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UR YOUL VOUTIN EVIT ARVORIG

Reneveziñ karta Park Naturel Rannvro Arvorig a zo evidon-me, Prezidant, koulz hag evit dilen-
nidi all tiriad ar Park, ur c’houlz evit kemer kuzulioù digant an dud ha prederiañ. Park Naturel 
Rannvro Arvorig a lido e 40 vloaz a-benn nebeut. An oad gour a c’houlenn ur bilañs start eus 
al labour zo bet graet hag eus an heñchadurioù heuliet ganeomp betek-henn.
E memes poent e cheñch tiriad ar Park gant kemmoù bras evit al labour-douar, met ivez an 
ekonomiezh hag ar boblañs.
Krouidigezh ar c’humuniezhioù-kumunioù 1, ar broioù Voynet, ar broioù touristel, a zo roaden-
noù nevez a ranker ober ganto.
Kalz a emvodoù zo bet hag ur c’houlennaoueg zo bet kaset d’an holl guzulerien-kêr. E memes 
poent eo bet goulennet o ali digant an annezidi gant ur c’houlennaoueg kaset e pep ti ha d’ar 
c’hevredigezhioù oberiant war an tiriad.
Ar guzuliadenn-se he deus servijet evit sevel bodadegoù labour tematek, enno dileuridi ar 
Stad, servijoù ar C’huzul-departamant hag ar Rannvro. Ouzhpenn-se, a-hed an difrae ha be-
tek ma vefe skrivet testenn ar garta o deus labouret start gopridi ar Park ha trugarekaat a ran 
anezho evit-se.
Lakaet eo bet splann a-hed hon difrae e oa annezidi ar Park tomm o c’halon ouzh identelezh 
an tiriad, sanket en istor ha sevenadur ar vro ha troet war-du an dazont, dreist liesseurted ar 
gweledvaoù, eus inizi an Hirwazh betek lanneier an Are o tremen dre an tornaodoù hag ar 
c’harzhaoueg. 
En un doare naturel ez eus bet lakaet war wel ur youl voutin “evit gweledvaoù dibabet en Ar-
vorig” linenn-stur gouest da gevreañ an obererien ekonomikel, an dilennidi hag an annezidi 
evit ar bloavezhioù da zont. Ar garta nevez a heuilh an hent a oa bet boulc’het e miz Meurzh 
2006 2 pa oa bet sinet “manifesto ar gweledvaoù” gant ar Park. O vodañ an energiezhoù, ar 
barregezhioù, an intrudu war e diriad, e fell d’ar Park ober eus ar gweledvaoù ur preder diazez. 
Gant sikour an holl e vo kaset da benn oberoù arnodiñ ha skouer war an dachenn-se.

Daniel Créoff
Prezidant Park Naturel Rannvro Arvorig

1 inizi Eusa ha Sun n’int ket izili.

2 “ Mallus eo ambroug kemmoù ar gweledvaoù kêr hag a-ziwar ar maez. Evit kaout war hir dermen gweledvaoù a ga-
lite ha kaout ur politikerezh diwar-benn ar font a c’hell gwareziñ an dazont e ranker loc’hañ un enluskadur broadel. 
Ar gweledva, mestroniezh ar font, kempenn mat, ur c’hempouez etre ar c’hêrioù hag ar maezioù a rank bezañ diazez 
ar brastresoù terkañ e pep live tiriadel”
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KEFRIDIOÙ AR PARK NATUR RANNVROEL HA TALVOUDEGEZH AR GARTA

Termenet eo dre lezenn kefridioù ar Park gant Kod an Endro. Setu int :

• gwareziñ ha talvoudekaat glad naturel ha sevenadurel an tiriad dre ur mererezh a glot gant 
ar metoù naturel hag ar gweledvaoù.
• kenlabourat evit terkañ an tiriad
• kenlabourat evit an diorren ekonomikel, sokial, sevenadurel ha kalite ar vuhez;
• ober war-dro degemer, ledañ deskamant, titouriñ ar weladennerien.
• kas da benn oberoù arnodiñ pe skouer war an tachennoù meneget a-us ha kenlabourat evit 
programmoù enklaskoù
• war e diriad, suraat e vo graet al labour gwareziñ, talvoudekaat, merañ, buhezekaat ha dior-
ren kaset da benn gant e gevelerien en un doare kempoell ha kenurzhiet.

Ar Park natur rannvroel en deus da gaout ur spered kefridi, ur c’hoant kas da benn klaous-
treoù o kemer da zave oberoù ha talvoudegezhioù diazezet war :

• klask kalite an Endro
• youl an arnodiñ 
• prederiañ war ar c’hengred etre ar c’humunioù o kreñvaat al liammoù etre tud kêr ha tud 
diwar-ar-maez hag en Arvorig etre annezidi an inizi, ar ragenez ha Menez Are.
• Preder ar c’hengred sokial, dreist-holl etremicherel, etre ar remziadoù
• bezañ aketus ouzh youloù sokial ar gevredigezh
• en em zigeriñ d’ar raksteuñviñ 
• ar priziañ dre ret

“E-barzh ar garta ez eo termenet an durc’hadurioù gwareziñ, talvoudekaat, diorren ar Park, 
hag an erbedadennoù a roio an tu da gas ar palioù da benn.”

Ar fed degemer ar garta, graet a youl vat gant pep kumun, en deus un dalvoudegezh kevrat 
etre ar strollegezhioù kensinerien. Stur ha talvoudegezh ar gevrat-mañ a zo splann dre m’he 
deus pep strollegezh kemeret perzh evit e sevel.

Dre lezenn ez eus roet un dalvoudegezh wirel d’ar garta, a resisa kement-mañ :

• ar strollegezhioù tiriadel sinerien a gas ar garta da benn dre o barregezhioù (Mellad L333-1 
kod an Endro) 
• dre ar garta ez eo engouestlet ar Stad. Rankout a ra kemer perzh da vat evit kas da benn an 
oberoù enskrivet er garta hag a zo diouzh he barregezhioù,
• an teuliadoù kêraozañ a rank klotañ gant durc’hadurioù hag erbedadennoù ar garta (mellad 
L333-1 ha R 333-13 kod an Endro) 

Lakaet eo ar redi-mañ da dalvezout evit ar brastresoù kempoellded tiriadel, brastresoù tolea-
doù, steuñvoù lec’hel a gêraozañ, ar c’hartennoù kumunel.
An holl deuliadoù a rank klotañ gant ar garta evit bezañ ur gwarant eus he c’hredusted hag 
evit ma vo lakaet an engouestloù merket e steuñvenn-stur ar garta da dalvezout war an da-
chenn.
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Un nebeud diarbennoù melestradurel a dalvez evit ar Parkoù natur rannvroel:

• Berzañ ar bruderezh er c’hêrioù (mellad L581-8 kod an Endro), ha ne c’heller tremen hebiou 
dezhañ nemet o krouiñ takadoù bruderezh strishaet (Z.P.R.) (gwelit durc’hadur 1.4)
• E karta ar Park e ranker kaout ur mellad evit termeniñ mont-ha-dont ar c’hirri dre gefl usker 
war hentoù pep kumun ezel eus ar Park (mellad L362-1 kod an Endro)
• Evit an darvoudoù o wallgas anat, en un doare eeun pe dieeun, al lazoù a rank difenn ar sin-
dikad hag a zo torradurioù-lezenn d’ar framm lezennadurel diwar-benn gwarez an natur hag 
an Endro, gwellaat an endro bevañ, gwarez an dour, an aer, an douaroù hag ar gweledvaoù, ar 
c’hêraozañ, pe o tennañ da enebiñ ouzh ar saotradur hag an noazadurioù, e c’hell ar sindikad 
kemmesk sevel klemm (mellad L132-1 Kod an Endro). Graet e vo diouzh pegen grevus eo ar 
fedoù hag ar gwall bet graet d’an tiriad ha da skeudenn ar Park.
• Un framm daveoù eo ar garta ivez evit sevel an alioù roet gant ar Park, ret evit an argerzha-
durioù niverus a rank ar Park kemer perzh enno : an holl labourioù terkañ ha kempenn da 
vezañ graet war an tiriad dindan argerzhadurioù ar studiadenn pe an notenn skog hervez le-
zenn n° 76-629 an 10 a viz Gouere 1976 evit gwarez an natur (mellad R244-15 Kod an Endro)

Ledanoc’h eo atebegezh ar Park avat

Sindikad kemmesk ar Park a zo e labour teurel evezh e vefe kempoell ar politikerezhioù publik 
renet war e diriad. Reiñ a ra lañs d’an intrudu lec’hel, sikour a raio da sevel ha da gas da benn 
doareoù emellout pe implijout o sevel ur c’henasant lec’hel. E labour n’eo na reolenniñ, na 
difenn na luziañ muioc’h an argerzhadurioù met kaout ar gwellañ implij eus pep hini.

Al lezenn a zifenn d’ar Park kemer plas ar strollegezhioù a sin ar garta en o barregezhioù. Ken-
doniañ a ra al labour o toujañ ouzh brientoù pep hini.

Kas ar garta da benn a sell ouzh atebegezh ar strollegezhioù o deus asantet anezhi : kumu-
nioù, kumuniezhioù-kumunioù, departamant, rannvro hag ar Stad
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UN TAKAD STUDI SPISAET

Pa oa bet krouet e 1969 e c’holoe ar Park douaroù 26 kumun en o fezh pe get.

Kresket e oa bet an takad e 1994 betek goleiñ douaroù 39 c’humun en o fezh.
An takad studi spisaet 2009-2021 a zo ennañ 5 kumun ouzhpenn an 39 all.

An astennidigezh-se he deus meur a bal 3
• Lakaat kempoelloc’h tiriad ar Park o lakaat ennañ en un doare hollek an ekosistemoù naturel 
(begoù Menez Are, pennoù diazadoù doureier, traoñienn Lenn-vor Brest, Menez-C’homm...) 
ha gweledvaoù dibar: Sant-Kouled, Plougonven, Bodsorc’hel;
• kreñvaat identelezh dibar ar bevennoù war-ar-maez ha war an aod o deus da blediñ gant 
kresk ar c’hêrioù : Daoulaz, Logonna-Daoulaz.

Park naturel mor an Hirwazh, krouet e Gwengolo 2007, en deus kemeret dindan e veli an don-
vor tro-dro d’an inizi ha ragenez Kraozon. Takad Park natur rannvroel Arvorig a zo termenet 
bremañ gant bevennoù douaroù ar c’humunioù war an aod.

Kemeret e vez e kont ivez e framm ar garta nevez ouzhpenn “kêr-dor” istorel Brest, an darem-
predoù a genlevezon a zo war tiriad Park natur rannvroel an Arvorig gant ar c’hêrioù a zo tro-
war-dro hag a vo kinniget dezho ar statud kêr-dor ar Park :
• Karaez,• Kastell-Nevez-ar-Faou• Landerne • Landivizio • Kemper.

Mererezh melestradurel ar c’humunioù a zo aozet en doare-mañ 4 :

Kumuniezh-kumunioù Gourenez Kraozon
Kameled, Roskañvel, Kraozon, Lañveog, Terrug, Landevenneg, Argol
Kanton Kraozon - Bro Brest

Kumuniezh-kumunioù bro Kastellin hag ar Porzhe 
Ploudiern*, Sant-Vig*, Sant-Kouled*, Tregarvan, Dineol, Kastellin, Meilh-ar-Wern
Kanton Kastellin - Bro Gerne

Kumuniezh-kumunioù arvor ar Stêr-Aon
Sant-Segal
Kanton Kastellin - Bro Brest
Rosloc’hen, ar Faou, Pont-ar-Veuzenn-Kimerc’h
Kanton ar Faou - Bro Brest 

3 Evit munudoù displegadurioù astennidigezh an takad, gwelit an diagnostik

4  ar 4 c’humun nevez war an takad-studi zo en italeg ha merket gant ur steredennig 
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Kumuniezh-kumunioù Landerne-Daoulaz
Hañveg, Sant-Alar, an Ospital, Daoulaz*, Logonna-Daoulaz, *
Kanton Daoulaz - Bro Brest

Kumuniezh-kumunioù bro Landivizio
Sizun, Kommanna
Kanton Sizun-Bro Montroulez

Kumuniezh-kumunioù bro Pleiben
Pleiben
Kanton Pleiben- Bro Kornôg Kreiz-Breizh

Kumuniezh-kumunioù ar Yeun Elez 
Sant-Riwal, Brasparzh, Lokeored, Brenniliz
Kanton Pleiben -Bro Kornôg Kreiz-Breizh
Lopereg
Kanton ar Faou
Bro Kornôg Kreiz-Breizh
Ar Fouilhez, Boneur
Kanton an Uhelgoad - Bro Kornôg Kreiz-Breizh

Kumuniezh-kumunioù Menez-Are 
Berrien, an Uhelgoad, Skrigneg, Bolazeg, Lokmaria-Berrien
Kanton an Uhelgoad - Bro Kornôg Kreiz-Breizh

Kumuniezh-kumunioù bro Montroulez
Plouneour-Menez, Ar C’hloastr-Plourin
Kanton Sant-Tegoneg - Bro Montroulez
Plougonven, Bodsorc’hel, Gwerliskin,
Kanton Plouigno - Bro Montroulez

Kumuniezh-kumunioù bro an Hirwazh
Molenez, Konk-Leon
Kanton Lokournan - Bro Brest

Kumunioù e diavaez eus ar c’humuniezhioù-kumunioù
Eusa
Kanton Eusa - mann
Sun
Kanton Pontekroaz - mann
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Park Natur rannvroel Arvorig 
Takad 2009-2021
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Dezverkoù evit degemer kumunioù nevez e-barzh takad ar park 
war ar prantad 2009-2021

PLOUGONVEN
- Glad naturel a laz europat
• ZPS/ZSC : FR5300013 “Kreiz ha reter Menez-Are”
• Taouarc’heg a laz departamantel : Kergorre (ZNIEFF1) 
Kermeur, Kilioù-Sant Jermen (SNIEFF1), Peruniou, 
Hanternoz ar Vergamm (SNIEFF1), Kornôg Roc’h Gouino (ZNIEFF2)
- Diazad doureier-gwazhioù
• Diazad stêrioù bae Montroulez
• Jarlod (eien)
• Roudouhir (eien)
• Skirrioù (eien)
- Gweledvaoù dibar
• Leinoù ha taouarc’hegoù ar Vergamm
• Garzhaoueg kreisteiz ar gumun
• Glad savadurel
• Glad savadurel relijiel (M.H., XVIvet)
• Glad henoniel : Peulvan ar C’hilioù....
- Traoù all 
• Kreñvaat enframmadur tolpad kêrioù Bro Montroulez

BODSORC’HEL 
- Glad naturel a laz europat
• ZPS/ZSC : FR 5300013 “Kreiz ha reter Menez-Are”, FR5300004 “Stêr an Douron”
• Taouarc’heg a laz departamantal : Reter Roc’h Gouino, Menez Blevara,
Gwernelohet, Kreac’h Pluen, Hanternoz Korn ar c’harzh, reter Roc’h Gouino (ZNIEFF 1 ha 2)
- Diazad-doureier-gwazhioù :
• Diazad stêr ar Gwig
• Ar Gwig (eien) 
• Rudalveget (eien) 
- Gweledvaoù dibar 
• Taouarc’hegoù Gwernelohet ha Blevara
• Garzhaoueg e kreisteiz ha reter ar gumun
- Glad savadurel 
• Glad savadurel relijiel (kroaz ha kalvar deus ar XVIvet betek an XIXvet kantved) 
- Traoù all 
• Kreñvaat enframmadur tolpad kêrioù Bro Montroulez
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SANT-KOULED
- Glad naturel a laz europat
• Metoù a laz gladel diavaez Natura 2000 : koadoù deliaouek war ziribin,
pradeier gleborek a-hed an Aon
• ZNIEFF1 Menez Kerque
• ZNIEFF 2 : Traonienn
- Diazad doureier-gwazhioù : an Aon
- Gweledvaoù dibar : traoñienn koadet an Aon
- Traoù all  :
• Kumun dindan levezon pol Kastellin
• Kreñvaat enframmadur kumuniezh kumunioù diazad Kastellin-Porze

DAOULAZ
- Glad naturel a laz europat
• Glad geologel : irvi mein, (beg Rosmelleg)
- Diazad doureier-gwazhioù :
• Diazad stêr Daoulaz
• Stêr Daoulaz - Mignon, Lezuzan
- Gweledvaoù dibar
• Traoñienn ar Vignon
• Traoñ lennvor Brest
• Garzhaoueg diabarzh an douaroù
- Glad savadurel
• Glad savadurel relijiel ha trevourel
• (Abati ha kloastr an XIIvet, milin, maner, kreiz-kêr)
- Traoù all 
• Ezporzhiadur boledoù kanol e mein kersanton
• Kenwerzh al lienoù lin eus Daoulaz (XVvet)
• Darvoudoù liammet gant dispac’h ar Bonedoù ruz (1675)
• Kreñvaat enframmadur kumuniezh kumunioù Bro Landerne-Daoulaz
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LOGONNA-DAOULAZ
- Glad naturel a laz europat
• Glad geologel, plegoù geologel, irvi mein (begoù ar Roz ha Sant Yann, tombolo ar Bendi)
• Mengleuzioù artizanel kersanton ha “mein Logonna”
- Diazad doureier - Gwazhioù : ar C’hamfroud • ar Vignon
- Gweledvaoù dibar : aberoù ar Vignon hag ar C’hamfroud
- Oufoù ha graeoù : ar Bendi, enezenn Louet, ar C’hastell, Porzhizkin
- Garzhaoueg diabarzh an douaroù
• Glad savadurel relijiel (XVvet-XVIII vet) ha trevourel kastell Rosmordug (rummet war listenn 
ar monumantoù istorel), maner, milin-vor
• Glad henoniel : peulvan Runglev
- Traoù all 
• Dedenn touristel : kreizenn bageal Milin-Vor
• Kreñvaat enframmadur kumuniezh kumunioù Bro Landerne-Daoulaz
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SINTEZENN EUS BILAÑS LABOUR AR PARK

Karta ar Park savet evit ar prantad 1997-2007 a oa diazezet war gefridioù hollek ar Parkoù 
natur rannvroel. Diwar pep hini eus ar c’hefridioù-se en deus ar Park sammet gounidoù met 
ar bilañs en deus ivez lakaet war wel e oa mankoù bras hag adheñchadurioù ret evit derc’hel 
kont eus emdroadurioù an amdro.

KEMER PERZH EN DIORREN EKONOMIKEL HA SOKIAL

Perzh ar park en diorren ekonomikel ha sokial a laka ar pouez war un diorren kempouez ha 
padus. War an hent-se ez eo a bouez bras al labour-douar a gaver war meur a dachenn. 

Al labour-douar : un obererezh hollret

Labour ar Park war dachenn al labour-douar en deus lakaet ar pouez war “spered an endro” 
hag ar binvioù dre gevratoù evit merañ an douaroù (OGAF lanneier, CTE ha CAD.....) evit tal-
voudekaat an tachennoù arouezelañ war an tiriad. Roet en deus e c’her ar Park da genderc’hel 
al labour lañsus loc’het er bloavezhioù 1990 o doa konduet ul labourer-douar diwar bevar (e 
23 c’humun eus Menez Are) da sinañ ur gevrat. En desped da ziseblanted ar Park e-keñver 
Natura 2000 er penn-kentañ, en deus al labour-se aesaet da lakaat ar Park da vezañ anavezet 
evel oberataer war takad bras Natura 2000 Menez-Are. Unan eus kefridioù pennañ ar Park a 
chom kevraouiñ ha kas en-dro diarbennoù Labour-douar-Endro.

Ar Park : ur c’heveler evit al labourerien-douar pe un “eil melestradurezh ?”

Abalamour da c’houlennoù start ar Park pa vez kuzuliadegoù gant ar prefeti evit diskar kleu-
zioù e lec’hiadoù enskrivet, pe evit teuliadoù « diazezadurioù rummet », daoust ma’z int rei-
zhabeget e-keñver endro evit mirout ar gweledvaoù ha perzhded an dour, ez eus bet roet eus 
ar Park skeudenn un “eil melestradurezh” kentoc’h eget hini ur c’heveler gwirion evit al la-
bourerien-douar. En diavaez eus ar skoazell arc’hant evit fi chañ ar savadurioù labour-douar er 
c’humunioù zo en ul lec’hiad enskrivet e vez gwelet ar Park, dre vras, evel un hegaser. E framm 
ar garta nevez ez eo a bouez bras kenderc’hel ar c’hevratoù labour-douar-endro en diavaez 
eus an tachennoù naturel dibar. Dre vras e ranko kreskiñ ar c’henlabour gant al labourerien-
douar a-raok studiañ an teuliadoù melestradurel pe lakaat da dalvezout er c’humunioù an 
stignadoù broadel diwar-benn ar c’hevratoù labour-douar-endro.

Doareoù nevez da gas al labour-douar war-raok

Doare ar Park da harpañ doareoù nevez da labourat an douar zo bet skoazellañ produerien 
d’en em vodañ evel «Bro an Are» hag aozañ darvoudoù evit brudañ ar produioù «marc’hadoù 
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ar c’horn-bro », «Dremmwel ar gouerien” . Dister eo c’hoazh an darvoudoù-se avat ha diaes 
eo sevel ur framm evit kenwerzhekaat dre rouedadoù tost peogwir emañ pell ar broduerien 
eus ar c’hêrioù, lec’hioù bras evit beveziñ hag al labourien-douar a vez engouestlet ivez e 
frammoù micherel rannvroel pe vroadel. Krouidigezh “merk ar park” a ranko derc’hel kont eus 
amdro dibar ar vro.

Ar Park n’en deus ket labouret a-walc’h evit sikour labourerien-douar yaouank d’en em staliañ 
padal eo diaes-tre evit ar re o deus raktresoù dibar kaout douaroù dre ma ya an douaroù da 
vrasaat ar stalioù-labour-douar a zo dija, peurliesañ e bevennoù diavaez ar Park. Perzh ar Park 
eo labourat gant an ensavadurioù hag an aozadurioù micherel evit staliañ labourerien-douar 
yaouank e-barzh reizhiadoù produiñ boued diazezet war ar vro.

Labour ar Park evit ar gouennoù loened kozh a ya dreist bevennoù ar park a zo anavezet gant 
ar c’hevredigezhioù saverien loened met n’eo ket anavezet a-walc’h gant an annezidi. « Atant 
Menez-Meur » sikouret gant ar Rannvro hag an Departamant, a rank diskouez splannoc’h e 
labour evit mirout ar gouennoù. En tu-hont da se e ranko domani Menez-Meur kas da benn 
en un doare skouer diazezadurioù an diorren padus war e 600 kantar.

Diazezañ ar c’henlabour gant micherioù ar c’hoadoù

Park naturel rannvro Arvorig en deus bet tro da gas da benn oberoù a bep seurt gant koadou-
rien : ur framm a-enep an tanioù-gwall, arnodiñ devadurioù mestroniet, stummadurioù war 
an ardremez, broudañ plantadegoù ardremezel...Ar c’henlabourioù-se gant koadourien Ofi s 
broadel ar c’hoadeier (ONF) pe gant Kreizenn-rannvro ar perc’hennañ koadoù (CRPF) a zo da 
vezañ kreñvaet ha frammet e-barzh programmoù boutin evit mestroniañ ar plantadegoù, 
war an tachennoù naturel dibar dreist-holl, hag evit klask liezimplijoù d’ar c’hoadeier.  Ar Park 
a rank ivez merañ ar c’hoadoù perc’hennet gantañ en un doare skouerius.

Un dedenn nevez evit an energiezhioù nevezus 

Betek-henn, mestroniañ an energiezhioù ha merañ al lastez a oa kentoc’h afer ar c’humunioù 
pe kumuniezhioù-kumunioù. N’eus ket pell zo ez eo kroget ar Park da labourat war fi lierenn ar 
c’hoad da zeviñ gant raktresoù heuliet gant an FD Civam ha Kambr labour-douar Penn-ar-Bed 
(FDCUMA) diwar geuneud ar c’hleuzioù. Al labour-se war ar vevdolz a rank bezañ kendalc’het 
ha kreñvaet o
• kelaouiñ ar re o deus raktresoù, an dilennidi da skouer, war an energiezhoù nevezus lec’hel
• kelaouiñ an dilennidi, ar skolidi, an dud dre vras war an doareoù da espern energiezh, an 
energiezhioù nevez, oc’h ober al liamm gant ar c’hemmoù hin.
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Evezh ouzh an inizi

Ar Park natur rannvroel nemetañ gant un talbenn mor hag inizi (teir enezenn e mor an Hir-
wazh) en deus a-viskoazh taolet pled ouzh al lodenn-se eus e diriad o krouiñ “servij an inizi”, 
tri fost gwazour karget eus kempenn an tachennoù naturel e dibenn prantad “an implijoù 
yaouank” (er postoù-se a zo ul lodenn vras anezho arc’hantaouet gant an Taos “Barnier”) hag 
oc’h ober war-dro ur skipailh a beder hanterourez e-barzh an daou virdi a zo en Eusa, ar pezh a 
ra seizh post labour leun amzer (ur post rener en o zouez) hag ur post gwazour war Enez Sun 
(60 % arc’hantaouet gant ar Park)

Ret eo kenderc’hel al labourioù a vez graet war an inizi nemetken evel kempenn ar mogerioù 
mein pe al labour difraostañ. Mererezh ar pourvezioù, an energiezhioù, al lastez a zo a bouez 
bras hag e rank ar Park arnodiñ diskoulmoù evit ma vo emren an inizi.

Abalamour da grouidigezh Park natur mor an Hirwazh, n’en deus ket labouret Park Arvorig 
evit liesaat ar peskerezh artizanel. N’en deus labouret nemet evit kas da benn enklaskoù hag 
oberoù pedagogel ha sevenadurel evel ma rank ober, e stern Mirva Biosferenn an Hirwazh. 
Merour Mirva Biosferenn an Hirwazh eo ar Park hag ez eo deuet a-benn da gaout al label en-
dro e 1999.

Bez’ e rank bremañ klask e diabarzh “Mirva ar Viosferenn” ar sinergiezhioù gant Park natur 
mor an Hirwazh , Ajañs an takadoù mor gwarezet ha kement hini a labour war an takad-se.

Sevel kinnigoù a-ziforc’h evit an touristerezh

Oberiantiz pennañ ar park a zo bet troet war-du an darempredoù pedagogel davet ar skolidi 
hag an darempredoù war-eeun gant an holl dud dre ur rouedad, enni un ugent mirdi pe ti 
bennak a zegemer tud hag a vez meret gant kevredigezhioù skoazellet gant ar Park.
An abadennoù kinniget gant an tiez, mirdioù, ekomirdioù a zo kement a alc’hwezioù evit 
dizoleiñ ar gladoù naturel ha sevenadurel, o fi nvidigezhioù hag o liesseurted. Ar rouedad a 
zegemer 200 000 gweladenner bep bloaz, 46 000 skoliad en o zouez. An ekomirdioù, mirdioù 
ha kreizennoù displegañ a rank bezañ renevezet da vont gant c’hoantoù an dud a cheñch.
Kinniget ez eus bet ivez gant ar Park produioù touristerezh-dizoleiñ dindan anv “beajoù natu-
rel” (baleadennoù ambrouget “douaroù e penn ar bed” dibennoù-sizhun “Molenez diouzh eur 
an heol”) hag ar c’hinnig lojañ troet war-du an touristerezh natur gant 10 bod Panda (krouet 
asambles gant kevread ar Parkoù natur rannvroel Frañs, Bodoù Frañs hag ar WWF) ha 2 “Leti 
Naturel”
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An obererezhioù en natur da vat

Ur rouedad a hentoù bale zo boulc’het e penn-kentañ ar bloavezhioù 1990 (ha kempennet eo 
bet abaoe) war ragenez Kraozon ha Menez-Are. War ar memes tro eo bet terket al lec’hiennoù 
naturel bresk evel an inizi hag ar begoù aod evit bevenniñ dilerc’hioù tremen ar bourmene-
rien. Poaniet en deus ivez ar Park evit mestroniañ mont-ha-dont ar c’hirri war an tachennoù 
naturel dre ur gefridi kuzuliatañ war ar mod da sevel reolennoù ad hoc ha dre sevel klemmoù. 
N’eo ket a-walc’h ambroug ar strollegezhioù evit mestroniañ an hentadurezh ret eo ivez ke-
laouiñ an dud war dilerc’hioù ha skogoù an obererezhioù dindan an amzer, war an tachennoù 
naturel dreist-holl.

E framm brastresoù touristerezh an Departamant hag ar Rannvro ez eo galvet ar Park da gas 
da benn ha da vrudañ en un doare skouerius an touristerezh padus gant kenlabour ar seizh 
bro douristel, an ofi soù touristerezh, ar c’humuniezhoù-kumunioù gant ar varregezh touris-
tel.
Bez’ en deus da vrudañ diorren produioù touristel nevez e logoù zo (evel ar chomadennoù hag 
ar bodoù pesketa). Brudañ glad ar mor war an dachenn douristel a rank bezañ graet asambles 
gant Ajañs an takadoù mor ha Park natur mor an Hirwazh.
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ANAVEZOUT, GWAREZIÑ, BRUDAÑ HA TREUZKAS AR GLAD NATUREL 

Ur perzh a bouez er programmoù europat a denn d’an endro

Hervez hetoù ministrerezh an Endro e miz Ebrel 1997 en deus labouret kalz Park Natur rann-
vroel Arvorig war an tachennoù dibar, dreist-holl e Menez-Are e-lec’h m’ en deus roet lañs 
d’ur politikerezh arnodiñ prenañ ar font. Anvet eo bet oberataer e 2003 war lec’hienn Natura 
2000 Menez-Are, bet en deus bet da  ren ar c’hendiviz war ouzhpenn 10 000 hektar ar pezh 
a ra eus al lec’hiad unan eus ar re vrasañ e Breizh. Bodet eo bet gant Park Arvorig, e-barzh 
ar poellgorioù sturiañ hag ar bodadoù labour, kevelerien hag implijerien (chaseourien, koa-
dourien, labourerien-douar) ha kreñvaet al liammoù gant ar c’hevredigezhioù a ra war-dro 
an endro. Hiviziken e labouro ar Park da gas da benn kevratoù evit merañ an endro evel m’eo 
bet raktreset er programm palioù (DOCOB) hag evel-just an araezioù a ranko klotañ ouzh ar 
palioù, war un tiriad ennañ 14 lec’hiad Natura 2000 war an douaroù pe war vor. 
War lec’hiad Menez-C’homm, ar Stad, gant skoazell Park Arvorig, a zo deuet a-benn da rum-
mañ al lec’h hag ar C’huzul-departamant zo kroget da brenañ ar font.

Ma z’eo deuet laosk an darempredoù etre Park Arvorig ha Park Broadel Penfro, an darempre-
doù etrebroadel zo aet war liesaat gant ar programm europat HEATH, loc’het e 2003 hag en 
deus permetet skoulmañ darempredoù gant broioù all, inizi Breizh-Veur, Alamagn, an Izel-
vroioù. Skiant-prenet kevelerien Kerne-Veur war ar mod da zerc’hel o lanneier evel “maezioù 
digor”, o c’houzout emaint e-touez ar re ar muiañ en arvar en Europa, he deus roet lañs war 
lec’hioù arnod zo da glask resteurel ar metoù orin goude bezañ bet troet e koadegoù.
Ret eo kenderc’hel da ziorren darempredoù etrebroadel.

