
Anavezout 
al laboused

Mont war 
an dachenn

Traoù
d’ober

Laboused ar vro
  Ur gerig en a-raok   
N’eus nemet mont er-maez evit 
selaou pe sellet ouzh laboused zo. 
Kinnig a reomp deoc’h ober gwelloc’h 
anaoudegezh ganto er gelaouenn-mañ. 
Kit ivez war al lec’hienn « Laboused 
hag evned ar vro » evit gouzout hiroc’h 
diwar o fenn, selaou pennadoù-kaoz a 
bep seurt, hep disoñjal ar c’hoarioù evit 
sikour ac’hanoc’h da vezañ barrekoc’h-
barrekañ evit anavezout al labous-
mañ-labous.

Niv. 1

  Lenn ha skrivañ  
Meur a zoare testennoù a c’haller skrivañ diwar-benn al laboused. War al lec’hienn « Laboused 
hag evned ar vro » e kavoc’h kartennoù-anv 20 labous, gant testennoù displegañ. Gallout a raer 
ivez dastum pe skrivañ dezrevelladennoù, rimadelloù, divinadelloù, charadennoù, barzhonegoù 
berr evel un haiku pe hiroc’h. Meur a ganaouenn hag a gontadenn a gaver ivez. Sed amañ un 
nebeud skouerioù. Ha prest e vefec’h da sevel re all ? Bec’h dezhi !

DEZREVELLADENNOÙ

DIVINADELLOÙ

CHARADENNOÙ

HAIKUIOÙ

RIMADELLOÙ

Alc’hweder sant Pêr :
Pêr, Pêr, Pêr, Pêr, Pêr, 
digor din, digor din, digor din ! 
Biken ledoued na rin !

Drask sut : 
Jobi, Jobi 
Kas keuneud d’an ti 
Erru zo amzer griz 
Skirioù berr, skilhoù hir ! 
Skirioù hir, skilhoù hir ! 

Un dezrevelladenn zo ur frazenn savet diwar skouer kan pe 
vouezh ul labous, evel ma vije hennezh o kaozeal evel an 
dud. Kae da welet el lec’hienn « Laboused hag evned ar vro » 
evit selaou ar re-mañ ha meur a hini all.

Petra a dap an hini a dap ur big ? 
En divinadell-mañ e kont ar rim kement hag ar respont.

Eus an holl gezeg a weler e Kerne, Leon,  
Treger ha Gwened,
Pehini a zebr an nebeutañ hag a zo 
ar skañvañ ?

Ma zroc’hit e div lodenn :
Ma lodenn gentañ n’eo ket mat.
Ma eil lodenn a ra pep hini bep noz.
Stagit ma div lodenn hag e teuan da vezañ 
anv un evn pe un den.

War al lec’hienn « Laboused hag evned ar vro » e 
kavoc’h ur barzhoneg (« Goueleni Breizh » bet savet 
gant Anjela Duval), meur a ganaouenn (« Ar gwenniel », 
« an durzhunell », « Eured al laouenan ») ha kontadenn 
Skoulad ar Goukoug. Meur a vojenn all a c’halloc’h lenn 
diwar-benn ar brini er gelaouenn C’hwiled niverenn 3.

Kaouenned er vro 
bep noz er gwez burzhudus 
dindan al loargann.

Ul lapous bihan 
o richanañ war ur brank.
An hañv o tostaat.

Gouelini bihan 
an draezhenn dilezet 
gant an douristed.

Un doare barzhoneg eus Bro-Japan an hini eo. Met abaoe 2001 e vez 
graet ur genstrivadeg sevel haikuioù da-geñver ar festival Taol-
Kurun e Kemperle. Kantadoù zo bet savet abaoe. Ur barzhoneg a 
seitek silabenn eo, rannet e teir gwerzenn a bemp, seizh ha pemp 
silabenn. 

Da ouel Yann
Ec’h a ar goukoug d’al lann.
Da ouel Pêr
Ec’h a ar goukoug d’ar gêr.
Koukoug, koukoug, koukoug
Da ouel Yann
Ec’h a ar goukoug en he roud.
Da viz Mae
E teuio adarre
D’ober plijadur d’ar vugale.
Koukoug, koukoug, koukoug

En ur rimadell evel honnezh e tispleger traoù diwar-benn buhez al 
labous-mañ-labous.

