
BALE E PALUD PENN-MANE E LOKMIKAELIG D'AR SADORN 17 A VIZ
C'HWEVRER KASET GET PATRIG DREAN

Diwallit: n'eo ket na klok nag achu ar roll-mañ edan!
EVNED-MOR      (liester) titouroù ouzhpenn

Anv er c'hornad Anvioù arall Skeudenn Anv skiantel

Sign Alarc'h
(elerc'h)

Cygnus olor

Bran-mor (brandi-mor)
Gwelet e vez àr an

arvor, mes monet a ra
en douaroù ivez a-hed

ar gwazhoùier.

Ur sort arall, ar brandi-
mor chupek, a zo

bihanoc'h. Ar re-se ne
vezont kavet nemet
kostez ar mor, àr an

inizi

Morvran
(morvrini)

Phalacrocorax
carbo

Beg(où) plad Spanell (ed)
(g)wenn

Platalea leucorodia

Lazhet e veze kant vlez
zo evit gober tokoù

brav. A-c'houde ma vez
gwarantet n'int ket mui
en arvar. Patoù melen.
An herlegoned bras,

hag a vez gwelet
gwezhavez, n'o deus

ket patoù melen.

herlegon(ed) Egretta garzetta



plomer(iji) kuchennek

Brav e vez èl àr ar
foto d'an hañv. D'ar

gouiañv e vez
grisoc'h.

Podiceps cristatus

garelli(ed)

D'ar gouiañv hepken
dre-mañ (a-vostadoù

meur a wezh).

Branta bernicla 

Pilann(i)
Koupig(ed)

Kriadennoù èl ur
c'honter Geiger.

Gwelet e vez kentoc'h
d'ar gouiañv.

kernigell
gupennek 

Vanellus vanellus 

kanard(ed)-korz, ur
ganard-korz

Koubladoù àr an dour
d'an termen-mañ.

houad-korz Anas
platyrhynchos 

kanard(ed)-real

Gwelet e vez lies àr ar
lec'hideg. An tad en

deus ur voull vrasoc'h
àr ar pigos.

houad-real Tadorna tadorna



gouelanig(ed) fas du

Pasapl bet gwelet àr
ar lenn. Honnañ zo

unan yaouank (liv gell
àr a divaskell, patoù
du) e-pad an hañv

(fas du)

Chroicocephalus
ridibundus

jualenn(ed)

Bet gwelet àr ar
lennoù.

Ar yar-dour zo du ivez
mes get ur pigos ruz

ha melen.

Fulica atra

EVNED      (liester)

Anv er c'hornad Anvioù arall Skeudenn Anv skiantel

vedig(i)
meur a sortoù vedigi a
zo, lod, get un tok du, a

vez kavet stank

Sylvia sp.

bistrag(ed)
Gwelet lies àr vord ar
pradeier, àr an orjal.

Saxicola rubicola

Pennglaouig(ed) penn
glas

Parus caeruleus 



Lostig-paelon
lostig-é-krenn

A-vandennadoù e-pad
ar gouiañv.

Aegithalos caudatus

Torig-ruz Boc'hig-ruz,
boc'hruzig, ...

Erithacus rubecula

Kegin(ed) Garrulus glandarius

 glandarius, rak
debriñ a ra ur
bochad mez

Falc'hun-perc'hindetour
(unan zo e porzh-

koñvers an Oriant, pe a
zo bet atav)

Aet e oant da get e
Breizh a-gaoz d'ar

pestisidoù. Emaint é
tonet en-dro a-

nebeudigoù. Unan e
iliz-veur Kemper. Debriñ

a raont evned, tapet
diàr nij.

Falc'hun-
pirc'hirin

Falco peregrinus

seizh-liv pabor Carduelis carduelis



PLANTENNOÙ      (liester)

Anv er c'hornad Anvioù arall Skeudenn Anv skiantel

tokigoù -poullig(ed)
-dule

-pimpoch

Umbilicus
rupestris

Lann

goust ar c'hoko zo get
bokedoù ar lann

ulex

louzaouenn-ar-garantez Garvig
Galium aparine

Haleg salix



Spern-du

Ar bleuñv a zigor kent
an del.

Prunus spinosa

Sklaer vihan louzaouenn-
an-daroued

Ranunculus ficaria 

Teod-ejon ruz

Tarchoù du àr an del, ur
vazh ruz-mouk ;

dañjerus da zebriñ,
pikiñ a ra (gellet a raer

tañva mes just un tamm
delienn a netra !!)

Arum maculatum

Teod-ejon gwenn

èl an hani arall mes get
gwenn àr an del, hag ur
vazh wenn ; kavet e vez

stankoc'h àr vord ar
mor.

Ar plant-se a zesach
c'hwibed hag a chom
prizonet goude, pand

aont kuit e kasont
pollen gete.

Arum italicum

 
 