Ret eo kenderc’hel ar studioù hag ar renabloù evit gwellaat anaoudegezh emdroadur ar me-
teier, dreist-holl o studiañ spesadoù titourenniñ. Ar spesadoù dibar a chom en arvar evel ma 
z’eo bet lakaet anat gant ar studiadenn urzhiet gant ar Park e 2004 o sevel ar stadad e oa aet 
da get 30 % eus gorreadoù al lanneier e Menez-Are etre 1976 ha 2000. Ne c’hell ket ar Park 
kreizennañ e evezh war ar meteier naturel dibar nemetken daoust ma c’hell ar meteier ar 
muiañ en arvar bezañ un abeg evit prenañ ar font pe sevel reolennoù.
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 Ar gweledva hag ar c’harzhaoueg, dalc’hioù dilezet

Karta 1997-2007 a embanne dija ur youl uhel evit ar gweledva, padal labour ar Park n’eo ket 
aet pelloc’h eget darvoudoù ur wech an amzer (kemer ar savadurioù labour-douar e kont, 
arsellva luc’hskeudennoù...) dre ma n’eo ket bet tutaet an tisavour-gweledvaour evel ma oa 
raktreset. Dalc’h ar gweledva a chom hag e tle bezañ ur pal a bouez evit ar garta o tont, o 
c’houlenn barregezhioù hag araezioù da vont gant ar youl hag ar pezh zo gortozet gant an 
dud. Ar gweledva a zo un tem mat da gevreañ an holl war dachenn ar Park : annezidi, dilen-
nidi, melestradurezhioù...

Ober war-dro ar gweledva a ya pelloc’h eget un taol kempenn.Ul labour diazez a grog o la-
bourat gant an tisavour hag ar c’hêraozer evit gwellaat ar steuñvoù kêraozañ ha programmiñ 
ar c’hêriekadur. Ne vo ket ehanet al labour kroget evel kuzuliatañ evit fi chañ ar savadurioù 
labour-douar a c’hell bezañ astennet betek an holl savadurioù dilezet.

Labour arsellva luc’hskeudennoù ar gweledva a zo da vezañ kendalc’het en ur glask lakaat an 
annezidi da gemer perzh.
Al lodenn vrasañ eus an tiriad a zo goloet gant kleuzioù ha girzhier. Emañ ar c’harzhaoueg e-
kreiz dalc’hioù ar gweledva hag an endro (kalite an dour, krignerezh an douaroù, bevliesseur-
ted). Diskar ar c’hleuzioù e lec’hiadoù enskrivet en deus roet kalz a labour d’ar Park, met n’eo 
ket a-walc’h heuliañ an teuliadoù war an dachenn velestradurel pa weler ez eo du an dazont 
dre ma kendalc’h niver al labourerien-douar da zigreskiñ ha ment an atantoù da vrasaat.

Merañ ha gwareziñ gweledvaoù ar c’harzhaoueg a rank loc’hañ diouzh ar steuñvennoù kêrao-
zañ ha bezañ ul lodenn eus ur gwir bolitikerezh evit ar gweledva. 
Oberoù skouer a rank bezañ lañset asambles gant programmoù ar C’huzul-departamant pe 
ar C’huzul-rannvro (Breizh bocage)

Ar Park n’en deus ket bet tro da labourat c’hoazh war an natur “ordinal”. Evit kregiñ gant al 
labour-se e ranko termeniñ an trepasoù ekologel.
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An dour : penaos en em gompren ?

N’eo ket bet james gwelet ar Park evel an aozadur blein war gudenn an dour peogwir e vez 
diazezet mererezh an dour war an diazadoù doureier. Ar Park abaoe 2000 a ro un ali diwar-
benn an teuliadoù hervez reolennadur ar staliadurioù rummet (ICPE) o c’houlenn en-dro stu-
diadennoù skog a galite (evel m’eo skrivet e mellad 2-1 ar c’henemglev etre ar Stad hag ar Park 
e miz Du 2007) 

Evit ar pezh a sell ouzh ar skuilhadegoù hañvouez o tont eus ar stalioù sevel loened pe eus 
an uzinoù gounezvouederezh, en deus bet ar park da reiñ alioù negativel a-wechoù. Ur wech 
en deus lakaet ar c’huzul skiantel da c’houlenn e ali digant ur poellgor broadel a skiantourien 
evit dielfennañ un teuliad a bouez evit lies kant hektar a zouaroù labour-douar. Ret eo lakaat 
kompren pegen dibar eo douaroù Menez-Are e-barzh ar steuñvoù skuilhañ hañvouez.

Ret eo kenderc’hel da gelaouiñ an dud diwar-benn ar politikerezhioù evit adtapout dour rik 
diwar skouer ar c’henlabour gant Ti ar Stêrioù. Ret eo diorren troiadoù arnodiñ evit displegañ 
da verourien ar stêrioù hag ar gwazhioù talvoudegezh ar spesadoù dibar, ober war-dro ar 
spesadoù aloubus ha kudennoù zo evel an naozioù bac’het gant lec’hid pe traezh.

Ouzhpenn e varregezhioù prizachañ hag e labour evezhier e ranko ar Park lañsañ labourioù 
hag oberoù arnodiñ kendivizet gant oberataerien an diazadaoù doureier hag ar frammoù 
micherel.

Abalamour d’e labour e vez gwelet ar Park evel unan eus an oberourien bennañ evit an endro. 
Alies e vez rebechet dezhañ heskinañ an oberourien ekonomikel hag eus an tu all, muioc’h-
mui a dud a c’houlenn muioc’h-mui a erbedadennoù endro a-berzh ar Park.
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ANAVEZOUT, GWAREZIÑ, BRUDAÑ HA TREUZKAS AR GLAD SEVENADUREL 

Ar glad savadurel

Servij rannvro renabliñ ar glad sevenadurel a labour war tiriad ar Park (2006-2010) en deus 
lakaet anat pinvidigezh ar glad savadurel dindan an holl stummoù. An anaoudegezh-se a 
servijo da ziazezañ e bolitikerezh war ar gweledva.

Glad ar mor, a ya pell dreist ar bigi kozh a lak an dud da huñvreal pa vezont bodet evit goue-
lioù bras.  E mirdi an Tourioù-tan war Eusa pe dre ar c’hevredigezhioù a ra war-dro bigi evel an 
Test hag “Itron Varia Remengol, Belle Etoile a Gameled, Nautisme en Finistère... e klask ar Park 
lakaat an dud da zizoleiñ stummoù disheñvel glad ar mor, an tu sokial, ekonomikel, sevena-
durel... Ar Park en deus graet war-dro ar “patron François Morin” bet bag saveteiñ prenet gant 
ar C’huzul-departamant ha fi ziet he mererezh er Park e 1996.

Treuzkas chemet stag ouzh ar mor a vez graet en ur chanter henvoazel evel hini ar Gwip ha 
raktresoù nevez a c’hellfe dont gant lec’hiad ar Gabusined e Brest a vo kempennet.

Ar brezhoneg, diazez ar sevenadur

Pinvidigezh ha liesseurted sevenadur ar vro a vez kavet er broioù a ya d’ober tiriad ar Park. 
Youl ar park eo broudañ identelezh ar vro ha gwellaat an anaoudegezh anezhi, ar skignañ hag 
ar c’hrouidigezhioù a-benn ober eus ar Park un tiriad stur evit ar brezhoneg ha sevenadur ar 
vro.

E penn-kentañ ar bloavezhioù 90 e oa bet loc’het servij ar sevenadur er Park hag abaoe ez 
eus bet roet lañs da veur a intrudu diazezet war ar rouedad stank hag oberiant a gevredi-
gezhioù. Ar c’henstrivadegoù evel “An Eog”, “Kan ar Bobl”, darvoudoù evel “Devezh ar park”, 
“ar skrivadenn”, an eskemmoù gant Park ar Penfro e Kembre, o deus diorroet anaoudegezhioù 
diwar-benn ar brezhoneg hag o deus lakaet genel ur spered boutin da annezidi ar Park.  Al 
labour war ar c’hentelioù noz, a oa da gentañ digeriñ lec’hioù, zo deut da vezañ ur skoazell 
dre arc’hant ha kuzulioù. A bouez eo bremañ kavout kevelerien evit lakaat al lec’hioù deskiñ 
da badout.
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Labour ar Park evit treuzkas ar sevenadur a zo da vezañ kendalc’het dre skoazellañ ar c’hroui-
digezhioù hag ar boazioù arzel evit derc’hel ar sevenadur bev : skrivañ, seniñ, kanañ, dañsal... 
en ur glask broudañ al liammoù etre an natur hag ar sevenadur. Karta an divyezhegezh, a 
chom da sevel ha da gas da benn. Ar glad dizanvezel a zo perzh eus sevenadur ar vro : dastum 
ha brudañ a zo d’ober.

Bez’ en deus ar Park da virout ha da reiñ brud d’e zastumadegoù en ur ziorren ar gefridi a han-
terouriezh sevenadurel evit adlañsañ rouedad an tiez ha mirdioù a zegemer tud. Asambles 
gant kevread Parkoù Frañs e labouro war ar merk “Degemer ar Park” a vo roet d’e gevelerien 
evit brudañ o labour.  Skiant-prenet ar Park a c’hell servijout d’ar c’humunioù dre guzuliañ 
anezho evit brudañ o glad.

Brudañ an darvoudoù 

Ar gouel a oa bet e 1997 diwar-benn ar bigi saveteiñ e Kameled en deus cheñchet an doare 
da welet ar brudañ er Park. Paeroniet e oa bet gant 5 ministrerezh hag e oa bet 40 000 den e 
Kameled. Re bonner e oa al labour da vezañ graet en-dro. A-hend-all ez eus bet aozet darvou-
doù o tegemer etre 3000 ha 10 000 den evel “Saloñs ar gouennoù bihan o foblañs”e 2003 ha 
2006. 

Aozet pe kenaozet e vez gant ar Park darvoudoù a bep seurt e-pad ar bloaz pe en hañv evit an 
annezidi pe an douristed war dachennoù disheñvel evel an endro, an ekonomiezh, ar sevena-
dur : foarioù Skrigneg, marc’had e lenn an Dreneg pe saloñs gouennoù bihan o foblañs a vez 
aozet enno divizoù, abadennoù a bep seurt...

Bep bloaz ez eo milieroù a dud a gemer perzh en abadennoù-se a vez brudet er mediaoù. Ma 
z’eo un dre ret an abadennoù evit degas buhez e-pad an hañv n’eo ket labour ar Park ken-
derc’hel didermen d’ober war o zro. Lakaat a raio e boan d’ober war-dro an darvoudoù a sikour 
ar Park da vezañ anavezet gwelloc’h gant e annezidi, o c’houzout e vez renevezet an annezidi 
gant tud kêr a zeu da vevañ war ar maez.
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Binvioù nevez evit kelaouiñ

Abaoe ar c’hentañ a viz Genver 2001 e c’heller dizoleiñ liesseurted an tiriad dre lec’hienn In-
ternet ar Park. Kinniget a reer 150 pajenn-skramm a rank bezañ renevezet ingal. War ar stern 
emañ ar raktres evit adsevel al lec’hienn penn-da-benn.
E 2003 al lec’hienn Armoris savet diwar S.I.G. ar Park a zo bet kinniget d’an holl.

An doareoù nevez evit kelaouiñ hag eskemm gant an dud a gemer tud hag amzer evit rene-
veziñ an titour en un doare ingal.

Ouzhpenn ma servij d’ar brudañ ensavadurel e c’hell ar Park kuzuliañ ar c’humunioù hag ar 
c’hevredigezhioù p’o devez ezhomm embann traktoù, skritelloù, paperennoù pleg-dibleg...

EMDROADUR AN ARAEZIOÙ 

Ur mont en-dro ensavadurel oc’h emdreiñ

Meret ez eo ar Park gant ur poellgor sindikad, ennañ 27 den. Nav dileuriad evit ar c’humunioù 
rannet e 5 kornad-bro (Menez-Are Kornôg ha Reter, Traonienn an Aon, ar ragenez hag an inizi.) 
An holl zileuridi a gemer perzh evit heuliañ labour ar Park da-geñver emvodoù bloaz.

Ar burev, 10 den dilennet ennañ, a vez fi ziet ennañ kas da benn ar budjed, en em vod bep 
miz.

Pemp komision tematek zo bet savet e 2001 (sevenadur ha brezhoneg; darempredoù gant ar 
Parkoù all ha teuliadoù mor; touristerezh ha glad savadurel bihan; terkañ ha diorren padus; 
savadurioù ha darempredoù gant ar C’huzul-departamant.). Enno e kaver izili ar poellgor sin-
dikad, maered ha dileuridi ar c’humunioù, lakaet dindan aotrouniezh  ur prezidant sikouret 
gant un teknisian. Tri anezho nemetken o deus bet emvodoù ingal : ar gomision “darempre-
doù gant ar Parkoù all ha teuliadoù mor” he deus labouret dreist-holl war an inizi (implij an 
taos Barnier); “sevenadur ha brezhoneg” ha “touristerezh ha glad savadurel bihan”
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An darempredoù gant an dilennidi hag implijidi ar strollegezhioù tiriadel bet kroget dre ze-
vezhioù “kelaouiñ ha stummañ” zo aet da gazi netra dre ma kreske framm ar strollegezhioù 
tiriadel nevez evel ar Broioù, ar c’humuniezhioù-kumunioù... Chom a ra da ijinañ ha da sevel 
ar boazioù a “ouarnerezh mat” etre an ensavadurioù evel ma chom c’hoazh da gavout plas 
ar Park e chadenn seveniñ steuñvennoù kêraozañ (brastres evit kempoell an tiriad (SCOT), 
steuñv lec’hel ar c’hêraozañ (PLU), brastres terkañ ha merañ an dour (SAGE)...)

Ret eo reneveziñ ar statudoù evit ma vefe dileuridi eus ar c’humuniezhoù-kumunioù ha tol-
padoù kumunioù o deus bremañ da votiñ evit asantiñ ar garta hag he c’has betek penn her-
vez o barregezhioù. Ur skouer eo eus ar gouarnerezh mat etre an etrekumuniezhoù hag ar 
broioù : kendivizout ha kempoellañ a-raok steuñviñ.

An arc’hantaouiñ a-berzh ar Rannvro hag an Departamant o kreskiñ

Skodennoù ar gevelerien er budjed mont-en-dro (Kuzul-rannvro, Kuzul-departamant, kumu-
nioù) a sav da 67 % eus ar gounidoù (11 % evit ar c’humunioù) ha yalc’hadoù ar Stad da 10 % 
(dave Kont melestradurel 2006). Skodenn ar c’humunioù a zo bet votet e 3,34 euro (diazez 
2006) hag ar poellgor sindikad a ziviz bep bloaz da begement e savo.

Etre 1997 ha 2006, budjed ar mont-en-dro zo kresket a 26 % evit tizhout 2,26 milion a euroioù. 
An dispignoù evit ar goproù a sav da 57,8 %.

Gounidoù ar postañ a zeu diwar yalc’hadoù aveiñ a-berzh ar Rannvro, an Departamant hag 
ar Stad (71 %) ha produioù an amprestoù graet gant ar sindikad kemmesk (18 % war gont 
velestradurel 2006). Perzh an amprestoù bet savet da 63 % a zo bremañ digresket dre c’hras 
skodennoù an Departamant hag ar Rannvro (betek 50 % pep hini). Ar rann postañ zo kresket 
eus 59% abaoe 1997 hag a zo tost bremañ da 900 000 euro.

Al lodenn vrasañ eus an dispignoù mont-en-dro ha postañ evit mererezh ha terkañ aveadu-
rioù degemer ar Park a zispleg e vefe ret rannañ an araezioù ret evit pep hini.
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Ur skipailh teknik kreñvaet ha na glot ket ouzh ar pouezusañ er garta

Kresket eo bet skipailh ar Park evit tizhout 50 den (e dibenn 2007) 32 anezho er Faou, rannet 
etre 6 servij. (renerezh : 6 den, melestradurezh ha kontouriezh : 2 zen; brudañ ha touristerezh 
: 2 zen; sevenadur : 4 den; endro : 12 den, teknik : 5 den)

Domani Menez-Meur war gumun Hañveg a zo ennañ ur skipailh 9 den, karget eus ar buheze-
kaat, mirout ar gouennoù bihan o foblañs, kempenn ha degemer.

Servij an inizi, ennañ 7 den a zo lec’hiet war enez Eusa. Kas a ra da benn ur gefridi sevenadurel 
o verañ ha buhezekaat daou virdi. Karget eo ivez da gempenn an tachennoù naturel. Tri fost 
war an inizi (Eusa ha Sun) o deus bet arc’hant digant an taos Barnier a zo bet implijet ivez 
evit prenañ binvioù labour-douar (traktour hag all...) E-pad ar garta ez eus bet krouet 8 post 
war-eeun ha 2 dieeun leun amzer a-hed ar bloaz war an inizi lec’h ma z’eo a bouez-tre derc’hel 
labour evit ar re yaouank.

Da vare ar stignad “implijoù nevez, servijoù nevez”, ar Park en deus kemeret 11 den yaouank 
etre 1998-2003 gant sikourioù ar C’huzul-departamant, ar C’huzul-rannvro hag ajañs an dour 
Loire-Bretagne. Nav fost zo bet dalc’het war vudjed ar Park. 

Tuta an dud zo bet graet war bostoù degemer an dud ha kempenn an tachennoù naturel, ar 
pezh ne glote ket gant palioù ar garta a ziskoueze ezhommoù war dachenn ar gweledva pe 
ar c’hêraozañ lec’h ma chom divarrek skipailh ar Park. Evit kas da benn ar garta nevez e vo ret 
lakaat da glotañ an araezioù gant ar palioù.

Ul lodenn vras eus labour an dud e-barzh skipailh ar re zo karget a gefridi a zo troet war-du 
imbourc’h an teuliadoù kaset d’ar park e framm ar reolennadur. Daoust ma ne vez ket gwelet 
kalz al labour e vez a bouez peogwir e vez heuliet alioù ar Park evit diferadoù ar Prefeti peur-
liesañ. Evit bezañ efedusoc’h c’hoazh e rank ar Park labourat en argrec’h eus an argerzha-
durioù evit kuzuliañ ha lakaat ar c’humunioù da gompren an erbedadennoù diwar-benn an 
endro hag ar gweledva.

Abaoe 1997 e oa bet aozet bep bloaz un emvod bloaz gant servijoù ar Stad, ar Rannvro, hag an 
Departamant evit heuliañ mont war-raok ar garta. Ret eo bremañ priziañ o termeniñ resis ar 
palioù oberiantiz da dizhout.
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EVIT KLOZAÑ : TREMEN A REER EUS AR SKIANT-PRENET D’AR PRIZACHAÑ, EUS AR BILAÑS D’AR 
PRIZIAÑ DA ZONT 

Evit ar prantad 1997-2007 en deus ar Park graet kazimant ar pezh a ranke ober. Evit ar palioù 
n’int ket bet tizhet (mestroniañ an energiezhoù, merañ al lastez, park mor) ez eo peogwir e oa 
plaset gwelloc’h kevelerien all evit kas al labour da benn. Al labour war ar gweledva n’en deus 
ket kaset da sevel ur gefridi badus met da oberoù berrbad (garzhaoueg, kleuzioù, karrdioù 
labour-douar). Chom a ra da sevel ha da skignañ ur sevenadur boutin diwar-benn ar gweledva 
hag ar savouriezh. 

Oberoù ar sindikad kemmesk n’int ket anavezet er vro. Pa vezont, e vezont pe merzet en un 
doare pozitivel pe negativel hervez an dud, ober hag ober, met ne vez ket barnet al labour en 
e bezh. War a seblant n’en deus ket ar Park ur skeudenn splann ha kempoell evit an holl.

War an hent a zigor dirazomp e rankimp kreñvaat ar gounidoù. Ret eo d’ar Park en em 
adlec’hiañ gant ar gevelerien all ha souten pennaennoù an diorren padus. Evel-se e kaso pel-
loc’h politikerezhioù an Departamant, ar Rannvro hag ar Stad.

Tremenet eo ar Park eus ar perzh arnodenner ha nevezour da dreizher skiant-prenet evit 
sikour ar strollegezhioù, kevredigezhioù, strolladoù micherel. E dibenn ar garta (2009-2021) e 
vo priziet ar Park war e labour unvaniñ ha war e varregezh da vezañ lañsus e-kichen ar strol-
legezhioù hag an oberourien ekonomikel. 
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AR GARTA, SAVET DIWAR UL LABOUR A-STROLL

Argerzhadur reneveziñ ar garta, loc’het gant ar C’huzul-rannvro, a vez sturiet gant sindikad 
kemmesk ar Park, asambles gant maered, dilennidi ar C’huzul-rannvro, ar C’huzul-departa-
mant ha servijoù ar Stad. Kinniget eo ar garta da Vinistrerezh an ekologiezh, an energiezh, an 
diorren padus ha terkañ an tiriad gant ar Rannvro, goude an enklask foran, ha goude asant ar 
c’humunioù izili. Renevezadur ar rummañ a vez embannet dre zekred ar C’hentañ ministr.
Youl oberourien ar Park, lakaet sklaer er garta, eo labourat asambles evit merañ an tiriad hag 
e binvidigezhioù en un doare kengret, kempoell ha kendivizet, bezañ lañsus war an dachenn 
sokioekonomikel hag hini ar brud sevenadurel. Reiñ a ra ivez ur stumm ofi siel da engouestloù 
hag atebegezhioù ar Stad hag an holl sinerien.

Abaoe 2005, evit lakaat an holl e-barzh ar jeu, en deus ar Park aozet kalz a emvodoù, bodade-
goù evit kaoutan digarez da gejañ ha da gaozeal gant an dud.
- An difrae-perzhiañ e-diabazh framm ar Park (miz Here 2005- miz Kerzu 2008).
Al labour diabarzh zo bet da gentañ evit sevel bilañs ar garta gent ha sevel diagnostik an ti-
riad dre geñveriañ gant renabl al lec’h bet graet e 1995.  Al labour treuz servijoù en deus lakaet 
an holl c’hopridi da gemer perzh. 
- Goulennet ez eus bet skoazell digant prizacherien anavezet war o zachenn a varregezh. 
Lusket o deus bodadegoù prederiañ gant ar pal degas selloù pe dielfennoù diavaez ha digeriñ 
ar sell. 
Lakaet eo bet ar C’huzul skiantel da labourat hag en deus degaset d’ar preder pinvidigezh e 
liesseurted.
- An diagnostik en deus savet stad ar prederioù nevez evel an energiezhioù nevezus, ar mont-
ha-dont, ar c’hêraozañ, ha lakaet eo bet war wel dalc’hioù an tiriad o tennañ d’ar c’hudenna-
durioù-se.
Dilennidi ha teknisianed o deus labouret asambles e-barzh tri strollad labourioù treuz o deus 
raktreset an tri ahel strategel evit ar garta nevez. 

Labour kendivizet gant ar c’humunioù, kumuniezhioù-kumunioù ha broioù (miz Here 2005- 
miz Gwengolo 2009) 
Al labour boutin gant ar c’humunioù, izili pe kenstaget, a zo bet kaset en-dro e framm emvo-
doù dre gornadoù-bro ha dre ar c’humuniezhioù-kumunioù. Etre miz Here betek miz Kerzu 
2007, pep kumuniezh-kumunioù diabarzh takad studi karta ar Park he deus bet ar rakteulia-
doù war ar bilañs, an diagnostik hag an danevell. Unnek emvod labour zo bet o vodañ prezi-
danted ar c’humuniezhioù-kumunioù hag ar vaered evit peurechuiñ an teuliadoù. Kaset ez 
eus bet ivez teuliadoù labour war skorioù liesvedia evit degas titouroù ouzhpenn d’an dilen-
nidi (kumuniezhioù-kumunioù pe kumunioù).
Goude votadegoù Meurzh 2008, ar skipailhoù tiez-kêr ha kumuniezhioù-kumunioù a zo bet 
goulennet o ali diganto o kas dezho an teuliadoù kemmet, o terc’hel kont eus evezhiadennoù 
Ministrerezh an ekologiezh, an energiezhioù, an diorren padus ha terkañ an tiriad hag ivez 
eus re kevread ar Parkoù natur rannvroel.
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Ar preder e bodadoù labour tematek (miz Here 2005 betek Here 2007) 
Strolladoù labour savet war an temoù pennañ (“gweledva” “tachennoù naturel ha bevlies-
seurted” “labour-douar”, “touristerezh padus” “embregerezhioù aod”, “buhez sevenadurel ha 
brezhoneg” “mirdiouriezh ha darempredoù gant an aveadurioù” o deus bodet servijoù ar Stad, 
ar strollegezhioù tiriadel, ar c’hevredigezhioù, an oberourien ekonomikel, ar skiantourien, ar 
frammoù deskadurezh hag all 5. Ouzhpenn tregont emvod a zo bet aozet hag enno ez eus bet 
komzet ha divizet diwar-benn an oberiantiz hag an erbedadennoù.

An enklask kaset da zilennidi ha da annezidi ar Park (miz Du 2005 betek Meurzh 2006)
Kroget eo bet koulzad kuzuliadennoù foran ar Park gant un emvod kelaouiñ. Kaset ez eus 
bet 32 000 skouerenn eus ur c’houlennaoueg da bep oaled e kumunioù ar Park. Ouzhpenn 
500 oaled o deus respontet d’ar 14 goulenn (evit termeniñ an oaled, anaoudegezh ha priziañ 
labour ar park). Roet o deus alioù, ha kuzulioù war oberoù da zont dre 4 goulenn digor. Diel-
fennet eo bet ar respontoù evit termeniñ ar pezh a oa gortozet ha sevel kinnigoù evit ar garta 
o tont. 

E miz Gwengolo 2008 ez eus bet raktreset emvodoù foran dre gornadoù-bro.
Ar c’hendiviz gant ar C’huzul-rannvro, ar C’huzul-departamant ha servijoù ar Stad.
An eskemmoù ingal gant ar C’huzul-departamant, ar C’huzul-rannvro ha melestradurezhioù 
ar Stad a zo bet a-hed emvodoù poellgor sturiañ 6 ar garta ha klokaet gant meur a emvod etre 
renerezh ar Park hag ar servijoù kevelerien.
E-pad an emvod bloaz eo bet kelaouet an holl gevelerien ha dastumet eo bet o mennozhioù 
war ar pezh e oant o c’hortoz digant ar Park. 
Danevelloù “da c’hortoz” zo bet savet da gentañ a-raok kregiñ da sevel danevell ar garta da 
vat. 
E fi n miz Here 2007, un doare kentañ eus an tri zeuliad a ya da sevel teuliad klok ar garta da 
c’hortoz zo bet kinniget d’ar c’humuniezhioù-kumunioù ha d’an holl gevelerien.
Hervez ar respontoù hag an alioù eo bet klokaet pe adskrivet evit dont a-benn da sevel an 
doser kaset d’ar Rannvro evit ar guzuliadenn etre. 

 

5  Gwelet ar roll dre ar munud er stagadenn

6  Gwelet listenn an dud er stagadenn
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PENAOS EZ EO  AOZET AN TEULIADOÙ A YA D’OBER AR GARTA

Bilañs an oberoù a zielfenn al labour graet gant ar Park e-pad an dek vloaz tremenet diwar 
engouestloù 1997.

An diagnostik a vuzul ar c’hemmoù zo bet war an tiriad e-pad an dek vloaz tremenet dre de-
moù (an aozadur melestradurel, poblañsouriezh, labour-douar, touristerezh, glad naturel...) o 
lakaat war wel an dalc’hioù da zont.

Diouzh ar bilañs, an diagnostik hag ar c’huzuliadennoù er c’humunioù eo bet termenet an 
ahelioù strategel a ya dre heñchadurioù oberiantiz ha dre erbedadennoù, hag a ya da fram-
mañ an danevell garta, an teuliad diazez a reno labour ar Park.
Steuñvenn-stur ar park a dres penaos e vo kaset da benn an heñchadurioù oberiantiz en 
daouzek vloaz a zeu. 

Danevell ar garta ha steuñvenn-stur ar park a zo daou deuliad diazez ha ne c’heller ket dis-
tagañ. Kinniget e vezont d’an enklask foran ha bez’ o deus da vezañ asantet dre votiñ gant ar 
c’humunioù, ar C’huzul-departamant hag ar C’huzul-rannvro. 

Evit klokaat an teuliadoù frammañ, ar sindikad kemmesk a dermeno ur politikerezh araezioù 
evit klotañ ouzh youl ha palioù ar garta. 
Renevezadur ar garta a roio tro da reneveziñ statudoù ar sindikad kemmesk evit ma c’hellfe 
kemer perzh ar c’humuniezhioù-kumunioù a rank bremañ reiñ o asant evit ma c’hellfe ar 
c’humunioù bezañ izili. 
Ret eo kemmañ ar mod da arc’hantaouiñ dre ober ar c’hemm etre  ar pourvezioù ret d’ar 
mont-en-dro hag ar re a servij da arc’hantaouiñ ar programmoù obererezh.

Ar stagadennoù a ginnigo ur programm obererezh war dri bloaz lakaet kevret gant ur pro-
gramm arc’hantaouiñ.
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Kael lenn ha talvoudegezh an elfennoù grafek

Doare kendivizet da skrivañ ar gerioù :
Ar ger Park (P pennlizherenn) a zo evit ensavadur ar sindikad kemmesk, merour ar Park 
Ar ger park (p lizherenn vihan) a zo evit an tiriad rummet dindan anv park natur rannvroel 
Ar ger Arvorig a zo evit an tiriad hag an ensavadur 

Framm danevell ar garta 
An danevell garta zo rannet e pevar ahel strategel.
Pep ahel zo dezhañ meur a heñchadur oberiantiz a vo int-i displeget o muzulioù en ur gael 
gant liveoù disheñvel a engouestloù.

Ar Park a ro e c’her da 
 (oberoù m’emañ ar Park mestr an oberiadur evito)  
 ober kaset da benn (en e bezh pe get) da vare ar garta gent hag a zo da vezañ kendalc’het,
iober nevez da gas da benn

Ar Park a gemer perzh
 (oberoù m’emañ ar Park keveler evito hep bezañ mestr an oberiadur)
iober kaset da benn (en e bezh pe get) da vare ar garta gent hag a zo da vezañ kendalc’het,
iober nevez da gas da benn
  engouestl(où) ar Stad ha/pe ar servijoù digreizennet (....) 
  engouestl(où) ar C’huzul-rannvro hag ar C’huzul-departamant (....) 
  engouestl(où) ar c’humunioù hag ar strolloù etrekumunioù (....) 
  perzh ar gevelerien all (....) 

