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Pleg-mor Gwaskogn
• Takad e lec’h ma tremen kalz diwaskennoù e-kerzh ar goañv. 
Kreñv e vez an avelioù neuze, ha rust ar mor.
• Ar voraerien ne gouskont ket kalz, rak rankout a reont teuler evezh na stokfent 
ket ouzh ur vag all (kalz bigi zo eno) pe ouzh un dra bennak all en dour.
• Ar skiperien o devez poan o tebriñ a-wechoù, peogwir o devez alies kleñved 
ar mor da gentañ, a-raok en em voazañ.

An antisiklonennoù
• Antisiklonenn an 
Azorez e norzh ar 
Meurvor Atlantel 
hag antisiklonenn 
Saint-Helena e su ar 
Meurvor Atlantel.
• Rankout a ra ar 
skiperien c’hoari an 
dro d’an takadoù-se, 
peogwir eo kreñv gwask an aer 
enne ha neuze eo gwan an avel en 
takadoù-se. 
•  Cheñch plas ha ment a ra an 
antisiklonennoù.  
Pep skiper en do da zibab mat e hent 
eta, pa vo en takadoù-se.

An trovanoù hag an avelioù-kenwerzh
• An avelioù-kenwerzh (alizeoù) zo avelioù habask hag ingal. War an hantervoul 
norzh (dindan trovan ar C’hrank) e c’hwezh an avelioù-se war-zu ar mervent. 
War an hantervoul su (a-us da drovan ar C’havr) e c’hwezhont 
war-zu ar gwalarn.  
• Tomm e vez an amzer el lec’hioù-se : war-dro 30 °C, hag aes 
a-walc’h eo bageal. 
 Gwelet a ra ar skiperien kalz pesked-nij eno.

Tremen ar c’heheder hag ar Podad du
• En takad-se etre an trovanoù e kej hinoù an div hantervoul (norzh 
ha su). Graet e vez ar Podad du (Pot au noir) eus an takad-se gant ar 
voraerien, rak ret eo poaniañ evit mont er-maez anezhañ.
•  Eno n’haller ket gouzout diouzh an amzer. Goude ur frapad hep bannac’h 
avel ebet e c’hall dont a-greiz-tout avel sot, arnevioù ha glav-pil.

Tremen an hedredenn-enep
• An hedredenn-enep eo an hini zo en tu enep da 
hedredenn Greenwich. Diwar hedredenn Greenwich eo 
e vez muzuliet an hedredoù hag ar gwerzhidoù-eur.  
An hanter eus tro ar bed o deus graet ar skiperien pa 
dremenont an hedredenn-enep.
• A-raok tremen an hedredenn-enep e 
talc’he ar skiperien da bellaat diouzh ar 
glav-pil.

Bevenn ar skorn
• Pa vezer tost da Antarktika e kaver kalz menezioù-skorn 
o flodañ war gorre an dour. Kement-se zo un dañjer bras 
evit rederien ar Vendée-Globe.
• Abalamour d’ar surentez neuze o deus divizet renerien 
ar redadeg difenn ouzh ar skiperien mont en tu all da 
vevenn ar skorn, peotramant e c’hallont bezañ kastizet 
pe korbellet memes. A-hend-all e 
c’hallfe ar skiperien klask un hent 
berroc’h en ur dremen tostoc’h da 
Antarktika, ha dre-se gounit amzer.

Ar C’hab Horn
• Dañjerus eo ar mor en-dro d’ar C’hab Horn. Peñseoù 
e-leizh a veze d’ar c’houlz ma oa ar C’hab Horn an hent 
nemetañ evit mont eus Europa da Azia evit ar bagoù-ken-
werzh. Bremañ e tremen al listri dre Kanol Panamà evit 
mont eus ar Meurvor Atlantel d’ar Meurvor Habask. Met dre 
ar C’hab Horn eo e rank tremen skiperien ar Vendée-Globe, 
a-raok distreiñ d’ar Meurvor Atlantel.
• Pa wel ar voraerien an albatrozed  
kentañ e ouzont emaint tost  
d’an douar.