Rimadelloù : ar goukoug ne chom ket 
pell er vro met distreiñ a ra bep bloaz.
Divinadelloù : 
   1) Muioc’h a bluñv evit a gig.  
  2) Ar gazeg-koad. 
Charadennoù : falc’hun.

Respontoù

ISBN 978-2-240-05369-5
Embannet gant TES (Ti-embann ar Skolioù) :
tes@ac-rennes.fr — 02 56 44 01 41
W0030654
Renerez an embann : Delphine Le Bras.
Kenurzhier : Herve Peaudecerf.

Aozour : Ronan Debel.
Poltred ar golo : Herve Peaudecerf.
Tresadennoù laboused ar skritell : Sylvain 
Leparoux. 

Peurvoullet e miz Meurzh 2022 e ti Evoluprint, 
mouller e Bruguières (31). 
Disklêriet hervez lezenn e miz Ebrel 2022. 
Priz : 1 €.
Lezenn 49-956 ar 16 a viz Gouere 1949 evit 
embannadurioù ar yaouankiz.

Traoù d’ober

  Anavezout al laboused     Deomp war an dachenn !  Ar binvioù
Un nebeud goulennoù
• E-unan emañ al labous ’peus gwelet pe 

a-stroll gant laboused all eus ar memes 
spesad ?

• Ar vent. Bras eo pe bihan ?  
Kemer skouer war ul labous anavezet mat 
ganit (golvan, pichon).

• Ha stumm ar c’horf ?  
Al livioù (flamm pe teñval), ar pigos (hir 
pe berr, eeun pe kromm, moan pe tev), ar 
gouzoug (hir pe berr), ar pavioù (hir pe berr)…

Ar c’han :

Pegoulz mont da welet al laboused ?
Hervez ar mare, ne weli ket ar memes spesadoù laboused.
• En nevezamzer hag en hañv e c’halli mont da glask ar golvaneged (al laboused 

bihan). Aesoc’h int da welet d’ar mare-se (mare kanañ eo evito) rak e-pad ar goañv 
e vezont didrouz. 

• En diskaramzer hag er goañv ez i muioc’h da glask al laboused dour. Kuitaet o deus 
hanternoz Europa da zont da Vreizh da c’hoañviñ. Evit sellet ouzh al laboused dour e 
c’hallez mont n’eus forzh pegoulz. Ar gwellañ eo mont pa grog al lanv. Tostoc’h-tostañ 
e vo al laboused a-feur ma savo ar mor.

Da belec’h mont da welet anezho ?
Laboused ’vez e pep lec’h : e kêr, war ar maez, er c’hoadoù, war bord ar mor… Da gentañ- 
tout, n’eo ket dav mont gwall bell. Tro-dro dit e vez kalzik spesadoù disheñvel. Kemer amzer 
da sellet outo. E-barzh da liorzh, pe e-barzh al liorzhoù-kêr, en ur vont d’ar skol pe en ur 
vont da bourmen war ar maez. Goude e c’halli mont pelloc’h, e-barzh koadoù pe war bord 
ar mor. Bez’ ez eus ivez eus ar mirvaoù e lec’h ma vez gwarezet an natur (hag al laboused 
evel-just !).

          Al laboused dour 
    (houidi, gouelini pe 
skaseged evel hemañ)

Al laboused-preizh 
noz pe deiz

Ar golvaneged 
(laboused bihan)

3 familh

Al laboused a c’hall kanañ 
pe ober trouzioù berr.

An trouzioù zo 
graet evit kelaouiñ 
al laboused all 
rak un dañjer 
pe evit lavaret 
ez eus boued el 
lec’h‑mañ‑lec’h...

Ar c’han zo graet evit sachañ 
evezh ur barez pe kelaouiñ 
ar pared all n’eo ket dieub an 
dachenn, dezho da vont pelloc’h. 

En nevezamzer e vez kanet 
dreist‑holl, da vare ar gouennañ. 
Diouzh ar mintin, kentoc’h.  
Ni, ar golvaneged, a gan ar 
gwellañ avat !

