

Rad 
Fir d’éischt 
ass d’Rad viru 
5000 Joer a 
Mesopota-
mien (haut 
Irak) opge-
taucht. Am Ufank 
waren d’Rieder déck Scheiwen, déi aus 
Brieder zesummegeneelt waren. Méi 
liicht Rieder mat Speechen gi vun den 
Ägypter virun 2000 Joer gebaut. 100 viru 
Christus gouf an Dänemark d’Kugellager 
erfonnt. Doduerch hunn d’Rieder sech 
vill méi liicht gedréit.

Auer 
Di éischt Auere ware Sonnenaueren. 
Den Hollänner Christiaan Huygens huet 
em 1650 déi éischt Pendelauer gebaut. 
E bësse méi spéit gouf d’Täschenauer 

ent-
wéckelt. 
An den 
80er 
Joere 
koumen 
d’Digi-
talaue-
ren op.

Suen 
Ganz laang hunn d’Leit hir Wuere
getosch. Dono hunn d’Leit mat Kauri 
Muschelen oder Kakaoboune bezuelt. 
Di eelst Mënze gouf et virun 2500 Joer a 
Lydien ënnert dem Kinek Krösus. Si waren 
aus Sëlwer a Gold 
an haten d’Bild 
vum Kinek dragra-
véiert. D’Chinesen 
hunn déi éischt Po-
beiersuen erfonnt. 
Si ware risegrouss! 
Am 20. Joerhonnert 
koume Schecken a 
Kreditkaarten.

Auto
Deen alleréischten Auto huet 1770 
de Fransous Joseph Cugnot erfonnt. E 
gouf vun enger Dampmaschin gezunn. 
1886 entwécklen déi Däitsch Benz 
an Daimler de Benzin-
motor a bréngen den 
éischte richtegen Auto 
op de Maart. 2 Leit 
kënnen do matfue-
ren, den Auto fiert 
13 km an der Stonn. 
Géint d’Keelt hunn 
d’Leit eng Decken um 
Schouss.

Frigo 
Déi éischt Frigoe ware Schief, wou grouss 
Äisbléck d’Saache kill gehalen hunn. 
Deen éischten 
elektresche Fri-
go koum 1913 
an Amerika op 
de Maart.

Bir
1880 huet den Thomas Edison an den 
Joseph Swan d’elektresch Bir erfonnt. De 

Stroum ass 
duerch en 
dënnt Stéck 
Kuel mat 
engem Fue-
dem gefloss. 
De Fuedem 
ass gliddeg 
ginn an huet 
da wäiss ge-
liicht.

Roentgen
1895 entdeckt de Physiker Wilhelm Rönt-
gen d’Röntgestralen, wou en amgaang 
ass mat Elektrizitéit ze experimentéieren. 
Déi ginn duerch déi mëll Deler vum 
Kierper, awer 
net duerch 
d’Schanken.  
Dat éischt 
Röntgebild vun 
der Welt weist 
d’Handskelett 
vum Röntgen 
senger Fra.

Foto a Kino
1820 erfënnt de Nicéphore Niepce 
d’Fotografie.Déi éischt Fotoapparate 
sinn aus Holz. Do läit eng Glasplack 
dran, déi beschicht ass. Déi Plack gëtt 
méi spéit duerch de Film ersat. An de 
50er Joeren kënnt d’Sofortbildkamera 
op de Maart. Haut ersetzt eng 
Fotokaart de Film. Deen éischten 
Apparat fir bewegte Biller ze pro-
jezéieren entwéckelen d’Bridder 
Lumière. De Film gëtt mat enger 
Handkuerbel gedréint. Fir d’éischt 
gëtt et nëmme schwaarz-wäiss 
Filmer ouni Toun. Vun 1930 un gëtt 
et och faarweg Filmer.

e puer Erf

Velo
Déi éischt Veloe 
ware Lafrieder mat 
holzene Rieder an 
ouni Pedallen. Dat 
gouf vum Karl Drais 
erfonnt. Ëm 1860 
huet de schottesche 
Schmatt Kirkpatrick 
Macmillan Pedal-
len um viischte Rad 
ugemaach. 1868 

ass d’Héichrad erfonnt ginn. Deen 
éischte richtege Velo gëtt 1885 an 
England gebaut vum John Starley.