Morioù ar Su
• Dindan al ledred 40° su emañ takad an 
daouugenvedoù yud (« les quarantièmes 
rugissants » e galleg). Ar voraerien a gav avelioù 
kreñv-spontus war o hent (peogwir n’eus tamm 
douar ebet evit gorrekaat anezhe) ha rust-mat e 
vez ar mor.
• En tu all d’al ledred 50° su e vez takad an 
hanterkantvedoù yud (« les cinquantièmes hur-
lants » e galleg).
• Yen e vez an amzer eno, tost da 0 °C, ha 
start-kenañ eo buhez ar skiperien en takadoù-se.
• Albatrozed a vez kavet stank e morioù ar Su.  
3 m ledander eo al laboused-mor-se !

Antarktika
• Un enezenn hag ur c’hevandir eo Antarktika war 
un dro. Goloet eo gant skorn penn-da-benn. Ar 
gwiskad skorn-se a c’hall mont da 4 km tevder.
• Ar c’hevandir nemetañ eo e lec’h n’eus den 
ebet o chom evit gwir. N’eus nemet manked ha 
reuniged. E diabarzh ar c’hevandir eo izel-kenañ 
an temperadur etre : war-dro –20 °C, hag 
a-wechoù e tiskenn dindan –80 °C.
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Pleg-mor Gwaskogn
• Takad e lec’h ma tremen kalz diwaskennoù e-kerzh ar goañv. 
Kreñv e vez an avelioù neuze, ha rust ar mor.
• Ar voraerien ne gouskont ket kalz, rak rankout a reont teuler evezh na stokfent 
ket ouzh ur vag all (kalz bigi zo eno) pe ouzh un dra bennak all en dour.
• Ar skiperien o devez poan o tebriñ a-wechoù, peogwir o devez alies kleñved 
ar mor da gentañ, a-raok en em voazañ.

An antisiklonennoù
• Antisiklonenn an 
Azorez e norzh ar 
Meurvor Atlantel 
hag antisiklonenn 
Saint-Helena e su ar 
Meurvor Atlantel.
• Rankout a ra ar 
skiperien c’hoari an 
dro d’an takadoù-se, 
peogwir eo kreñv gwask an aer 
enne ha neuze eo gwan an avel en 
takadoù-se. 
•  Cheñch plas ha ment a ra an 
antisiklonennoù.  
Pep skiper en do da zibab mat e hent 
eta, pa vo en takadoù-se.

An trovanoù hag an avelioù-kenwerzh
• An avelioù-kenwerzh (alizeoù) zo avelioù habask hag ingal. War an hantervoul 
norzh (dindan trovan ar C’hrank) e c’hwezh an avelioù-se war-zu ar mervent. 
War an hantervoul su (a-us da drovan ar C’havr) e c’hwezhont 
war-zu ar gwalarn.  
• Tomm e vez an amzer el lec’hioù-se : war-dro 30 °C, hag aes 
a-walc’h eo bageal. 
 Gwelet a ra ar skiperien kalz pesked-nij eno.

Tremen ar c’heheder hag ar Podad du
• En takad-se etre an trovanoù e kej hinoù an div hantervoul (norzh 
ha su). Graet e vez ar Podad du (Pot au noir) eus an takad-se gant ar 
voraerien, rak ret eo poaniañ evit mont er-maez anezhañ.
•  Eno n’haller ket gouzout diouzh an amzer. Goude ur frapad hep bannac’h 
avel ebet e c’hall dont a-greiz-tout avel sot, arnevioù ha glav-pil.

Tremen an hedredenn-enep
• An hedredenn-enep eo an hini zo en tu enep da 
hedredenn Greenwich. Diwar hedredenn Greenwich eo 
e vez muzuliet an hedredoù hag ar gwerzhidoù-eur.  
An hanter eus tro ar bed o deus graet ar skiperien pa 
dremenont an hedredenn-enep.
• A-raok tremen an hedredenn-enep e 
talc’he ar skiperien da bellaat diouzh ar 
glav-pil.

