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Ar glaou, an eoul-maen hag ar gaz 
a zo energiezhioù fosil. Implijet e 

vezont dreist-holl gant ar
savadurioù, an treuzdougen ha gant 
ar greanterezh. CO2 a zo dilaosket

e-kerzh al loskidigezh.
Lot 1

www.fresqueduclimat.org7

Ar CO2 a zo ar c'hentañ gaz efed ti-
gwer antropek (dle skignet gant 

Mab-den). Ar skinadur CO2 a zo o 
tont eus loskidigezh an 

energiezhioù fosil hag an digoadañ.

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

–
–

Penaos 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 ur pakad a-raok kregiñ gant ur pakad 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.

Lot 1
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Aze e krog pep tra…



Reflektadur

Heoliadur

Skinadur infraruz

Efed ti-gwer

15°C

-18°C

°C

Efed ti-gwer ouzhpenn

13

+ 5°C

+ 2°C
+ 1°C

Kresk an temperadur

21

M
a

m
e

nn
: I

P
C

C

Teuz ar morskorneg

18
Photo : NASA

Kresk live an dour

22

80 cm

40 cm
M

a
m

e
nn

: I
P

C
C



Lot 1

www.fresqueduclimat.org18

Ne gresk ket live an dour pa deuz ar
morskorneg. An tamm skorn o teuziñ er 

werenn dour na laka ket an dour da 
zic'hlannañ. Teñvaloc'h e vo gorre an dour

koulskoude pa deuzo hag euvret e vo 
skinoù an heol.

Lot 1

www.fresqueduclimat.org

Pignet eo eus 20 cm live ar meurvor 
abaoe 1900. Emled an dour, teuz ar 
skorneg hag an togennoù a zo kiriek 

eus ar c'hresk-se.
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An efed ti-gwer a zo ur fenomen naturel (da 
skouer an aezhenn dour a zo ar c'hentañ
gaz efed ti-gwer). 33°C yenoc'h e vefe an 
douar hep an efed ti-gwer. Kreskiñ a ra an 

efed abalamour d'ar CO2 ha d'ar gazoù
antropek a efed ti-gwer all siwazh. War

dommaat ez a an hin.
Lot 1
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Kaozeal a reer aze eus temperadur an aer war al leur, 
oc'h ober ur geidenn war-c'horre ar blanedenn. 

Kresket eo eus 1°C abaoe 1990. Hervez ar senario e 
kresko c'hoazh an temperadur eus 2°C da 5°C a-benn

2100. E-pad an oadvezh skorn diwezhañ (20.000 
bloaz zo) ne oa nemet 5°C izeloc'h eget hiziv
koulskoude. Padet en deus 10.000 bloaz an 

diskornañ.
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Greanterezh Implij ar savadurioù

3

Treuzdougen

4

Digoadañ

6
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Lot 2
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N'hall ket an treuzdougen (tud ha 
marc'hadourezh) ober hep eoul-
maen. 15% eus ar gazoù efed ti-

gwer a zo o tont eus an 
treuzdougen.

www.fresqueduclimat.org

Lot 2
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Kaozeal a reer eus digoadañ pa
droc'her pe zever ouzhpenn ar
c'hementad gwez eo barrek ar

c'hoadeier da adnevesiñ. 80% eus 
an digoadañ a zo evit al labour-

douar.

www.fresqueduclimat.org

Lot 2

2

Energiezhioù fosil ha tredan a 
vez implijet gant ar greanterezh. 
40% eus ar gazoù efed ti-gwer a 

zo o tont eus ar greanterezh.

www.fresqueduclimat.org

Lot 2
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Energiezhioù fosil ha tredan a vez
implijet gant ar savadurioù (lojeiz ha 
kenwerzh). Kiriek int eus 20% eus 

ar gazoù efed ti-gwer (GETG).



Labour-douar
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Aergelc’h an 
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Lot 2
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War-dro hanter hor skinadur CO2 a zo tapet
gant an trapoù karbon. An hanter all a 

chom en aergelc’h an Douar. Aet eo war-
gresk ar paoter a CO2 koulskoude. Dindan
150 bloaz eo tremenet eus 280 da 410 lbm

(lodenn bep million)

www.fresqueduclimat.org

Lot 2
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Hanter ar CO2 a zilaoskomp bep bloaz a zo
euvret gant an trapoù karbon : 

- 1/4 gant ar plant (a-drugarez d'ar
fotosintezenn) 

- 1/4 gant ar meurvorioù an hanter (1/2) all a 
chom en aergelc’h an Douar.

