
Ar c'hwiliorez european

Animatour : Aude Merrien-Maas a zo e studio Radio Kerne Naoned ganeomp. 
Mont a ra ? 

Ya mont a ra, ha ganit ?

Animatourez : Neuze Aude, un ekologourez penn-kil- ha-troad out hag hiriv 'vo 
desket traoù deomp ganit diwar-benn un amprevan hag a ra aon d'an dud. 

kroniker :

C'hoant 'm eus da gomz diwar-benn ar c'hwiliorez european, pe ar bennmarc'henn 
mar karit, rak komzet e vez kalz eus hini Azia. Ha marteze e vefe ar c'hwiliorez 
european un diskoulm e-keñver an alouberez-se peogwir eo enebourez didruez ar 
gwenan.

A
Al loen-se a zo dianavezet gant al lod vrasañ eus an dud. 

K
Ar familh c'hwiliorez, vespa o anv skiantel, 'zo evel ur wespedenn ramzel. Div wech 
ment ur wespedenn eo. Betek 4 sentimetr.

Bevañ a ra un tamm e pep lec'h er broioù gant un amzer glouar. An hini european, 
vespa crabo, a vev e Azia ivez.

Ur flemm he deus. N'eo ket dañjerusoc'h eget hini ur wespedenn pe ur wenanenn 
met poaniusoc'h eo.
Hag eus an tu all, eo peoc'hus ar c'hwiliorez european. Tagañ a ra nemetken pa n'he 
deus ket ar choaz. Ha c'hoazh !
Da skouer : gwelet 'm oa ma c'hazh o c'hoari tennis gant ur c'hwiliorez gwasket ouzh 
gwerenn ma fenestr. 
Chpou chpou a rae gant e bavioù, Sot e oa gant trouz ar fraoñv, Bzzz, o lammat evel 
ur foll.
A-benn ar fin ne oa ket bet flemmet.
Hag eürusamant e oa chomet bev an daou e fin an istor.

A
Un amprevan 'vel -se 'oa 'ba da di ???

K



Evit gwir e vez bep bloaz c'hwiliorezed o tremen. Marteze eo peogwir n'eus ket kalz a
c'hwiliorezed azian em c'horn karter : ar c'hwiliorezed european ne laoskont ket o 
flas. Difenn a reont o neizh a-enep ar c'hwiliorezed all re dost dezho.

A
Neizhi zo neuze ?

K
Ya. Met ur neizh ne vev nemet ur bloaz. Mervel a ra goude an deizioù yen kentañ.
N'eus ken nemet ar rouanezed yaouank a dremen ar goañv. 
D'an nevez-amzer e teuont da grouiñ ur neizh nevez. Paper chaoket e zañvez.
Betek 1500 kevig zo ennañ. 

A 
kement a gevigoù ???

K
Ya ur gwir metropol eo. 
Hag evit magañ ar grouañs eo ret tapout 500g a amprevaned bemdez. 
Ar re c'hour a zebr kentoc'h traoù sukret.
Ar grouañs eo tout ar vioù, al larved hag an nimfenned.

Gant-se eo talvoudus-kenañ ar c'hwiliorez : debriñ a ra biskoulennoù e-leizh. Mat eo 
evit gwareziñ al legumaj er jardrin, 'keta !?
Pouezus eo d'ar wenanerien ivez : chaseal a ra al laer-gwenan. 
Al laer-gwenan zo ur seurt balafenn hag a zebr koar ar ruskennoù.
Dre-se eo gwarezet ar c'hwiliorez e bro Alamagn.

A :
Siwazh e vez distrujet ingal gant an dud rak d'an aon o deus outi.

K
Ha n'eus studi ebet diwar he fenn. E bro C'hall n'eo ket anavezet niver he foblañs da 
skouer.
Koulskoude ur sikour eo er brezel a-enep ar c'hwiliorez azian.

Atav eo ar memes reolenn war an douar : n'eo ket plijet ar goullo gant an natur. An 
alouberien a vije ur gudenn nemet p'eo bresk kempouez an ekosistemoù.

Ur galv a ran : Dav eo gwareziñ ar c'hwiliorez european !