Lakaat war wel an oberoù o tennañ ouzh merañ pe talvoudekaat ar gweledva 
Ar gweledva, danvez ledan drezañ e-unan, a zo ivez un tem treuz da sujedoù all hag evit-se e 
ya d’ober diazez steuñvenn ar garta.
Nep ober mui pe vui e liamm gant ar gweledva a zo meneget e liv gwer 

Lec’hiadur ar muzulioù war steuñvenn-stur ar park  p
An oberoù a c’hell bezañ meneget pe lec’hiet gant notennig steuñvenn-stur ar park a zo 
merket gant p e deroù al linenn.
Takadoù steuñvenn-stur ar park a ya da sevel takadoù bro gant galvidigezhioù disheñvel a 
vevenn ar c’hornioù-bro e-lec’h ma vez lakaet da dalvezout muzulioù zo eus ar garta. 
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Ar strategiezh evit Arvorig

dibab ul lec’hiadur nevez 

an ahelioù strategel

ar gweledva, ur mad boutin, pal ur sevenadur boutin

dibarelezh ar mor hag an inizi

engouestloù ar sinerien
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DIBAB UL LEC’HIADUR NEVEZ 

Krouet e 1969 e-touez ar parkoù naturel rannvro kentañ da vezañ krouet, Park naturel rannvro 
Arvorig a zo bet e labour gwareziñ al lec’hiadoù naturel arouezel eus Breizh ha sevel ur roue-
dad aveadurioù degemer an dud diazezet war an dudoniezh. Dre-se en deus graet e lod war 
dachenn an deskadurezh ha lakaat an dud da zizoleiñ ar gladoù , evel ma oa bet goulennet 
digant ar Parkoù naturel Rannvro e lezenn 1967 he deus krouet anezho.

Gant ar rannvroeladur melestradurel, ar priziadurioù kentañ, diwar intrudu Rannvro Breizh e 
1977 ha goude e 1984, o deus kaset ar Park war-du un hent all. Kreñvaet eo bet e labour war an 
endro, lakaet splann adalek 1985. Kenlabouret en deus skoaz-ha-skoaz gant ar Stad da rum-
mañ eneziouigoù mor an Hirwazh ha taouarc’heg ar Veneg evel mirvaoù natur koulz hag an 
diferadoù gwareziñ ar biotop, difenn ar mekanikoù war an hentoù bale. Lakaet eo bet anat ar 
c’halvidigezh-se pa z’eo bet fi ziet mererezh Mirva Biosferenn Mor an Hirwazh nevez-krouet 
d’ar Park.

Emellerezh kuzuliañ ar Park ne ra nemet kreskiñ evit brastresoù publik pe deuliadoù prevez : 
imbourc’hañ an teuliadoù o tennañ ouzh an diazezadurioù rummet evit gwareziñ an endro, 
an argerzhadurioù evit diskleriañ labourioù kempenn ha terkañ diabarzh lec’hiad enskrivet 
Menez-Are pe reiñ kuzulioù war steuñvennoù kêraozañ ar c’humunioù. Skoaz-ha-skoaz gant 
ar c’hevredigezhioù ha gant ar c’humunioù, ez eo deuet ar Park da vezañ, tamm-ha-tamm, ur 
penn oberour evit gwareziñ an endro.
Dre ma anavez mat ar metoù naturel en deus gellet ambroug en un doare efedus an arger-
zhadurioù evit sevel emglevioù kendivizet evit merañ an douaroù evel ar programm e anv 
“lanneier ha pradeier gleborek Menez-Are”

Pe e vefent war an douar, war an aod pe dindan vor ar meteier naturel a ya d’ober tiriad Park 
naturel rannvro Arvorig a zo anavezet evel ar re zibarañ e Breizh. Goude ur vuhez a zaou-
ugent vloaz e c’heller embann ez eo dre labour ar Park.

Ar Stadad-mañ n’eo ket un dra renket da viken. An diagnostik savet evit renevezadur ar garta 
en deus lakaet war-wel e kemm an tiriad : digresk al labourioù hengounel a oa a-bouez bras 
evit kempenn an douaroù hag eus an tu all kresk takadoù diorren war ar bevennoù. Daoust 
ma vez dalc’het c’hoazh implijoù lec’hel er c’humunioù ez eo breskoc’h an diazadoù labour 
kozh.
Kreskiñ a ra niver an dud a ra ur mont-ha-dont bemdez etre o zi hag o labour, peogwir e kresk 
niver an dud a zeu da vevañ e lec’hioù a blij dezho, ouzhpenn an aod lec’h ma vez goulenn evit 
kaout un eil ti evit an hañv, ha mont da labourat e kêrioù evel Brest ha Kemper. Ur gudenn eo 
gouzout penaos mestroniañ ar c’hrignerezh douaroù hiziv ha war ur skeul kalz hiroc’h eget 
tiriad ar Park e ranker prederiañ.
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Diwar-benn ar skodoù-se a sell ouzh an diorren ekonomikel ha sokial, ar c’humunioù o deus 
kendivizerien all ouzhpenn ar Park. Kresk an etrekumunelezh dibar he zelladurezh hag ar po-
litikerezh oberiant e Breizh evit sevel ar frammañ broioù o deus rediet ar Park da dermeniñ 
en-dro e dachenn a genlabour.
Ur c’hefridi dibar en deus ar park, a zo dezhañ e-unan, a zo gwareziñ bevliesseurted ar me-
teier naturel (war zouar ha dindan vor) bravañ e Breizh.
Bezañ ar gwellañ evit gwarez an endro a zo e youl bennañ. Bez’ e rank lakaat ar re all da vezañ 
a-du gant ar youl-se, ar c’humunioù , a ya d’ober ar Park, met ivez ar c’humuniezhoù-kumu-
nioù, ar broioù a zo binvioù nevez evit diorren ar vro. Labourat a raio ganto ar Park o kinnig 
dezho e varregezh brizachañ evit labourat en un doare efedus evit gwareziñ dibarelezh ar 
gweledvaoù hag an diorren lec’hel diazezet war an diorren padus.
Klask a raio ambroug ar politikerezhioù war al labour-douar, ar c’hoadoù, hag an touristerezh 
evit ma vefe diorroet an embregerezhioù-se en un doare skouer evit ar pezh a sell ouzh an 
endro. Ar garta nevez a ziskleir e vo kreñvoc’h ar goulenn hag uheloc’h al live a galite goulen-
net gant ar Park, setu perak e vo ambrouget muioc’h ar raktresoù.

Dre ma z’eo liesdiskiblezhel e skipailh hag e varregezh ijinouriezh e servij ar strollegezhioù 
lec’hel, e c’hell ar Park astenn war an tiriad stignadoù ar Rannvro o kas anezho betek penn. 

Istor ar Park, e gefridioù, an endro ensavadurel, a zispleg e zibaboù evit kas da benn e garta 
nevez.

• Ur Park tost ouzh prederioù, ezhommoù, ha c’hoantoù ar c’humunioù hag oberourien an 
tiriad.
• Ur Park prest da sikour ar c’humunioù hag ar c’humuniezhoù kumunioù o kuzuliañ anezho 
diwar-benn ar gweledvaoù, ar c’hêraozañ, an tisavouriezh, ha talvoudegezh ar gladoù.
Ar Park gant ar varregezh da respont da c’halvoù da raktresoù
• Ur Park prest da genlabourat gant an oberourien ensavadurel o deus an hevelep youl egetañ 
evit Arvorig.
• Ur Park, prest da arnodiñ doareoù nevez an diorren padus evit kont ar Rannvro hag ar 
C’huzul-departamant.
• Ur Park troet war an diawel ha raksoñjal an emdroadurioù.



68

AHELIOÙ STRATEGEL AR GARTA NEVEZ

Karta Park naturel Rannvro Arvorig he deus da youl kas betek penn al labour war deir za-
chenn
• Mirout ar vevliesseurted
• kreñvaat startijenn ar vro
• treuzkas ar gladoù sevenadurel

Ar palioù-se a ya d’ober an tri ahel strategel kentañ a framm an tachennoù labour pennañ. Ar 
pevare ahel a sell ouzh an doareoù da gas da benn ar garta o kenlabourat gant ar re all.

Ar gweledvaoù a zo danvez-stur ar garta hag e kaver anezho e pep ahel gant ar pal sevel ha 
kas da benn ur sevenadur boutin diazezet war ar gweledva hag ar savouriezh.

Ahel 1 Kreñvaat pinvidigezh ha perzh dibar elfennoù ar glad a ya da sevel un endro bevañ a 
galite evit an annezidi

Liesseurted ar glad a zo an abeg diazez eus buhez ar Park, met ne c’heller ket ober hep obe-
riantiz an dud. Stag ouzh pinvidigezh ar glad e kaver an dever gwareziñ ha mirout liesseurted 
glad naturel ar meteier dibar a zo eus an taouarc’hegoù, al lanneier, hag ar re a gaver war an 
aod. Ahel kentañ ar garta a gadarna ar youl mirout ar glad hep bevenniñ anezhañ d’an taka-
doù a vevliesseurted ha gweledvaoù dibar. An dalc’h a zo bremañ ez eo kenurzhiañ diorren an 
embregerezhioù gant derc’hel an implij a vez graet eus an natur ordinal, a zo ivez ul lodenn 
eus ar vevliesseurted, hag a ya da frammañ endro bevañ an annezidi. Evit gellout tizhout ar 
pal-se e kreñvaio e zoare da labourat dreist-holl o kuzuliañ ar strollegezhioù war an tri zra-
mañ : kêraozañ – tisavouriezh- gweledva.

Ahel 2 Penaos lakaat asambles emdroadur obererezh mab-den ha talvoudegezh gladoù an 
natur, an douar, an inizi hag ar mor 

Douaroù annezet eo Park naturel rannvro Arvorig hag e fell dezhañ chom war hir dermen un 
dachenn gant tud o chom enni, da lavaret eo e rank kaout embregerezhioù ekonomikel lañsus 
ha mestroniañ o skog war ar metoù naturel hag ar gweledvaoù.
Labour ar Park a zo ivez ambroug emdroadur al labour-douar, an embregezhioù e-barzh ar 
c’hoadoù, hag an touristerezh evit ma vefent peurvat evit pezh a sell ouzh an endro hag ouzh 
reiñ talvoudegezh d’ar glad. Kendivizer ha sacher war-raok eo ar Park evit pep intrudu diwar 
an tem-se.
O c’houzout ez eo cheñchamant an hin un dalc’h pemdeziek evidomp e rankomp raksoñjal 
peseurt efedoù negativel a vefe evit an tiriad evit gellout klask labourat a-enep. An inizi a zo 
lec’hioù arnodiñ-skouer evit klask diskoulmoù emren e-keñver mererezh pizh ar pourvezioù 
hag an energiezhoù



69

Ahel 3 Buhezekaat ar gladoù hag ar c’hrouiñ arzel dre raktresoù boutin

Diazezet war un identelezh sevenadurel kreñv ez eo Park naturel Ranvro Arvorig a zo bet la-
kaet war-wel dre ar rouedad tiez ha mirdioù war e diriad hag o frogrammoù sevenadurel.
Liesseurted pinvidigezh ar glad sevenadurel a zo dreistordinal. War ar Park, ar glad sevenadu-
rel a zo rummet e glad an inizi, hini an aod, hag hini an argoad. Treuzkas ar glad dizanvezel la-
kaet en arvar dre ma z’eo torret chadenn an hengoun hag an darempredoù etre ar remziadoù 
a zo unan eus ar palioù da dizhout. Glad ar mor, dreist-holl a zo bet gwallgaset gant diskar 
ar peskerezh; digresk ar beskaeterien hag an holl gemmoù diwar-se. Evit treuzkas ur sevena-
dur bev e fell d’ar Park kaout ur plas er bed a hiziv evit an hengoun, stagañ liammoù etre ar 
remziadoù, an annezidi, ar poblañsoù amañ hag ahont. Broudet e vo gantañ ur politikerezh a 
ziorren sevenadurel war an tiriad diazezet war hanterouriezh ar gladoù hag ar c’hrouiñ arzel 
o sevel treuzelloù etre natur ha sevenadur, sevenadur ha labour-douar, touristelezh ha seve-
nadur. Sikour a raio da dreuzkas en un doare bev ar brezhoneg d’ar remziadoù o tont.

Ahel 4 Treiñ spered ar c’henlabour eus ar gumun betek ar bed.

Evit ma raio berzh ar garta e rank an holl labourat asambles, ar Park hag ar strollegezhioù a 
zo e-barzh e sindikad kemmesk, an aozadurioù micherel hag ar broioù a gaver war e diriad. Ar 
Park a rank diorren ur sevenadur a gevelerezh ha kinnig doareoù gouarnerezh nevez o toujañ 
hag o klotañ an eil gant egile. Evit bezañ evit e gefridioù e rank ar Park en em zigeriñ ouzh 
tiriadoù all a c’houlenn treuzkas skiant-prenet, pe er Rannvro, pe er Parkoù naturel Rannvro pe 
evit kenlabourioù digreizennet a vo graet gant kevelerien all.
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AR GWELEDVA, MAD BOUTIN, EVIT SEVEL LIAMMOÙ ETRE AN DUD

Termenet eo ar gweledva evel “ul lodenn eus an tiriad, evel ma vez gwelet gant ar poblañsoù, 
hag a zo bet kizellet gant an natur pe gant mab-den pe gant an darempredoù etre an daou.” 7 
Ma teu ar gweledva eus obererezh mab-den e c’hell bezañ dibabet hep bezañ atav gouzañ-
vet. 
Ar Park, en deus komprenet e oa mallus “ambroug kemmoù ar gweledva kêr ha diwar ar 
maez. 
Evit kaout war hir dermenn gweledvaoù a galite ha kaout ur politikerezh diwar-benn ar font a 
c’hell gwareziñ an dazont e ranker loc’hañ un enluskadur broadel. Ar gweledva, mestroniezh 
ar font, kempenn mat, ur c’hempouez etre ar c’hêrioù hag ar maezioù a rank bezañ diazez ar 
brastresoù terkañ e pep live tiriadel”, setu perak e oa bet embannet “manifesto evit ar Gwe-
ledvaoù” gant ar Park e 2006.

O loc’hañ diouzh inizi an Hirwazh betek an taouarc’hegoù ha lanneier brug Menez-Are
o tremen a-us an tourioù-tan, gedourien ar mor, an tornaodoù, an aberioù, traoñiennoù an 
Aon hag o garzhaoueg ez eus ur roudenn didroc’h etre an Arvor hag an Argoad. Dever ar Park 
a zo gwareziñ al liamm gwirion etre an annezidi hiziv evit prientiñ warc’hoazh. Setu perak eo 
bet dibabet ar gweledvaoù evel linenn-stur etre ahelioù ar garta.

Skrivañ ar garta anvet “evit gweledvaoù dibabet en Arvorig”a dalvez kaout ur gwel sevena-
durel treuz eus ar gweledvaoù gant treuzelloù etre amzer vremañ, tremenet ha da zont, etre 
an natur ha sevenadur hag etre kevredigezhioù tud amañ hag ahont. An dalc’h pouezusañ 
eo lakaat an holl dud war an tiriad, annezidi, ha gweladennerien da gemer perzh. An doare 
labourat a rank lakaat a-gevret ur preder diwar-benn ar gweledva hag ar savouriezh (a zo bet 
dilezet betek-henn en Arvorig). Al lec’hiadoù e-lec’h ma z’eus bet un troc’h hag ur c’hemm a 
daol-trumm pe goueStadik hep bezañ merzet a denn kuit identelezh dremm ar vro : treuzioù 
ar c’humunioù, an takadoù labourerezh, daouvord an hentoù tizh pe an takadoù penntioù.
E spered ar Park hag hini ar garta, ar gweledva a ya asambles gant spered an diorren padus. 
Abalamour da-se e vroudo an dud hag ar raktresoù (pe kaset gant ar strollegezhioù pe gant 
an hiniennoù) a zo c’hoant enno digreskiñ ar c’hrignerezh douaroù. Rankout a ra skoazellañ 
al labourioù skouer a respont d’ar goulennoù liesseurt evel lojañ an dud, diorren takadoù 
labourerezh ha servijoù ha sevel ar frammadurioù ret.
Evit kas ar youl da wir e rank ar Park labourat gant an dilennidi, e pep live servijoù digreizen-
net ar Stad (renerezh-rannvro an endro, renerezh-rannvro an aferioù sevenadurel, servij an 
henoniezh, servij-departamant ar savouriezh hag ar glad, renerezh-departamant an aveiñ....), 
an dud a vicher (tisavourien, kêraozerien, kelennerien,....) hag evel-just ar pouezusañ eo kaout 
asant an annezidi a zo oberourien bemdez , implijerien, arvesterien ar gweledva ha kenlabou-
rat ganto evit sevel an diagnotik hag asantiñ an dibaboù graet gant ar Park.

7  kenemglev europat war ar Gweledva, mellad 1, kazetenn ofi siel an 22 a viz Kerzu 2006.
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DIBARELEZH AR MOR HAG AN INIZI

Ar mor; an aod hag an inizi a ya da sevel identelezh dispar Park naturel rannvro Arvorig. Mor 
an Hirwazh, a zo war ar memes tro ul lec’h bevañ, labour, enklaskoù skiantel ha dudi. Al label 
“Mirva biosfer” roet gant an UNESCO, en deus anavezet e 1988 dibarelezh ha pinvidigezh ene-
zeg Molenez. Nevez zo ar Stad he deus krouet e mor an Hirwazh ar Park naturel mor kentañ, 
diwar ur mennozh kinniget gant Park naturel Rannvro Arvorig, en deus lakaet splann e oa 
a-bouez gwareziñ ar pourvezioù hag ar vevliesseurted.
Park naturel mor an Hirwazh (PNMI) a gaso en-dro ur mererezh a unvaniezh etre ar Stad, an 
oberourien hag implijerien an tachennadoù mor.
Park naturel Rannvro Arvorig a gemero perzh e mont en-dro Park Naturel Mor an Hirwazh dre 
e dud dileuriet er c’huzul merañ hag dre ur roll labour kendivizet war an aodoù (evit sentiñ 
ouzh mellad R333-14 kod an Endro).

An daou Bark o deus tiriadoù harp an eil ouzh egile hag o deus ivez kefridioù boutin : arsellout 
ar metoù naturel, studiañ, arnodiñ, kelaouiñ, klask doareoù da dalvoudekaat ar pourvezioù.
An etregweredoù etre ar mor hag an douar a laka an daou Bark da labourat asambles, dreist-
holl evit ar pezh a sell ouzh kalite an dour, mestroniañ ar saotradur o tont eus an douar, ar 
peskerezh war an oad ha talvoudekaat produioù ar mor, an touristerezh war vor, an eko-tou-
risterezh, mirout ha talvoudekaat ar glad sevenadurel mor, displegañ ha kinnig ar glad (gwelit 
heñchadurioù 1.1, 1.3; 2.1, 3.3, 3.4).
War an holl dachennoù-se, Park Naturel Mor an Hirwazh a zo ur c’heveler kentañ 8 evit labour 
Park naturel rannvro Arvorig. Ar c’henlabour a vo frammet e-barzh un c’henemglev, savet 
gant ar Prefeti mor evit termeniñ tachennadoù labour pep hini, an tachennadoù kenglotus, 
penaos e vo kenlabouret. 
An aod hag an inizi zo lec’hioù bresk-kenañ dre ma vez kreizennet pep implij war an hevelep 
tachenn hag e memes poent (peskerezh, bageal, ....) ha peogwir e vez muioc’h a wask war ar 
font. 
Ar Park a rank derc’hel an obererezhioù (war zouar pe war vor) a ro labour d’an annezidi ha 
war ar memes tro mirout ha talvoudekaat pinvidigezhioù al lec’hioù.
Evit sentiñ ouzh karta an takadoù aod e Breizh degemeret gant Kuzul-rannvro Breizh e miz 
Gouere 2005, Park Naturel Rannvro Arvorig a reno oberoù hervez ezhommoù ha dalc’hioù an 
aod pe an inizi. (mestroniañ ar c’hêriekadur war an aod, mirout ardremez ar parkoù war an 
inizi, prederiañ war terkañ an takadoù eoriñ, merañ al leton aod ....) (gwelit heñchadurioù 1.1, 
1.4, 1.5)

 8  Gwelit ahel 4
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Bresk-kenañ eo an inizi a-fed ekonomiezh hag ez eo diaes lojañ warno abalamour d’ar gwask 
war ar font. An inizi, abalamour d’o ment, da vresked o eko-sistemoù, zo lec’hioù a-bouez evit 
arsellout efedoù tommadur an hin, da live an dour dreist-holl. Ezhomm o deus da gaout doa-
reoù da vevañ emren : merañ an douaroù, ar pourvezioù (an dour dreist-holl) adimplijout ha 
tretiñ al lastez, produerezh an energiezhioù, an treuzdougen hag all...
Diwar skouer al labour loc’het war enez Sun, e fell d’ar Park treiñ an inizi e tachennadoù arno-
diñ evit ar pezh a sell ouzh an diorren padus, priziañ disoc’hoù an arnodiñ, aesoc’h e lec’hioù 
bihan, ha brudañ an disoc’hoù evit broudañ strollegezhioù all (gwelit heñchadur 2.6)

ENGOUESTLOÙ AR SINERIEN

Degemer ar garta a vez graet a volontez vat gant ar c’hoant mont war-du an diorren padus o 
toujañ ar gladoù.
Degemeret e vez engouestloù ar garta hep ma vefe rediet ar strollegezhioù izili. Sindikad 
kemmesk ar Park a zo ar framm a warant e vefe kaset da benn strategiezh ar garta, padal ne 
c’hell ket kemer plas strollegezhioù an tiriad. Kas da benn ar garta a zo dindan atebegezh ar 
strollegezhioù o deus roet o asant evit Karta ar Park : ar Rannvro, ar C’huzul-departamant, ar 
c’humunioù, an aozadurioù etrekumunel) met ivez ar Stad a embann an dekred evit rummañ 
ar Park. Evit kas da benn ar garta e ranker kaout ivez un niver bras a gevelerien pedet pe get 
da reiñ o asant evit ar garta.
Hervez ar gevelerien e vo goulennet engouestloù war liveoù disheñvel.
Al live kentañ eo bezañ a-du hag asantiñ ouzh ar garta. Un engouestl politikel ez eo evit ar 
c’humunioù, ne c’hellont ket bezañ izili ar sindikad kemmesk heptañ, hag e pado keit ha ma 
vo ar Park rummet war listenn ar Parkoù natur rannvroel.

Bezañ a-du gant ar garta a sinifi  ivez e rank ar strollegezhioù doujañ ouzh diferadurioù a ga-
ver e heñchadurioù ha diarbennoù ar garta. Ministrerezh an difenn a gemer an engouestl da 
gemer e kont (ar muiañ ma c’hell) diferadurioù ar garta. Biken ne yelo diferadurioù ar garta 
a-enep mont-en-dro, obererezh, raktres labour pe labourioù kempenn a bled gant redioù an 
difenn broadel pe dre vras mont-en-dro politikerezh ar arme c’hall evel ma z’ eo termenet e 
mellad L1142.1 kod an difenn.
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Degemer ar garta a sinifi  ivez klask doareoù evit kenlabourat ha kendivizout asambles gant 
ar Park evit bezañ sur ez eo kempoell an divizoù gant ar garta.

Al live diwezhañ n’eo ket displeget e-barzh ar garta, hag ez eo diwar-benn an arc’hantaouiñ, 
en diavaez eus an arc’hantaouiñ ret dre statudoù. Ret e vo marc’hatañ dre brogrammoù bloa-
ziek pe liesvloaziek a c’hell bezañ frammet e diabarzh kontradoù pe kenemglevioù gant ar 
Stad, ar Rannvro, ar C’huzul-departamant hag all.

Ni, kumunioù ar Park, kêrioù-dor, kumuniezhioù-kumunioù, tolpadoù kêrioù, Kuzul-departa-
mant, Kuzul-rannvro a asant doujañ ouzh karta ar Park hag e tiskleriomp e fell deomp bezañ 
oberourien atebek eus Park natur rannvroel Arvorig. Gouzout a reomp ez eo pinvidik ha bresk 
tiriad park natur rannvro Arvorig hag e prometomp da zegas hor skodenn (a-genfeur gant 
barregezhioù hag araezioù hor c’humunioù) evit kas da benn ar steuñvenn displeget e-barzh 
ar garta evit an daouezk vloaz o tont ha war ar memes tro o sevel hag o kas da benn hor rak-
tresoù deomp-ni gant ur spered a glot gant hini ar garta.
Prometiñ a reomp da ren gant sindikad kemmesk ar Park un diviz daoudu : kelaouiñ ar Park en 
argrec’h eus ar raktresoù ha prederiañ gantañ diwar-benn an tiriad.
Anavezout a reomp sindikad kemmesk ar Park evel animatour an difrae gant oberourien hag 
oberourien an tiriad. Degas a reomp hor sikour hag hini hor servijoù teknikel.
Gortoz a reomp digant ar Park e vefe un dachenn evit arnodiñ evit lakaat da vont en-dro hag 
evit priziañ ar binvioù nevez da gas da benn ar youl voutin evit “gweledvaoù dibabet en Arvo-
rig” hag e prometomp kemer perzh en arc’hantaouiñ e framm ar budjedoù kevraouet.
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Heñchadur an obererezh 1.1

GWAREZIÑ UN DOARE GLADEL DA VERAÑ AR METEIER HAG AR SPESADOÙ DIBAR 

Tachennad Park Naturel Rannvro Arvorig a vez kavet enni meur a vetoù naturel, a ro repu da 
loened ha plant dibar dre o spesadelezh hag o berrentez e Breizh pe en Europa.
Mirva louzawouriezh Brest en deus savet roll ar spesadoù plant bihan o niver e Breizh hag a 
rank bezañ evezhiet gant ar berc’henned-font publik ha prevez. Un tiriad pouezus eo hini ar 
Park evit c’hwezek spesad. 
Spesadoù loened, bihan o niver pe en arvar da vont da get e Frañs (da skouer ar frigribell vras 
(Rhinolophus ferrumequinum); ar meskl perlez dour dous) pe e Breizh (ar boblad nemeti a 
avanked a gaver e Breizh, met ivez niver ar c’hefeleg-neizhiañ o tigreskiñ ingal.....)

E-kerzh e garta diaraok ez eus bet termenet ur strategiezh evit merañ an natur « dreistordi-
nal ». Roet zo bet lañs d’ur c’henlabour gant al labourerien-douar, int-i ar vererien bennañ eus 
douaroù war ar Park. Renabloù natur  zo bet kaset da benn evit gwellaat ar c’hrouidigezhioù 
diwar-benn ar glad bev. (dave bilañs oberoù ar Park). 
Ur c’henlabour all zo bet lañset gant Kuzul-departamant Penn-ar-Bed dindan anv e boliti-
kerezh Tachennoù natur tener an  departamant (ENSD) evit heñchañ an oberoù merañ ha 
gwareziñ an tachennoù natur dibar war e diriad.
Harp ouzh nerzhioù broadel, etrebroadel, europat dreist-holl, e c’hell ar Park bezañ an adkaser 
strategiezh rannvroel evit ar vevliesseurted evit kas da-benn brastres rannvro ar glad natu-
rel.
Ar park a rank kenderc’hel al labour donaat ar gouiziegezhioù war ar metoù naturel koulz hag 
ambroug kalite ar metoù; termeniñ strategiezhoù gwareziñ an tachennoù dibarañ asambles 
gant ar gevelerien ensavadurel koulz ha kas da benn an oberoù merañ a glot ha talvoudekaat 
ar skiant-prenet dre stummañ ha kelaouiñ.

Diwar e gefridi eo sammet ar Park gant atebegezh gwareziñ ar glad-se, daoust ma ne vez 
ket e-unan war an dachenn da labourat. Obererien liesseurt a zo war an tiriad. Lod anezho a 
labour evit gwareziñ padal lod all o deus ul levezon negativel hag e c’hellont mont zoken be-
tek distrujañ lec’hioù zo. Evit dizarbenn ar gwalldaolioù, steuñv ar Park a dermen “tachennoù 
gant bevliesseurted ha gweledvaoù dibar da vezañ gwarezet dre vuzulioù hervez reolennoù 
hag ar politikerezh-font a zere”
War an tachennoù-se ez eo difennet ar rodoù-avel koulz ha lakaat kirri da dremen e diavaez 
rouedad hentoù an departamant. 
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 Ar park a ro e c’her da : 

  kenderc’hel ar studioù ha renabloù a zo ret evit kompren gwelloc’h mont-en-dro an ekorei-
zhiadoù evit kaout muzulioù gwareziñ a glot ha sevel steuñvoù merañ liammet gant labour 
strollad lazoù foran Breizh Endro hag e arsellva war ar vevliesseurted;

 heuliañ gwelloc’h un nebeud spesadoù loened a c’hall titouriñ war ar spesadoù bresk pe 
titouriñ war ar metoù naturel skouerius eus ar Park :
• Laboused mor neizhiañ (tornaodoù ha reier war an aod)
• Kavan beg ruz (leton aod)
• Kefeleg-aod ha skoul (lanneier, pradennoù)
• Eog atlantel, sili, dluzh fario (gwazhioù) da-geñver peskerezh tredan lakaet da vont en-dro 
gant an ONEMA ha kevread peskerezh e stern ar SAGE,
• Frigribell vras (garzhaoueg)
• Avank Europa ha ki-dour (gwazhioù, plant a-stroll war ar ribloù)

  p termeniñ gant ar Rannvro al lec’hiadoù skouerius eus glad ar Park a dalvez da vezañ 
anvet “tachennoù dibar Breizh” (TDB) evel lec’hiadoù arouezel Ragenez Kraozon ha leinoù 
Menez-Are ha war ar memes tro bleniañ ar c’hendiviz evit ma vefe komprenet ar muzulioù 
gant an dilennidi hag an annezidi;

  p  kinnig e anaoudegezh diwar-benn an tiriad hag e varregezhioù evit kuzuliañ ar C’huzul-
departamant diwar-benn ar skodoù a zo evit prenañ douaroù war ar Park hag evit termeniñ 
muzulioù evit merañ ha mirout ar meteier ha spesadoù dezho un interest gladel.  Ar Park a 
c’hello labourat evit kont ar C’huzul-departamant evit sevel steuñvoù ha kas da benn al labou-
rioù reneveziñ ha kempenn, da skouer dre sterniañ chanterioù kenemprañ ha mererezh arnodel 
douaroù perc’hennet gant an departamant lec’hiet e diabarzh takadoù Natura 2000.;

 kas da benn gant ur pal naturour ha gweledvael ur preder diazez war an doare da gempenn 
an inizi hag an enezennigoù a-benn skoilhañ ouzh enfraostadur an douaroù (lakaat loened 
da beuriñ, penaos, pegement, piv a ra war-dro hag all...). O c’hortoz un diskoulm war hir der-
men e kendalc’ho ar Park e labourioù evel jirobreviñ ha dic’harzhañ peogwir e rank ober aba-
lamour da yalc’had diwar an Taos Barnier. War ar memes tro e klasko kreskiñ al labour-se dre 
emglevioù gant perc’henned prevez;

 sevel ur strategiezh mererezh padus eus al letonenn war aod an inizi abalamour ma vez 
tennet muioc’h mui troc’hadoù anezho evit fardañ boued (keusteurenn dañvad). Kemer a 
raio perzh ar Park e kendalc’h al lamadennoù graet gant Kreizenn Studi Amva Eusa (CEMO) a 
ra war-dro kelaouiñ an dilennidi hag an enezidi ha lakaat anezho da gompren eo pouezus ad-
kavout an doare hengounel da droc’hañ al letonenn evit ma c’hellfent en em reneveziñ. Gant 
an tiez-kêr e sav reolennoù evit gellout aozañ an implij graet eus al letonenn (dre dammoù 
evit mirout anezho).
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 p da gendelc’her da gas da benn emglevioù merañ9 war al “lec’hiadoù Natura 2000” kin-
niget ha kaset da benn gant ar Park ha treset war steuñv ar Park, lec’hiadoù “Menez-Are” “ 
Koad ar C’hrannoù-Menez Meur” en o zouez. Evit al lec’hiadoù-mañ eo bet dibabet ar Park da 
oberataer lec’hel. Evit lec’hiadoù evel Menez-C’homm ha morlenn Brest, ez a war ar renk evit 
bezañ dibabet da oberataer. 
D’ober ha kas da benn an teulioù palioù war zouar lec’hiadoù zo evel “chaoser Sun” hag “Eusa-
Molenez”. Dre vras e taolo evezh bras ouzh kement tra a c’hello bezañ implijet evel skouerioù 
merañ al lec’hioù-annez hag ar spesadoù a vev war an douar. Evit-se e implijo ar c’hontradoù 
Natura 2000 war an douaroù perc’hennet gantañ.

 da gas da benn ur mererezh skouer hag arnodel eus tachennoù naturel10 domani Menez 
Meur evit kont Kuzul-departamant Penn-ar-Bed e berc’henn, diazezet war teknikoù labour-
douar (falc’hat, peuriñ, marradeg) koulz ha da verañ al lanneier hag ar pradeier gleb evit mirout 
anezho, klask un implij all evit ar rousineged ha penaos kempenn ar girzhier deliaouek.

ireiñ lañs d’ur rouedad eskemm war ar pleustroù ha doare merañ al lec’hiadoù naturel gwa-
rezet, da gentañ gant oberataerien al “lec’hiadoù Natura 2000 ambrouget gant ar Park evit 
mestroniezh al labourioù” a gaver war steuñv ar Park met ivez war “lec’hiadoù Natura 2000 
kuzuliet gant ar Park” a gaver e pep lec’h pe e lec’hioù zo. Prometiñ a ra da ledanaat an difrae-
mañ da verourien domanioù perc’hennet gant an departamant hag ur wech an amzer hervez 
ar programmoù oberoù a vo kaset da benn gantañ hag hervez an temoù dibabet. Dibab a raio 
da gentañ digeriñ ar rouedad-mañ da deknisianed frammoù merañ koulz ha da labourerien-
douar, da goadourien, da embregerien....)11 

 talvoudekaat e varregezhioù teknikel oc’h aozañ (asambles gant aozadurioù stummañ ao-
treet) stummadurioù evit kelenn d’ar re all penaos merañ ar meteier o tibab temoù ha na 
gaver stummadur ebet warno e Breizh.12 

• p  kas da benn, evel oberiataer, ar c’hefridioù stag ouzh mererezh mirva MAB an Hirwazh 
asambles gant Park broadel mor an Hirwazh.