. .

12



Drockerei 
Eigentlech hunn 
d’Chinesen 
d’Drockerei virun 
1200 Joer erfonnt. 
Si hu Schrëftzeechen op e Blat Pobeier 
gemoolt an da mat der Schrëft no 
ënnen op e Stéck Holz ofgedréckt. Dann 
hu si d’Holz ronderëm d’Schrëftzeechen 
ewechgeschnëtzelt sou datt just nach 
d’Zeechen erausstungen. Déi sinn da 
mat Tënt gefierft ginn. Dodrop ass e 
Blat Pobeier geluet ginn a fäerdeg war 
de gedrécktenen Text. Där Texter konnt 
een da mat enger Holzplack sou vill 
drécken, wéi néideg. D’Drockerei mat 

Batterie    
Déi éischt brauchbar Batterie stellt 
den Alessandro Volta ëm 1800 hir. 
Him war opgefall, datt 2 ver-
schidde Metaller am Kontakt 
mateneen e battere Goût op der 
Zong maachen. Heen denkt sech, 
datt dat Stroum ass. Hee leet 
dann e Stéck Karton , dat en a 
Salzléisung gezappt huet, 
tëschent eng Koffer- an eng 
Zénkscheif. Dat nennt een déi 
Voltaesch Zell. Lauter der Zellen 
zu engem Tuerm gestapelt gëtt 
eng ganz schéi Stroumquell an di 
éischt Batterie ass do.
 

Zuch 
Déi éischt Weenercher op Schinnen goufe 
vu Päerd gezunn. Déi éischt Damplokomotiv 
gëtt 1804 erfonnt a fiert 8 km/h. Den 
Dampkessel gëtt mat Kuel gehëtzt. Lues a 
lues ersetzen Elektro- an Dieselmotoren 
d’Dampmaschinen. Déi éischt 
Elektrolokomotiv gëtt 1920 gebaut. 
Haut fueren d’Zich alt mat 300 km/h.

Telefon
1872 bauen den 
Alexander Graham Bell 
an den Thomas Watson 
den éischten Tele-
fon. Eng Zort Triichter 
ass Hörer a Spriech-
muschel anengems. 

D’Spriechmuschel wandelt d’Stëmm a 
Signaler ëm, déi dann duerch Leitungen 
transportéiert ginn. Am Ufank huet ee 
keng Nummer kënne wielen, et ass een 
mat enger Zentral verbonn ginn, wou 
dann d’Verbindung gemaach ginn ass. 
Dono haten d’Telefonen eng Wielscheif, 
ier déi dann duerch Tasten ersat gouf.

Fliger
Déi éischt Fligere sinn aus Holz an hunn 
d’ Flilleke mat Duch bespaant. 1890 flitt 
de Clément Ader fir d’éischt 
mat sengem Dampfliger 50 
Meter wäit. 1903 benotzen 
d’Bridder Wright e 
Benzinmotor fir hire 
Propellerfliger. 1933 flitt deen 
éischten Transportfliger, eng 
Boeing247. Deen éischten 
Düsefliger start 1939 an 
Däitschland.

Televisioun
1926 bréngt de schotteschen Erfinder 
John Baird déi éischt Fernsehbiller op de 
Schierm. Kamerabiller ginn an elektresch 
Signaler ëmgewandelt an déi gesäit ee 

beim Empfang 
erëm als Biller. 
Téischt gouf 
et nëmme 
schwaarz-
wäiss Tele, vun 
1960 un gëtt e 
faarweg.