www.fresqueduclimat.org

Lot 2
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Daoust d'al labour-douar skignañ nebeut a 
CO2 hepken, kiriek eo eus un dilaoskadenn

vras a metan (abalamour d'al loen-saout
hag ar plantadegoù riz) hag eus ur

skignadur greñv a protoksid azot (temzoù). 
En holl e konter 25% eus ar gazoù efed ti-

gwer ma ouzhpenner an digoadañ.

www.fresqueduclimat.org

Lot 2

9

Estreget ar CO2 a zo evel gaz efed ti-
gwer. Kavout a reer ivez ar metan
(CH4) hag ar protoksid azot (N2O), 
daou gaz o tont dreist-holl eus al 

labour-douar.
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Aerosoloù
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Budjed an energiezh
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2,3 W/m²

Mamenn: IPCC
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Aerosol

Efed ti-gwer

Kemm skinadurel
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Ez-grafikel e lenner pelec'h ez a an 
daspugn energiezh war an douar. 

Abalamour d'ar c'hemm skinadurel e 
tomma ar meurvorioù hag an atmosfer, 

teuziñ a ra ar skornioù, en em silañ a ra an 
energiezh en douar.

Lot 3

www.fresqueduclimat.org15

Ar c'hemm skinadurel a zo an diforc'h etre an 
energiezh oc'h erruout pep eilenn war an douar 
hag an hini dieubet. Muzuliet eo bet un diforc'h

skinadurel a 3,1 W/m² (Watt dre m²) evit an efed
ti-gwer ha 0,8 W/m² evit an aerosol, da lâret eo

2,3 W/m² en holl.

www.fresqueduclimat.org

Lot 2

24

Ionoù trenk a zeu war-wel (H2CO3

ha da c'houde HCO3-) p’en em
zisolv ar CO2 en dour. Trenkaat a ra 
ar meurvor neuze (digreskiñ a ra ar

pH).

Lot 3

www.fresqueduclimat.org10

Netra da welet gant ar fruerioù aerosol. An 
aerosol a zo ur saotadur lec'hel o tont eus 
loskidigezh diechu an energiezhioù fosil.
Fall int evit ar yec'hed. Yenaat a reont an 

hin ouzhpenn da se (fall int evit ar c'hemm
skinadurel).



Teuz ar skornegoù

16 17

Kresk temperadur an dour

Teuz an togennoù skorn

19

+7m

+54m
Mamenn: IPCC

Diroll kelc'hiad an dour

Kemm ar glaveier evit ar senario RCP 8.5 e 2081-
2100 e-keñver 1986-2005.20
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Ar Groenland hag Antarktika a zo an togennoù 
skorn. Kreskiñ a rafe eus 7m live ar mor er 

Groenland ha 54m en Antarktika ma 'z afe an 
togennoù da get penn-da-benn. 120m izeloc'h 
eget hiziv e oa live ar mor e-pad an aodvezh 

skorn diwezhañ, abalamour da vent an 
togennoù.

Lot 3

www.fresqueduclimat.org20

Kreskiñ a ra an aezhennadur war-
c'horre ar meurvorioù pa domma an 

dour hag an aer. Koumoul a vez krouet 
ha glav da c'houde. Hogen, disec'hañ a 

ra al leur ma erru an diaezhennadur 
war ar c'hevandir.

Lot 3

www.fresqueduclimat.org16

Kazi an holl skornegoù o deus kollet
eus o mas. Ur c'hant bennak

anezhe a zo aet da get zoken. Ur 
c'holl bras pa ouier int a bouez evit

reoliañ ar pourvez e dour dous.

Lot 3

www.fresqueduclimat.org17

93% eus an energiezh daspugnet 
war an Douar a zo euvret gant ar 

meurvorioù. Emledañ a ra an dour 
pa domma.
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Bevliesseurted douarel
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Dourgresk

26

Bevliesseurted mor

27
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Diroll kelc'hiad an dour a c'hell degas 
mui pe vui a zour. Dourgresk a c'hell 

c'hoarvezout gant ur re a zour. 
Gwashoc'h c'hoazh e vo ma 'z eo sec'h 

al leur, ruzulenniñ a raio an dour.

Lot 4

www.fresqueduclimat.org27

Pteropoded ha kokolitofored a zo e 
diaz ar chadenn boued. Ma 'z afent da 
get e vefe ar vevliesseurted a-bezh en 

arvar-bras. Breskaet eo ar 
vevliesseurted mor gant tommadur an 

dour ivez.

Lot 4

www.fresqueduclimat.org23

Stummadur ar maen-raz a zo 
diaesoc'h-diaesañ pa zigresk ar pH, 

dreist-holl evit ar c'hrogennoù.