9 Brastres rannvroel ar glad naturel hag ar vevliesseurted e Breizh : ober 20 “kas da benn  Natura 2000” 

10 A gaver e diabarzh brastres rannvroel ar glad naturel hag ar vevliesseurted e Breizh : ober 15 “broudañ program-
moù lec’hel evit merañ an tachennoù naturel”

11 Brastres rannvroel ar glad naturel hag ar vevliesseurted e Breizh : ober 11 “ kinnig stummadurioù a zere war da-
chenn ar glad naturel hag ar vevliesseurted”

12 Brastres rannvroel ar glad naturel hag ar vevliesseurted e Breizh : ober 11 “kinnig stummadurioù a zere war da-
chenn ar glad naturel hag ar vevliesseurted”
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 Ar Park a gemer perzh

  p  evit echuiñ renabl departamant an takadoù gleb;

 heuliañ ar spesadoù aloubus13 e morlenn Brest, evel ar bezhin (ruz, glas), ar spartin ameri-
kan, ar c’hrepidula, istr Japan, a zo merkoù a ditour ac’hanomp war droukpleg an ekoreizhia-
doù hag a zizolo cheñchamantoù an hin ;

 sevel asambles gant an ONEMA (Ofi s broadel an dour hag ar metoù dourel) hag ar c’he-
vredigezhioù peskerezh lec’hel, studi ha gwarez an Endro, kinnigoù evit ma c’hellfe bevañ 
spesadoù glad gwazhioù ar Park hag ivez war galite an dour ma ‘z eus ezhomm ha ma ne vez 
ket uhel a-walc’h ar muzulioù-ret e framm Sturiad an Dour (da sk.,  meskl perlez) ;

 p  kelaouiñ ar berc’henned ha kuzuliañ ar verourien war ar c’hontradoù dindan anv Na-
tura 2000 14  el lec’hiadoù e-lec’h n’emañ ket oberataer; 

 bezañ un ezel oberiant eus ar programm gwareziñ diwar-benn ar “37 plantenn c’hlad” savet 
ar roll anezho gant Mirva Louzawouriezh Broadel Brest dre oberoù kenurzhiet ha termenet, 
savlec’h dre savlec’h : prenañ an douaroù (dave ar C’huzul-departamant), merañ mat war an 
departamant ar ribloù-hent, ar plegoù-hent dilezet; kensinañ emglevioù gant ar berc’henned 
hiniennel, ur wech an amzer, emellout dre ijinerezh ekologel hag all.
Ar Park a lako e boan d’ober war-dro 16 spesad blein e diriad listennet gant Mirva Louzawou-
riezh Broadel Brest (Asplenium onopteris, Centaurium scilloides, Cochlearia aestuaria, Daucus 
carota, Hammarbya paludosa, Hippocrepis comosa, Huperzia selago, Hymenophyllum wislonii, Li-
monium humile, Liparis loeselii, Lithodosa diffusa, Ophrys fusca, Polygonum oxyspernum, Sellinum 
broteri, Silene dioica,Trichomanes speciosum); 

 Ar Stad a ro he ger :
• da zegas sikour he servijoù d’an oberoù a vo graet evit difenn ar vevliesseurted ha skorañ ar 
c’henlabour etre ar Park ha Mirva an Arvor ;
• da sikour mont-en-dro lec’hel oberoù buheziñ Natura 2000 o terc’hel kont eus skodoù pep 
lec’hiad (kargoù an oberataer, oberoù diavaez ar c’hontradoù Natura 2000, kontradoù natura 
2000) ;
• da sikour kement oberenn a zo he fal  studiañ ha merañ glad ar meteier hag ar spesadoù 
dibar o lakaat anezho da zanvez blein er programmoù merañ dre gontrad a zo dindan hec’h 
atebegezh (kontradoù Natura 2000, MATER, CPER....)

13 Ober 8 brastres rannvroel ar glad naturel hag ar vevliesseurted e Breizh : “ sevel ur bodad evit heuliañ ar spesadoù 
aloubus”

14 Brastres rannvroel ar glad naturel hag ar vevliesseurted e Breizh : ober 20 “kas da benn Natura 2000” 
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 Ar C’huzul-rannvro a ro e c’her :
•da gas da benn raktresoù lec’hel ar mirvaoù natur rannvroel (krouiñ an ERB) kinniget gant 
ar Park.
•da sikour ar raktresoù o tennañ ouzh oberoù diabarzh brastres rannvroel ar glad naturel hag 
ar vevliesseurted e Breizh hag a c’hellfe bezañ dibabet evit ar c’hontradoù natur (studioù, 
brudañ, oberoù a ijinerezh ekologel).

 Ar C’huzul-departamant a ro e c’her :
• p da brenañ muioc’h a zouaroù e diabarzh un takad termenet gant ar Park 
dreist-holl evit al lec’hiadoù bras o zalvoudegezh e-keñver glad e- lec’h ma’z eus ar muiañ a 
dabut etre an implijoù ha gwarez ar vevliesseurted.
• da reiñ e skodenn d’al labourioù kempenn ekologel pe e-keñver gweledva war an douaroù 
perc’hennet gantañ e framm programmoù da zont, broadel pe europat (sk.kontradoù Natura 
2000, Interreg…).
• da c’houlenn danevelloù prizachañ a-berzh ar Park evit sevel steuñvoù merañ war 
perc’henniezhioù an departamant pe war an Tachennoù natur tener (ENS) lec’hiet war ar 
park; da fi ziout ennañ kefridioù heuliañ ha kizidikaat termenet en a-raok dre genemglev.

 Ar c’humunioù izili hag ar strollegezhioù tiriadel lec’hel a ro o ger da gemer e kont ar sko-
doù stag ouzh ar vevliesseurted, gwareziñ an tachadoù diwar ar maez hag ar gweledvaoù 
dibar pa vint o sevel o raktresoù kêraozañ ha terkañ. En argrec’h e tiazezint o freder war an 
titouroù kinniget gant ar Park
Pa vint o reneveziñ pe o sevel o steuñvennoù keraozañ, e taolint evezh da gemer e kont ta-
chennoù dibar o glad naturel pe gweledvael o klasañ anezho war un takad “N” a vo lakaet e 
reolennoù azas.
Ar c’humunioù a zegaso o skodenn 
• o kemer perzh en un doare bev er poellgorioù leviañ Natura 2000 (ha bodadoù labour) a sell 
ouzh o ziriad.
• o stummañ o implijidi e stajoù aozet gant ar Park evit kizidikaat anezho ouzh skodoù ar 
vevliesseurted 
• o vezañ adkaserien keleier davet an annezidi dre ar c’hannadigoù-kêr 

 War ar memes tro e vo frammet ar c’henlabour gant ar strollad lazioù foran (GIP) Breizh 
Endro
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Heñchadur an obererezh 1.2

MIROUT HOLL ARC’HWELADURIOÙ AN ENDRO ORDINAL

Ouzhpenn an tachennoù “natur dibar” anavezet evit o fi nvidigezh viologel, termenet eo an 
“natur ordinal” diwar ar mankoù a ouiziegezh diwar-benn ar spesadoù rouez pe enskrivet war 
listennoù plant pe loened “en arvar”. N’eus evit he difenn meneg ebet er reolennoù broadel 
savet evit difenn an endro. An tachennoù natur ordinal a ginnig ur vevliesseurted disheñvel a 
gaver enni ivez merkoù a ditour ac’hanomp war stad ar vevliesseurted dre vras.
Ar spesadoù a dalvoudegezh gladel a implij an natur ordinal evit mont-ha-dont dre “rouden-
noù tremen da vezañ miret didroc’h evit ar spesadoù a dalvoudegezh gladel” a zo bet savet 
ar roll anezho war steuñvenn-stur ar park evit ar c’hi-dour, an eog hag an dluzh fario. Ar gwa-
zhioù, ar poulloù-dour, an takadoù gleborek, ar fraostoù, ar bochadoù gwez ha mailhadur ar 
c’harzhaoueg a ya d’ober steuñvenn trepasoù ekologel Park Naturel Rannvro Arvorig. 
An implij-se a chom anavezet fall rak n’eo ket bet studiet pizh na war ar Park nag e lec’h all, en 
diavaez eus ar bronneged damzourel.
Termenet eo bet war steuñvenn-stur ar Park evit ar spesadoù-mañ al lec’hioù ‘lec’h ma vez 
troc’het mont-ha-dont al loened hag a rank bezañ dreset gant ar Park. Urzhiet int bet hag ar 
Park a rank kregiñ gant an takadoù dañjerusañ evit ar c’hi-dour lec’h ma c’hell bezañ lazhet 
gant ar c’hirri-tan.
Ar Park a rank gwellaat e ouiziegezh diwar-benn ar steuñvenn c’hlas-mañ en e diriad ha ter-
meniñ an trepasoù da vezañ kendalc’het war-du an tiriadoù tostañ, evit enframmañ an titou-
roù ha gellout kelaouiñ an dilennidi a-raok ma vefe savet pe renevezet ganto o steuñvennoù 
keraozañ.

Evit echuiñ, an “natur ordinal” a ya d’ober ul lodenn vras eus endro bevañ annezidi an tiriad.
Ar c’hevredigezhioù chaseourien ha pesketaerien a zo kevelerien a bouez evit labourat war 
dazont ar spesadoù hag o lec’hioù-annez. Degas a reomp deoc’h da soñj n’en deus Park Arvo-
rig galloud ebet e-keñver al lezenn ha pesketa pe chaseal war tachennadoù ar c’humunioù 
e-diabarzh pe e-diavaez ar Park a zo heñvel. Evit pesketa ha chaseal e rank an dud bezañ izili 
ar c’hevredigezhioù o deus ar gwir da frammañ ar pesketa hag ar chase hervez lezenn. 

 Ar park a ro e c’her 

 da sevel ur renabl klok gant displegadurioù diwar-benn an trepasoù ekologel pennañ etre 
al lec’hiadoù gwarezet ha meret e-keñver an tachennoù ret da vevañ evit ar spesadoù a dal-
voudegezh gladel;

 p da loc’hañ ha kas da benn asambles gant Kambr al labour-douar ur programm kem-
poell evit kempenn mailhadur ar c’harzhaoueg 15 (adsevel kleuzioù, adplantañ girzhier, rene-
veziñ ar c’harzhaoueg kozh) war lec’hiadoù-skouer a gaver enno droukplegoù anat (krigne-
rezh, dour-ruilh....) 

15  Brastres rannvroel ar glad naturel hag ar vevliesseurted e Breizh : ober n°19 “lakaat war-sav ur politikerezh gwel-
laat ar rouedad garzhaoueg e Breizh”
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Ar Park a enlusko an holl gevelerien (Kuzul-departamant, frammoù a gas en-dro an diazadoù 
doureier, kumunioù, labourerien-douar) koulz hag ar programmoù arc’hantaouiñ ret evit kas 
da benn al labour en un doare kenurzhiet, gant ur pal e-keñver endro ha gweledva.

 broudañ al labourerien-douar d’ober ur bilañs diwar-benn ar c’harzhaoueg war o douaroù.

 kreskiñ ar c’henlabour gant kevread-departamant chaseourien Penn-ar-Bed gant ar pal 
gwellaat ar ouiziegezh diwar-benn efedoù ar mererezh evit mirout lec’hioù-annez ar poblañ-
soù loened gouez, ar jiboez en o zouez; 

 kenderc’hel war e diriad al labour kroget gant ar C’huzul-departamant ha Mirva Louzawou-
riezh Broadel Brest evit enebiñ ouzh ar spesadoù aloubus 16 , renabliñ an takadoù kontammet, 
sevel ur strategiezh evit kelaouiñ, kizidikaat, stummañ an obererien rekis (tud prevez, kenwer-
zhourien, servijoù teknikel ar strollegezhioù tiriadel lec’hel,....) oberoù diskouez ar merañ, 
mont betek kaout ur reolenn ofi siel gant sikour servijoù ar Stad (difenn gwerzhañ);

 p kenderc’hel war e diriad strategiezh an departamant diwar-benn mererezh disheñvel 
ribloù an hentoù (mererezh ar gwiskadoù geot, brousgwez, ha gwez) a-benn sevel ur steuñve-
kadur dre genasant etre ar vistri oberiadur kembeliek :
• enframmañ doareoù arnod evit merañ ar vevliesseurted ordinal hag enebiñ ouzh ar spesa-
doù aloubus (a ya da geveziñ gant ar spesadoù engenidik). Heuliet e vint gant skiantourien a 
varno o efedusted.
• bezañ diouzh reolennoù surentez an dezougerezh 
• ober stad eus ar pezh a vez gwelet e lec’h-mañ-lec’h hag ar gweledva dre vras (“emaoc’h 
e-barzh ul lec’hiad”, “gwel kaer”) ;

 kelaouiñ ha brudañ 17 an holl war an intrudu lec’hel kaset da benn gant an hiniennoù pe 
ar strolladoù tud evit gwareziñ an natur ordinal war ar Park (gwelit heñchadur an obererezh 
3.3).

 ar park a gemer perzh :

 p evit kenderc’hel da sikour dresañ an trepasoù mont-ha-dont implijet gant ar bronneged 
damzourel evit keneren an troc’hoù er roudennoù o tegas da verourien an oberadurioù hent 
ha war zour kuzulioù prizachourien skiantourien (kevelerien) ha dre ar programmoù arc’han-
taouiñ a zere; 

16 Brastres rannvroel ar glad naturel hag ar vevliesseurted e Breizh :  ober n°8 “sevel ur bodad evit heuliañ ar spesa-
doù aloubus”

 17 Brastres rannvroel ar glad naturel hag ar vevliesseurted e Breizh :  ober n°13 “sevel ur strategiezh vrudañ”
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 da verañ en un doare disheñvel an tachennoù foran e kêr dre guzuliañ an tiez-kêr (dilou-
zaouiñ poellek, bleuniañ gant spesadoù brav lec’hel ha /pe rustek.....)

 da gas da benn Heñchadurioù Rannvroel Merañ al Loened gouez ha gwellaat kalite an 
annezoù war e diriad.

 Asantiñ a ra ar Stad ouzh ar strategiezh a bled gant gwarez an natur ordinal dre skoazellañ 
servijoù renerezh-departamant al labour-douar ha re ar prefeti hag e ro e c’her 
• da deurel pled e vefe graet diouzh an trepasoù ekologel anavezet e raktresoù terkañ hag 
e-barzh ar steuñvennoù kêraozañ
• da labourat evit ma vefe dalc’het ar programmoù labour-douar-endro savet evit mirout ar 
meteier 
• da studiañ penaos termeniñ reolennoù evit difenn gwerzhañ plant aloubus e-barzh ar jar-
dinoù.
• da gas da benn ur mererezh a zere eus ribloù an hentoù-Stad gant ar spered gwareziñ an 
natur ordinal.

 Ar C’huzul-rannvro a ambroug ivez an oberoù troet war-du al labour termeniñ ha dielfen-
nañ mont-en-dro an trepasoù ekologel koulz hag an oberoù evit mirout pe kreñvaat mailha-
dur ar c’harzhaoueg dre ar programm Breizh-garzhaoueg”

 ar C’huzul-departamant a ro e c’her da harpañ an atizoù-mañ, dreist-holl :
• dre sikour sevel ha kas da benn ar programm-merañ kendivizet a bled gant daouvord hen-
toù an departamant;
• sikour ar studioù hag an oberoù arnodiñ
• mobilizañ e gevelerien evit oberoù arnodiñ evel : enebiñ ouzh ar plant aloubus, mont-ha-
dont ar bronneged dour.......).

 Ar c’humunioù hag ar c’humuniezhoù-kumunioù int-i a ro o ger 
• da wareziñ an trepasoù ekologel termenet en o steuñvennoù kêraozañ ha da deurel evezh e 
klotfe (o c’houlenn e ali digant ar Park) o raktresoù terkañ, dreist-holl terkañ an hentoù, gant 
efedusted an trepasoù; 
• ober gant doareoù doujus ouzh an endro evit merañ an hentoù-kêr ha takadoù glas kêr : 
steuñvoù dilouzaouiñ a skiant vat, steuñvoù bleuñian pizh war an dour ha war an temzoù ha 
diazezet war spesadoù lec’hel ha /pe rustek;
• kas da benn ur programm “merañ daouvord an hentoù” kumun o toujañ da gelc’hiadoù 
biologel ar plant hag al loened koulz ha d’ar gweledvaoù diazezet war erbedadennoù graet 
gant ar Park
• ar frammoù etrekumunioù o deus ar c’hembeli “brastres evit kempoell an tiriad” (SCOT) a ro 
o ger d’ober stad eus an trepasoù biologel enskrivet e steuñv ar Park a denn ouzh an annezoù 
a interest europat ha d’ar gwazhioù a vev enno avanked ha chas-dour pa vezont o sevel pe 
reneveziñ o “brastres evit kempoell an tiriad” (SCOT) gant ar pal mirout an trepas didroc’h
• sikour ingalañ ar c’helaouiñ ha kizidikaat an annezidi hag ar servijoù teknikel.
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Heñchadur an obererezh 1.3 

KREÑVAAT KALITE AN DOUREIER HAG AR METOÙ DOUR

Kastell-dour Penn-ar-Bed eo tachennad Park Arvorig o c’houzout e kaver enni ar muiañ a 
daouarc’hegi ha takadoù gleborek e Penn-ar-Bed peogwir ez eo Menez-Are al lec’h ma kaver en-
nañ eienennoù ar stêrioù pennañ. Abalamour da-se, en em sant ar Park sammet gant atebegezh 
kalite an dour a gaver izeloc’h war ar stêr hag a yelo da bourvezañ an dour a vez evet gant kêriz. 
Daoust da-se ne c’hoario ket ar Park ar marc’h blein war dachenn mererezh an dour abalamour 
d’an diazezadurioù publik tiriadel diazad doureier a zo war e diriad, d’ar steuñvennoù terkañ ha 
merañ o vezañ savet pe prest da vezañ asantet koulz hag an difraeoù loc’het gant an obererien 
lec’hel evit kas da benn oberoù difenn an dour evel ma vez graet e frammoù an diazadoù doureier. 
Abaoe 1969, kalz a dud strollet e kevredigezhioù (“Dour ha Stêrioù Breizh”, met ivez kevredigezhioù 
lec’hel evel “ar c’hevredigezhioù grataet evit ar pesketa ha gwarez ar metoù dourel”(AAPPMA) ha 
kevreadoù “ar c’hevredigezhioù grataet evit ar pesketa ha gwarez ar metoù dourel”) o deus keme-
ret da vanniel an eog atlantel (pesk arouezius eus kalite an doureier hag ar metoù dourel) evit o 
stourm evit difenn gwazhioù-dour ha stêrioù Tolzenn Arvorig. An aferioù kaset dirak al lez-varn 
ha dispaket e-barzh ar mediaoù o deus emskiantekaet ar boblañs ez eo kalite an dour un dalc’h 
boutin evit an dud. Evit kenderc’hel al labour loc’het gant ar c’hevredigezhioù, kalzik a obererien 
ensavadurel a zo aet da stourm da vezañ trec’h war ar saotradur ha kaout dour rik en-dro dre ur 
renkennad programmoù an eil war-lerc’h egile : “Breizh dour rik” “pro-aod”; enebiñ ouzh ar bezhin 
glas, kevratoù bae (Morlenn Brest, bae Montroulez) koulz hag oberoù evit gwellaat ar meteier dou-
rel (CRE, programmoù “pesked tremenidi”, hag all... ). Emañ ar sturiad framm europat war an dour, 
en deus da bal stad vat an doureier (en Arvor pe en Argoad, war-c’horre pe danzouar), war-nes 
bezañ lakaet da dalvezout dre reneveziñ ar SDAGE, displeget dre “ar brastresoù terkañ ha merañ 
an dour” (SAGE) a gaver tri anezho e tiriad ar Park. Ar studioù a heuilh anterinded lec’hioù-annez 
ar pesked a gadarna e chom digemm al lodenn vrasañ eus metoù ar gwazhioù e Breizh-Izel hag 
evit testeniañ eus kalite an dour e kaver spesadoù bresk ha kizidik evel an eog atlantel, an dluzh 
fario hag ar c’hi-dour. Kemeret en deus ar Park e berzh etre 1997 ha 2007 e-barzh an enluskadur en 
deus roet an tu da zerc’hel kalite an doureier e lec’hioù ma oa an nebeutañ aet da fall. An disoc’hoù 
pozitivel zo kadarnaet dre heuliañ kalite an doureier met ivez gant emdroadur poblañsoù an eog 
atlantel dreist-holl war diazad an Elorn, rinier a bouez vras evit pourvez an departamant gant dour. 
E diazadoù all, evel hini ar Gwig n’eo ket ken splann ar stadad.

Abalamour 
• m’emañ lec’hiet e penn an diazadoù
• ma rank bezañ ur skouer a-fed mirout kalite an doureier
• da galite ar metoù naturel enno spesadoù bresk
• da vreskted an douaroù 
• n’eo ket al lec’h gwellañ evit ar skuilhadegoù peogwir ez eus meur a redi liammet ouzh an dis-
kennoù koulz hag an diruilhañ a zeu diwar ar glav.
• d’ar riskl krignerezh a zo,
an tiriad rummet e Park naturel rannvro Arvorig evel m’emañ, n’en deus ket a c’halvidigezh dege-
mer kalz a demzoù hag evit-se e ranko bezañ meret en un doare disheñvel, a-benn ma c’hellfe 
tizhout ar palioù o c’houzout kaout doureier a galite gwellañ.
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Degas e-barzh ar Park reñverioù bererezh ar sevel loened askoridik, lastez ar gounezvouederezh, 
hag al lastez greantel pe fank ar purlec’hioù o tont eus diavaez ar park ne c’hell ket klotañ gant ar 
palioù-mañ

Evit tizhout palioù an destenn-stur europat war an dour a laka da bal kaout ar c’hementad uhe-
lañ a zour boull a-benn 2015, Park Arvorig a gav e blas e kenbolitikerezh ar Rannvro loc’het e Here 
2006, e bal pennañ lakaat da genglotañ etrezo politikerezh ar Rannvro diwar-benn an dour hag 
ar politikerezhioù publik all enno ar politikerezh labour-douar. Skoazellañ a ra da gas da benn ar 
brastresoù terkañ ha merañ an dour (S.A.G.E.) dreist-holl evit kreskiñ gouiziegezh an dud ha kalite 
ar meteier dour, penaos resteurel perzh-vat an dour hag adwelet ar steuñvennoù fuilhañ, al labour 
kizidikaat an dud.

 Evit-se e ro ar Park e c’her asambles gant an diazezadurioù publik tiriadel diazadoù, bleine-
rien ar merañ dour enframmet 

 en em lec’hiañ evel oberataer evit kas da benn erbedadennoù ar brastresoù terkañ ha merañ an 
dour (SAGE) a zo dija pe ar re a zo da vezañ war pennoù diazadoù doureier ar Park.

 gwellaat ar gouiziegezhioù gant ar c’hoant gellout ober war-dro ur priziañ ingal diwar-benn 
emdroadur kalite an doureier hag ar metoù dour 

• p  en ur greskiñ an heuliañ a vez graet eus stad an ekoreizhiadoù dourel, dreist-holl evit ar pezh 
a sell ouzh ar gouelezenniñ, bezañ sur e kendalc’h ar savlec’hioù a heuilh kalite fi zikel-ha-kimiek 
an dour hag ez eont war liesseurtaat war pennoù an diazadoù doureier;

•  en ur ziorren ar studiadennoù evit heuliañ un nebeud spesadoù bresk, merkoù ar meteier na-
turel arouezel war ar Park. (gwelit 1.1) : 
- eog atlantel, sili, dluzh fario, (stêrioù) e-kerzh abadennoù pesketa tredan kaset en-dro gant Ofi s 
broadel an dour hag ar metoù dourel (ONEMA) hag ar C’hevread pesketa e framm ar brastres ter-
kañ ha merañ an dour (SAGE)
- avank Europa (stêrioù ha plantadegoù ar ribloù) 

 p goulenn digant ar Stad teurel evezh e klotfe ar steuñvennoù fuilhañ savet diwar aotre war 
tiriad ar Park gant ar skodoù a denn ouzh kalite an doureier ha mirout ar glad naturel. Ar Park a 
daol e evezh dreist-holl war ar saotradur en em sil, evel ar fosfor,  a zeu diwar raktresoù zo lec’hiet 
e-barzh tachennoù ar mammennoù dour pe e-kichen an tachennoù gleborek a dalvoudegezh de-
partamantel pe europat
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 p loc’hañ studiadennoù war gouestoni an douaroù da zegemer hañvouez, evit sikour al labou-
rerien-douar d’ober diouzh redioù ha palioù ar reolennoù evit gellout lakaat da glotañ en un doare 
kempouez an douaroù gant an danvez degaset dezho dre ar skuilhadegoù strujañ. Evit-se e kinni-
go d’al labourerien-douar a-du e vefe graet dielfennadurioù war al logelloù douar. Palioù disheñvel 
a zo hervez an tolead e-lec’h ma vo lec’hiet. Daou dolead a zo bet termenet war steuñvenn-stur 
ar Park
• Tolead 1 : pal dreisted ar studiadennoù skog war an diazadoù rummet evit gwareziñ an endro 
stag ouzh ar skuilhadegoù.
War an toleadoù-mañ, ma vez goulennet ingal, betek re, gant al labourerien-douar skuilhañ hañ-
vouez e ranker kaout da bal klask tizhout an dreisted evit ar studiadennoù skogañ hag ober stad 
diouzh dezverkoù luziet stag ouzh ar metoù naturel fi zik (diribin, bezañ tost d’ar metoù bresk) 
evit kas dielfennadurioù da benn war al logelloù douar evit termeniñ gouestoni an douaroù da 
zegemer hañvouez.
• Tolead 2 : Lakaat da bal ober en un doare sistematek an dielfennadurioù war al logelloù douar 
evit termenniñ gouestoni an douaroù da zegemer hañvouez. (hep derc’hel kont eus redioù an 
argerzhadur).
war an toleadoù-se, e-lec’h ma vez skañvoc’h ar goulenn skuilhañ hañvouez, an dielfennadurioù 
war al logelloù douar evit termeniñ gouestoni an douaroù da zegemer hañvouez a zo kaset da 
benn dreist redioù ar reolennadur evit an teuliadoù o tennañ da reol aotren pe diskleriañ, a-benn 
gwellaat ar steuñvennoù fuilhañ hañvouez.

 p Loc’hañ e lec’hioù skouer gant labourerien-douar a-du gant ur preder war ar c’hementadoù 
hollek evit strujusaat en ur mod talvoudus war dachenn ar c’hounezoniezh hag a glot gant skodoù 
a galite an doureier hag ar glad naturel.

