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Bezañ o chom 
en Enez-Eusa
Goulenn diazez : Penaos e teu a-benn an dud  
da vevañ en un tiriad redioù kreñv ennañ ?

Kelc’hiad 3 : 6vet klas – Bezañ o chom en un tiriad redioù kreñv ennañ
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E kornôg Breizh, 20 km en donvor da 
Gonk-Leon, emañ Enez-Eusa. An tiriad 
e Frañs ar muiañ er c’hornôg eo. 8 km 
eo he hirder ha 4 km he ledander. Un 
tammig ouzhpenn 835 den zo o chom 
eno a-hed ar bloaz. Dispartiet eo diouzh 
enezeg Molenez gant ur froud vor 
kreñv-tre, ar Froñveur. Stumm meud ur 
c’hrank he deus Enez-Eusa. E reter an 
enezenn emañ porzh ar Stif. E mod-se 
eo gwarezet ar porzh diouzh an avelioù 
gwalarn ha kornôg. Niverus eo an tou-
rioù-tan warni ha tro-dro dezhi peogwir 
eo graet aod Eusa gant tornaodoù ha 
kerreg. Ouzhpenn-se eo dañjerus mor 

an Hirwazh hag ar Froñveur evit ar bigi 
hervez an amzer. Bourk Enez-Eusa zo 
anvet Lambaol. Etre daou veg emañ. 
Neuze eo gwarezet ar bourk diouzh 
an houl hag an avel greñv. An darn 
vrasañ eus Eusaiz a vev tro-dro da 
borzh Lambaol.

Barregezhioù
• En em lec’hiañ er spas
•  Lenn, kompren ha dielfennañ 

un diell
•  Displegañ ha deskrivañ 

dre skrid
•  Implijout an niverel evit ober 

enklaskoù

 Enez-Eusa,  
eus tu ar gevred

 Enez-Eusa,  
gwelet a-zioc’h

Tourioù-tan
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Estreget ar c’hudennoù liammet ouzh an 
amzer zo en Eusa. N’eus fard tredan ebet 
a liamm an enezenn hag aodoù Penn-ar-

Bed. E 1970 e oa bet savet ur greizenn 
da broduiñ tredan war an enezenn. E 
2005 e oa bet kempennet ha nevesaet. 

6 000 litrad fioul a 
vez devet bemdez 
dre vras, ar pezh a 
zegas saotradur en 
aer. Bep sizhun e 
teu ur vag karget a 
fioul a-ratozh-kaer 
evit leuniañ beolioù 
ar greizenn. Gwall-
zarvoudoù zo bet 
a-wechoù. E 2013 e 
oa bet un tan-gwall 
er greizenn ha cho-
met boud an tredan 
en Eusa abalamour 
da se. Ret e oa bet 
lakaat da zont eus 

an douar-bras ganerioù* d’ober tredan 
keit ha ma ne oa ket bet kempennet ar 
greizenn. E fin ar bloavezhioù 1970 e oa 
bet savet div rod-avel da broduiñ tredan 
gant an EDF ivez. Unan a oa bet diskaret 
gant ar gwallamzer hag an eil ne oa ket 
bet lakaet da vont en-dro.

Ar redioù e rank Eusaiz ober ganto

 E miz 
Gouere 1980 
e oa bet pilet 
rod-avel Eusa

 Kreizenn dredan 
Eusa

Kudennoù degaset gant ar barradoù-amzer

An tredan en Eusa

Mont da Eusa
Daou zoare zo evit mont di. Dre garr-nij 
en ur gemer unan eus an daou Cessna 
208 Caravan eus ar gompagnunezh 

Finistair, en ur loc’hañ eus aerborzh 
Brest. 15 munut e pad an nijadenn. 
N’eus nemet 9 flas e-barzh. Nepell 
diouzh porzh ar Stif emañ al leurenn 
douarañ.
Setu perak eo ar vag an doare ar muiañ 
implijet evit treuzdougen an dud hag 
ar pezh a zo ezhomm en enezenn. 
Ar gompagnunezh Penn-ar-Bed a ra 
bemdez a-hed-pad ar bloaz al liamm 
etre an douar-bras hag Eusa. An tri 
lestr, ar Fromveur 2, an Enez-Eusa 3 
hag an Enez-Edig, a loc’h eus Brest, 

Konk-Leon ha Kameled hag a erru er 
gar-vor e porzh ar Stif. 1 eur 15 e pad 
an treizh eus Konk-Leon peogwir en 
deus al lestr da dremen e Molenez 
a-raok mont da Eusa.

E 2020 e oa bet nullet ar monedoneoù 
etre an douar-bras hag Eusa c’hwec’h 
gwech : d’an 10, d’an 13 ha d’ar 16 a viz 
C’hwevrer, d’an 28 a viz Here, d’ar 27 ha 
d’an 28 a viz Kerzu. 57 gwech e oa bet 
cheñchet eur ar vag-mañ-bag abalamour 
d’ar gwallamzer. Kit war ar bajenn web 
Tempêtes en France métropolitaine evit 
gouzout hiroc’h war ar c’horventennoù. 
Evit ar re bet c’hoarvezet nevesoc’h, kit 
war lec’hienn Météo France. Etre ar 26 
hag ar 27 a viz Kerzu 2020 e oa bet ar 
gorventenn Bella, da skouer. Chom a 
rae kreñv an avel an deiz war-lerc’h gant 
barradoù-avel betek 143 km/h en Eusa 
(titouroù kompagnunezh Penn-ar-Bed 
ha lec’hienn Météo France).