• Ar gevellunedennoù.  
Ar re 10 x 32 pe 10 x 42 
zo mat evit 
stagañ ganti.

•  Kemer ivez ur c’harned hag ur 
c’hreion evit kemer notennoù pe 
evit tresañ. Ur sturlevr ornitologiezh 
evit anavezout al 
laboused ne vefe 
ket fall kennebeut.

•  Dilhad teñval, botoù mat pe  
heuzoù zoken 
diouzh al lec’h.

• Al lunedenn-hirwel 
a vez implijet evit al 
laboused a vez pell 
kentoc’h. Evit ma 
chomfe difiñv ar 
skeudenn e ranker 
kaout un trebez.

Gwelloc’h bezañ sioul ha didrouz, 
anat dit ! Taol evezh bras da 
chom hep direnkañ al laboused, 
dreist-holl pa vezont o neizhiañ. 
Arabat klask neizhioù, re a riskloù 
zo da lakaat an neizhiad da 
c’hwitañ. Taol evezh ivez ouzh al 
lec’h ma vezez o pourmen, rak ne 
vezez ket atav war dachennoù 
publik. Goulenn an aotre digant 
ar perc’henn pa vez prevez an 
dachenn.

Ha kevredigezhioù zo ? 
Ya, evel-just !  
Gallout a rez mont e 
darempred gant an LPO 
( Ligue de Protection des 
Oiseaux ) pe gant Breizh 
Vev / Bretagne Vivante. 
Kinnig a reont abadennoù, 
pourmenadennoù, levrioù... 

SEVEL UN DEIZIATAER LABOUSED

Gallout a rez notenniñ e-barzh ur c’haier pe gwelloc’h 
war un deiziataer (ar memes hini a vloaz da vloaz) :

 �En nevezamzer :
• pegoulz e welez ar wennili gentañ ;
• pegoulz e klevez ar goukoug kentañ ;
• pegoulz e welez ar skravig kentañ (m’emaout o 
chom war bord ar mor) ;
…

 �En diskaramzer : 
• pegoulz e welez ar waz kentañ ;
• Pegoulz e welez an drask ruz kentañ ;

 �…

Evel-just e c’hallez notenniñ pa vez ar blantenn-
mañ-plantenn en he bleuñv pe pa vez bronneged o 
pourmen gant o re vihan…

BOUETA AL LABOUSED
N’eo ket ret reiñ boued d’al laboused met servijout a ra d’o sikour da 
dremen ar goañv. Setu un nebeud reolennoù da heuliañ :
• Peseurt boued reiñ : greun troioù-heol, kraoñ-marmouz hep holen 

ha pas ar re krazet, mell (« millet » e galleg), frouezh.
• Difennet groñs eo reiñ bara, restachoù boued, meskajoù druzoni 

graet er gêr.
• Ma krogez da reiñ boued dezho eo mat derc’hel d’en ober etre miz 

Du ha miz Meurzh.
• Chom hep reiñ boued war al leur met kentoc’h e-barzh ur prezeb 

doare ur « silo ». 
• Ar prezeb zo ul lec’h frank, 2 m diouzh ur wezenn pe diouzh ur bod. 
• Naetaat ingal ar prezeb trapenn d’ar c’hleñvedoù.
• Ma kavez ul labous marv e-kichen ar prezeb, chom a-sav da reiñ 

boued e-pad tri pe bevar devezh ha dit-te da naetaat ar prezeb. 
Ma vez ouzhpenn 3 labous marv, pellgomz d’an LPO.

SEVEL UL LOCH
Ma ’peus ar chañs da gaout ul liorzh (pe e-barzh hini 
da dud-kozh…) e c’hallez staliañ lochoù-neizhiañ evit 
al laboused. Meur a stumm a gavi war Internet. Taol 
evezh : ur wech staliet eo ret leuskel al laboused trankil. 
Arabat mont en-dro d’al loch pe spontusoc’h c’hoazh 
digeriñ anezhañ da sellet petra 
zo e-barzh. Gallout a rafe ar 
c’houblad laboused dilezel 
ar vioù pe ar poñsined. 
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Meur a zoare testennoù a c’haller skrivañ diwar-benn al laboused. War al lec’hienn « Laboused 
hag evned ar vro » e kavoc’h kartennoù-anv 20 labous, gant testennoù displegañ. Gallout a raer 
ivez dastum pe skrivañ dezrevelladennoù, rimadelloù, divinadelloù, charadennoù, barzhonegoù 
berr evel un haiku pe hiroc’h. Meur a ganaouenn hag a gontadenn a gaver ivez. Sed amañ un 
nebeud skouerioù. Ha prest e vefec’h da sevel re all ? Bec’h dezhi !

