
Eus Portugal da Spagn
Ne felle ket da roue Portugal 
sikour anezhañ da vont war vor 
etrezek an Indez. Mont a reas 
neuze da gavout Izabel, rouanez 
Spagn. Degemer a reas anezhañ 
e 1486 met ne roas an arc’hant 
nemet 5 bloaz war-lerc’h. 

Ar veaj war-zu Amerika
Kuitaat a reas Spagn d’an 3 a viz Eost 1492 gant 
3 lestr ha 90 martolod. Aochañ a reas d’an 12 
a viz Here, ne oa ket en Indez evel ma krede 
dezhañ, met en Antilhez, en Amerika. Ha setu 
dizoloet ur c’hevandir nevez gantañ !

Spagn

Portugal

Antilhez

Klask un hent nevez evit mont 
d’an Indez
Kavout un hent nevez evit mont 
d’an Indez e oa e hunvre. D’ar 
mare-se e ranke al listri aet 
eus Europa c’hoari tro Afrika 
ha treuziñ meurvor Indez 
evit mont d’an Indez, Sina ha 
Japan. Soñjal a reas da Gristol 
Goulm e c’helled treuziñ ar 
meurvor Atlantel evit mont d’ar  
broioù-se. 

Indez

Kristol Goulm (1451-1506)

Un den a vor 
E Genova e oa bet ganet, ur porzh-mor en Italia. Gwiader e oa 
e dad. Pa oa bihan e plije dezhañ lenn levrioù ar veajourien 
veur deuet en-dro eus Azia. E 1476 ez eas da vevañ e Portugal. 
Dimeziñ a reas gant Filipa Moniz. Ganet e oa o mab Diego e 1479. 
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Ar Vretoned da vare Kristol Goulm

Ilizoù nevez
Diwar al lin hag ar c’hanab 
e teuas pinvidigezh er vro. 
Savet e oa bet ilizoù nevez 
ha tro-dro dezho kalvarioù 
brav, dorioù bras, karnelioù. 
Klozioù-iliz a vez graet eus al 
lec’hioù-se. 

Gwiadiñ
Da vare Kristol Goulm e veze hadet ha 
dastumet lin ha kanab e Breizh. Gant 
ar plant-se e veze savet danvez d’ober 
liñselioù pe c’hoazh gouelioù evit ar 
bagoù. Brud vras a oa war gwiaderien 
ar vro.

Mont war vor
Ar Vretoned a oa brudet evit bezañ martoloded 
ampart. Kalz bagoù eus Breizh a gemere perzh er 
c’henwerzh etre porzhioù Europa. War meur a iliz e 
Breizh e weler bagoù kizellet d’ar mare-se. Amañ e 
Rosko.

Ha pelloc’h c’hoazh
Krog e oa ar Vretoned 
da vont pelloc’h c’hoazh 
evit pesketa ’kostez an 
Douar-Nevez. Er memes 
mare ez eas Jakez 
Karter betek pleg-mor 
ar stêr Sant-Laorañs. 
Reiñ a reas an anv 
Kanada d’ar vro nevez 
edo o paouez dizoleiñ. E 
1534 e oa.

kalvar

Breizh

An Douar-Nevez

Pleg-mor ar stêr Sant-Laorañs

karnel

dor vras
 (bolz a enor)
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Eus pelec’h eo deuet ar maiz ?

Pa oa en em gavet Europiz en Amerika er xvvet ha xvivet 
kantved e veze gounezet maiz e pep lec’h dija, eus ar stêr 
Sant-Laorañs (Kanada) betek Rio de la Plata (Arc’hantina).
Kristol Goulm eo an Europad kentañ en doa gwelet maiz e 
Kuba e 1492. Degaset en doa maiz en Europa evit ar wech 
kentañ pa oa deuet en-dro eus e veaj kentañ e 1493 pe eus 
e eil beaj e 1496. Berzh he deus graet ar blantenn-se er bed 
a-bezh abaoe.

Ouzhpenn ar maiz zo bet degaset eus Amerika da Europa er xvivet kantved,  
da skouer   :

Douaroù 
an Azteked

e 1521

xvivet

xvivet

1493

-4 500

-1 000

1 000

1 200 - 1 600 ?

Centeolt 
Doue ar Maiz an hini ’oa 
evit an Azteked a oa o 
chom e Kreizamerika.

Ar blantenn orin
« an teosint »

Plant maiz hibrid
goude 1945

-7 000 xvivet

1945

an tomatez ar c’houlourdrennoù 

ar fav-glas an avaloù-douar ar skilbebr 

an ananaz an avoukez

ar c’hakaouetez ar c’hakao

ar papaiez 

 ar patatez dous

ar per-douar 