Computer
Den éischte Computer gëtt 1946 an 
Amerika ge-
baut. E weit 
30 Tonnen a 
fëllt e ganzt 
Zëmmer. 
Dono sinn 
d’Compute-
ren ëmmer 
méi liicht a 
méi leesch-
tungsstaark 
ginn.

Raumfahrt
1957 gëtt deen éischte Satellit an de 
Weltraum geschoss. 
Kuerz drop gëtt e 
Mupp 
eropgeschoss an 
dono e russesche 
Raumfuerer, de Juri 
Gagarin. Den 21. 
Juli 1969 sinn di 
éischt Mënschen 
um Mound.

Impfung
1788 huet den engleschen Dokter 
Edward Jenner d’Poukenimpfung 
erfonnt. Hien huet erausfonnt, datt  
wann en e Mensch mat de manner 
schlëmme Koupouken ustécht, dee 
Mensch nëmme liicht krank gëtt 
an dono d’Pouken net méi kréie 
kann. D’Pouke war deemools eng 
schlëmm Krankheet un der all 10t 
Kand gestuerwen ass. De 
franséische Chemiker Louis Pasteur 
entwéckelt 1885 en Impfstoff géint 
Tollwut.

e puer Erfindungen

bewegleche Bläibustawen huet de 
Johannes Gutenberg ëm 1400 erfonnt. 
Vun alle Bustawe si Stempelen aus Bläi 
gegoss ginn. Déi sinn dann a Rummen 
zu engem Text zesummegesat ginn a 
mat Drockerfaarf gefierft ginn. Dorop 
koum e Blat Pobeier an dat ganzt ass an 
der Drockerpress fest gepresst ginn, fir 
datt den Text schéin däitlech war. Haut 
geet alles mat Computere vill méi 
einfach.

Brell 
schon am 10. Joerhonnert gouf et a China 
Lënsen, fir besser méi no ze gesinn. Virun 
800 Joer koum d’Iddi fir 2 Lënsen ze 
verbannen an ze benotze fir Leit, déi net 
méi gutt gesinn. Si hu sech déi 2 Lënsen 
einfach op d’Nues 
geklemmt. Brëlle 
mat Bigel gëtt et 
eréischt zënter 
1746. Déi éischt 
Kontaktlënse 
gouf et 1887. Si 
waren aus Glas 
a bestëmmt 
onbequem. 

. .
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De Ben ass e richtege Fossiliefreak. Uge-
faangen huet seng Begeeschterung, wéi 
hie mat 10 Joer déi «komesch Steng» 
vu sengem grousse Brudder, dem Dan, 
gesinn huet, déi deen op engem Feld 
fonnt hat. Well hien esou virwëtzeg war, 
huet e sech natierlech d’Fro gestallt, wat 
dat genee kënnt sinn.

Well dat och an d’Zäit gefall ass, wou 
jidferee sech fir d’Dinosaurier intresséiert 
huet, huet de Ben sech dunn bei enger 
Fossilienaktivitéit vum Panda-Club 
ageschriwwen: Fossiliensichen an de 
Léifrächen zu Kayl. Hei huet hien och 
déi éischt Fossilienexperten aus dem 
Musée kennegeléiert (de Roby Haas an 
de Marcel Schneider) an en huet säin 
éischten Fossil, en Ammonit fonnt. Dat 
war déi éischt erfollegräich Fouille.

De Ben huet mëttlerweil eng richteg 
Sammlung vu Fossilien doheem an 
huet esouguer schon an Ame-
rika no Fossilie gesicht.

Hei sinn ech op Fossilie-
sich am Wyoming/USA. 
Dat war während enger 
Vakanz, wou ech meng 
Elteren esoulaang 
genervt hunn, bis se mat 
mir op dëse Site gefuer 
sinn.