 Davet mererien ar gwazhioù-dour, diorren hentadoù testeniañ gant palioù pedagogel. Warno e 
vo staliet beomerkoù war tennadoù stêr lec’h ma vez kempennet ar gwez a gresk e linennoù war 
ribloù ha reneveziñ naoz ar wazh oc’h ober stad eus ar spesadoù loened ha plant dibar (poblañsoù 
pesked, bronneged damzourel) ;

 aozañ bep bloaz stummadurioù tematek war an doare da verañ an dour hag ar meteier dourel 
koulz ha devezhioù kelaouiñ diwar-benn an doareoù da gempenn an tachadoù kumun gant ar pal 
chom hep kaout “diastuzer ebet” warno

 ar park a gemer perzh 

 evit kelaouiñ ha kizidikaat an holl war Ti ar Stêrioù ha Ti al Lenn, dreist-holl en ur sevel diskoue-
zadegoù a ginnigo an oberoù graet evit lakaat da dalvezout politikerezhioù mererezh an dour ha 
gwareziñ ar meteier dourel kaset en-dro gant ar Park.
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Ar Stad (Prefed, renerezh-rannvro an endro (DIREN), renerezh-rannvro al labour-douar hag 
ar c’hoadeier (DRAF); renerezh-departamant al labour-douar hag ar c’hoadeier (DDAF); rene-
rezh-rannvro ar greanterezh, an enklaskerezh hag an endro (DRIRE) 

 a ro he ger da ambroug ar Park evit 

• p ma ne vefe ket aotreet ar skuilhadegoù (bererezhioù labour-douar; temz meinel ha fank ar 
purlec’hioù) war an annezoù a dalvoudegezh europat hag er meteier gleborek (pradeier gleb gant 
broen, koadeier gleb, korzegoù....) lec’hiet e diabarzh pe e diavaez an takadoù Natura 2000, peo-
gwir n’int ket dre natur evit bezañ strujet (estreget gant kaoc’h al loened o peuriñ) hep ma vefe 
distrujet warno ar glasvez ha treuzkaset en dour an danvezennoù strujañ. An nemedennoù-se, 
savet logell douar dre logell douar a vo kaset da benn e framm argerzhadurioù ar studiadennoù 
skogañ hag ar c’hemenn darvezoud evit Natura 2000 savet diwar reol an diazezadurioù rummet 
evit gwareziñ an endro;
• goulenn e ali digant ar Park en anv an diazezadurioù rummet evit gwareziñ an endro
• gwareziñ dre gontradoù muzulioù merañ gant ar pal mirout pe kaout en-dro meteier dourel a 
galite (MATER, CPER...)
• kemer perzh dre Ofi s broadel an dour hag ar metoù dourel e rouedad arsellet ar meteier (ROM)

 Ar C’huzul-rannvro hag ar C’huzul-departamant a raio o lod evit kas da benn an heñchadur-
mañ e framm politikerezh obererezhioù pep hini

 Ar strollegezhioù lec’hel ha dreist-holl ar sindikadoù diazadoù a ra war-dro sevel ar brastresoù 
terkañ ha merañ an dour (SAGE) , ar c’humunioù izili a stummo o oberourien dreist-holl evit ar 
pezh ar sell ouzh an tachennoù foran
 

 E framm he c’hevelerezh gant ar Park, Kambr al labour-douar a gemero perzh er preder 
diwar-benn an doareoù da skuilhañ hañvouez.
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Heñchadur an obererezh 1.4

SEVEL HA SKIGNAÑ UR SEVENADUR BOUTIN DIWAR-BENN AR GWELEDVA 

Nevez zo en deus divizet ar Park ober war-dro ar gweledva hag ar c’hêraozañ. Evit-se en deus 
savet al lec’hienn dafar reizhiad stlenn douaroniezh (S.I.G) Armoris ha graet en deus war-dro 
ar steuñvennoù kêraozañ. Reneveziñ ar garta en deus lakaet war wel ur goulenn politikel evit 
diazezañ ur preder hirbad a dreuzo an holl bolitikerezhioù terkañ, kêraozañ koulz hag ar poli-
tikerezhioù sevenadurel, sokial hag a-fed endro e pep live an tiriad.
Annezidi ar Park o deus diskleriet o aon ez afe o endro bevañ 19 war zisteraat ha war voutinaat 
hag e c’hortozont kalz digant ar Park.
Pezh zo, an tachennoù plediñ evit terkañ an tiriad a zo dindan beli etrekumunezhioù nevez, 
kumuniezhioù-kumunioù, kumuniezhioù tolpad-kêrioù, a zo al lodenn vrasañ anezho e dia-
vaez ar Park. O c’houzout o deus ar barregezhioù pennañ evit frammañ ar gweledvaoù ez eo 
a bouez bras evit ar Park kaout anezho da gendivizerien war-eeun hag ingal. 

Perzh ar Park a zo kizidikaat ouzh ar skodoù evit mirout frammoù hengounel ar gweledvaoù, 
arsellet ha dielfennañ ar c’hemmoù diwar emdroadur an obererezh hag an implijoù; kroaziañ 
an doareoù da welet disheñvel evit gwarantiñ kempoellded “ar steuñvenn c’hlas” ar vevlies-
seurted, trebaderezh mailhadur ar c’harzhaoueg, diwallerezh ar gweledvaoù arouezel evit an 
douristelezh; digreskiñ ar c’hrafoù diaes, enframmañ an danframmoù nevez, mestroniañ ar 
c’hrignerezh douaroù abalamour d’ar c’hêraozañ ha perzh-vat an dremmoù kêr nevez.
Ar youl mestroniañ emdroadur ar gweledvaoù a ya gant kreñvaat emplegadur ar Park evit am-
broug ar c’humunioù pa vezont o sevel pe o reneveziñ o steuñvennoù kêraozañ ha diwar-se 
kreñvaat barregezhioù kuzuliatañ ha prizachañ ar Park war dachenn ar gweledva, ar c’hêrao-
zañ asambles gant ar servijoù Stad kembeliek (renerezh-rannvro ar greanterezh, an enklas-
kerezh hag an endro (DRIRE) servij-departamant ar savouriezh (SDAP); renerezh-rannvro an 
aferioù sevenadurel (DRAC), renerezh-departamant al labour-douar (DDEA)

19 Enklask bet graet e-touez annezidi ar Park
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 Diwar-se e ro ar Park e c’her :

 da gas da benn ul labour kizidikaat diwar-benn ar binvidigezh ha gwanded ar gweledvaoù 
war tiriad ar Park, o tiorren binvioù evit eskemm alioù an dud a-benn termeniñ an elfennoù a 
framm ar gweledvaoù dibabet ha lakaet war wel gant annezidi ar Park ha re kumunioù dor ar 
Park, ezteurel pinvidigezh an doare da verzout ar gweledvaoù bevet gant oberourien an tiriad, 
termeniñ ar c’hrafoù diaes e-keñver ar gweledvaoù a lak an holl a-du evit bezañ diskoulmet 
da gentañ.
Diwar an danvez dastumet gant arsellva ar gweledva e savo ar Park diskouezadegoù ha rak-
tresoù pedagogel evit ar skolioù;

 da frammañ brastres gweledva ar Park o sevel, e diabarzh skipailh an implijidi; ur gefridi 
kuzuliatañ diwar-benn ar savouriezh, ar c’hêraozañ. Emañ ar Park o sevel “karta ar gweledva, 
ar savouriezh hag ar c’hêraozañ “ war ar Park, enni un atlas eus ar gweledvaoù, pep gweledva 
termenet ha roet dezhañ e anaoudadur. Dielfennet e vo enni ivez tuadur ar c’hemmoù, an 
dalc’hoù evit mirout, reneveziñ, ha krouiñ gweledvaoù koulz ha termeniñ an oberourien rekis 
en anv o obererezh pe o barregezhioù e-keñver gwir.
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 p Embreger gant Kuzul-departamant Penn-ar-Bed un ober diskouez evit reiñ en-dro d’ar 
gweledvaoù kalite ha talvoudegezh diwar an hentoù touristel, en ur labourat war
• reizhwirded ar panellerezh kenwerzh ha rak-panellerezh (gant panelloù aveadurioù ar 
Park)
• klask un implij all evit ar plegoù-hent laosket a-gostez
• enframmañ an arrebeuri kêr hag ar stignadurioù surentez
• arnodiñ teknikoù kempenn ar ribloù hent, a roio talvoudegezh d’ar gweledvaoù ha d’ar 
struzh naturel 
• frammañ evit arvestiñ ha sevel ur rouedad eus ar gwelioù meur a c’heller tizhout gant kirri, 
staliañ panelloù displegañ a-zivout ar gweledvaoù disheñvel a gaver war ar Park

 p brudañ “ar gwelioù meur dibar da frammañ e-barzh ur rouedad” a vo enskrivet e 
steuñvenn-stur ar Park hag ivez ar gwelioù eus an uhel (sk. ar gwelioù kaer diouzh arouezva 
Molenez, gwel kaer diouzh ar Menez-C’homm). Lod eus an hentoù a gas etrezek ar gwelioù 
meur-se a vez implijet betek re ha diwar-se e vezont diskaret (krignet e vez ar glasvez, kavet e 
vez kirri forzh pelec’h war an hentoù pe en diavaez eus ar parkoù-kirri...). Ret e vo labourat da 
gentañ war al lec’hioù-se evit adtapout o c’halite kollet.

 brudañ an hentoù war vor o tegas an dud da zizoleiñ gweledvaoù arouezel Park Arvorig ha 
Breizh dre skignañ bruderezh rekis e bourzh al listri oc’h implijout al label Mirva bevgelc’h an 
Inizi e Penn-ar-Bed; tres an aod, o c’hanolioù, ar balizennañ, an heñchañ-mor ha talvoudegezh 
bevdouaroniel morlenn Brest.

 Ar Park a gemer perzh :

 evit displegañ alioù “karta ar gweledva hag ar savouriezh” e “steuñvennoù gweledva” kaset 
da benn diwar intrudu ha war dachenn an etrekumunelezhioù. Ar steuñvennoù gweledva a 
zo o fal degas d’ar re o deus raktresoù diwar-benn ar c’hêraozañ kuzulioù teknikel diwar-benn 
ar gweledva dre unvezioù a denn d’ar gweledva ha dre demoù a-benn termeniñ ur programm 
oberoù rekis (sk. “Heñchañ an terkañ” e-barzh steuñvennoù lec’hel ar c’hêraozañ (PLU), terkañ 
an tachennoù foran, an takadoù gwareziñ glad ar savouriezh, ar c’hêrioù hag an ardremez 
(ZPPAUP). Kemer a ra perzh ar Park da sevel oberoù o tegas e ijinouriezh hag e harpo ar c’hu-
muniezhoù-kumunioù ha mistri an oberiadur evit klask arc’hantaouiñ an oberoù war ur roll 
gwelet hag asantet gant Poellgor sindikad ar Park;

 adperzhekaat ar gweledva tro-dro d’an “takadoù labourerezh frammus da vezañ sterniet 
gant takadoù a vruderezh strishaet” diwar intrudu ar c’humunioù anavezet e steuñvenn-stur 
ar Park.
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 Ar Stad a ro he ger 

• da reiñ d’ar Park an holl ditouroù ha studiadennoù meret gant he servijoù (renerezh-rann-
vro an endro, servij-departamant ar savouriezh; renerezh-departamant an aveiñ ha degas o 
anaoudegezhioù diwar-benn ar binvioù hag ar reolennoù evit kuzuliañ ar c’humunioù).
• da ambroug ar Park hag ar c’humunioù war dachenn ar reolennadur evit termeniñ takadoù 
a vruderezh strishaet (Z.P.R.) war an takadoù labourerezh frammus ha treuzoù ar c’humu-
nioù, goulenn e vefe graet hervez ar reolennadur hag evit-se lakaat distaliañ ar bruderezh 
e-maez ar reolennadur; 
• da gas war-raok imbourc’hadur muzulioù gwareziñ goulennet gant ar c’humunioù (ta-
kad gwareziñ glad ar savouriezh, ar c’hêrioù hag an ardremez, (ZPPAUP) lec’hiadoù rummet, 
lec’hiadoù enskrivet); 
• da c’houlenn e ali digant ar Park war an argerzhadurioù gwareziñ hervez reolenn evel an 
takadoù gwareziñ glad ar savouriezh, ar c’hêrioù hag an ardremez, (ZPPAUP), rummañ pe ens-
krivañ ul lec’h en anv lezenn 1930....

 Ar C’huzul-departamant a ro e c’her da gemer perzh en oberoù arnodiñ o sammañ mestro-
niezh an oberiadur evit e dachenn a varregezhioù (dreist-holl evit an hentoù dindan kembeli 
an departamant) pe al lec’hiadoù perc’hennet gantañ.

 Ar c’humunioù hag ar c’humuniezhoù-kumunioù a ro o ger 

• da labourat asambles gant ar Park evit displegañ kumun-ha-kumun ar garta da zont war ar 
gweledva hag ar savouriezh o sevel “steuñvennoù gweledva” dre strolladoù kumunioù hag 
enframmañ anezho e-barzh o steuñvennoù kêraozañ, dre an argerzhadur a glot (reneveziñ, 
kemmañ, sevel ar steuñvenn lec’hel ar c’hêraozañ (P.L.U.) e plas ur gartenn gumun.)
• da brizachañ kalite gweledva treuzoù ar c’humunioù gant kefridi gweledva ar Park ha koñ-
seviñ asambles ganti raktresoù gwellaat;
• da c’houlenn skoazell digant barregezhioù prizachañ nevez ar Park evit forzh peseurt raktres 
a skog war ar gweledva;
• ober gant ar gweledva en o steuñvennoù terkañ 
• p sevel gant sikour ar Park reolennadurioù takadoù bruderezh strishaet (Z.P.R.) evit ar c’hu-
munioù anavezet e steuñvenn-stur ar Park (bourkoù ouzhpenn 1500 annezad da dreiñ e ZPR 
ha “takadoù obererezhioù frammañ da gelc’hiañ gant un takad bruderezh strishaet (Z.P.R.)
• da gemer perzh en arc’hantaouiñ ar steuñvennoù adperzhekaat ar gweledvaoù war o zi-
riad
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Heñchadur an obererezh 1.5 

ENSKRIVAÑ AR C’HÊRAOZAÑ E-BARZH AN DIORREN GOUZAÑVUS 

Tiriad Park Arvorig a zo rannet e nav “diazad bevañ” a zo dezho tri doare diorren kêr :

Rummad 1 : douaroù e-lec’h ma kaver savadurioù bevennet gant douaroù war an aod a veze 
gounezet gwechall hag a zo hiriv en ur stad naturel : an inizi, penn-pellañ ragenez Kraozon. 
War an douaroù-se a zo dibar pe warezet, ez eus kalz a c’houlenn a berzh an douristelezh ha 
diwar-se ez eus bec’h war marc’had ar font.

Rummad 2 : ennañ kumunioù dindan levezon ar poloù implijoù gant ur c’hresk kêr a-nevez 
hag a implij douaroù war hent Brest-Kastellin-Kemper pe tro-dro da Venez-Are (en Hanternoz, 
Gorre Leon ha Bro Vontroulez, er C’hreisteiz, tachennadoù dindan levezon ar C’hastell-Nevez 
ha Karaez).

Rummad 3 : tachennoù war ar maez dizarempred, pell diouzh ar poloù frammañ ha diwar-se  
izel ar riskl kêriekaat enno.

Ma z’eo bet raksoñjet ar c’hêriekadur gant al lodenn vrasañ eus ar c’humunioù o sevel ur 
steuñvenn kêraozañ, e ranker anzav e chom an teuliadoù-se dizunvan-tre an eil e-keñver egi-
le : lod eus ar c’humunioù o deus savet nevez zo ur steuñv lec’hel ar c’hêraozañ (PL.U.), lod all 
o deus ur steuñv tiraozañ (P.O.S.) kozh gant kemmoù eus an eil d’egile ha 5 kumun n’o deus 
steuñv lec’hel kêraozañ ebet ha n’o do ket dindan berr dermen. 
Ar c’hêriekaat ne gresk ket ingal war douaroù ar Park, koulskoude e vez broudet an holl gu-
munioù da sevel ur gwir steuñv keraozañ a-benn an daouzek vloaz o tont gant ur steuñv 
terkañ ha diorren padus (P.A.D.D.) hag heñchadurioù terkañ.
Betek-henn, lodenn ar Park zo bet kemer perzh e-barzh an emvodoù labour ha skrivañ ar c’he-
menn kuzuliañ e dibenn an argerzhadur.

 E framm an doare nevez da emellout e ro ar Park e c’her da : 

 Kinnig da bep kumun, adalek ma vo kemennet dezhañ an diviz loc’hañ gant un difrae pe 
ur steuñv lec’hel kenaozañ, an holl zielloù ha titouroù a zo ret evit ober gant skodoù ar garta : 
da lâret eo : 
• renabloù ar meteier dibar ha kartenn al lec’hioù-annez a laz europat
• renabloù an trepasoù ekologel (s.o. heñchañ an obererezhioù 1.2)
• karta ar gweledva hag ar savouriezh er Park (s.o.  heñchañ an obererezhioù 1.4);
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 degas skoazell d’ar c’humunioù ha d’ar strollegezhioù kembeliek, oc’h ambroug anezho 
gant e servijoù arbennik e-keñver ar savouriezh hag ar c’hêraozañ, evit asuriñ e vefe graet 
gant heñchadurioù ar Park o terc’hel kont eus ar pezh zo da vezañ lakaet da dremen da gen-
tañ evit sevel teuliadoù kêraozañ nevez termenet e steuñvenn-stur ar Park. Klask a ra dreist-
holl respontoù d’ar skodoù-mañ :
• termeniñ an dalvoudegezh a-fed gweledva a c’hellfe bezañ war an tiriad,
• termeniñ ar gounid a c’hellfe bezañ evit an douristelezh,
• merañ an douaroù en un doare arboellus (mestroniañ al lederezh kêr, enframmañ savadu-
rioù nevez er c’hêriadennoù ha doareoù an annezadur strewet...)
• derc’hel/enframmañ an douaroù labour-douar, tachennoù naturel pe ar c’hoadeier,
• derc’hel ul liamm etre kreiz-kêr hag an astennoù kêr
• gwareziñ (pe adkrouiñ) ar bevennoù etre an takadoù kêr an takadoù war ar maez (troc’ha-
doù kêriekadur)

 broudañ ar c’humunioù da enframmañ o lederezh kêr en ur raktres kêraozañ a ra gant an 
endro: o terc’hel kont eus an endro evit o dibaboù diwar-benn an energiezhioù (espern ha be-
zañ efedus) diorren an energiezhioù nevezus, merañ oc’h espern an dour, merañ en un doare 
kempoell ar mont-ha-dont, mestroniañ ar produiñ, dastum ha tretañ al lastez, digreskiñ sao-
tradur an aer hag an noazadurioù e-keñver trouz.

 Ar Park a gemer perzh 

 e preder ar c’humunioù diwar-benn an implij a c’hell bezañ graet eus ar savadurioù, dreist-
holl ar re a vent ledan, ha studiañ penaos enframmañ anezho pa vez obererezhioù terkañ 

 arnodiñ kenstrollañ an annezadur tro-dro da dachennadoù bevañ boutin a bermeto d’an 
holl rummadoù-oad d’en em gavout asambles.

 Sevel asambles gant an diazezadurioù publik a genlabour etrekumunel kembeliek war ar 
brastresoù evit kempoell an tiriad (S.C.O.T.) ha gant an aozadurioù rekis, un arsellva war ar 
font a vuzulio ingal lusk ar sevel tiez hag ar c’hrignerezh douaroù e kumunioù ar Park, a deuio 
ouzhpenn an difraeoù loc’het hag ar strategiezhoù rannvroel (diazezadur publik rannvroel ar 
font). 
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 Ar c’humunioù hag ar strolloù kumunioù kembeliek war ar c’hêraozañ pe an terkañ a ro o 
ger

• da labourat gant servijoù ar Park adalek penn-kentañ o difrae evit loc’hañ ur raktres (koñse-
viñ, azgweladenn un teuliad kêraozañ, steuñvoù terkañ ha sevel aveadurioù a bouez) ha gou-
lenn sikour ar Park evit bezañ sur e vefe graet diouzh obererezhioù karta ar Park, dreist-holl 
evit sevel roll ar c’hargoù evit ar galvoù da ginnigoù evit ar burevioù studi;
• dre ar brastresoù evit kempoell an tiriad (SCOT), ar steuñvoù keraozañ (kartenn ar gumun, 
steuñv lec’hel ar c’hêraozañ (P.L.U.) ha raktresoù terkañ (takad terkañ kendivizet (Z.A.C.), lo-
dennadur...) klask mestroniañ :
- lederezh ar c’hêriekadur (gant ar pal da sevel tiez-annez pe evit un implij ekonomikel)
- derc’hel douaroù efedus evit al labour-douar,  tachennadoù naturel ha koadeier
- derc’hel (pe krouiñ en-dro) liammoù etre ar c’hreiskêr hag an astennoù kêr
- gwareziñ (pe krouiñ en-dro) an troc’hadoù kêriekadur
- bevenniñ didreuzusted ar gorreadoù terket
- merañ al lastez

 ar c’humunioù a gemer an engouestloù da-heul hervez pouez ar bec’h a vez warno ha sta-
tud ar steuñv keraozañ o deus degemeret :

  p kumunioù an arvor a rank asantiñ da reolennadur broadel ar c’hêraozañ (R.N.U.) a bro-
met loc’hañ buan evit mont war-du ur P.L.U (steuñv lec’hel ar c’hêraozañ) a gloto gwelloc’h 
gant o falioù eget ur gartenn gumun ordinal. Ret e vo dezho labourat gant o dilennidi evit 
sevel 
• ur steuñv terkañ ha diorren padus (P.A.D.D.) kempoell, treset en un doare dereat e-barzh ur 
steuñv lec’hel ar c’hêraozañ (P.L.U.)
• steuñvoù gweledvaoù lec’hel 
• heñchadurioù terkañ a berzh mat;

  p kumunioù an arvor gant ur gartenn gumun a bromet mont war-du ur steuñv lec’hel ar 
c’hêraozañ plaen gant ar pal :
• merañ gwelloc’h an aotreoù sevel tiez hag ar steuñvoù terkañ (heñchadurioù terkañ) 
• enframmañ ur stumm fetis eus karta gweledvaoù Park Arvorig (“steuñvoù gweledvaoù”);

  p kumunioù an argoad reolennet gant ur steuñv tiraozañ (P.O.S.) dindan berr dermen a 
ya war-du ur P.L.U. a gemero e kont prederioù nevez karta ar Park (dreist-holl karta ar gweled-
vaoù) koulz hag emdroadurioù sokioekonomikel an tolead;

  p kumunioù all an argoad nebeut-tre a vec’h warno evit ar c’hêriekadur, nemet ma tivi-
zont sevel ur steuñv lec’hel ar c’hêraozañ (P.L.U), a c’hello ober gant ur gartenn gumun ma 
ra gant ur reolennadur evel “takad N” hag an diferadurioù lezenn “keraozañ ha gweledvaoù”;
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  p ar c’humunioù a rank prederiañ gant stummoù heloc’h a annezadur evit an amzer 
vak (lochennoù, karavanennoù, tiez heloc’h) staliet en desped da lezenn an aod, dreist-holl 
Daoulaz, Logonna-Daoulaz, an Ospital, a bromet studiañ ar gwellañ doare da gas anezho d’an 
traoñ dindan 6 vloaz (kreiz termen ar garta)  adalek renevezadur rummañ ar Park, o kinnig 
ma ‘z eus ezhomm tachennadoù erlec’hiañ hervez an diferadurioù a zo abaoe adreizh kod ar 
c’hêraozañ d’ar 1añ a viz Here 2007 (lakaet eo bet dekred n°2007-18 ar 5 a viz Genver 2007 da 
dalvezout)

 Ar c’humunioù a bromet heñchañ an doareoù keraozañ da zont diwar ar pennaennoù
da-heul :
• lakaat ar pouez war advuhezekaat ar bourkioù, reneveziñ ha talvoudekaat ar savadurioù 
kozh
• dibab e vefe savet tiez kentoc’h er bourkioù hag er c’hêriadennoù strewet (hep lakaat en 
arvar an implij a vez graet evit al labour-douar)
• derc’hel pe addisplegañ aozadur ha stummoù hengounel an annezadur.

Ouzhpenn-se hervez o rummad 

  p  Rummad 1 : ar c’humunioù, implijet betek re o douaroù evit ar c’hêriekadur a bromet da 
vevenniñ kresk ar c’hêriekadur da gentañ en takadoù kêriekaet dija ha diwar an takadoù stag.

  p  Rummad 2 : ar c’humunioù ma vez kalz a c’houlenn warno evit sevel tiez a savo da gen-
tañ an tiez e-barzh an takadoù kroget dija da vezañ kêriekaet a-raok kinnig tachennoù all evit 
sevel tiez. Klasket e vo ivez espern an douaroù evit mirout an douaroù labour-douar hag ar glad 
naturel.

  p  Rummad 3 : ar c’humunioù  ma ‘z eus nebeut a c’houlenn evit sevel tiez a glasko bevenniñ 
o lederezh en ur ober diouzh ar pennaennoù displeget a-us (lakaat ar pouez war advuhezekaat 
ar bourkioù, savadurioù a galite, kaout tiez bodet) 
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 ar Stad a ro he ger da deurel evezh e vefe graet gant palioù ar garta pa vez savet ar steuñvoù 
keraozañ lec’hel (kartennoù ar gumun, steuñvoù lec’hel ar c’hêraozañ (P.L.U.), brastresoù evit 
kempoell an tiriad (S.C.O.T.) dreist-holl :

• pa vez studiet ar P.A.D.D. (Steuñv terkañ ha diorren padus)  dielfennañ ar raktresoù en da-
zont evit bezañ sur e klotont gant ar pezh a vo ezhomm (dreist-holl e-keñver ar boblañs) hag 
e vefe kempoell ar steuñv diorren gant galvidigezhioù an tachennadoù (galvidigezh naturel, 
labour-douar, trepasoù ekologel........) 
• pa vez tachennadoù kêriekaet ha da gêriekaat, gwiriañ e vefe graet ar gwellañ implij eus ar 
gorreadoù ha da gentañ studiañ penaos sevel savadurioù bodet e-lec’h strewiñ anezho 
pa vez koadeier rummet gwiriañ talvoudegezh ekologel hag a-fed  gweledva an tachennadoù 
a vez rummet.
• Evit an douaroù labour-douar, gwiriañ e vefe gwarezet ar font hag ar savadurioù.
• Teurel evezh e vefe sentet buan ouzh ar reoladoù hag e vefe adwelet ment an aveadurioù fo-
ran a zegemer tud nevez staliet er gumun diouzh o ezhommoù (dour mat da evañ, ar yac’hu-
saat hag al lastez.......)

 Ar C’huzul-rannvro a ro e c’her da zerc’hel e yalc’had arc’hant evit ma c’hellfe ar Park go-
prañ tud ha prenañ madoù teknikel evit ar c’hêraozañ. Prometiñ a ra ivez skoazellañ ar pezh 
a vo graet evit titouriñ ha kizidikaat ar c’humunioù war ar c’hêraozañ, a zo un danvez eus ar 
re bouezusañ. 

 Ar C’huzul-departamant a bromet kemer perzh an abretañ ma c’hello, en ur reiñ alioù 
pe kuzulioù heñchañ pa vez loc’het difraeoù evit terkañ an tiriad war dachenn al lojañ, an 
treuzdougen... gant kumunioù hag etrekumunioù Penn-ar-Bed.
studiañ penaos e c’hellfe marteze sevel ur yalc’had arc’hant evit kuzuliañ ar c’humunioù 
diwar-benn ar gweledvaoù, ar savouriezh, ar c’hêraozañ en anv an arnodiñ.
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Heñchadur an obererezh 1.6

REIÑ TALVOUDEGEZH D’AR SAVADURIOÙ A GALITE HA SKOAZELLAÑ AR C’HROUIÑ 
SAVOURIEZH

Ouzhpenn pinvidigezh glad ar savadurioù relijiel, an arme, ar mor, ar c’hêrioù bihan neuziet-
kaer, e kaver war ar Park ur savouriezh hengounel dibar ha liesseurt. Peogwir eo bet ret ple-
gañ ouzh redioù an hin (diaes-tre war an inizi hag an aod) ez eus bet produet ur savouriezh 
henvroat, tiez a c’heller reiñ da skouer evit an efedusted hag ar plaender, talbenn an ti digor 
war-du ar c’hreisteiz, kostez dibrenestr war-du ar c’hornôg avelet hag al lochennoù savet evit 
stouvañ an hanternoz. Bez ‘ e c’hellomp tennañ gounit (evit espern energiezh) eus ar skiant-
prenet-se evit sevel tiez hiziv an deiz o soñjal ober diouzh an hin hag an torosennadur. O 
sellet ouzh an tiez hengounel hag ouzh an doare ma vez strollet al lochennoù tro-dro d’an ti 
e c’heller ijinañ doareoù nevez da lec’hiañ kêriadennoù nevez.
Ar savouriezh c’hreantel a ginnig deomp ivez stummoù dibar gant ar milinerezhioù, ar 
marc’hadoù, ar c’hoc’huioù-pesked, savadurioù ar c’hevelourioù pesketaerien eus penn-ken-
tañ an XXvet kantved.
Petra ober gant ar savadurioù a vent vras goullo evel karrdioù ar bagoù, ar friturioù, ar c’harr-
dioù bigi saveteiñ evit o mirout pe kaout un implij all evito, diwar skouer koc’hu Gwerliskin 
kempennet da vezañ salioù boutin ?
A-benn mirout ar glad savadurel-mañ, kaout implijoù nevez evit ar savadurioù ha diazezañ 
diwarnañ  ar savouriezh a-vremañ e rank ar Park kaout un anaoudegezh klokoc’h eus  ar sa-
vouriezh a raio ul liamm etre istor ar savadurioù lec’hel ha rediennoù an diorren padus.

Dre ma n’eus ket a gKuzul savouriezh, keraozañ hag endro (C.A.U.E.) e departamant Penn-ar-
bed ez eo kreñvoc’h c’hoazh c’hoant ar c’humunioù da vezañ kuzuliet gant ar Park.
Gant sikour ar C’huzul-departamant hag ar Rannvro e kresko ar park e ijinouriezh kuzuliatañ 
davet ar c’humunioù diwar-benn ar savouriezh hag ar c’hêraozañ oberiant. A-benn lieske-
mentiñ an disoc’hoù e fell d’ar Park frammañ ha kenurzhiañ ur rouedad varregezhioù, enni 
servijoù ar Stad evel servij-departamant ar savouriezh hag ar glad (SDAP), renerezh-rannvro 
an aferioù sevenadurel (DRAC) koulz ha tisavourien an tolpadoù-kêr tostañ.

 Ar Park a ro e c’her da :

i ziorren ar c’henlabour gant servij departamant ar savouriezh hag ar glad (SDAP) hag ar 
c’hevredigezhioù lec’hel evit
• studiañ istor an teknikoù hengounel da sevel tiez a-benn termeniñ alioù evit mirout, kem-
penn ha adsevel savadurioù kozh.
• Gwareziñ ha reiñ talvoudegezh d’ar monumantoù diwarez  diazezet war renabl ar glad sa-
vadurel kaset da benn gant servij renabliñ ar glad sevenadurel (SRI)
• talvoudekaat ar gouiziegezhioù war ar glad savadurel  dre sevel oberoù kizidikaat kaset da 
benn asambles gant ar c’hevredigezhioù.
• pouezañ evit ma vo kemeret an diarbennoù gwareziñ azas war ar c’humunioù ma’z eus glad 
ha gweledavoù a dalvoudegezh evel  ar steuñv “takad gwareziñ glad ar savouriezh, ar c’hêrioù 
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hag an ardremez” ZPPAUP e Kameled.
• Sevel hag ingalañ sturlevrioù diwar-benn implij al livioù, an doareoù induañ ha teiñ.