DEZREVELLADENNOÙ

DIVINADELLOÙ

CHARADENNOÙ

HAIKUIOÙ

RIMADELLOÙ

Alc’hweder sant Pêr :
Pêr, Pêr, Pêr, Pêr, Pêr, 
digor din, digor din, digor din ! 
Biken ledoued na rin !

Drask sut : 
Jobi, Jobi 
Kas keuneud d’an ti 
Erru zo amzer griz 
Skirioù berr, skilhoù hir ! 
Skirioù hir, skilhoù hir ! 

Un dezrevelladenn zo ur frazenn savet diwar skouer kan pe 
vouezh ul labous, evel ma vije hennezh o kaozeal evel an 
dud. Kae da welet el lec’hienn « Laboused hag evned ar vro » 
evit selaou ar re-mañ ha meur a hini all.

Petra a dap an hini a dap ur big ? 
En divinadell-mañ e kont ar rim kement hag ar respont.

Eus an holl gezeg a weler e Kerne, Leon,  
Treger ha Gwened,
Pehini a zebr an nebeutañ hag a zo 
ar skañvañ ?

Ma zroc’hit e div lodenn :
Ma lodenn gentañ n’eo ket mat.
Ma eil lodenn a ra pep hini bep noz.
Stagit ma div lodenn hag e teuan da vezañ 
anv un evn pe un den.

War al lec’hienn « Laboused hag evned ar vro » e 
kavoc’h ur barzhoneg (« Goueleni Breizh » bet savet 
gant Anjela Duval), meur a ganaouenn (« Ar gwenniel », 
« an durzhunell », « Eured al laouenan ») ha kontadenn 
Skoulad ar Goukoug. Meur a vojenn all a c’halloc’h lenn 
diwar-benn ar brini er gelaouenn C’hwiled niverenn 3.

Kaouenned er vro 
bep noz er gwez burzhudus 
dindan al loargann.

Ul lapous bihan 
o richanañ war ur brank.
An hañv o tostaat.

Gouelini bihan 
an draezhenn dilezet 
gant an douristed.

Un doare barzhoneg eus Bro-Japan an hini eo. Met abaoe 2001 e vez 
graet ur genstrivadeg sevel haikuioù da-geñver ar festival Taol-
Kurun e Kemperle. Kantadoù zo bet savet abaoe. Ur barzhoneg a 
seitek silabenn eo, rannet e teir gwerzenn a bemp, seizh ha pemp 
silabenn. 

Da ouel Yann
Ec’h a ar goukoug d’al lann.
Da ouel Pêr
Ec’h a ar goukoug d’ar gêr.
Koukoug, koukoug, koukoug
Da ouel Yann
Ec’h a ar goukoug en he roud.
Da viz Mae
E teuio adarre
D’ober plijadur d’ar vugale.
Koukoug, koukoug, koukoug

En ur rimadell evel honnezh e tispleger traoù diwar-benn buhez al 
labous-mañ-labous.

Rimadelloù : ar goukoug ne chom ket 
pell er vro met distreiñ a ra bep bloaz.
Divinadelloù : 
   1) Muioc’h a bluñv evit a gig.  
  2) Ar gazeg-koad. 
Charadennoù : falc’hun.

Respontoù

ISBN 978-2-240-05369-5
Embannet gant TES (Ti-embann ar Skolioù) :
tes@ac-rennes.fr — 02 56 44 01 41
W0030654
Renerez an embann : Delphine Le Bras.
Kenurzhier : Herve Peaudecerf.

Aozour : Ronan Debel.
Poltred ar golo : Herve Peaudecerf.
Tresadennoù laboused ar skritell : Sylvain 
Leparoux. 