 Unan eus kirri-nij ar gompagnunezh 
Finistair war dachenn Eusa

 Ar Fromveur 2 oc’h en em gavout  
e porzh ar Stif

 Ur barr-amzer en-dro d’an enezenn

Pa vez ur barr-amzer e vez troc’het an enezenn diouzh an douar-bras neuze. Ne c’hall ket an enezourien 
kaout ar pezh o dez ezhomm : boued, louzoù, danvez a bep seurt. Ne c’hallont ket skarzhañ o lastez 
kennebeut. An digenvez a c’hall bezañ gwashañ redi ar vuhez en Eusa e-pad ar goañv.

http://tempetes.meteofrance.fr/
https://meteofrance.com
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Peseurt diskoulmoù e klask an dud lakaat e plas en Eusa  
evit mont dreist he redioù kreñv ?

Klaskomp
1.  Pet kilometr zo etre Eusa ha Konk-Leon ? Pegeit e 

pad an treizh ?

2.  Peseurt diaezamantoù a zegas ar barradoù-amzer 
d’an enezourien ?

3.  Perak eo dañjerus implijout ur greizenn dredan a ya 
gant fioul ? Peseurt diskoulm e klask an enezourien 
lakaat e plas ?

4.  Bezañ o chom en un enezenn zo bezañ pell diouzh 
pep tra : ur perzh mat hag ur redi eo. Klask skouerioù 
a ziskouez eo gwir kement-se en Enez-Eusa.

Gant ar pal chom hep bezañ sujet d’an 
nukleel pe d’ar fioul e klask tiriadoù 
aodoù Breizh profitañ eus energiezh 
an natur dre an avel, an houl, al lanv, ar 
froudoù mor evit produiñ tredan.

Fellout a ra da inizi Breizh mont war-zu 
100 % eus an tredan produet gant 
energiezhoù ekologel ha nevezadus e 
2030. Divizet e oa bet e 2016 staliañ 
ur rod-dour e foñs mor ar Froñveur evit 

profitañ eus efed al lanv hag ar froudoù. 
Ma’z a mat en-dro ar raktres e vo staliet 
unan all hag ur rod-avel a-benn nebeut.

E-pad an nevezamzer hag an hañv e vez lie-
saet dre gant poblañs an enezenn (97 000 
tourist e 2019). Ur roll pouezusoc’h-poue-
zusañ evit ekonomiezh an enezenn o 
deus peogwir eo digresket kalz hini al 
labour-douar hag hini ar pesketaerezh.
Kit war kartenn etreoberiat ofis an dou-
risted Enez-Eusa evit dizoleiñ petra zo 
bet lakaet e plas evit degemer anezho.
Evit desachañ an douristed e vez kem-
pennet an enezenn a-ratozh. 32  km 
a wenodennoù war-dro d’ober war 

droad pe war varc’h-houarn diouzh al 
lec’h, evit profitañ eus gweledvaoù 
liesseurt ha brav-eston zo. Mont war an 
draezhenn, bageal, gweladenniñ mirdi 
an Tourioù-tan, hag evit ar re galonek, 
ober harz-lamm zoken, a vez kinniget 
d’an dud. Park Natur Arvorig a glask 
kizidikaat an douristed da zoujañ an 
endro en ur c’houlenn diganto degas 
o lastez pa zistroont war an douar-bras 
da skouer, pe sellet ouzh al laboused 
eus ar pellañ ar gwellañ.

Produiñ tredan ekologel

An touristerezh

 Rod-dour D10 pa oa bet staliet e 2015

Staliet e oa bet a-nevez e miz Gwengolo 2020.

 Mirdi  
an Tourioù-tan  

er C’hreac’h

 Pern

Geriaoueg
Enezeg : stroll enezennoù.
Enezourien : annezidi an enezenn.
An digenvez : pa vez un den pe ul 
lec’h pell diouzh pep tra.
Ganer tredan : mekanikoù d’ober tre-
dan hag a c’hall bezañ kaset-digaset 
diouzh an ezhomm.

https://ot-ouessant.fr/carte-interactive.html
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Kredadoù skeudenniñ : p. 1 : Enez-Eusa gwelet a-zioc’h, poltred gant Olv2 / MEDDE/DGALN ; Enez-Eusa eus tu ar gevred, poltred gant Herve Peaudecerf – p. 2 : karr-nij, poltred gant Finistair ; Fromveur 2 
ha barr-amzer, poltredoù gant Ti an douristed, Eusa ; kreizenn dredan ha rod-avel pilet, poltredoù gant Michel Thevenet – p. 3 : rod-dour, poltred gant Sabella ; mirdi ha Pern, poltredoù gant Ti an douristed, 
Eusa – p. 4 : poltred Pauline Quantin gant Anna Kere / Le Télégramme ; milin, poltred gant Ti an douristed, Eusa.