 Sevel ur gefridi guzuliañ diwar-benn ar savouriezh kinniget d’ar c’humunioù, a-raok ma 
vefe savet ar goulenn aotre sevel, o kenlabourat gant servijoù ar c’humunioù pe an diaze-
zadurioù publik a genlabour etrekumunel (EPCI) kembeliek, renerezh-departamant an aveiñ 
(DDE) ha servij-departamant ar savouriezh hag ar glad (SDAP) a ra war-dro an doserioù. Ar 
Park a labouro da gentañ war ar c’humunioù a rummad 1 abalamour d’ar skod a zo evit mirout 
ar savadurioù dibar (gwelit heñchañ an obererezh 1.5) 

 lieskementiñ e gefridi guzuliañ davet an hiniennoù dre frammañ ha luskañ ur rouedad 
tisavourien kuzuliañ enni tisavourien-keraozañ an tolpadoù-kêr tostañ (Brest – Adeupa ha 
Montroulez);

 kas da benn taolioù-arnod asambles gant skolioù tisavouriezh Roazhon ha Naoned, ha sko-
lioù arz ha dizagn e Breizh.

 Prederiañ evit termeniñ penaos sevel pe kuzhat savadurioù labour-douar asambles gant 
renerezh-departamant al labour-douar hag ar c’hoadeier (DDAF )ha kambr al labour-douar, 
renerezh-departamant an aveiñ (DDE); servij-departamant ar savouriezh hag ar glad (SDAP); 
en ur
• sikour koñseviñ raktresoù gant frammoù koad
• sikour kempenn tro-war-dro ar savadurioù labour-douar zo anezho 
• arnodiñ sikour diskar ar savadurioù labour-douar dizimplij, ar re a zo amiant enno dreist-
holl,

 sikour ar strollegezhioù da dermeniñ o falioù a galite en argrec’h d’o steuñvoù kêraozañ 
oberiant pe aveadurioù foran
• aozañ marc’hadoù termeniñ pe studiadennoù programmiñ
• termeniñ palioù a ziorren padus
• konkourioù tisavouriezh evit an aveadurioù foran

 p broudañ ar c’humunioù a rummadoù 2 ha 3 (gwelit heñchadur 1.5) da vezañ skouerioù 
evit ar pezh a sell ouzh enframmañ al lodennaouegoù e kêr, oc’h ober gant ur savboent sokial 
hag o terc’hel kont eus ar gweledva. Ar Park a gendalc’ho war e diriad ar stignadoù departa-
mant ha rannvro evel Ecofaur. 

 Ar park a gemer perzh e kensavidigezh, gant Bro Vontroulez ha kambr ar micherioù, stum-
madurioù davet an dud a vicher (artizaned, savourien tiez...) evit brudañ an teknikoù, an dan-
vezioù hengounel ha doareoù hengounel an tiez e Breizh. 
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  Ar Stad a ro he ger da zegas sikour servij-departamant ar savouriezh hag ar glad (SDAP) 
d’ar studiadennoù istorel diwar-benn ar savadurioù, da sevel reolennadurioù gwareziñ azas, 
da sevel ha da skignañ sturlevrioù gant erbedadennoù.

  Ar C’huzul-rannvro a ro e c’her da :
• gensikour an oberoù evit talvoudekaat anaoudegezh ar glad savadurel renablet gant servij 
renabliñ ar glad sevenadurel (SRI)
• skoazellañ raktresoù skouer kêraozañ e framm stignadoù Ecofaur

  Ar C’huzul-departamant a ro e c’her da studiañ en anv an arnodiñ an doareoù hag ar mod 
d’ober evit sevel ur yalc’had arc’hant evit sikour kuzuliañ ar c’humunioù.
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Ahel strategel 2
Penaos lakaat asambles 

emdroadur obererezh 
mab-den ha talvoudegezh 
gladoù an natur, an douar, 

an inizi hag ar mor 
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heñchadur an obererezh 2.1

SKOAZELLAÑ AN DOAREOÙ LABOURIOÙ-DOUAR A RO TALVOUDEGEZH WAR HIR-DERMEN DA 
ZANVEZIOÙ AN TIRIAD

Emdroadur al labour-douar war tiriad ar Park a chom stag ouzh amdro hollek al labour-douar. 
E Breizh an hent kemeret gant al labour-douar a gas da gengreizañ ar stalioù labour-douar 
evit kreskiñ ar gevezusted o c’houzout e vez bedel an eskemmoù arc’hant. Digreskiñ a ra an 
niver a labourerien-douar war ar Park ha sezoù ar stalioù labour-douar a zo techet d’en em 
dreuzlec’hiañ war bevennoù ar Park. Ret eo bremañ d’al labour-douar e Breizh ober gant an 
endro.

Perzhioù dibar a gaver war tiriad ar Park a bermetfe boulc’hañ hentoù nevez.
Dre ma vez gwarezet dre vras an endro (evit ar pezh a sell ouzh kalite an dour ha dibarelezh 
ar gweledvaoù) e c’hell bezañ atoudoù evit al labour-douar.
Dre ma vez kavet dreist-holl saverien saout ha muioc’h-mui a saverien deñved ez eo aesoc’h 
d’al labourerien-douar mont war-du ar sevel loened astennidik 
Ur remziad nevez a labourerien-douar yaouank tomm o c’halon ouzh an tiriad, lorc’h enno da 
vezañ peizanted a roio lañs d’ul lusk nevez.
Peogwir e c’heller kaout war ar Park meur a zoare labour-douar e c’hell bezañ an tiriad ur 
vammenn evit arnodiñ ha diorren doareoù “padus” da labourat an douar.
Tiriad ar Park n’en deus ket a c’halvidigezh da vezañ ul lec’h a gengreizañ na d’ur produiñ 
askoridik evit ar stalioù labour-douar. War-du doareoù labour-douar astennidik a vo harpet 
dre genlabourat gant al labourerien-douar hag ur c’henemglev labour gant Kambr al labour-
douar.

 Ar Park a bromet :

iharpañ al labourerien-douar yaouank o deus raktresoù bevus ha palioù resis evit produioù 
dibar hag a galite uhel (produerezh diabarzh kelc’hiadoù berr, produerezh ar feurm pe la-
bour-douar biologel........) d’en em staliañ ha difenn anezho dirak kambr al labour-douar, an 
ADASEA, ar SAFER, hag ar Stad kentoc’h eget sikour ma vefe kresket ar stalioù a zo dija hep 
ma vefe krouet labour

i p sikour dreist-holl war an inizi ar re a fello dezho labourat an douar en un doare biologel 
(legumaj prim pe had) evit sikour gwareziñ gweledvaoù gounezet war an inizi.
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ibrudañ ar produioù lec’hel a galite, gounezet en un doare doujus ouzh an Endro hag efedus 
e-keñver an ekonomiezh, hag ivez warno liv ar vro. Evit-se e vo termenet gant ar Park asambles 
gant produerien ar vro ha kevread ar Parkeier naturel ar reolennoù evit reiñ an anv a “Produet 
e Park naturel rannvro Arvorig” evit produioù a bep seurt en o zouez produerezh ar feurm. 
Gant an dud a vicher e vo aozet oberoù brudañ evel “marc’had mil blaz” “roll al labourerien-
douar war ar Park” hag e raio war-dro ar panellerezh evit kas an dud davet ar broduerien hag 
e savo ivez lec’hioù diskouez ar produioù e lec’hioù ‘zo e-barzh tiez ha mirdioù ar Park.

 p evit kas da benn er vro ar programmoù broadel pe lec’hel a genemglev tiriadel e ijino 
erbedadennoù pe rolloù ar c’hargoù a-du evit derc’hel doareoù gladel da verañ an endro. Kin-
nig a raio d’ar gevelerien takadoù dibabet hervez ar palioù da dizhout, o tibab da gentañ an 
takadoù rummet e steuñvenn-stur ar park da lâret eo :
“an takadoù a vev liesseurted hag ar gweledvaoù dibar da wareziñ gant emglevioù labour-
douar-Endro” (s.o. heñchañ an obererezh 1.1), “lec’hioù a chom enno c’hoazh kleuzioù da vi-
rout a c’hell bezañ kempennet o toujañ ouzh an endro”, “lec’hioù ‘lec’h ma ranker adsevel ar 
c’hleuzioù diskaret ha plantañ girzhier “ diwar abeg ar vevliesseurted hag ar gweledvaoù (s.o. 
heñchañ an obererezh 1.4), “tiriadoù an diazadoù doureier da vezañ meret gant emglevioù 
dreist-holl labour-douar-Endro”
e-keñver ar palioù da dizhout evit an dour hag ar metoù dour (s.o. heñchañ an obererezh 1.3) 
hag an “takadoù a natur ordinal da vezañ meret gant emglevioù gant ur pal a denn d’ar gwe-
ledva” (s.o. heñchañ an obererezh 1.2) 

isevel gant al labourerien-douar a-du war lec’hioù arnodiñ, skouer bevliesseurted metoù ar 
Park un doare d’ober arnodiñ gant ar pal kaout disoc’hoù hag a gemero e kont ar vevliesseur-
ted, kalite an dour, ar gweledvaoù hag an implijo pep tra evit kas da benn ar pal:

iober eus domani Menez Meur ur skouer deus al labour-douar padus diazezet war ar geot 
ha teknikeloù labour-douar-Endro ha brudañ an disoc’hoù o tegemer hag o stummañ stajidi 
o tont deus skolioù micherel a labour-douar hag o lakaat an disoc’hoù teknikel hag ekonomi-
kel da vezañ anavezet.

 astenn ar gefridi diwar-benn “gouennoù ar vro bihan o foblañs” betek kenurzhiañ ar c’hen-
labour gant ar c’hevredigezhioù a vod ar saverien chatal ha treiñ Menez-Meur da “bol rann-
vroel evit gwareziñ, kenurzhiañ teknikel ha diorren” gouestlet d’ar gouennoù saout, kezeg, 
moc’hed, d’ar gwenan du (produerezh, azasaat, arnodiñ....);  
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 Ar Park a raio war-dro skignañ ar skiant-prenet diwar-benn al labour-douar-Endro en ur 
gemer perzh er rouedadoù eskemm pe o sevel stummadurioù.......

 Ar Park a gemer perzh :

i e preder diabarzh ar gellig tiriadel “strollad ambroug” Bro Kornôg Kreiz Breizh ha da aozañ 
“stalioù buhezekaat an tiriad” gant al labourerien-douar hag o fried evit eskemm ar skiant-
prenet ha loc’hañ raktresoù nevez a glot gant ar politikerezhioù ambrouget gant ar Park 
(poellgorioù lec’hel a ziorren kaset en-dro gant Kambr al Labour-douar, rouedadoù eskemm 
labour-douar-Endro)

i prientiñ pell a-raok hag asambles gant an aozadurioù labour-douar kembeliek an doare da 
dreuzkas an atantoù diwar gounit raktresoù labour-douar gant palioù kalite ha dibarelezh ar 
produerezh (produioù “ar feurm”, labour-douar biologel...) al liamm sokial (amredadoù berr, 
degemer d’an ti-feurm....) staget ouzh ar vro, he gweledvaoù hag he fi nvidigezhioù.

 Ar Stad (Ministrerezh al labour-douar/renerezhioù rannvro ha departamant al labour-douar 
ha koadeier – Renerezh rannvro al labour-douar ha koadeier (DRAF) ha renerezh-departamant 
al labour-douar ha Koadeier (DDAF) a bromet labourat gant ar Park evit
• kas d’ar Park an titouroù hag ar c’heleier en deus diwar-benn ar labourien-douar o deus 
c’hoant ehanañ gano o labour pe mont war o leve. E-giz e c’hello ar Park ambroug ar re a fell 
dezho mont kuit koulz hag ar re a fell dezho en em staliañ gant an aozadurioù labour-douar 
a genlabour gant ar Park. 
• harpañ al labourerien-douar yaouank d’en em staliañ evit sevel loened en un doare asten-
nidik pe da labourat an douar en un doare doujus evit an Endro pa vez studiet an teuliadoù 
kentoc’h eget kreskiñ ment an atantoù a zo dija.
• kinnig d’ar frammoù kuzuliañ e vefe kenlabouret gant ar Park pa vez studiet teuliadoù sta-
liadur labourerien-douar yaouank war tiriad ar Park (sk. bodad-labour heñchañ al labour-
douar (CDOA) a zo dija war an departamant) 
• kenlabourat gant ar Park e-kerzh an argerzhadurioù hag e-barzh ar bodadoù kuzuliañ 
(dreist-holl pa vez divizet penaos kas da benn ar politikerezhioù labour-douar boutin (PAC) ha 
labour-douar-Endro 
• divizout e vefe tiriad ar Park ha dreist-holl an tachennoù rummet e steuñvenn-stur ar Park 
(palioù a liesseurted, kalite an dour hag ar gweledvaoù) tachennoù blein evit kas da benn ar 
politikerezhioù lec’hel diwar-benn al labour-douar-Endro. A-bouez e veve derc’hel kont deus 
an alioù roet gant ar Park evot lakaat da glotañ ar programmoù ouzh ar skodoù hag ouzh 
dibarelezh douaroù ar Park.
• sikour ar muzulioù labour-douar-Endro a c’hellfe bezañ kinniget war ar Park o c’houzout e 
rank bezañ kemeret e kont : gwarez ar vevliesseurted, ar pourvezioù e dour ha kalite ar gwe-
ledvaoù ma z’eus arc’hant a-walc’h ha hervez an heñchañ bet dibabet er Rannvro.
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 Ar C’huzul-rannvro hag ar C’huzul-departamant a ambroug ar Park gant ar strategiezh 
labour-douar lec’hel hag e prometont 
• skoazellañ kinnigoù ar Park pa vo marc’hataet gant ar ministrerezh ha servijoù digreizennet 
ar Stad ar muzulioù evit kas da benn ar politikerezhioù dre emglevioù labour-douar-Endro 
hag an doareoù evit sikour al labourerien-douar yaouank d’en em staliañ;
• disoc’hoù ha skiant-prenet ar Park a vo lakaet da vezañ anavezet dre o binvioù ha roueda-
doù

 Ar c’huzul-rannvro a bromet da : 
• sikour an oberoù brudañ ar produioù labour-douar o deus an anv a “produet e Park naturel 
Rannvro Arvorig”
• sikour ha priziañ ar gefridi war “gouennoù ar vro izel o foblañs” hag ar gefridi mirout kaset 
da benn gant domani Menez-Meur

 Ar C’huzul-departamant a studio asambles gant ar gevelerien all penaos e c’hell kemer 
perzh er gefridi evit “gouennoù ar vro izel hag izel-tre o foblañs”.
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Heñchadur an obererezh2.2

AOZAÑ LIEZIMPLIJOÙ AR C’HOADEIER

Daoust ma ne c’holo nemet 21 500 hektar ar pezh a ya d’ober 18 % eus an douaroù o deus ar 
c’hoadeier memestra ur perzh a bouez da c’hoari war an tiriad.
Kresket eo bet ar goadeg dre goadadur naturel pe gant koadadurioù war an douaroù-labour 
douar dilezet. Koadadurioù ar bloavezhioù tremenet, sikouret gant yalc’hadoù arc’hant font 
broadel ar c’hoadeier ( FFN) ‘zo bet graet gant ar mennozh e oa gwelloc’h kaout gwez eget 
netra war an douaroù dilezet. 
Produüsted ar goadeg n’eo ket gwall uhel hag ar plantadegoù gwez a gustum kemmañ diba-
relezh ar gweledvaoù digor gant lanneier ha gwelioù kaer.
Loc’het eo bet gant an ONF un nebeud kemmoù war ar plantadegoù diskaret gant korven-
tenn 1987, met dre ma ‘z eo bremañ prest da vezañ troc’het al lodenn vrasañ eus ar plantade-
goù e c’heller bremañ soñjal mont war-du un hent pe un implij all evit an douaroù-se diwar 
abegoù a denn d’an endro pe d’ar gweledva.
 Al lodenn vrasañ (85 %) eus ar c’hoadeier zo perc’hennet gant perc’henned prevez hag o deus 
ur vent bihan-kenañ peogwir ar 3/4 anezho a zo dindan un hektar ar pezh ne sikour ket evit 
sevel ha kas da benn ur politikerezh kempoell. Ul labour bras a rank bezañ graet evit buheze-
kaat ha kendoniañ evit kaout asant ar berc’henned.

Politikerezh war c’hoadeier savet gant ar Park, Ofi s broadel ar c’hoadeier (ONF) 
hag ar greizenn-rannvro evit ar perc’hennañ koadoù (CRPF) a zo e bal :

• derc’hel ur goadeg evit produiñ koad rousin da vezañ gwerzhet evit bezañ koad-labour hag 
e-giz-se kontribuiñ d’al “lonkell garbon” 
• reiñ talvoudegezh d’ar produioù diwar goad a galite izel en ur frammañ ar fi lierenn koad-
energiezh
• adframmañ an douaroù evit adkavout an ekosistemoù orin a dalvoudegezh gladel ha diba-
relezh ar gweledvaoù.

 Kemer a ra ar park an engouestl da :

ikuzuliañ ar re o deus raktresoù evit plantañ pe adplantañ e framm ur c’henlabour gant 
kreizenn-rannvro ar perc’hennañ koadoù hag ar C’huzul-departamant evit dreist-holl ar pezh 
a sell ouzh 
• penaos kaout ar gwellañ priz o produiñ koad-labour 
• emskiantekaat ar blanterien war an dalc’hoù ekologel pe a denn d’ar gweledva
•  p penaos gellout plantañ gwez zo muioc’h diouzh al lec’h
•  p sikour ar berc’henned a fell dezho treiñ o fl antadegoù e lec’hioù hep gwez 
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i p war sektorioù Menez-Are hag an Aon kevredañ ar berc’henned aozadurioù micherel 
ar c’hoadeier20 tro-dro da balioù ekonomikel, endroel ha sokial a yelo da sevel karta koadeg 
an tiriad (CFT)

i p gant sikour Ofi s broadel ar C’hoadeier (ONF) merañ ar gwellañ ma c’heller tachennoù 
koad war domani Menez-Meur, troet war-du produerezh koad a galite pa z eus tu en ur ober 
war-dro oberoù nevez evit diskouez ha brudañ ar pezh ‘vez graet evel
• difardadur gant kezeg
• treiñ plantadegoù koad rousinek e plantadegoù koad kemmesk pe deliaouek 
• kreskiñ ar gouiziegezhioù war ar pezh a c’hellfe bezañ produet ouzhpenn ‘barzh amvaoù ar 
c’hoadeier evel ar c’hebell-tousegi.

 Ar Park a gemer perzh :

i p klask a raio ar Park ingalañ ar gwellañ ma c’hell ar plantadegoù war an tiriad o klask 
ma ne vefe ket adplantet war “tachennoù a vevliesseurted ha gweledvaoù dibar” hag evit-se 
e klasko, gant sikour ar Greizenn-rannvro ar perc’hennañ koadoù (CRPF) ar C’huzul-departa-
mant ha kevredad breton terkañ ar font ha mereurioù e studio penaos ‘vez eskemmet ar font 
etre ar berc’henned pe gant ar strollegezh (sk. : eskemm ha dilez ar c’hendioù er c’hoadeier : 
ECIF)

i asambles gant Kreizenn-rannvro ar perc’hennañ koadoù (CRPF), renabliñ ha muzuliañ ar 
plantadegoù aet da netra pe ar re ne vo ket tu gwerzhañ ar gwez peogwir ne z’eus na goulenn 
na marc’had evito (sk. ar c’hoad pin). Ar renabl-se a bermeto termeniñ talvoudegezh ekono-
mikel plantadegoù ar Park ha divizout pegoulz ez eus tu reiñ d’an douaroù un dalvoudegezh 
a denn d’ar gweledva pe ekologel goude bezañ difraostet.

i ambroug Kreizenn-rannvro ar perc’hennañ koadoù (CRPF) evit kas da benn programm an 
departamant diwar-benn ar c’hoad war e diriad evit prizachañ talvoudegezhioù an douaroù 
(a denn d’ar gweledva, ekologel hag ekonomikel asambles gant ar fi lierennoù koad-labour ha 
koad da zeviñ) en argrec’h ar raktresoù met ivez e adkaso ar c’heleier hag e klasko kizidikaat 
ar berc’henned

i meur a implij a zo d’ar c’hoadeier hag e rank ar steuñvennoù terkañ21 ober ganto : koad-do-
mani, an implij a c’hell bezañ graet evit ar vevliesseurted, ar gweledvaoù, reiñ talvoudegezh 
d’ar glad sevenadurel, arkeologel hag all...

20 Brastres rannvroel ar glad naturel hag ar vevliesseurted e Breizh : ober n°10 “ penaos lakaat war wel stummoù 
gouarn a raio gant ar glad naturel”

21 Brastres rannvroel ar glad naturel hag ar vevliesseurted e Breizh : ober n°10 “ penaos lakaat war wel stummoù 
gouarn a raio gant ar glad naturel”



112

i mestroniañ riskloù an tanioù-gwall o kenlabourat gant ar servijoù tanioù-gwall ha sikou-
rioù ar c’huzul-departamant hag ar c’humunioù diwar-benn efedusted an emellout hag an 
oberoù dizarbenn.

ilabourat evit reiñ muioc’h a dalvoudegezh ekonomikel d’ar produioù, diorren an testenie-
kadurioù (PEFC), ha gwareziñ e vefe meret ar c’hoadeier en un doare padus (steuñvennoù 
merañ, kartaoù, kontradoù Natura 2000 ......) Labourat a raio ar Park gant an aozadurioù a ra 
war-dro an testeniekadurioù evit ma vefe graet gant an holl skodoù (gweledvaoù, bevlies-
seurted hag all..) pa vez savet rolloù ar c’hargoù.

i p mestroniañ raktresoù plantadegoù nevez e-keñver prederioù diwar-benn an endro, ar 
gweledvaoù gant ar pal lakaat un termen d’ar plantadegoù war “dachennadoù a vevliesseur-
ted ha gweledvaoù dibar” dre skouer lec’hiadoù rummet, diferad ar prefeti evit gwareziñ ar 
biotop, rummañ er planioù lec’hel kêraozañ, steuñv lec’hel ar c’hêraozañ (PLU) e anv lezenn 
war ar gweledvaoù (L123 1.6 kod ar c’hêraozañ) hag all... 

diorren fi lierennoù evit talvoudekaat ar c’hoad-labour, dreist-holl evit perc’henned koadegoù 
igwez deliaouek.

 Engouestlet eo ar Stad dre ar prefeti ha renerezh-departamant an aveiñ hag al labour-
douar (DDEA) :

• ambroug ar berc’henned evit cheñch an implij ‘vez graet deus an douaroù implijet betek-
henn evit troc’hadoù koad a-rez an douar (plantañ gwez deliaouek en o fl as) war tachennoù 
naturel dibar ar Park.
• sevel un argerzhadur evit ma vefe graet gant ar vevliesseurted hag ar gweledvaoù ma vez 
kaoz raktresoù plantadegoù gant d’an nebeutañ un ali roet gant ar Park.
• derc’hel da strobañ ar yalc’hadoù arc’hant pa vez raktresoù plantadegoù war annezidi a laz 
europat ha n’int ket plantet
• derc’hel an dispañs a goadadur kempouez (reol disdalc’hus) evit nep raktres plantadeg a 
vefe e “tachennoù a liesseurted ha gweledvaoù dibar”gant ar pal resteurel un annez a laz 
kumuniezhel europat 

 Ouzhpenn-se ar Stad en anv he gwardoniezh war ofi s broadel ar c’hoadeier (ONF) a ro he 
ger da :

• enframmañ an difraeoù arnod ha skouer evit merañ ar goadeg dreist-holl war an teulioù 
evit merañ ar c’hoadeier meret gant ofi s broadel ar c’hoadeier (ONF) war ar Park.
• sevel ur c’henemglev etre ofi s broadel ar c’hoadeier (ONF) hag ar Park evit merañ koadeg 
Menez-Meur, diwar-benn degemer an dud hag eskemmoù ar roadennoù diwar-benn mere-
rezh ar c’hoadeier war ar Park.
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 Ar C’huzul-departamant e-kerzh e “roll-labour diwar-benn ar goadeg” a ro e c’her da skoa-
zellañ an heñchadurioù-mañ, dreist-holl ar re davet ar berc’henned plantadegoù munut war 
an tiriad (ar re o deus etre 0,5 ha 4 c’hantar) gant ar pal gwellaat ar plantadegoù a zo (bet 
plantet bet naturel)  met ivez sikour adkoadañ ha krouiñ koadadurioù deliaouek (palioù en-
droel, ekonomikel, a denn d’ar gweledva). Bep gwech ma vo kaoz da blantañ en ul lec’h ben-
nak e vo goulennet e ali digant ar park.

Ouzhpenn e studio ar pezh zo ret evit :

• ur framm reolennadur a zere evit ar plantadegoù nevez (Mellad L126-1 Kod ar maezioù)  war 
an “tachennadoù a vevliesseurted dibar” er Park;
• reolennadurioù a c’hell servij evit eskemm douaroù etre ar strollegezh hag ar berc’henned 
koadeier (treuzkas douroù plantet e “tachennadoù a vevliesseurted dibar” war-du lec’hioù 
hep dalc’hioù naturour) 

 Ar c’humunioù izili ha strollegezhioù a ro o ger :

• pa vez renevezet ar steuñvenn terkañ o c’hoadeg, labourat evit derc’hel pe gwellaat bevlies-
seurted ar goadeg.
• sikour staliañ ur framm difraeoù hervez reolenn evit kempenn war an tiriad ar raktresoù 
plantadegoù evit ma vefe graet ganto e steuñvennoù kêraozañ gant kenskoazell kreizenn-
rannvro ar perc’hennañ koadoù (CRPF) hag ar Park.
• sikour prizachañ o c’hoadegoù rummet gant ur sell a galite a denn d’ar gweledva ha bevlies-
seurted gant ar pal disrummañ ret evit dsfraostañ evit digeriñ ar metoù ha kaout ur gwel 
ledan (pal a denn d’ar gweledva) pe resteurel ar metoù naturel (pal naturour).

 Un c’henemglev-stern a frammo ar c’henlabour etre kreizenn-rannvro ar perc’hennañ koa-
doù (CRPF)  ha sindikad perc’henned koadoù. Krouet ‘vo ivez ur bodad boutin “raktresoù ar 
c’hoadegoù”
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Heñchadur an obererezh 2.3 

LEDANAAT AR C’HINNIG TOURISTELEZH DIWAR AL LIAMMOÙ ETRE MAB-DEN HAG AR 
GLADOÙ

Dre ma ne’z a ket gwall vat ar peskerezh hag al labour-douar, e chom an douristelezh un hent 
a c’hell bezañ darempredet evit klokaat an obererezhioù all, ar pezh ‘zo gwir dreist-holl evit 
ar c’hornioù-bro war ar maez, bresk e-keñver an ekonomiezh ha niver o foblañsoù o tigreskiñ. 
Diazezañ un ekonomiezh kemmesk a gempouez an intrudu publik ha prevez evit reiñ talvou-
degezh d’ar gladoù.
E lec’hiadur, dibarelezh gweledvaoù an Arvor, identelezh ar gweledvaoù, ar sevenadur a ya 
d’ober an abegoù pennañ a sach war evezh an dud.

E framm ar steuñvennoù departamant ha rannvro evit an douristelezh, e rank ar Park kinnig 
asambles gant poellgor-departamant an touristerezh (CDT) ha poellgor-rannvro an touriste-
rezh (CRT) ur raktres tiriadel war an douristelezh diazezet war identelezh ha dedenn touristel 
ar vro. Bez’ e rank kevreañ an holl obererien douristel tro-dro da berzhioù ha palioù an touris-
terezh padus. Evit ma rafe berzh ar raktres e rank ar Park bezañ adperc’hennet gant an holl 
obererien war an douristelezh. Ret eo d’an oberoù loc’het pe sikouret gant ar Park bezañ ur 
skouer evit ar re all.
Ar Park en deus da c’halvidigezh touristel broudañ an obererien war dachenn an douristelezh 
evit ledanaat ar c’hinnig touristerezh natur a bermeto da zizoleiñ ar glad naturel ha sevena-
durel. 
Ouzhpenn-se perzh ar Park a zo ivez ambroug asambles gant ar broioù touristel an holl in-
truduioù a ekotouristelezh, krouiñ, merañ, diorren ar c’hinnig gant spered an diorren padus 
diwar-benn al lojeiz, an treuzdougen hag all...

Ar Park a gemer an engouestl da gas da benn diazezoù karta europat an douristelezh padus 22 
hag e fell dezhañ dont da vezañ o kenlabourat gant Park naturel mor an Hirwazh un adkaser 
evit Rannvro Breizh ha Kuzul-Departamant Penn-ar-Bed evit animañ ar politikerezh ekotou-
ristelezh.
Klask a raio diorren an tiriad en un doare sokial hag ekonomikel o sevel produioù touristel a 
ne gaver ket ‘lec’hioù all.
Ar sell-treuz war an diorren touristel a vez kavet e meur a ziarbenn er garta-mañ a gaver enno 
diazezoù karta europat an douristelezh padus (s.o. heñchañ an obererezhoù 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.4; 
2.6; 3.2; 3.3).

22 savet gant Kevread ar Parkeier naturel Frañs war gont kevread Europarc
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 ar Park a ro e c’her da :

  kaout an hevelep palioù eget re “brastres rannvroel an douristelezh e Breizh” a fell dezhañ 
kempouezañ an douristelezh etre an Arvor hag an Argoad hag a-hed ar bloavezh (koulz er 
goañv eget en hañv), reneveziñ ar c’hinnigoù hag ar servijoù.

 En em welet a ra ar Park evel oberour war “chanter” an dedenn touristel dreist-holl dre 
“dalvoudekaat ar glad gant an douristelezh” ha “gwareziñ ha talvoudekaat al lec’hiadoù ha 
tachennoù naturel”.

  A-du emañ gant “sikour krouiñ tiriadoù a douristelezh padus” ha bleinañ oberoù arnod war 
dachenn an ekotouristelezh.

  Sikour an dud a vicher da ziorren produioù a ekotouristelezh23 stag ouzh ar vro, evel ar pezh 
‘vez graet evit pesketa poellek an eog atlantel gant kelien e diazad an Elorn. Reiñ a ra ar merk 
a zo “degemer ar Park Naturel Rannvro Arvorig” 24 e anv d’an oberoù a zo diouzh kriterioù ha 
spered an douristelezh padus (s.o. heñchañ an obererezhoù 2.1;2.5; 3.3); 

23 gourc’hemenn 6 Karta europat an douristelezh padus “krouiñ produioù touristel orin a bermeto da zizoleiñ ar 
vro”

24 gourc’hemenn 3 Karta europat an douristelezh padus “enluskañ obererien an douristelezh padus” e tachennadoù 
gwarezet hag ouzhpenn”

25 gourc’hemenn 8 Karta europat an douristelezh padus “stummañ an obererien”
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An holl oberoù-se a liammo etrezo an obererien war an tiriad. Diazezet int war kenlodenniñ 
ar barregezhioù. O fal a zo mont pelloc’h war hent ar kalite, boulc’het dija diwar brastres de-
partamant an douristelezh.

 Ar Stad dre Vinistrerezh an douristelezh, ministrerezh karget eus an ekologiezh, dre Ajañs 
an takadoù mor gwarezet, Park naturel mor an Hirwazh, a sikour an oberoù a ro talvoudegezh 
d’ar gladoù evit reneveziñ ar c’hinnig touristel gant ar spered a ziorren padus. 