Peurvoullet e miz Meurzh 2022 e ti Evoluprint, 
mouller e Bruguières (31). 
Disklêriet hervez lezenn e miz Ebrel 2022. 
Priz : 1 €.
Lezenn 49-956 ar 16 a viz Gouere 1949 evit 
embannadurioù ar yaouankiz.

Traoù d’ober

  Anavezout al laboused     Deomp war an dachenn !  Ar binvioù
Un nebeud goulennoù
• E-unan emañ al labous ’peus gwelet pe 

a-stroll gant laboused all eus ar memes 
spesad ?

• Ar vent. Bras eo pe bihan ?  
Kemer skouer war ul labous anavezet mat 
ganit (golvan, pichon).

• Ha stumm ar c’horf ?  
Al livioù (flamm pe teñval), ar pigos (hir 
pe berr, eeun pe kromm, moan pe tev), ar 
gouzoug (hir pe berr), ar pavioù (hir pe berr)…

Ar c’han :

Pegoulz mont da welet al laboused ?
Hervez ar mare, ne weli ket ar memes spesadoù laboused.
• En nevezamzer hag en hañv e c’halli mont da glask ar golvaneged (al laboused 

bihan). Aesoc’h int da welet d’ar mare-se (mare kanañ eo evito) rak e-pad ar goañv 
e vezont didrouz. 

• En diskaramzer hag er goañv ez i muioc’h da glask al laboused dour. Kuitaet o deus 
hanternoz Europa da zont da Vreizh da c’hoañviñ. Evit sellet ouzh al laboused dour e 
c’hallez mont n’eus forzh pegoulz. Ar gwellañ eo mont pa grog al lanv. Tostoc’h-tostañ 
e vo al laboused a-feur ma savo ar mor.

Da belec’h mont da welet anezho ?
Laboused ’vez e pep lec’h : e kêr, war ar maez, er c’hoadoù, war bord ar mor… Da gentañ- 
tout, n’eo ket dav mont gwall bell. Tro-dro dit e vez kalzik spesadoù disheñvel. Kemer amzer 
da sellet outo. E-barzh da liorzh, pe e-barzh al liorzhoù-kêr, en ur vont d’ar skol pe en ur 
vont da bourmen war ar maez. Goude e c’halli mont pelloc’h, e-barzh koadoù pe war bord 
ar mor. Bez’ ez eus ivez eus ar mirvaoù e lec’h ma vez gwarezet an natur (hag al laboused 
evel-just !).

          Al laboused dour 
    (houidi, gouelini pe 
skaseged evel hemañ)

Al laboused-preizh 
noz pe deiz

Ar golvaneged 
(laboused bihan)

3 familh

Al laboused a c’hall kanañ 
pe ober trouzioù berr.

An trouzioù zo 
graet evit kelaouiñ 
al laboused all 
rak un dañjer 
pe evit lavaret 
ez eus boued el 
lec’h‑mañ‑lec’h...

Ar c’han zo graet evit sachañ 
evezh ur barez pe kelaouiñ 
ar pared all n’eo ket dieub an 
dachenn, dezho da vont pelloc’h. 

En nevezamzer e vez kanet 
dreist‑holl, da vare ar gouennañ. 
Diouzh ar mintin, kentoc’h.  
Ni, ar golvaneged, a gan ar 
gwellañ avat !

• Ar gevellunedennoù.  
Ar re 10 x 32 pe 10 x 42 
zo mat evit 
stagañ ganti.

•  Kemer ivez ur c’harned hag ur 
c’hreion evit kemer notennoù pe 
evit tresañ. Ur sturlevr ornitologiezh 
evit anavezout al 
laboused ne vefe 
ket fall kennebeut.

•  Dilhad teñval, botoù mat pe  
heuzoù zoken 
diouzh al lec’h.

• Al lunedenn-hirwel 
a vez implijet evit al 
laboused a vez pell 
kentoc’h. Evit ma 
chomfe difiñv ar 
skeudenn e ranker 
kaout un trebez.