Lot 4

www.fresqueduclimat.org25

Tizhet eo al loened hag ar plant 
gant ar cheñchamantoù temperadur 
ha diroll kelc'hiad an dour. Lod az a 
kuit, reoù all az a da get (ral eo met 
dreistgouennañ a ra reoù all ivez).



Kelc'hwidennoù

34

Pteropoded ha kokolitofored
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Sec'horioù

30

Liñvadennoù

33
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Seul nebeutoc'h a zour, seul vuioc'h a 
sec'hor war an douar. Muioc'h-mui 
anezhe a vo en dazont, hervez lod 

vrasañ ar rakjedadennoù.

Lot 4

www.fresqueduclimat.org33

Kelc'hwidennoù ha korventennoù a zegas 
avel ha neuze gwagennoù ha gwaskoù izel. 
Pep hektopaskal nebeutoc'h a dalvez 1cm 
dour ouzhpenn koulskoude. Kas a reont 
liñvadennoù gwashaet gant kresk live an 

dour.

Lot 4

www.fresqueduclimat.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 

abalamour da cheñchamantoù an hin.

Lot 4

www.fresqueduclimat.org29

Pteropoded a zo zooplankton ha 
kokolitofored a zo fitoplankton. Ur 

grogenn maen-raz o deus ar mikro-
organegoù-se.



Dougerioù kleñved

28

Pourvezioù dour dous

31

Digresk efedusted al labour-douar

32

Tan-gwall

35



Lot 5

www.fresqueduclimat.org32

En arvar en em gav produadur al labour-
douar gant ar cheñchamantoù temperadur, 
ar sec'hor, an darvoudoù dreist-ordinal, an 
dourioù-beuz hag al liñvadennoù (sk: delta 

an Nil).

Lot 5

www.fresqueduclimat.org35

Kregiñ ha brasaat a ra buanoc'h an 
tanioù-gwall gant sec'hor hag ar 

mareadoù gor.
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Divroañ a ra al loened gant ar 
cheñchamantoù hin. Degas a reont ar 

c'hleñvedoù gante ivez betek 
rannvroioù gwann o immunelezh 

siwazh.

Lot 5
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Tizhet eo ar pourvezioù e dour dous 
gant ar cheñchamantoù glaveier 

hag ar skornegoù o vont da get dre 
ma reolient red ar gwazhioù-dour.



Mareadoù gor

36

Naonegezhioù
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Yec'hed Mab-den

38

Repuidi klimatek

39
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Yec'hed Mab-den a c'hell bezañ 
tizhet gant an naonegezh, 

dislec'hiañ an dougerioù kleñved, ar 
mareadoù gor hag ar brezelioù.
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Burzhud ! Bevañ a rit en ul lec'h ha 
n'eo ket bet tizhet gant ar 

cheñchamantoù hin. Un nebeud 
miliardoù a dud o defe c'hoant da zont 

ganeoc'h!!!

Lot 5

www.fresqueduclimat.org36

Lieskementadenn an niver a 
vareadoù gor a zo ur skouer eus 
efedoù kresk an temperadurioù.

Lot 5

www.fresqueduclimat.org37

Bez’ ez eus eus an naonegezh 
abalamour da zigresk efedusted al 

labour-douar ha d'an diskar 
bevliesseurted mor.



Brezelioù
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Permafrost
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Hidratoù metan
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Ur stumm skorn kavet don er meurvorioù, 
a-hed ar c'hleuzioù kevandirel, eo an 

hidratoù metan. Molekulennoù metan a zo 
bac'het enne. Distabil e c'hellont bezañ a-

us da +2°C.

–
–

Skanit evit mont 
davedomp !

Evit mont e darempred gant kevredigezh "La Fresque du Climat" : +33 7 
52 10 59 44 / contact@fresqueduclimat.org

Evit mont e darempred gant an oberour Cédric Ringenbach : +33 7 54 57 
86 65 / contact@carbone-bi.com

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://fresqueduclimat.org/licence/
Paeet e vez ar gwirioù-se d’ar gevredigezh « La Fresque du Climat » war : 
http://www.fresqueduclimat.org/droits/

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

BR-BR
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Setu penaos ne fell ket deomp e 
echufe an traoù…

Lot 5

www.fresqueduclimat.org41

Graet e vez permafrost eus al leur a chom 
skornet da viken. Merzhet eo bet eo kroget 

da deuziñ. Leuskel a ra da vont kuit ar metan 
a oa daspugnet dindan an douar. War 

fonnusaat ez aio ar fenomen-se dreist da 
+2°C. Ur riskl bras a zo e tirollfe an hin.