 Ar strollegezhioù tiriadel o deus ur perzh a bouez evit ambrougañ an dud a vicher evit 
reneveziñ an aveadurioù 

 Ar C’huzul-rannvro hag ar C’huzul-departamant a ro o ger da sikour an oberoù a ya gant 
palioù ar brastresoù departamant ha rannvro a ziorren touristel, asambles gant an obererien 
all.

 Ar C’huzul-departamant a ro e c’her da sikour oberoù ar park a ya gant brastres departa-
mant a ziorren touristel 

 Poellgor-departamant an touristerezh (CDT) ha poellgor-rannvro an touristerezh (CRT) a 
enframmo ar pourchasoù dindan ar merk “Degemer Park natur rannvroel Arvorig” ma ra gant 
difraeoù a zo dija (labelioù, merkoù..)
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Heñchadur an obererezh 2.4

MESTRONIAÑ AN EMBREGEREZHIOÙ SPORT E-KREIZ AN NATUR

An dud a zo tomm o c’halon ouzh an embregerezhioù natur a blij dezho tiriad Park Arvorig.
Ar pourmenadennoù war-droad ha war-varc’h o deus lakaet sevel hentadoù nevez diwar in-
trudu ar c’humuniezhioù-kumunioù, pe ar broioù touristel, hep ma vefe bet atav ar panelle-
rezh hag ar rouedad hentoù da glotañ an eil gant egile. Gwechall e veze chaseet ha pesketaet 
war ar Menez-C’homm ha war Menez-Are, bremañ e vez ouzhpenn c’hoariet gant maleten-
noù-nij hag an nij dieub. Al lec’hioù-se a vez implijet muioc’h-mui evit kirri ha motoioù dudi, 
setu perak eo bet goulennet gant ar Park asambles ha Dour ha stêrioù Breizh e vefe bevennet 
o mont-ha-dont war lec’hiad rummet Menez-Are.
En desped d’ar c’hlemmoù kaset dirak al lez-varn gant ar Park ha gant ar c’hevredigezhioù 
naturour niver ar c’hirri ha motoioù ne ra nemet kreskiñ. Bremañ e vez ouzhpenn pourmena-
dennoù hiniennoù pe strolladoù war kwadoù ha kirri o 4 rod-sachañ. War ar mor pe an abe-
rioù e vez bremañ skouterioù mor. Kavet ‘vez ivez war an tiriad darvoudoù brudet evit mont 
war-droad da bourmen (Tro Menez Are) da redek (Finist ‘rail, les Foulées de Brasparts) war velo 
(Roc’h des Monts d’Arrée, les printanières de Plounéour) hag all...
Darvoudoù ‘zo, zo bet brudet e penn-kentañ gant ar Park peogwir ne oa ket tud a-walc’h 
evit ma vefent dañjerus evit an endro. Bremañ eo techet an dud da vont an holl asambles e 
lec’hioù breskañ hag e mareoù diaesañ evit al loened (al lodenn vras deus al lec’hioù-se ‘zo 
bet rummet e rouedad lec’hioù Natura 2000). Ar park a rank frammañ ar bodadegoù-se.
Ma ‘z eo bet brudet an abadennoù sport diavaez gant ar Parkpoent zo bet, e rank bremañ 
mestroniañ o diorren.

 Ar Park a ro e c’her :

 da dermeniñ ur rouedad hentadoù kempoell evit bale war-droad ha mont war VTT war e di-
riad, asambles gant ar C’huzul-departamant, ar c’humunioù, ar c’humuniezhioù-kumunioù, 
ar broioù touristel, ha poellgor-departamant kevredigezh c’hall ar baleadennoù war-droad 
(CDFFR) 

iwar e diriad, dont da vezañ kendivizer brientek ar C’huzul-departamant evit kas da benn ar 
PDIPR (brastres departamant an hentadoù pourmen ha bale), o klotañ gant Brastres departa-
mant ar baleadennoù evit ma vefe strishaet roudoù an dud war an hentadoù termenet evit 
dizoleiñ ar glad.
Savet eo vo gant ar Park kartennoù war urzhiataer a dreso an troiadoù dre ar munud hervez o 
breskder. Ar Park a dermen gant ar C’huzul-departamant roll al labourioù da vezañ graet gant 
pep merour. Taolet e vo evezh dreist-holl war an inizi, an aodoù ha takadoù bresk all a ranker 
gwareziñ da vezañ darempredet re (baleerien, marc’hoù-houarn, kezeg, kirri)…
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ibrudañ ar prizachañ teknikel graet gant ar Park diwar-benn ar sportoù diavaz hag o skog 
war an endro, peseurt kempenn en argrec’h deus an darvoudoù a c’hell bezañ graet gant an 
aozerien a-raok ma vefe goulennet o aotre digant ar prefeti. Muioc’h-mui a gartennoù diwar-
benn mareoù ar bloaz hag al loened ha “rolloù ar c’hargoù evit aozerien” 27 darvoudoù sportoù 
diavaez ar-droad war varc’h, VTT) a vez graet gant ar Park.

 p kuzuliañ ar c’humunioù pa vezont oc’h aozañ o diferadoù-kêr evit reolenniñ mont-ha-
dont ar c’hirri war an tachennadoù breskañ e-keñver ar plant hag al loened. 

 kenurzhiañ an darvoudoù sport aozet war e diriad 

 krouiñ binvioù evit kelaouiñ ha kizidikaat ar re a ra sport e kreiz an natur28 ha kavout kevre-
digezhioù da adkas ar c’heleier.

 p kenderc’hel e gefridi kempenn ha balizennañ an troiadoù bale dindan al label PDIPR. 
Ar gwenodennoù-bale hir (GR) a vo balizennet gant Poellgor-departamant kevread gall ar 
baleadennoù war-droad ( CDFFR)

iledanaat ar c’henlabour29 gant ajañs an takadoù mor gwarezet ha Park naturel mor an 
Hirwazh evit diorren poellek an obererezhioù merdeiñ dudi hep direnkañ an ekoreizhiadoù 
mor

 ar Park a gemer perzh :

 p  evit krouiñ ur brastres panellerezh an aveadurioù touristel 30 evit heñchañ ar weladen-
nerien ha gwareziñ an takadoù bresk 31. Graet ‘vo asambles gant ar C’huzul-departamant ha 
renerezh-departamant an aveiñ (DDE)

p kempenn (panellerezh kempoell, hanterouriñ war ar glad) evit reiñ talvoudegezh d’al 
lec’hioù a sach an douristed evit ma c’helfent dizoleiñ glad ar vro en un doare doujus.

27 Ober n°10 Brastres rannvroel ar glad naturel hag ar vevliesseurted e Breizh : “ penaos lakaat war wel stummoù 
gouarn a raio gant ar glad naturel”.

28 Brastres rannvroel ar glad naturel hag ar vevliesseurted e Breizh : ober n°12 : sevel oberoù kizidikaat an dud a ra 
sport  e-kreiz an natur.

29 Dave mellad 6 dekred an 28 a viz Gwengolo 2007.

30 Brastres rannvroel ar glad naturel hag ar vevliesseurted e Breizh : ober n°13 “sevel ur strategiezh vrudañ”.

31 Gourc’hemennoù 1”Lakaat war-wel tachennadoù gwarezet e diriad” ha 10 “gwareziñ ha talvoudekaat ar glad natu-
rel ha sevenadurel dre hag evit an douristelezh” Karta europat an douristelezh padus.



119

 E memes poent, ar strategiezh oberoù-mañ a rank bezañ skoazellet gant ar Stad a ro he ger da 
• c’houlenn e ali digant ar Park ha goude ober hervez an alioù evit an nep darvoud diskleriet 
aozet e-kreiz an natur;
• aozañ emvodoù bloaz e framm kenurzhiañ polis al lec’hiadoù evit termeniñ niver an dud o 
taremprediñ al lec’hiadoù hag ivez niver ar c’hefl uskerioù war vor pe en aberioù.

 Ar C’huzul-departamant a ro e c’her en anv e varregezhioù evit aozañ an troioù-bale hag an 
obererezhioù e-kreiz an natur war an departamant :

• da sevel emvodoù kendoniañ etre oberourien an dudioù natur ha mererien an tachennadoù 
naturel evit ma vefe pleustret war ar c’henvevañ, ar c’hen implij, ar gwareziñ, an talvoudekaat 
war an tachennadoù o sevel emglevioù gant ar Park ha kevreadoù implijerien;
• lakaat stummañ sternerien hag aozerien abadennoù sportoù natur koulz ha stummerien ar 
poellgorioù sport departamant gant an dud a vicher war deskadurezh an Endro.
• Goulenn e ali digant ar Park evit an nep goulenn arc’hantaouiñ evit an terkañ, balizennañ pe 
kempenn an hentadoù bale war ar Park, evit lakaat ar raktresoù da glotañ gant palioù gware-
ziñ ar metoù naturel hag an dedenn touristel;
• roet ‘vo ar yalc’hadoù ma vez doujet ouzh roll ar c’hargoù a ra gant pennaennoù an diorren 
padus 

 Ar C’huzul-rannvro a ambroug oberoù Park Arvorig dre zanvez ha kuzulioù a vez e Kuzul-
rannvro prizachañ an danvez e Breizh

 Ar c’humunioù izili ha strollegezhioù kumunioù o deus barregezhioù war an douristelezh 
a ro o ger da

• kemer an diferadoù-kêr ret evit bevenniñ mont-ha-dont ar c’hirri ha motoioù evit an dudi 
war tachennadoù bresk o c’houlenn e ali digant ar Park;
• evel ma z’eo bet termenet e brastres departamant an hentadoù pourmen ha bale (PDIPR) 
goulenn da gentañ e ali digant ar Park araok krouiñ hentadoù bale nevez ;
• termeniñ ha staliañ ur panellerezh unvan diabarzh framm brastres departamant an henta-
doù pourmen ha bale (PDIPR).
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Heñchañ an obererezh 2.5

BROUDAÑ AN EMBREGEREZHIOÙ DA VEZAÑ SKOUERIUS

Tiriad rummet ar Park daoust dezhañ bezañ kaout ur glad dibar ha bresk a zo ivez ul lec’h gant 
tud o chom hag o labourat ennañ.
Ar c’humunioù war-ar-maez o deus aon da dreiñ e kouskvaoù ar c’hêrioù brasoc’h peogwir an 
dud a labour e Brest, Kemper, Montroulez pe e takadoù labourerezh oc’h en em astenn a-hed an 
hentoù tizh war skouer Kastellin/Pont-ar-Veuzenn/Pleiben ha Karaez.

Ar garta gent he doa lakaet a-gostez an emellout gant an embregerezhioù greantel pe artizanel, 
o sammañ ar c’humuniezhioù-kumunioù, ar c’humunioù, ar c’hambroù koñsulel gant atebegezh 
o diorren.  Met ar Park o klask kempoell ar politikerezhioù diorren war e diriad a rank plediñ gant 
an embregerezhioù, lakaat anezho da gompren palioù ar garta evel gwarez an danvez war hir-
dermen, lec’hiadur an obererezhioù ‘barzh ar vro, ar c’hempouez tiriadel, kenliammañ tud kêr ha 
tud a-ziwar ar maez, tud diabarzh ha tud diavaez an tiriad, ar re yaouank hag ar re gozh. 
Ar Park n’en deus ket a c’halvidigezh kemer plas ar strollegezhioù pe aozadurioù karget eus an 
diorren ekonomikel, met kentoc’h labourat ganto evit gwellaat krouiñ ar werzh ouzhpennet war 
an tiriad ha war ar memes tro kenderc’hel hep ehan da enklask dreisted kalite an endro.
Derc’hel ha degemer an obererezhioù ekonomikel a zo a-bouez bras evit an tiriad. Ar Park a rank 
ober e lodenn hag e klasko labourat dreist-holl war an doare da dreuzkas ha da grouiñ obere-
rezhioù ekonomikel stag ouzh al labour-douar hag an douristelezh (s.o. heñchadurioù 2.1 ha 2.3) 
a glot gant palioù ar garta. Ouzhpenn mirout labourioù e rank ar Park gwareziñ an tiriad da vont 
da goll ha war ar memes tro derc’hel gweledvaoù dibar. 

Evit ar pezh a sell ouzh kempenn ar mengleuzioù e selloù a-dost ouzh raktresoù adkempenn o 
c’houlenn diganto adkrouiñ metoù gant gweledvaoù naturel. Teurel a raio evezh e vo suraet an 
tal benañ ha kempennet e ardremez ar buanañ-posupl.

 Ar Park a ro e c’her da : 

iren ar strategiezh evit reiñ ar merk Park naturel Rannvro Arvorig d’ar produioù hag ar che-
met a ro sked d’ar glad naturel ha sevenadurel war an tiriad hag a zo bet produet o toujañ 
ouzh an diorren gouzañvus. 
Roet e vo ar merk hervez rolloù ar c’hargoù savet gant kevread ar Parkeier naturel rannvro 
(s.o. heñchadurioù 2.1, 2.3 hag ahel 3). Ar c’hriterioù evit bezañ labelaet a vo divizet gant an 
oberourien rekis. Brudet ‘vo ar produioù labelaet gant ar Park. Ar merk a grogo da gentañ gant 
produioù deus fi lierenn ar maen glas abalamour d’al liamm a zo gant ar savadurioù a galite 
ha gant ar gweledvaoù.
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isikour an embregerezhioù a-du da zigeriñ o labouradegoù produiñ evit reiñ sked d’o chemet

isevel prizioù (ekotrofeoù) evit gopradennañ strivoù an embregerezhioù a labour o toujañ 
ouzh an endro (digresk skogoù an obererezh war an endro hag an dud, poellekat ar pourvez gant 
danvezioù krai, mererezh ar produioù pa vezont lastez.....) Brudet e vo al loreidi gant ar Park e 
saloñsoù rannvroel, broadel koulz hag e-barzh konkourioù etre ar Parkeier. 

ibroudañ ar c’humunioù hag ar c’humuniezhioù-kumunioù da enframmañ en o rolloù ar c’har-
goù kriterioù dibab evit bezañ pizh war an danvezioù, ekobilañs ar produioù, eus ar produerezh 
d’al lastez, bezañ pizh war an treuzdougen.

 Ar Park a gemer perzh evit :

ibrudañ embregerezhioù an tiriad a ren o labour o teurel evezh ouzh an endro : embregerezhioù 
a ekosavadurioù fi lierennoù nevez a zeu war-wel hag a zegas a labour e tachenn an Endro.  

iasambles gant ar c’humuniezhioù-kumunioù ren ur preder e takadoù labourerezh diwar-benn 
penaos implijout en un doare poellek an douaroù, an danvezioù, an energiezhioù, derc’hel kont 
deus ar gweledva, hentadoù pourvezañ, hag all.
Penaos lakaat an embregerezhioù da gemer perzh e “Bretagne Qualiparc”. 
Ar Park a glask asambles gant ar c’hambroù koñsulel kenergiezhioù etre an embregerezhioù a 
zo war an hevelep takad labourerezh evit krouiñ strolladoù goprerien., mererezh boutin an ener-
giezh, al lastez pe an treuzdougen.

iambroug ar re a gas war-raok an danvezioù lec’hel. Kemer a raio perzh d’ar savennoù a intrudu 
lec’hel (PFIL) evit degas : 

• e anaoudegezh war an oberourien lec’hel ‘benn ledanaat ar rouedad,
• e sikour evit sevel teuliadoù,
• sikour arc’hantaouiñ diwar programmoù resis pe o vont da glask arc’hant digant ar mesene-
rezh,
• sikour stummañ ar re o deus raktresoù, 
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• sikour korvoerien ar mengleuzioù greantel kaolin pe c’hreunennoù pa rankont goulenn an aotre 
evit digeriñ ur vengleuz, ledanaat pe reneveziñ o aotre.
• sevel muzulioù - kempouezañ diouzh ar skogoù ha skodoù an tiriad (resteurel ar metoù naturel, 
annezidi loened, gweledvaoù..)
• termeniñ gant ar Stad doare ha steuñviñ cheñchamant obererezh ar mengleuzioù. 

 ar Stad a ro e he ger da :
• degas sikour e servijoù evit prizachañ dreis holl renerezh-rannvro ar greanterezh, an enklaske-
rezh hag an endro a sikour ar Park hag ar strollegezhioù da sevel rolloù ar c’hargoù. Kemer a raio 
perzh d’ar strolladoù labour ha d’ar jurioù aozet gant ar Park.
• p ober gant ar palioù gwareziñ ar metoù naturel hag ar gweledvaoù, dreist-holl an tachenna-
doù a vevliesseurted ha gweledvaoù dibar termenet e brastres departamant ar mengleuzioù.
• aesaat korvoiñ en-dro mengleuzioù a labour war danvezioù lec’hel, mein glas, mein greun ..
• goulenn e ali digant ar Park bep gwech ma vez goulennet an aotre digeriñ pe adkorvoiñ war 
an tiriad diwar ar studiadenn skog endroel pe gemenn Natura 2000, an heñchadurioù gwareziñ, 
diorren termenet er garta.
• enframmañ ar Park da gemer perzh e poellgorioù-sturiañ a ra war-dro ar mengleuzioù.

 ar C’huzul-rannvro a ro e c’her da sikour intruduioù ar Park war dachenn enklask dreisted 
endroel ha da vrudañ an embregerezhioù gounezet ganto an ekotrofeoù.

 ar C’huzul-departamant a ro e c’her da sikour da gentañ an intruduioù ekonomikel skouer ha 
da ambroug ar raktresoù gant pennaennoù an diorren padus. 

 ar c’humuniezhioù-kumunioù, kumuniezh tolpad-kêrioù hag ar c’humunioù, oberourien 
lec’hel pennañ evit an degemer hag an diorren ekonomikel zo kenlabourerien dre ret evit ar 
strategiezh-mañ, setu perak e roont o c’her da :
• goulenn digant ar park dielfennañ ar raktresoù ekonomikel en argrec’h evit lakaat tremen da 
gentañ ar palioù a wareziñ, talvoudekaat en un doare padus an danvezioù hag ar gweledvaoù 
• adkas an titouroù diwar-benn paouezidigezhioù an embregerezhioù
• diorren al labour war-du difraeoù evel “Bretagne Qualiparc”
• bevenniñ krouiñ takadoù labourerezh evit leuniañ kentoc’h an takadoù ‘zo dija evit kenloden-
niñ ar c’houstoù mont-en-dro (ar rouedadoù) hag an difraeoù loc’het diwar-benn ar galite.
• adkas ha brudañ an difraeoù evel “merk ar Park” hag an “ekotrofeoù” war-du an embregerien. 
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Heñchadur an obererezh 2.6

STOURM AMAÑ A-ENEP ABEGOÙ HAG EFEDOÙ TOMMADUR AN HIN

Evit kaout ur respont amañ da gudenn vras kemm an hin, e fell d’ar Park gourskarat kudennadu-
rioù lec’hel ha bedel o kemer diarbennoù a glot gant e diriad gant tri fal pennañ :
• arboellañ an energiezh,
• diorren energiezhioù nevezus,
• teurel evezh e vefe dalc’het o c’harg a lonkelloù karbon evit ul lodenn eus ekosistemoù an tiriad 
(lannegoù, taouarc’hegoù, pradegoù gleborek, koadegoù).
Evit tizhout ar palioù, e kinnig ar Park sellet ouzh an energiezh war an tiriad, espern an ener-
giezhoù ha brudañ an energiezhioù nevezus gant ur pal a ziorren lec’hel. Diorroet e vo gant ar 
Park oberoù skouer evit klask diskoulmoù pizh hag emren war an inizi. Evit merañ e savadurioù 
e vo ivez ekoatebek.

 Kemer a ra an engouestl da :

imerañ an energiezh war an tiriad hag a vo diazezet war bilañs beveziñ an energiezhioù war an 
tiriad gant ur briziadenn deus produerezh ar CO2 ha deus an espern a c’hell bezañ graet ‘benn
sevel ur steuñvenn oberoù da vezañ implijet gant mistri an oberiadur publik evit broudañ ar 
strollegezhioù da espern an energiezhioù, 
• skignañ doareoù d’ober a espern an energiezhioù,
• ober war-dro ar fi lierenn koad da zeviñ  peogwir eo stag ouzh an ardremez hag e giz-se e vez  
un abeg ekonomikel d’al labour kempenn ha dic’harzhañ ar girzhier ha da restachoù an diskara-
durezh gwez. 

ibezañ ur strollegezh skouer evit mererezh an arc’hant publik ha doujus ouzh an endro. 
• Al labour kentañ a vo emskiantañ an dilennidi hag an implijidi ha displegañ dezho petra eo an 
diorren padus.
• Digreskiñ ar beveziñ dour mat da evañ, tredan, tommerezh, paper, hag all e savadurioù meret 
gant ar Park goude bezañ graet diagnostikoù diwar-benn efedusted an energiezh ha dre lakaat 
prenañ produioù ha servijoù gant nebeut a skogoù war an endro.
• O tiorren raktresoù boutin evit tommañ gant plaketennoù koad hag ur rouedad tommder.

ilakaat anat ar c’hemmoù geomorfologek ha bevlogek hag ar riskloù stag ouzh obererezhioù 
mab-den.
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 Ar Park a gemer perzh : 

ievit aozañ ur fi lierenn lec’hel pourvezañ gant plaketennoù koad diwar preder ar strollad “koad 
energiezhioù Menez-Are” 
• dre ziorren lec’hel programm “bilañs garzhaouegerezh” Kambr al labour-douar,
• diorren gant Ofi s broadel ar C’hoadeier ha Kreizenn-rannvro ar perc’hennañ koadoù (CRPF) evit 
kinnig restachoù koad diwar c’hoadegoù,

ibroudañ asambles gant kevredigezh Inizi ar C’huzh-Heol raktresoù evit merañ an energiezhoù 
en un doare pizh hag arnodiñ raktresoù war an inizi evit bezañ emren diwar-benn :
• daspugn an dour da evañ, 
• diholennañ dour ar mor, 
• tretañ al lastez, 
• produiñ energiezhioù,
• an doareoù treuzdougen ;

i mont war hent raktresoù diazezet war energiezhioù an avel, dreist-holl pa vez steuñven-
noù diorren energiezh diwar an avel gant ar strollegezhioù barrek evit divizout. Ar raktresoù 
tourioù-avel tredanerezh hir-tre hag ar parkeier heoliañ a vo graet en diavaez eus an “takadoù 
a vevliesseurted ha gweledvaoù dispar “ meneget e steuñvenn-stur ar Park. En diavaez, e vint 
lakaet da glotañ gant erbedadennoù karta ar gweledvaoù hag ar savouriezh (pa vo savet).

 Ar Stad a bromet :

ibezañ ur skouer evit dismantrañ kreizenn nukleel Brenniliz e Frañs hag er bed. 
Evit kaout muioc’h a surentez hag evit skignañ ar c’heleier, ar Stad a bermeto d’ar Park heuliañ al 
labour dismantrañ a vo graet gant Pennadurezh ar Surentez Nukleel (ASN) dre 
• kas d’ar Park teuliadoù ensellerezh graet gant Pennadurezh ar Surentez Nukleel (ASN),
• lakaat ar Park da gemer perzh e bodad lec’hel evit kelaouiñ (CLI) a gemero plas an arsellva war 
an dismantrañ,
• kenlabour kuzul skiantel ar Park evit heuliañ ar metoù dourel e kibell Brenniliz.
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 Goulenn e ali digant ar Park en argrec’h eus ar raktresoù tourioù-avel :

• pa vez studiet an takadoù diorren avelel (ZDE) 
• pa vez fi ziet an aotre sevel 

  nac’hañ aotre evit nep tour-aveldredanerezh hir-tre war an “takadoù a vevliesseurted hag ar 
gweledvaoù dibar” meneget e steuñvenn-stur ar Park ; 

  goulenn digant Ajañs an endro ha mestroniañ ar gremm (ADEME) sikour ar Park pa vez o 
kuzuliañ hag o prizachañ ;

  kemer perzh dre Ajañs an endro ha mestroniañ ar gremm (ADEME) d’an oberoù arnodiñ renet 
gant ar Park evit espern an energiezhoù ha war dachenn an energiezhioù nevezus, da gentañ 
war an inizi.

 Ar C’huzul-rannvro a ro e c’her da ambroug al labourioù kempenn ha terkañ kinniget gant 
ar Park evit kas da benn Brastres energiezh evit Breizh dreist-holl ar raktresoù tommerezhioù 
koad.

 Ar C’huzul-departamant a ro e c’her da :
• sikour arc’hantaouiñ ar raktresoù e framm e Agenda 21, pa c’heller degemer anezho ‘barzh pro-
grammoù departamant ha sikour pourvezañ ar fi lierenn “koad-energiezh” oc’h implij ar c’hoataj 
diwar an dic’harzhañ a-hed an hentoù departamant;
• e kemerfe ar Park perzh e bodad lec’hel evit kelaouiñ (CLI) savet evit ober war-dro dismantrañ. 
Kreizenn nukleel Brenniliz.

 Ar c’humunioù hag ar c’humuniezhioù-kumunioù a ro o ger da :
• koñseviñ raktresoù ekoatebeg gant ar Park
• diorren linennoù treuzdougen boutin war zouaroù etrekumunel ‘benn klokañ ar rouedad de-
partamant war ar maez.
• skoazellañ ar raktresoù war o douaroù
• adkas ar c’heleier diwar-benn ar raktresoù, an abadennoù diskouez hag all. 

 War ar memes poent e vo kresket ar c’henlabour gant an ajañsoù lec’hel evit an energiezh 
(Heol, Energ’ence, Alecob) hag ar Rouedad Intruduioù hag Oberoù Hin Penn ar Bed (RIAC 29), 
Aile.
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Heñchadur an obererezh 3.1

AMBROUG AR RAKTRESOÙ EVIT REIÑ TALVOUDEGEZH D’AR GLAD

Pinvidigezh ar glad sevenadurel zo bet lakaet war-wel a-hed ar studiadennoù zo bet kaset 
da benn abaoe krouidigezh ar park, gant aozadurioù evel kreizenn an enklaskoù breizhek ha 
keltiek (C.R.B.C.), arnodvaoù pe gevreadoù arnodvaoù skol-veur Breizh-Izel (U.B.O.) ha renabl 
hollek ar glad sevenadurel Rannvro Breizh. Sterva ar glad sevenadurel ne ra nemet kreskiñ. 
Goude bezañ bet anavezet ar glad war ar maez, ar glad greantel, nevez zo eo bet diwanet 
glad ar mor o vezañ studiet gant arnodva CNRS Geomer (ensavadur skol-veur europat war 
ar mor (IUEM). An tourioù-tan, ar porzhioù arbennik, isframmoù ar c’hoñvers danvezioù mor, 
koc’huioù-pesked, kêriadennoù pesketaerien, listri, micherioù ha teknikoù (merdeiñ, lestr-
saverezh, mekanikoù pesketa), relegoù danvorel...meur a dra a ya d’ober istor, identelezh ha 
brud ar Park. Fellout a ra d’ar Park renabliñ, dastum ar sammad gouiziegezhioù  diwar-benn 
ar gladoù sevenadurel liesseurt ken pinvidik ha bresk evit ambroug preder ar c’humunioù 
war ar glad, o c’huzuliañ pa vez da zibab, da wareziñ, da reneveziñ pe doareoù all da zegas 
talvoudegezh d’o glad.
Fellout a ra d’ar Park bezañ an hanterour o vrudañ savboentoù ar c’humunioù ha re an en-
savadurioù sevenadurel gant ar pal kemmañ an doareoù da zisplegañ ar glad ha dreist-holl 
an doare da welet glad ar mor. Evit-se e vo kinniget d’ar c’humunioù ober gant ijinouriezh 
sevenadurel ar Park evit dielfennañ ha sevel raktresoù. Ar Park a gemero perzh e labour kas 
da benn ar raktresoù. 

 Ar Park a ro e c’her da :

iziorren kefridioù kelaouiñ, stummañ ha kuzuliañ en o difraeoù talvoudekaat ar glad, koulz 
evit ar preder hag an ober. Ar park a sikouro ar c’humunioù da sevel diskouezadegoù bale 
pedagogel a sacho war evezh an dud hag a bledo gant kefridioù ar Park (temoù diwar-benn 
ar gweledvaoù, ar plant, al loened, an energiezhoù, an dour, al labour-douar, ar c’hêraozañ, ar 
savouriezh, hag all...) ;

iskoazellañ an teuliadoù loc’het evel raktres mirdi e semafor Molenez a vo dizoloet ennañ 
an arouezvaoù hag enezeg Molenez gant ar pal kenliammañ anezho gant mirdioù Eusa, pe 
c’hoazh teuliad an Tour Vauban enskrivet e glad bedel an Unesco.
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 Ar Park a gemer perzh :

ievit brudañ disoc’hoù renabloù gant ar c’humunioù. 
Evit pezh a sell ouzh glad ar mor, e vo studiet penaos krouiñ al label “porzhig ar glad mor. Bez’ 
e c’hellfe servij un difrae-skouer evit labelaat elfennoù all eus ar glad. Kenlabouret ‘vo gant 
Park naturel mor an Hirwazh evit kudennadurioù ar glad mor.

 Ar Stad a bromet da :

• zegas sikour ar renerezh-rannvro an aferioù sevenadurel (DRAC) e Breizh evit prizachañ ar 
glad hag o skoazell skiantel evit an ijinañ mirdiouriezh 
• skoazellañ pep tra graet asambles gant Park naturel mor an Hirwazh.

 Ar C’huzul-rannvro a bromet da genstagañ ar Park ouzh al labour renabliñ ha da skoazellañ 
an oberoù diwarno evit reiñ talvoudegezh d’ar glad renablet.

 Ar C’huzul-departamant a studio gant ar Park talvoudegezh an oberoù ha penaos kas 
anezho da benn.

 Ar C’humunioù a ro o ger da gelaouiñ ar Park diwar-benn o freder a denn ouzh mirout ha 
reiñ talvoudegezh d’ar glad en argrec’h da bep teuliad

 Ar Park a genlabouro gant an holl aozadurioù ret.



132

Heñchañ an obererezh 3.2

RENEVEZIÑ AR C’HINNIG, HA KRESKIÑ KEFRIDIOÙ AN AVEADURIOÙ DEGEMER WAR AR 
PARK

Ur marc’h blein eo bet ar Park evit mirdiouriezh ar glad war-ar-maez o c’houzout eo bet ijinet 
meizad an ekomirdi war enez Eusa. 
Asambles gant Kuzul-departamant Penn-ar-Bed en deus kaset en-dro ur politikerezh obe-
riant evit krouiñ aveadurioù sevenadurel hag aveadurioù degemer gant palioù pedagogel pe 
douristel. Tiriad ar Park a zo ennañ ur rouedad stank gant un ugent bennak a aveadur stag 
ouzh istor ar Park hag o deus da bal lakaat dizoleiñ istor an tiriad dre o liesseurted.
• 10 mirdi, 4 anezho “Mirdi Frañs” gant dastumadegoù diskouezet d’an dud,
• 5 kreizenn displegañ pe a sevenadur skiantel ha teknikelel a zo o c’hefridi skignañ dre zis-
kouezadegoù pad pe verrbad koulz hag abadennoù a bep seurt, ar ouiziegezh diwar-benn 
temoù a-denn ouzh an tiriad evel ar vein, an dour, al loened, ar plant, mirva ar gouennoù izel 
o niver (RFE).
• 4 c’hreizenn lojañ ha dizoleiñ war ar maez, en inizi ha war an aod,
• 1 greizenn gwerzhañ an artizanerezh arzel.
Meret ‘vez war-eeun gant ar Park ekomirdi an Nioù ha Mirdi an Tourioù-Tan hag ar Balizen-
noù, o deus o daou ar statud a “Mirdi Frañs”. Merañ a ra ivez domani Menez-Meur (Mirva ar 
gouennoù izel o niver), perc’hennet gant ar C’huzul-departamant.
An tiez all (mirdioù, kreizennoù displegañ, lojañ, dizoleiñ) a zo kaset en-dro ha meret gant 
kevredigezhioù ha kumunioù.