Bei enger anerer 
Aktivitéit vum Panda-
Club an der Wäiss-
kaul ze Rëmeleng 
huet de Ben leider 
net vill fonnt. En huet 
sech dovunner awer 
net decouragéiere 
gelooss. Op eege 
Fauscht ass hien 
zréckgaangen an 
huet dunn 
tatsächlech am Korallekallek e Fossil 
fonnt, dee fir seng Zukunft ganz wichteg 
war: e fossile Séiigel, dee virun 170 Joer-
milliounen hei gelieft huet.

Vun deem Moment un 
huet de Ben probéiert, 
alles iwwer dëse Fos-
sil erauszefannen: 
Wat ass et genee 
fir e Séiigel?, Wéi 
al ass de Fossil 
genee?, Wéi a 
wou huet e fréier 
gelieft? De Ben 
huet dëse Fossil 
selwer bestëmmt 
an erausfonnt, datt 

et ee vun 
der Aart 
Trachatiara 
depressa 
ass. Dobäi ass 
hien nach vill aner 
intressant Saachen iwwer 
Séiigele gewuer ginn.

Mat 13 Joer huet de Ben 
beim Concours vun de 
«Jonk Fuerscher» matge-
maach, wou en d’Resultater 
vu senger Fuerschung iwwer 
dëse fossile Séiigel virgestallt 
huet. Als Belounung konnt 
en duerno suerguer beim 
Europäesche Concours 
matmaachen.

Mëttlerweil ass dem Ben 
seng Séiigelkollektioun 
op iwwer 50 Exemplaire 

ugewuess. Fir sech besser 
doriwwer informéieren 

ze kënnen, huet 
en och ëmmer 

méi mat de 
Paläontologe 
vum Musée 

zesum-
mege-
schafft. 
An enger 
zweeter 
Aarbecht 
bei de 
«Jonk 

Fuerscher» huet hien dunn am Joer 2001 
iwwer de ganze Grupp vun de fossile 
Séiigele gefuerscht. Besonnesch span-
nend fënnt de Ben nämlech, datt d’Séii-
gel esou schéi Forme bilden a bis elo 
wéineg ze Lëtzebuerg ënnersicht gi sinn. 

Hie ass mëttlerweil e richtegen 
Expert vun de fossile Séii-

gelen an huet sou-
guer en Artikel 

iwwer Séiigelen 
fir d’wëssen-

schaftlech 
Bicher-   
Serie vum 
‘natur 
musée’ 
geschri-

wwen.

Hei stel-
len ech 

mam Roby 
Weis aus dem 

Musée dem 
Grand-Duc Henri 

ons Fuerschung 
vir. Dat war den 8. 

Juni bei der 
Virstellung vun 
der europäe-
scher Aktioun: 
Fuerscher an 
Europa.

De Ben huet 
dëst Joer seng 
Première ge-
packt a geet elo Geologie op d’Uni vun 
Tübingen studéieren. Hie wëll natierlech 
gäre méi spéit Fuerscher an der Paläon-
tologie ginn. Am Moment intresséiert hie 
sech nach fir en anere Grupp vu fossilen 
Déieren: d’Schlaangestären.

A senger Fräizäit spillt de Ben Batterie an 
der Museksgrupp Estrepito (Kaméidi op 
Spuenesch). Niewelaanscht intresséiert 
e sech fir d’Philosophie vum Buddhismus 
an den Tibet.

Jonk Leit  -   jonk Fuerscher
De Séiigelexpert: 

Ben Thuy (*28.10.1985)

de Sé
iigel
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Philippe Thill (11 Joer)
e Panda-Club Member an elo e Science Club Member

Interview mam

Villmools Merci

an nach vill Erfolleg!

Jonk Leit  -   jonk Fuerscher

Du hues 11 Joer, 
dat heescht, du 
gees nach an 
d’Primärschoul? 

Jo, ech sinn am 
6. Schouljoer 
um Cents an 
der Schoul.

Bass du Member am Panda-Club?  
Elo sinn ech am Science Club; virdru 
wor ech vu 6 Joer un am Panda-Club 
an hu ganz vill Aktivitéite matgemaach. 
Ech sinn ëmmer erëmkomm, well et mir 
souvill Spaass gemaach huet a well ech 
ganz vill iwwert d’Natur gewuer gi sinn.