Evit mont pelloc’h

Pauline Quantin. Plac’h an taksi war Enez-Eusa

Bep Yaou e kaver ur pennad e brezhoneg er gazetenn Le Télégramme.  
Un digarez eo d’ober anaoudegezh gant brezhonegerien a bep seurt.

Avel zo, met glas eo an oabl. Sioul eo ar vuhez war Enez-
Eusa e-pad ar goañv. Amzer he deus Pauline Quantin, plac’h 
an taksi war an enezenn, da bakañ ur banne kafe trankilik er 
bourk. Bremaik ez aio ar vaouez yaouank da gerc’hat an dud 
er porzh : en em gavout a ra ar vag eus Brest ha Konk-Leon 
dizale. Ganet eo Pauline war Enez-Eusa. Da bemzek vloaz he 
doa kuitaet an enezenn evit mont d’al lise e Brest : « Laouen 
e oan. D’an oad-se en dez c’hoant an den d’aveliñ e benn un 
tammig. Bihan-tout eo skolaj Eusa. Daou e oamp en trede 
klas ! » Heuliañ a ra Pauline studioù e Brest ha mont a ra da 
gantreal betek Bro-Aostralia. Goude ur CAP bugaligoù hag 
ur stummadur brezhoneg e Stumdi e labour Pauline e-pad ur 
bloavezh e skol Diwan Brest.
Met Enez-Eusa zo c’hoazh en he spered. « Ar vicher ne blije 
ket din ken ha skuizh e oan o vevañ e kêr. Ma zud a oa war ar 
vicher taksi e Eusa. Soñjet ’m eus e oa ar poent mat da zont 
en-dro. Da dregont vloaz e kaver eo brav ar vuhez amañ », emezi.

Un diforc’h bras etre ar goañv hag an hañv
Daou vloaz zo eo distro Pauline war an enezenn, asambles gant 
he mignon Julien, hag a oa animatour sokial gwechall. Pa oant 
en em gavet en Eusa e oa bet diaes-tre dezho kavout lojeiz. « Ar 
brasañ kudenn eo war an inizi. An dud a gav gwelloc’h feurmiñ 
o zi d’an douristed eget feurmiñ anezhañ e-pad ur bloavezh. 
Labour zo, met tiez n’eus ket ! » eme Pauline. Aet eo he zud 
war o leve hag adkemeret eo bet ar stal gant ar c’houblad : teir 
oto gant 8 plas o deus. Ur stummadur o deus ranket tremen 
evit ober ar vicher-se. Mont a ra Pauline ha Julien da glask an 
dud er porzh evit kas anezho d’ar gêr pe betek ul lojeiz feurmet. 
Kinnig a reont ivez tro an enezenn. « Un diforc’h bras zo etre 
ar goañv hag an hañv. Kregiñ a ra al labour tro miz Ebrel betek 

miz Here, hir a-walc’h eo. Tapet e vezomp dizehan e-pad an 
hañv. Met ret eo labourat pa vez tud ! » E-pad ar goañv e vez 
siouloc’h ar jeu. « Nemet da vare an Nedeleg, e lec’h ma teu 
kalz tud. » Div vag zo bemdez hepken, unan diouzh ar mintin 
hag unan diouzh an noz. « Profitañ a ran da labourat siouloc’h 
ha mont a reomp da vakañsiñ un tamm. »

Mont war an douar-bras
N’he deus ket keuz Pauline da vezañ deuet en-dro da Eusa. 
Ar c’hontrol zoken ! Pell emañ diouzh an douar-bras bremañ : 
div eurvezh hanter zo da vont betek Brest. « Mont a ran alies 
war an douar-bras memes tra. Pa vez ur bern traoù da gas 
en-dro e vezont lakaet en ur c’hontener bras. Ul lojistik spon-
tus eo ! » Ar pezh a vank dezho dreist-holl eo ar sonadegoù 
hag ar festivalioù. « Eüruzamant, nevez zo ez eus bet digoret 
ur sal sonadegoù nevez gant Yann Tiersen hag e wreg war an 
enezenn. Dreist eo ! »

Pennad savet gant Anna Kere, Le Télégramme,  
d’ar 14 a viz Meurzh 2019

Un nebeud goulennoù
1.  Da be oad he deus ranket Pauline Quantin kuitaat 

Enez-Eusa evit kenderc’hel gant he studi ? Perak, 
d’ho soñj ?

2.  Perak eo distroet da Enez-Eusa ?

3.  Petra eo brasañ kudenn ar re yaouank a fell dezho 
bevañ ha labourat war an inizi, Eusa en o zouez ?

4.  Peseurt kemm zo etre an hañv hag ar goañv evit 
Pauline hag he mignon Julien war dachenn al labour ?

5.  Displegit da betra e servij ar c’hontener bras mene-
get gant Pauline.

 Gwechall e veze meur a vilin a seurt-se war Eusa evit malañ greun

Bremañ ez eus kaoz da sevel ur rod-avel nevez d’ober tredan.