Bevenn ar skorn
• Pa vezer tost da Antarktika e kaver kalz menezioù-skorn 
o flodañ war gorre an dour. Kement-se zo un dañjer bras 
evit rederien ar Vendée-Globe.
• Abalamour d’ar surentez neuze o deus divizet renerien 
ar redadeg difenn ouzh ar skiperien mont en tu all da 
vevenn ar skorn, peotramant e c’hallont bezañ kastizet 
pe korbellet memes. A-hend-all e 
c’hallfe ar skiperien klask un hent 
berroc’h en ur dremen tostoc’h da 
Antarktika, ha dre-se gounit amzer.

Ar C’hab Horn
• Dañjerus eo ar mor en-dro d’ar C’hab Horn. Peñseoù 
e-leizh a veze d’ar c’houlz ma oa ar C’hab Horn an hent 
nemetañ evit mont eus Europa da Azia evit ar bagoù-ken-
werzh. Bremañ e tremen al listri dre Kanol Panamà evit 
mont eus ar Meurvor Atlantel d’ar Meurvor Habask. Met dre 
ar C’hab Horn eo e rank tremen skiperien ar Vendée-Globe, 
a-raok distreiñ d’ar Meurvor Atlantel.
• Pa wel ar voraerien an albatrozed  
kentañ e ouzont emaint tost  
d’an douar.

Morioù ar Su
• Dindan al ledred 40° su emañ takad an 
daouugenvedoù yud (« les quarantièmes 
rugissants » e galleg). Ar voraerien a gav avelioù 
kreñv-spontus war o hent (peogwir n’eus tamm 
douar ebet evit gorrekaat anezhe) ha rust-mat e 
vez ar mor.
• En tu all d’al ledred 50° su e vez takad an 
hanterkantvedoù yud (« les cinquantièmes hur-
lants » e galleg).
• Yen e vez an amzer eno, tost da 0 °C, ha 
start-kenañ eo buhez ar skiperien en takadoù-se.
• Albatrozed a vez kavet stank e morioù ar Su.  
3 m ledander eo al laboused-mor-se !

Antarktika
• Un enezenn hag ur c’hevandir eo Antarktika war 
un dro. Goloet eo gant skorn penn-da-benn. Ar 
gwiskad skorn-se a c’hall mont da 4 km tevder.
• Ar c’hevandir nemetañ eo e lec’h n’eus den 
ebet o chom evit gwir. N’eus nemet manked ha 
reuniged. E diabarzh ar c’hevandir eo izel-kenañ 
an temperadur etre : war-dro –20 °C, hag 
a-wechoù e tiskenn dindan –80 °C.
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• Un enezenn hag ur c’hevandir eo Antarktika war 
un dro. Goloet eo gant skorn penn-da-benn. Ar 
gwiskad skorn-se a c’hall mont da 4 km tevder.
• Ar c’hevandir nemetañ eo e lec’h n’eus den 
ebet o chom evit gwir. N’eus nemet manked ha 
reuniged. E diabarzh ar c’hevandir eo izel-kenañ 
an temperadur etre : war-dro –20 °C, hag 
a-wechoù e tiskenn dindan –80 °C.
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Pleg-mor Gwaskogn
• Takad e lec’h ma tremen kalz diwaskennoù e-kerzh ar goañv. 
Kreñv e vez an avelioù neuze, ha rust ar mor.
• Ar voraerien ne gouskont ket kalz, rak rankout a reont teuler evezh na stokfent 
ket ouzh ur vag all (kalz bigi zo eno) pe ouzh un dra bennak all en dour.
• Ar skiperien o devez poan o tebriñ a-wechoù, peogwir o devez alies kleñved 
ar mor da gentañ, a-raok en em voazañ.

An antisiklonennoù
• Antisiklonenn an 
Azorez e norzh ar 
Meurvor Atlantel 
hag antisiklonenn 
Saint-Helena e su ar 
Meurvor Atlantel.
• Rankout a ra ar 
skiperien c’hoari an 
dro d’an takadoù-se, 
peogwir eo kreñv gwask an aer 
enne ha neuze eo gwan an avel en 
takadoù-se. 
•  Cheñch plas ha ment a ra an 
antisiklonennoù.  
Pep skiper en do da zibab mat e hent 
eta, pa vo en takadoù-se.