Gwelloc’h bezañ sioul ha didrouz, 
anat dit ! Taol evezh bras da 
chom hep direnkañ al laboused, 
dreist-holl pa vezont o neizhiañ. 
Arabat klask neizhioù, re a riskloù 
zo da lakaat an neizhiad da 
c’hwitañ. Taol evezh ivez ouzh al 
lec’h ma vezez o pourmen, rak ne 
vezez ket atav war dachennoù 
publik. Goulenn an aotre digant 
ar perc’henn pa vez prevez an 
dachenn.

Ha kevredigezhioù zo ? 
Ya, evel-just !  
Gallout a rez mont e 
darempred gant an LPO 
( Ligue de Protection des 
Oiseaux ) pe gant Breizh 
Vev / Bretagne Vivante. 
Kinnig a reont abadennoù, 
pourmenadennoù, levrioù... 

SEVEL UN DEIZIATAER LABOUSED

Gallout a rez notenniñ e-barzh ur c’haier pe gwelloc’h 
war un deiziataer (ar memes hini a vloaz da vloaz) :

 � En nevezamzer :
• pegoulz e welez ar wennili gentañ ;
• pegoulz e klevez ar goukoug kentañ ;
• pegoulz e welez ar skravig kentañ (m’emaout o 
chom war bord ar mor) ;
…

 � En diskaramzer : 
• pegoulz e welez ar waz kentañ ;
• Pegoulz e welez an drask ruz kentañ ; � …

Evel-just e c’hallez notenniñ pa vez ar blantenn-
mañ-plantenn en he bleuñv pe pa vez bronneged o 
pourmen gant o re vihan…

BOUETA AL LABOUSED
N’eo ket ret reiñ boued d’al laboused met servijout a ra d’o sikour da 
dremen ar goañv. Setu un nebeud reolennoù da heuliañ :
• Peseurt boued reiñ : greun troioù-heol, kraoñ-marmouz hep holen 

ha pas ar re krazet, mell (« millet » e galleg), frouezh.
• Difennet groñs eo reiñ bara, restachoù boued, meskajoù druzoni 

graet er gêr.
• Ma krogez da reiñ boued dezho eo mat derc’hel d’en ober etre miz 

Du ha miz Meurzh.
• Chom hep reiñ boued war al leur met kentoc’h e-barzh ur prezeb 

doare ur « silo ». 
• Ar prezeb zo ul lec’h frank, 2 m diouzh ur wezenn pe diouzh ur bod. 
• Naetaat ingal ar prezeb trapenn d’ar c’hleñvedoù.
• Ma kavez ul labous marv e-kichen ar prezeb, chom a-sav da reiñ 

boued e-pad tri pe bevar devezh ha dit-te da naetaat ar prezeb. 
Ma vez ouzhpenn 3 labous marv, pellgomz d’an LPO.

SEVEL UL LOCH
Ma ’peus ar chañs da gaout ul liorzh (pe e-barzh hini 
da dud-kozh…) e c’hallez staliañ lochoù-neizhiañ evit 
al laboused. Meur a stumm a gavi war Internet. Taol 
evezh : ur wech staliet eo ret leuskel al laboused trankil. 
Arabat mont en-dro d’al loch pe spontusoc’h c’hoazh 
digeriñ anezhañ da sellet petra 
zo e-barzh. Gallout a rafe ar 
c’houblad laboused dilezel 
ar vioù pe ar poñsined. 

Anavezout 
al laboused

Mont war 
an dachenn

Traoù
d’ober

Laboused ar vro
  Ur gerig en a-raok   
N’eus nemet mont er-maez evit 
selaou pe sellet ouzh laboused zo. 
Kinnig a reomp deoc’h ober gwelloc’h 
anaoudegezh ganto er gelaouenn-mañ. 
Kit ivez war al lec’hienn « Laboused 
hag evned ar vro » evit gouzout hiroc’h 
diwar o fenn, selaou pennadoù-kaoz a 
bep seurt, hep disoñjal ar c’hoarioù evit 
sikour ac’hanoc’h da vezañ barrekoc’h-
barrekañ evit anavezout al labous-
mañ-labous.
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Un dezrevelladenn zo ur frazenn savet diwar skouer kan pe 
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dud. Kae da welet el lec’hienn « Laboused hag evned ar vro » 
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Eus an holl gezeg a weler e Kerne, Leon,  
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Ma zroc’hit e div lodenn :
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Ma eil lodenn a ra pep hini bep noz.
Stagit ma div lodenn hag e teuan da vezañ 
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diwar-benn ar brini er gelaouenn C’hwiled niverenn 3.
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bep noz er gwez burzhudus 
dindan al loargann.