Wat fir Hobbyen hues du?
Ech sinn an de Scouten, spille ganz 
dacks um Computer; mä ech muss 
soen, datt d’Pilze mech am meeschten 
intresséieren.

Wéi bass du 
dozou komm? 
Einfach esou: 
Ech sinn dacks 
als klengt Kand 
mat mengen 
Elteren an de 
Bësch 
spadséiere 
gaang an hunn 

d’Pilzen ëmmer gäere gekuckt --- do 
hat ech eréischt 3 Joer. Méi spéit hunn 
d’Pilze mech sou intresséiert, datt ech 
si mat heem geholl hunn, fir se ganz 
genee ze kucken an do mat engem 
schlaue Buch ze bestëmmen.
No enger Zäit konnt ech d’Pilze 
schons direkt mam Numm 
benennen.

Firwat da just Pilzen? 
Well et der sou vill ginn a 
well se sou schéi sinn.

Wat war däin éischte 
Pilz, deen s du bestëmmt 
hues?  
E Schupftintling.

Wat ass däi LieblingsPilz? 
Den Tintenfischpilz.
Firwat?   
Well hie rout a schwaarz 
ass.

Wat mechs du da genee mat de 

Pilzen?  
Ech sammele se am Bësch, huele si mat 
Heem, fir se mat aneren ze vergläichen.
Fir se genee ze kucken, schneiden ech 
mam Skalpell d’Lamellen eraus oder e 
Stéck vum Hut erof, leeën dat ënnert de 

Mikroskop 
a kucken 
d’Sporen.
Eng aner 
Méiglech-
keet ass: 
ech loossen 
d’Pilze «spo-
ruléieren», 

dat heescht, ech leeën de Pilz op e 
schwaarzt Blat an da falen d’Spore vum 
Pilz op d’Blat. Mam Skalpell krazen ech 
d’Sporen erof a kucke se ënnert dem 
Mikroskop.
Anhand vun der Form vun de Spore fan-
nen ech den Numm vum Pilz eraus.
Mat der Längt an der Breet vun de 
Sporen (eng Miessskala beim Mikroskop)  
kann ech d’Gattung vum Pilz bestëm-
men.

Hues du och Kontakt mam 
‘natur musée’?
Jo, well mat de Sporen 
hunn ech am Musée Kul-
turen ugesat; aus deene 
wuessen op engem spe-
zielle Buedem Myzelen, 
dat ass den ënnerierdeschen 
Deel vun de Pilzen.

Hëllefen dir aner Leit dobäi ?
Doheem schaffen ech eleng; am Musée 

hëlleft mir de Guy Marson.

Fir dat alles ze maa-
chen, brauch 

een do spe-
ziellt Mate-
rial?
Jo. Ech 
schaffe 
mam 
Mikro-
skop, 
hunn e 
Skalpell 
(dat 
ass e 

speziellt 
Messer) a 

chemesch 
Substanzen 

--- Pilzen reagéiere mat eenzel 
Chemikalien an esou kann ech si 
bestëmmen.
Ech brauch och nach Waasser,  
Emersiounsueleg (ass wichteg fir datt ee 
bei der gréisster Vergréisserung ganz 
genee duerch de Mikrokop ka gesinn), 
Objektträgeren an Deckglieser.

Wéi dacks kucks du d’Pilzen? 
1 – 2 mol d’Woch --- no mengen 
Hausaufgaben.

Hues du schons eng Sammlung vu 
Pilzen?

Neen. Nodeems ech de 
Pilz gekuckt hunn, leeën 
ech en op d’Wiss zréck.

Hues du wëlles mat Pilze 
spéider weiderzeschaf-
fen?
Jo, et ass e schéinen 
Hobby.

Wat wëlls du spéider ginn?
Dat weess ech nach net.
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