An trovanoù hag an avelioù-kenwerzh
• An avelioù-kenwerzh (alizeoù) zo avelioù habask hag ingal. War an hantervoul 
norzh (dindan trovan ar C’hrank) e c’hwezh an avelioù-se war-zu ar mervent. 
War an hantervoul su (a-us da drovan ar C’havr) e c’hwezhont 
war-zu ar gwalarn.  
• Tomm e vez an amzer el lec’hioù-se : war-dro 30 °C, hag aes 
a-walc’h eo bageal. 
 Gwelet a ra ar skiperien kalz pesked-nij eno.

Tremen ar c’heheder hag ar Podad du
• En takad-se etre an trovanoù e kej hinoù an div hantervoul (norzh 
ha su). Graet e vez ar Podad du (Pot au noir) eus an takad-se gant ar 
voraerien, rak ret eo poaniañ evit mont er-maez anezhañ.
•  Eno n’haller ket gouzout diouzh an amzer. Goude ur frapad hep bannac’h 
avel ebet e c’hall dont a-greiz-tout avel sot, arnevioù ha glav-pil.

Tremen an hedredenn-enep
• An hedredenn-enep eo an hini zo en tu enep da 
hedredenn Greenwich. Diwar hedredenn Greenwich eo 
e vez muzuliet an hedredoù hag ar gwerzhidoù-eur.  
An hanter eus tro ar bed o deus graet ar skiperien pa 
dremenont an hedredenn-enep.
• A-raok tremen an hedredenn-enep e 
talc’he ar skiperien da bellaat diouzh ar 
glav-pil.

Bevenn ar skorn
• Pa vezer tost da Antarktika e kaver kalz menezioù-skorn 
o flodañ war gorre an dour. Kement-se zo un dañjer bras 
evit rederien ar Vendée-Globe.
• Abalamour d’ar surentez neuze o deus divizet renerien 
ar redadeg difenn ouzh ar skiperien mont en tu all da 
vevenn ar skorn, peotramant e c’hallont bezañ kastizet 
pe korbellet memes. A-hend-all e 
c’hallfe ar skiperien klask un hent 
berroc’h en ur dremen tostoc’h da 
Antarktika, ha dre-se gounit amzer.

Ar C’hab Horn
• Dañjerus eo ar mor en-dro d’ar C’hab Horn. Peñseoù 
e-leizh a veze d’ar c’houlz ma oa ar C’hab Horn an hent 
nemetañ evit mont eus Europa da Azia evit ar bagoù-ken-
werzh. Bremañ e tremen al listri dre Kanol Panamà evit 
mont eus ar Meurvor Atlantel d’ar Meurvor Habask. Met dre 
ar C’hab Horn eo e rank tremen skiperien ar Vendée-Globe, 
a-raok distreiñ d’ar Meurvor Atlantel.
• Pa wel ar voraerien an albatrozed  
kentañ e ouzont emaint tost  
d’an douar.

Morioù ar Su
• Dindan al ledred 40° su emañ takad an 
daouugenvedoù yud (« les quarantièmes 
rugissants » e galleg). Ar voraerien a gav avelioù 
kreñv-spontus war o hent (peogwir n’eus tamm 
douar ebet evit gorrekaat anezhe) ha rust-mat e 
vez ar mor.
• En tu all d’al ledred 50° su e vez takad an 
hanterkantvedoù yud (« les cinquantièmes hur-
lants » e galleg).
• Yen e vez an amzer eno, tost da 0 °C, ha 
start-kenañ eo buhez ar skiperien en takadoù-se.
• Albatrozed a vez kavet stank e morioù ar Su.  
3 m ledander eo al laboused-mor-se !

Antarktika
• Un enezenn hag ur c’hevandir eo Antarktika war 
un dro. Goloet eo gant skorn penn-da-benn. Ar 
gwiskad skorn-se a c’hall mont da 4 km tevder.
• Ar c’hevandir nemetañ eo e lec’h n’eus den 
ebet o chom evit gwir. N’eus nemet manked ha 
reuniged. E diabarzh ar c’hevandir eo izel-kenañ 
an temperadur etre : war-dro –20 °C, hag 
a-wechoù e tiskenn dindan –80 °C.
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