Ul lapous bihan 
o richanañ war ur brank.
An hañv o tostaat.

Gouelini bihan 
an draezhenn dilezet 
gant an douristed.

Un doare barzhoneg eus Bro-Japan an hini eo. Met abaoe 2001 e vez 
graet ur genstrivadeg sevel haikuioù da-geñver ar festival Taol-
Kurun e Kemperle. Kantadoù zo bet savet abaoe. Ur barzhoneg a 
seitek silabenn eo, rannet e teir gwerzenn a bemp, seizh ha pemp 
silabenn. 
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Da ouel Pêr
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Da ouel Yann
Ec’h a ar goukoug en he roud.
Da viz Mae
E teuio adarre
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pe berr, eeun pe kromm, moan pe tev), ar 
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Pegoulz mont da welet al laboused ?
Hervez ar mare, ne weli ket ar memes spesadoù laboused.
• En nevezamzer hag en hañv e c’halli mont da glask ar golvaneged (al laboused 

bihan). Aesoc’h int da welet d’ar mare-se (mare kanañ eo evito) rak e-pad ar goañv 
e vezont didrouz. 
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e vo al laboused a-feur ma savo ar mor.
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vont da bourmen war ar maez. Goude e c’halli mont pelloc’h, e-barzh koadoù pe war bord 
ar mor. Bez’ ez eus ivez eus ar mirvaoù e lec’h ma vez gwarezet an natur (hag al laboused 
evel-just !).
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Ni, ar golvaneged, a gan ar 
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• Ar gevellunedennoù.  
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zo mat evit 
stagañ ganti.

•  Kemer ivez ur c’harned hag ur 
c’hreion evit kemer notennoù pe 
evit tresañ. Ur sturlevr ornitologiezh 
evit anavezout al 
laboused ne vefe 
ket fall kennebeut.

•  Dilhad teñval, botoù mat pe  
heuzoù zoken 
diouzh al lec’h.

• Al lunedenn-hirwel 
a vez implijet evit al 
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kentoc’h. Evit ma 
chomfe difiñv ar 
skeudenn e ranker 
kaout un trebez.

Gwelloc’h bezañ sioul ha didrouz, 
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dreist-holl pa vezont o neizhiañ. 
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zo da lakaat an neizhiad da 
c’hwitañ. Taol evezh ivez ouzh al 
lec’h ma vezez o pourmen, rak ne 
vezez ket atav war dachennoù 
publik. Goulenn an aotre digant 
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dachenn.
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darempred gant an LPO 
( Ligue de Protection des 
Oiseaux ) pe gant Breizh 
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war un deiziataer (ar memes hini a vloaz da vloaz) :

 �En nevezamzer :
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chom war bord ar mor) ;
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• pegoulz e welez ar waz kentañ ;
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dremen ar goañv. Setu un nebeud reolennoù da heuliañ :
• Peseurt boued reiñ : greun troioù-heol, kraoñ-marmouz hep holen 

ha pas ar re krazet, mell (« millet » e galleg), frouezh.
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graet er gêr.
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• Chom hep reiñ boued war al leur met kentoc’h e-barzh ur prezeb 

doare ur « silo ». 
• Ar prezeb zo ul lec’h frank, 2 m diouzh ur wezenn pe diouzh ur bod. 
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boued e-pad tri pe bevar devezh ha dit-te da naetaat ar prezeb. 
Ma vez ouzhpenn 3 labous marv, pellgomz d’an LPO.

SEVEL UL LOCH
Ma ’peus ar chañs da gaout ul liorzh (pe e-barzh hini 
da dud-kozh…) e c’hallez staliañ lochoù-neizhiañ evit 
al laboused. Meur a stumm a gavi war Internet. Taol 
evezh : ur wech staliet eo ret leuskel al laboused trankil. 
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