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Set 1

www.climatefresk.org7

Abalamour da obererezhioù Mab-den 
(treuzdougen, greanterezh, savadurioù) en 
deus kresket ar paoter a CO2 en atmosfer.

Set 1

www.climatefresk.org13

Kreskiñ a ra an efed ti-gwer abaoe ur
c'hantved abalamour d'ar CO2 ha d'ar
metan. Tommaat a ra an douar neuze.

Ur re gartoù dre skipailh (6-8 c'hoarier), 2m² a baper, kreionoù liv, ur c’homenn, 
feltroù ha skotch a vo ezhomm.

–
–

Penoas c'hoari ?

Preder Barregezh 
krouiñ

Diverradenn Bilañs

Pal ar c'hoari a zo dont a-benn da lakaat ar c'hartennoù en urzh diwar an abegoù 
hag an efedoù en ul lakaat war-wel al liammoù a gaver etreze.

Staliit holl gartennoù ar pakad a-raok tremen d'unan all.

Padelezh ar c'hoari : 1 eurvezh evit staliañ an holl gartennoù, 1 eurvezh evit 
kinklañ ar murlivadur hag 1 eurvezh evit kinnig ho tisoc'h hag eskemm asambles.

Set 1

www.climatefresk.org4

Devet e vez eoul-maen evit
lakaat un oto da vont en-dro ha 
kerojen evit ar c'harr-nij da nijal. 

Siwazh, dilaoskel a ra CO2.



Teuz ar morskorneg
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Photo : NASA

Tommadur an Douar

21 °C

Lakaat a ran war elum an aerreizherezh pe an tommerezh.

3

Teuz ar skornegoù
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Set 2
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An aerreizherezh hag an 
tommerezh a implij energiezh. 

Alese, CO2 a zo skignet.

Set 2
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Skornegoù a vez kavet er menezioù evel 
en Alpoù pe en Himalaya met ivez er 

Groenland hag en Antarktika. Er mare-mañ 
emaint o teuziñ abalamour d'an tommder. 

Lakaat a ra live ar mor da greskiñ.

Set 1

www.climatefresk.org18

Ne greska ket live an dour pa deuz ar 
morskorneg. Evel un tamm skorn o teuziñ 
er werenn dour : ne laka ket an dour da 

zic'hlannañ.

Set 1

www.climatefresk.org21

Un derez (1°C) tommoc'h eo an 
douar ha kenderc'hel a raio da 

bignat an temperadur gant an efed 
ti-gwer. Grevus e c'hello bezañ an 

efedoù evit ar blanedenn.



Tommadur ar meurvorioù

17

1) Aezhennadur

2) Koumoul

3) Glav

4) Stêr

Diroll kelc'hiad an dour

20

Dourgreskoù

26

Mareadoù gor

36



Set 2
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Diroll kelc'hiad an dour a c'hell 
degas glaveier ha dourgresk da 

c'houde, da lâret eo dourioù-beuz 
en douaroù.

Set 2
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Muioc'h-mui a vareadoù gor a 
zo dre ma kresk an 
temperadur hollek.

Set 2
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Ul lodenn eus an tommder krouet gant an efed 
ti-gwer a zo euvret gant ar meurvorioù. 

Tommoc'h e vezont neuze.

Set 2
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Kelc'hiad an dour a zo an aezhennadur, ar 
c'houmoul, ar glav, ar stêrioù, hag all… 

Direizhet e vo ar c'helc'hiad ma gresk an 
aezhennadur gant tommadur an douar hag an 

dour.



2

Prenañ a ran traoù Debriñ a ran kig.

8

Kresk live an dour

22

Bevliesseurted
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Set 3
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Pignat a ra live an dour dre ma 
zeuz ar skornegoù.

Set 3

www.climatefresk.org25

Tizhet eo al loened hag ar plant 
gant ar cheñchamantoù temperadur 
ha diroll kelc'hiad an dour. Reoù zo 

a ya da get zoken.

Set 3

www.climatefresk.org2

Hollad ar pezh a brenera zo o 
tont eus ar greanterezh hag a 
skign kalz a CO2, ur gaz efed

ti-gwer.

Set 3

www.climatefresk.org8

Daskiriered a reer eus ar saout. 
Dilaoskel a reont metan pa

vreugeudont ha pa vrammont. Evel ar
CO2 ez eo ar metan ur gaz efed ti-

gwer, met kalz galloudusoc'h.



Sec'horioù

30

Produadur boued

32

Liñvadennoù

33

Kelc'hwidennoù

34



Set 3
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Ul liñvadenn a zo un dour-beuz o 
tont eus kresk live an dour. 
Dañjerus e c'hell bezañ al 
liñvadennù betek lakaat

kêriadennoù an arvor hag inizi
bihan da steuziañ.

Set 3

www.climatefresk.org34

Maget eo ar c'helc'hwidennoù gant 
energiezh dourioù tomm gorre ar 

meurvorioù. Kreñvoc'h-kreñvañ e teu 
da vezañ ar c'helc'hwidennoù gant 

tommadur an dour.

Set 3

www.climatefresk.org30

Diroll kelc'hiad an dour a c'hell 
degas sec'hor.

Set 3

www.climatefresk.org32

Moarvat ez aio war zigresk ar 
produadur boued abalamour d'an 

temperadur, d'ar sec'hor, d'ar 
c'helc'hwidennoù, d'an dourgreskoù 

ha d'an dourioù-beuz.



Naonegezhioù

37

Repuidi klimatek

39

–
–

Skanit evit mont 
davedomp !

Evit mont e darempred gant 
kevredigezh «La Fresque du 
Climat» : 
contact@climatefresk.org

Evit mont e darempred gant an 
oberour Cédric Ringenbach: 
+33 7 54 57 86 65
contact@bluechoice.fr

Evit kement implij kenwerzhel eo ret paeañ gwirioù (10 % eus ar fakturenn
pe 3€ dre zen o kemer perzh) evit un implij diabarzh.
Kavet e vo al lañvaz klok amañ : https://climatefresk.org/licence/
Paeet e vez ar gwirioù-se d’ar gevredigezh « La Fresque du Climat » war : 
http://www.climatefresk.org/fees/

Aotreet e vez un implij nann-kenwerzhel dindan lañvaz Creative 
Commons BY-NC-ND.

Krouet eo bet Tresit an hin! gant Cédric Ringenbach. Skignet eo
gant kevredigezh "La Fresque du Climat".

Brezhoneg
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Set 3

www.climatefresk.org37

An naonegezh a erruo ma 
produer nebeutoc'h a voued.

Set 3

www.climatefresk.org39

Muioc'h-mui a dud a ranko kuitaat o 
bro evit mont da vevañ e lec'hioù all 
abalamour d'an naonegezh pe d'an 

dourioù-beuz.