Dre ma ya war goshaat an aveadurioù e ranker termeniñ ha nevesaat ar servijoù kinniget d’an 
dud evit klotañ ouzh c’hoantoù ar weladennerien. Ar Park a rank skoazellañ an aveadurioù o 
vezañ aketus e kemerfe perzh an annezidi, mennozh diazez an ekomirdioù, hag a zo un doare 
pennañ a genbreder war an diorren.
O heuliañ ar spered bleinañ diorroet gant Georges-Henri Rivière, o lakaat keñver-ha-keñver 
doareoù-arnodiñ all e broioù pell evit displegañ ar glad e klasko ar Park prederiañ war an 
darempred etre an dud hag o gweledvaoù ha perzh ar gweledvaoù, eienennoù awen evit 
krouiñ.

A-bouez-bras eo an aveadurioù-mañ evit aozañ an degemer war an tiriad ha lakaat da dal-
vezout Steuñvenn-rannvro ha departamant an douristelezh. Unan deus labour ar Park a vo, 
degas startijenn asambles gant poellgor-departamant an touristerezh (CDT) ha poellgor-ran-
nvro an touristerezh (CRT) evit kenrouedañ an aveadurioù dre ar c’huzuliatañ, ar brudañ, oc’h 
sevel abadennoù ha darvoudoù boutin o c’houlenn digant ar verourien kaout ul live uhel evit 
an danvez ha kalite endroel.
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 Ar Park a bromet :

i p sevel pe sikour raktresoù skiantel ha sevenadurel evit an aveadurioù o teurel evezh d’ar 
re a zo “Mirdioù Frañs” ha da re a zo meret gantañ war-eeun.

i p sevel ur brastres skiantel ha sevenadurel (PSC) evit Mirdi an Tourioù-Tan hag ar Balizen-
noù e liamm gant renerezh Mirdioù E Frañs a vo ennañ 
• ur raktres astenn a servijo da staliañ ul lodenn deus ar mirdi gouestlet d’an henoniezh dan-
vorel,
• ur greizenn danvez etrevroadel war an Tourioù-tan hag an heñchadur mor (degemer an 
enklaskerien, dastum ha skignañ an titouroù war Internet...)

i krouiñ ur mirlec’h a bermetfe da c’hrignoliañ dastumadegoù Ekomirdi Menez-Are a rank 
merañ. Mirdioù all a c’hellfe implij ar mirlec’h ma c’houlennont ober. War enez Eusa e vo 
klasket arnodiñ “mirout du-mañ” a zo un doare da amplegañ ha dedennañ an dud ha kaout 
titouroù. Loc’het e Eusa e c’hellfe bezañ arnodet e kumunioù all goude. 

i loc’hañ ur politikerezh a hanterouriezh sevenadurel war-du kevredigoù an tri mirdi meret 
gant ar Park (s.o. heñchañ an obererezh 3) ha reneveziñ domani Menez-Meur evit ma teufe 
ul lec’h skouer evit an enklaskoù, an arnodiñ, ar sevenadur, hag eskemmoù (S.o. heñchañ an 
obererezh 2.1 ha 4.1). War an domani-mañ e vo talvoudekaet ar gouennoù loened izel o niver 
evit ledanaat an degemer war-du kevredigoù bresk o vrudañ an darempred etre an natur hag 
an dud nammet.

 Ar Stad a gemer an engouestl da sikour sevel ar brastresoù skiantel ha sevenadurel e “Mir-
dioù Frañs” (renerezh Mirdioù Frañs, renerezh-rannvro an aferioù sevenadurel (DRAC), Deska-
durezh Stad, ministrerezh an aveiñ evit mirdi an Tourioù-Tan hag ar Balizennoù).
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 Ar strollegezhioù lec’hel a gemer an engouestl da ambroug ar Park a-hed e strategiezh :

• ar C’huzul-departamant a studio gant ar Park penaos e c’hellfe kemer dindan e veli mirerezh 
ar mirdioù koulz hag o reneveziñ.
• ar C’huzul-rannvro dre sikour arc’hantaouiñ ar studiadennoù greadusted ha labourioù kem-
penn ar rouedad mirdioù,
• ar c’humunioù dre brestiñ salioù ha tiez ha dre sikour aveel ha brudañ an diskouezadegoù 
ha darvoudoù.

 Poellgor-departamant an touristerezh a genlabour evit talvoudegezh

 Ar c’hevredigezhioù a vez meret ganto ar mirdioù a bromet kaout un emglev (diazezet war 
rolloù ar c’hargoù) gant ar Park.
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Heñchañ an obererezh 3.3

LOC’HAÑ UR GEFRIDI A HANTEROURIEZH 
AR GLADOÙ ETRE NATUR HA SEVENADUR

Galvidigezh pedagogel ha deskadurel a zo diazez kefridioù ur Park naturel Rannvro hag han-
terouriezh ar glad a zo un doare da lakaat da gompren ar gladoù naturel, sevenadurel an 
tiriad davet an holl gevredigoù ouzhpenn ar skolioù a ya d’ober kard ar c’hevredig o tarem-
prediñ mirdioù ar Park.
Hiziv hanterouriezh ar glad a zo ur gefridi dre-ret eus ar mirdioù e Frañs. 
Pal ar garta nevez a zo kreñvaat galvidigezh pedagogel ar mirdioù o tigeriñ anezho war-du 
darvoudoù hag oberoù kaset en-dro gant ar Park, koulz ha lec’hioù all evit diorren eno aba-
dennoù dizoleiñ ar glad. 

p Oberoù hanterouriezh resis war ar gweledvaoù a bermetfe d’an holl gevredigoù da zizo-
leiñ pe addizoleiñ ar Park (skouerioù : mengleuzioù artizanel mein-glas ha mein Kersanton, 
troiadoù displegañ ar gweledvaoù o loc’hañ diouzh Tuchenn Sant Mikael). Emskiantekaat an 
dud (gweladennerien hag annezidi) dezho d’en em santout atebeg deus mirouriezh ar glad. 
An hanterouriezh he deus da bal lakaat an dud da gaout muioc’h a zoujañs ouzh ar glad.
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 Ar Park a gemer an engouestl :

 da wellaat gant e genlabourerien, an degemer hervez ar c’hevredigoù e mirdioù meret 
gantañ,
• o tielfennañ ar seurt kevredigoù hag o c’hoantoù, klask ivez kevredigoù nevez
• stummañ ar c’hopridi war ar bedagogiezh, teknologiezhioù ar c’helaouiñ hag ar c’hehentiñ, 
evit degemer gwelloc’h,war al labour-leurenniañ hag all...
• produiñ ha skignañ binvioù pedagogel liammet ouzh darvoudoù hag abadennoù a vez 
‘barzh ar mirdioù (c’hoarioù, levrigoù, malizennigoù pedagogel, klev-heñcherien...) 

isevel roll ar c’hargoù a vo asantet gant Kevread ar PNR evit termeniñ penaos reiñ al label 
“Degemer Park Naturel Rannvro Arvorig” d’an aveadurioù pedagogel.

ikevreañ ur rouedad animatourien diavaez ha “tud varrek”(kelennerien, enklaskerien, stu-
dierien, izili ar c’hevredigezhioù, komedianed, arzourien...) a gemero perzh en abadennoù bu-
heziñ kinniget gant tiez ha mirdioù ar Park ha stummañ anezho ma ‘z eo ret evit treiñ anezho 
da gannadourien war ar Park. 

 Ar Park a gemer perzh :

ievit lakaat kempoell kalite an degemer en tiez ha mirdioù meret gant ar c’hevredigezhioù : 
stummañ ar c’hopridi, kinnig a ra e garta c’hrafek da rouedad an aveadurioù hag all...; 

isevel ha brudañ, asambles gant ar c’hevredigezhioù, troiadoù displegañ oc’h implij an tek-
nologiezhioù nevez. 
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 Ar Stad a gemer an engouestl da zegas sikour e servijoù evit sevel danvez pedagogel ar 
pourchasoù ha reiñ brud vat dezho :

• renerezh Mirdioù Frañs/renerezh-rannvro an aferioù sevenadurel (DRAC) evit ar mirdioù, 
• an Deskadurezh-Stad/Ensellerezh Akademiezh ha renerezh yaouankiz ha sportoù evit sikour 
koñseviñ ha kadarnaat ar binvioù pedagogel. 

 Ar strollegezhioù tiriadel a skoazello :

• ar C’huzul-rannvro a raio brud vat da “Virdioù Frañs”,
• ar C’huzul-departamant a skoazello kefridi war hanterouriezh ar gladoù,
• ar c’humunioù ha kumuniezhoù-kumunioù evit gwellaat ar pourchasoù degemer en avea-
durioù dindan o beli.

 Meur a geveler all a zo da gavout pe da ziorren, dreist-holl evit labourat gant animatourien 
deus an diavaez hag an dud varrek war danvezioù zo, ar skiant-prenet, ijinañ teulioù ha bin-
vioù pedagogel hag all. Evit ar pezh a sell ouzh ar stummadur, e kenlabouro ar Park gant an 
aozadurioù aotreet war ar Rannvro pe e Frañs.
Prederiet ‘vez gant Kevread Parkeier Frañs diwar-benn penaos dereiñ ar merk Park d’ar pour-
chasoù degemer.
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Heñchañ an obererezh 3.4

KINNIG TREUZKAS AR GLAD DIZANVEZEL BEV

Ar gudenn vrasañ evit treuzkas ar glad sevenadurel dizanvezel eo niver an dreuzkaserien o 
tigreskiñ. Ret eo aozañ darvoudoù evit lakaat an dud da gejañ, broudañ treuzkaserien ar glad 
da dreuzkas o gouiziegezhioù d’ar re yaouankoc’h, forzh peseurt tachenn e vefe, chemet an 
artizanelezh, an arrebeuri, ar gwiskamantoù, ar c’hastronomiezh, boazioù sevenadurel o tont 
eus ar sonerezh, an dañs, ar c’hoariva. Meur a studi a zo bet graet dija war an tiriad hep ma 
vefe bet goulennet pe kelaouet ar Park. Ret eo sammañ ar gouiziegezhioù-mañ ha klokaat 
an dastum dre anavezout an dud o deus dalc’het eñvor ha chemet hag o defe c’hoant kelenn 
d’ar re yaouankoc’h o gouiziegezhioù evel ma vez graet gant an “ Tud Teñzorioù bev” dindan 
ster an UNESCO. Atebeg eo ar Park e-keñver boazioù sevenadurel eo chomet a-sav an treuzkas 
anezho.
Ar brezhoneg a zo diazez sevenadur ar vro hag e dreuzkas a zo stag ouzh ar glad dizanvezel. 
Evel an holl yezhoù eo dibar e c’heriaoueg a ranker lakaat war wel evit ma vefe komprenet 
gwelloc’h ha donoc’h spered ar vro.
Ma n’eo ket labour ar Park kinnig diorren ar c’helenn brezhoneg ‘barzh ar skolioù a zo dindan 
beli an deskadurezh-Stad, en deus memestra da gefridi sikour deskiñ brezhoneg d’ar skolidi, 
d’ar re yaouank, d’an oadourien ha kinnig boazioù sevenadurel liesseurt evit aesaat an treuz-
kas o krouiñ treuzelloù evit ma c’hellfe an deskerien gwellaat o deskerezh ha lakaat boutin 
o implij eus ar yezh dre lakaat asambles meur a rummad oad (“Klaskerien soñjoù”, gouelioù 
bras ha bihan).

 Ar Park a gemer an engouestl da :

iren ur programm dastum ha brudañ ar glad dizanvezel (istorioù, kanaouennoù, chemet, 
boazioù, dreist-holl ar sonerezh, ar gouren hag ar c’hoarioù hengounel) ha danvezel diaze-
zet war eñvor ar micherioù (se. Mengleuzierien, konterien, falc’herien lann, martoloded....) ha 
resteurel ar pezh zo bet dastumet dre stummadurioù, embannadurioù ingal. An dastum a vo 
koublet gant programmoù talvoudekaat ar glad sevenadurel dizanvezel kaset en-dro gant 
an UNESCO (anavezout an dud teñzorioù bev war ar Park ha rummañ ar boazioù war roll ar 
penn-oberoù bedel;

idiorren ul labour enklaskoù, treiñ, lakaat dizoleiñ al lec’hanvadurezh evel ar mod da gom-
pren ar gweledvaoù. Al labour-se a vo diazezet war al labourioù all bet kaset da benn.
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 Ar park a gemer perzh evit :

isevel ha kas betek penn karta an divyezhegezh ha lakaat da vont en-dro frammoù evit pri-
ziañ  disoc’hoù deskerezh ar brezhoneg, en diavaez eus ar skolioù;

iloc’hañ ur preder diwar-benn treuzkas ar yezhoù rannvro e diabarzh ar Parkoù Naturel 
Rannvro.

 Ar Stad a bromet da zegas he skodenn evit saveteiñ ar glad sevenadurel dizanvezel o tegas 
sikour teknikel e servijoù ha dre ur sikour resis a zo roet d’an arnodvaoù enklask.

 Ar strollegezhioù lec’hel a sikouro an oberoù savet diwar palioù treuzkas :
• ar C’huzul-rannvro
• ar C’huzul-departamant evit an oberoù treuzkas dre brogrammoù sikour ar C’huzul-depar-
tamant d’ar c’hevredigezhioù ha gant ur c’henlabour gant ar Park evit diorren stalioù-labour 
« klaskerien soñjoù ».

 Kenlabourioù all a zo da souten pe da ziorren gant ar c’hevredigezhioù evit lakaat da dal-
vezout an oberoù-se (kevredigezh ar micherioù kozh bev, Dastum…).
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Heñchañ an obererezh 3.5

BROUDAÑ RAKTRESOÙ ARZEL HA SKIGNAÑ SEVENADUREL WAR TIRIAD AR PARK

E Breizh, an dañs, ar sonerezh, ar c’han, ar c’hoariva, ar c’hontadennoù, al lennegezh, ar c’hizel-
lerezh, al livañ, ar fi ñvskeudenniñ, an arrebeuri, …..kement danvez awenet gant an hengoun 
ha gant elfennoù sevenadurel o tont eus a bell vro. 
War dachenn ar sonerezh, ar stummoù hengounel a zo kemmesket gant doareoù arnevez : 
bagadoù, kanerien Kan ha diskan, strolladoù fest-noz, saverien sonerezh a glever e-pad sona-
degoù sonerezh o tennañ d’ar Jazz, ar rock, sonerezhioù ar bed, hag all. 
Evit an dañs e c’heller kenderc’hel ha chom stag ouzh ar stummoù hengounel koulz hag iji-
nañ doareoù arnevez awenet gant an hengoun evel ma vez graet gant Cécile Borne pe Patrick 
an Doare.
Emsav sevenadurel ar Seizh breur en XX vet kantved a zo anavezet evit e oberoù, dreist-holl an 
arrebeuri awenet gant tresoù hengounel hag arnevez war ar memes tro.

Ar Park a fell dezhañ brudañ ar spered lañsus evit krouiñ ha skignañ danvezioù arzel liesseurt 
evel an dizagn, krouidigezh war an ardremez o tegemer arzourien, hag oc’h aozañ eskemmoù 
ha darempredoù etre an arzourien hag an annezidi.
Labourat a raio ar Park gant frammoù sevenadurel ar c’hêrioù bras tostañ evel Brest ha Kem-
per, al leurennoù broadel, kreizennoù arzoù, mirdioù, skolioù an Arzoù-Kaer.

 Ar Park a gemer an engouestl da :

igant sikour ar strollegezhioù, diorren ur politikerezh hirbad evit degemer arzourien evit « 
chomadennoù krouiñ evit an arzourien » : gweledvaourien, skrivagnerien evit reneveziñ ar 
fed skrivañ e brezhoneg, krouerien war dachenn an Arzoù Neuziañ, aozañ eskemmoù etre 
an arzourien lec’hel hag an arzourien degemeret, hag abadennoù evit diskouez o labour d’an 
annezidi ;

igoulenn digant arzourien yaouank kempenn lec’hiadoù war-ar-maez pe e kêr pe diorren ul 
linenn stur digoret d’ar skeudennaouerien, d’ar c’hrafourien, d’ar fi lmaozerien... pediñ arzou-
rien da labourat e lec’hioù pe savadurioù ha n’int ket bet na savet na ijinet evit an arzoù evel 
ar savadurioù labour-douar pe lec’hioù naturel aroueziel, gant ma ne vez ket lakaet al lec’hioù 
en arvar ganto. Diwar an arnodoù-se e vefe savet danvez liesvedia.
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isevel ur rouedad arzourien war an tiriad ha sikour anezho da grouiñ un “hent an arzourien” 
o kinnig d’ar weladennerien kejañ an arzourien barzh o stalioù, pa vez darvoudoù boutin o 
pediñ arzourien all evit kenlabourat ur wech an amzer. Brudet e vo an darvoudoù-se gant ar 
Park.

iikenderc’hel e bolitikerezh konkourioù war ar brezhoneg ha dañsoù ar vro o sevel treuzel-
loù evit ma vefe kejet ar re yaouank gant arzourien ampart ha dezho d’en em voazañ ouzh al 
leurenn.

 Ar Park a gemer perzh evit :

iiskoazellañ an darvoudoù sevenadurel a galite o klotañ gant palioù ar garta. Sikour ar Park 
ne c’hell ket padout.

 Sikour ar Stad a zo ret evit kas da benn an diorren sevenadurel a vo frammet e-barzh ur 
programm liesvloaziek.

 ar C’huzul-rannvro a bromet studiañ raktresoù sevenadurel an tiriad hervez e bolitikerezh 
sevenadurel. Kenlabourat a raio gant ar Park evit priziañ perzh an annezidi barzh ar raktre-
soù.

 ar C’huzul-departamant hag ar Park a dermeno petra eo ur chomadenn arzourien, an da-
rempredoù etre an obererien sevenadurel, penaos e c’hell an annezidi profi tañ eus ar pezh 
‘vez kinniget war an dachenn sevenadurel ha penaos ambroug an arzourien o heuliañ ar po-
litikerezhioù hag ar brastresoù departamant.

 Kevelerien all a zo ret evit kas da benn an oberoù-se : kevredigezhioù ha kevreadoù kevredi-
gezhioù sevenadurel pe arzel (C’hoariva, Kanomp Breizh, Kendalc’h, War ‘l leur hag all...).
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Ahel strategel 4
Treiñ spered 

ar c’henlabour 
eus ar gumun 

betek ar bed
Ur c’hendivizad liesvloaziek 

e diabarzh ur c’hontrad savet 
evit ar Park a zisplego penaos 

e vo aozet ar Park war 
ar pemdez evit al labour hag 

an arc’hantaouiñ. Ennañ ‘vo kavet 
ar bresterien, ar gendivizerien : 

kumunioù, 
kumuniezhioù-kumunioù, 

Kuzul-departamant, 
Kuzul-rannvro, 

Stad hag Europa.
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Heñchañ an obererezh 4.1

LAKAAT DA GLOTAÑ AN ARAEZIOÙ GANT AR C’HOANTOÙ 

4.1.1  Ar skipailhoù teknikel evit servijout palioù ar garta nevez

An oberoù da zont a vo dre vras diazezet war ar skiant-prenet eus al labour paseet, met ar 
Park da gentañ a bouezo evit mont war hentoù nevez. Dibab ar gweledva evel preder treuz ha 
padus, boulc’hañ irvi nevez ar c’hêraozañ, ar savouriezh, ar youl da heñchañ al labour a ziorren 
ekonomikel evit mont war-du kalite an endro koulz hag an tu sokial a vroud adframmañ ar 
skipailhoù teknik servijoù ar Park.
Ret eo lakaat ar barregezhioù da emdreiñ gellout labourat gwelloc’h : kuzuliañ, koñseviñ ha 
kas da benn o terc’hel atav ur pal a ziorren padus. Ret e vo stummañ ar c’hopridi ha tuta tud a 
vicher e tachennoù ar gweledva, ar savouriezh, ar c’hêraozañ hag an diorren lec’hel.
Merañ an eñvor a ranker ober ivez dre ma vo renevezet an dud.
Kinniget e vo un aozlun gant un urzhaz nevez hag arc’hwelel a lakaio splann an dibaboù bet 
graet evit kas ar garta da benn. 

4.1.2  An ensavioù aliañ

4.1.2.1 Bodadoù pad ar Park

An tri bodad pad a zo hag a labour pep war un tem (sevenadur, mor, labour-douar) a gen-
dalc’ho. Ur pevare a vefe ouzhpennet diwar-benn “an darempredoù etre ar c’hêrioù hag ar 
maezioù”. E labour a vo dielfennañ dilerc’hioù ar politikerezhioù kêr war ar Park ha kinnig 
azasaet ma vez ezhomm evit lakaat da glotañ ouzh palioù ar garta.
Ar bodad a ginnigo oberoù ha darvoudoù kensavet. Ar bodadoù a zo strolladoù labour kem-
mesk gant dilennidi ha gopridi ar Park, diazezadur publik a genlabour etrekumunel (EPCI) ha 
gant an holl, tud a vicher pe tud e-barzh kevredigezhioù a c’hellfe reiñ o ali.

4.1.2.2  Ar c’huzul skiantel hag an enklaskoù 
Kuzul skiantel Park naturel Rannvro Arvorig en deus lakaet splann talvoudegezh e alioù evit 
degas sklêrijenn war divizoù an dilennidi. Ar c’huzul skiantel a zastum ar gouiziegezhioù war 
tiriad ar Park evit ma c’hellfe ar Park reiñ talvoudegezh dezho. Ar c’huzul skiantel en deus ur 
perzh a bouez bras evit heñchañ ha startijenn an enklask evit kont ar Park. 
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 Ar c’huzul skiantel a gemer an engouestl da :

iikas d’ar Park an holl roadennoù nevez, ar studioù hag embannoù diwar-benn e diriad pe an 
enklaskoù a c’hell tennañ pe dedennañ labour ar Park ;

iaozañ ur wech an amzer abadennoù evit eskemm ha resteurel an enklaskoù e framm de-
vezhioù skiantel ar Park ;

isevel kinnigoù renket evit enklaskoù e tachennadoù labour ar Park pe a c’hellfe servijout 
evit dielfennañ emdroadur an tiriad dreis holl evit ar pezh a sell ouzh ar gweledva ha tom-
madur an hin.

 Ar Park a ro e c’her :

ida studiañ penaos stalioù lec’hioù evit diskouez (takad stal-labour Kreizenn vroadel an im-
bourc’h skiantel) evit krouiñ doareoù eskemm skolveuriek, diorren raktresoù enklaskoù ha 
lakaat boutin an dafar skiantel,

iober e lod e-barzh programmoù enklask etre ar Parkoù.

4.1.3. Arsellva pad ar gladoù

Ar Park a raio e seizh gwellañ evit loc’hañ un “arsellva pad ar gladoù”, benveg evit sikour an 
divizoù ha priziañ al labour graet pe war ar stern diwar-benn al labour-douar, an douristelezh, 
an endro, ar gweledvaoù, an ekonomiezh...

 Ar Park a bromet :

isevel an arsellva ar gladoù ha danvezioù stag, a vo maget gant ar c’huzul skiantel hag 
ar genlabourerien (arbennigourien, kevredigezhioù aotreet evit difenn an natur, arnodvaoù 
skolveuriek). An enroll-mañ a savo un diazez dre ret evit resteurel d’an dilennidi ha d’an obe-
rourien lec’hel ;

idiorren metaroadennoù (orin an teuliadoù ha doareoù evit o reneveziñ....) ha degas an das-
tumadeg titouroù d’an holl ; 

idiorren an etrefas banndres hag eskemm roadennoù enlinenn o vagañ o reiñ talvoudegezh 
e arsellva ar glad.
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Heñchañ an obererezh 4.2 

DIGERIÑ AR PARK D’AR C’HENLABOURIOÙ

4.2.1. Kreñvaat ar c’henlabour gant ar frammoù a ziorren lec’hel

Pa oa bet krouet ar Park e oa unan eus an etrekumuniezhioù diazezet war ur steuñvenn rak-
tresoù. E-doug koulz ar gent garta, ar skeulioù a genlabour zo kresket, hep na klotfent gant an 
takadoù. Ar frammoù zo gwiskadoù an eil war egile. Diaes eo kompren petra reont dre ma vez 
a-wechoù tost gwalc’h ar palioù ha difraeoù ar broioù, an tolpadoù kêrioù, kumuniezh-kêr, 
kumuniezhioù-kumunioù, a zo deuet da ledanaat ar Park. 
Ar Park a fell dezhañ lakaat anat eo kresket ar c’henlabour gant an holl liveoù a genobererezh 
tiriadel. 

4.2.1.1. Kreñvaat an darempred gant ar c’humunioù ha lakaat ar c’hêrioù-dor da vezañ anave-
zet

p Un darempred ispisial en deus bet atav ar Park gant ar c’humunioù peogwir eo bet diae-
zezet ganto. Kendivizerien vrientek int war ar pemdez. Dre ar c’hefridioù kuzuliañ e vo kresket 
an darempredoù e tachennoù a zo dindan beli ar c’humunioù, ar c’hêraozañ, met ivez talvou-
dekaat ar glad evit an douristelezh hag ar sevenadur. 

Fellout a ra d’ar Park skoulmañ darempredoù gant ar c’hêrioù tostañ dreist-holl evit ar pezh 
a sell ouzh degemer ar skolioù, kenglokaat ar c’hinnigoù touristerezh pe dudi pe eskemm ar 
skiant-prenet o kinnig e vefe kemmet statud ar “c’humunioù kenstaget” da vont “kêrioù-dor”. 
Kinniget ‘vo da gumunioù a vent grenn da vezañ “kerioù-dor” evel Karaez, Kastell-nevez-ar-
faou, Landerne, Landivizio, Konk-Leon, Montroulez, Kemper. 
Evit ar c’hêrioù-dor e kinniget dezho bezañ izili e-pad ur respetan o sinañ ur c’hontrad gant 
palioù resis da vezañ priziet war-lerc’h.

4.2.1.2. Diorren ar c’henlabour etre an etrekumuniezhioù dibar o zelloù

ar c’humuniezhoù-kumunioù pe tolpadoù kêrioù a rank hiviziken reiñ o asant da garta ar Park 
evit ma c’hellfe ar c’humunioù bezañ rummet evel Park naturel rannvro. 
Ar Park a rank kreskiñ ar c’henlabour gant an etrekumuniezhioù dibar o zelloù e tachennadoù 
barregezhioù pep hini ha hervez palioù ar garta. 
Klask a raio ivez kenlabourat gant an tolpadoù kêrioù pep gwech ma vo savet pe nevezet pe 
kaset da benn ar brastresoù evit kempoell an tiriad (SCOT).
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4.2.1.3. Kreñvaat ar c’henlabour gant ar broioù 

War takad studi reneveziñ karta ar Park ez eus 4 bro (anavezet dindan lezenn Voynet) : Bro 
Brest, (16 kumun), Kreiz Breizh (13 kumun)  Montroulez (8 kumun) Kerne (7 kumun).
Fellout a ra d’ar Park sklaeraat ha kempoellañ an oberoù kaset en-dro gant ar broioù ha palioù 
karta ar Park hervez lezenn Gouere 2003 a embann “an aozadur merañ a rank kempoellañ ha 
kenurzhiañ an oberoù kaset en-dro en anv ar broioù hag a zo diouzh kefridioù ar Park war o 
ziriad boutin. 
Ar Park hag ar broioù a dermeno penaos e troio o domanioù a varregezhioù ha penaos o deus 
soñj kenlabourat dre reneveziñ o c’hendivizad boutin o toujañ an diazezadurioù-mañ :
Labourat a ra ar Park hag ar broioù asambles evit diorren padus ha terkañ an tiriad boutin 
oc’h implij pe hini en e dachennadoù a varregezhioù ar binvioù teknikel, an ijinouriezh, an 
arc’hantaouiñ evit oberourien ha raktresoù an tiriad. Servijoù ar park hag ar broioù a ya d’ober 
an ijinouriezh raktresoù evit an tiriad, diorren ar prizachañ, stummañ o skipailhoù gopridi. 

Kresket e vo ar c’hendiviz dreist-holl peogwir e kemero ar Park e berzh e strolladoù oberoù 
lec’hel (G.A.L.) LEADER.

Ar Park a greizenno e labour war dachenn an endro, ar gwareziñ, ar gladoù evit kreskiñ de-
denn ar vro hag e gresk sokioekonomikel. War dachenn ar gweledvaoù, ar c’hêraozañ, ar sevel 
tiez e tegaso e guzulioù. Labourat a raio gant aozadurioù micherel evit ma vefe kemeret e 
kont an diorren padus el labour-douar, mererezh ar c’hoadeier. Ober a raio e lod evit brudañ 
an tiriad dre ar sevenadur, ar c’helaouiñ, ar bedagogiezh, hag ar produioù labelaet.
War dachenn an energiezhioù e ambrougo an difraeoù loc’het gant ar Broioù dreist-holl evit 
ar pezh a sell ouzh an Ajenda 21. 
Ar Broioù a zo o zachenn an diorren ekonomikel hag an implij, savet e vo ganto rouedad an 
oberourien ekonomikel ha sokiomicherel, an degemer, hag ar sikour evit an dud o deus teulia-
doù diorren hag an embregerezhioù, aozañ ar servijoù d’ar poblañsoù, an annez. 
Al labour kenurzhiañ a vo graet ganto evit ar pezh a sell ouzh talvoudekaat ar glad evit an 
douristelezh, al labour-douar, gwareziñ ar pourvezioù dour o c’houzout e vo animet gant ar 
Park. 
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 Ar Park a bromet da :

isikour ar preder etre ar c’humunioù e tachenn an diorren ekonomikel, touristel, ener-
giezhel;

ikreñvaat ar gouiziegezhioù diwar-benn an tiriadoù o lakaat anat evit pep hini anezho ar 
raktresoù à zo dija, ar barregezhioù, kefridioù, dreist-holl evit al labour-douar trogêrel, ar gwe-
ledvaoù, talvoudekaat evit an douristelezh, gwareziñ ar pourvezioù dour hag all....

itermeniñ an doareoù teknikel evit kenlabourat o terc’hel kont deus an ezhommoù hag eus 
ar pezh a zo a-bouez evit diorren an tiriad, ar pourvezioù a zo dreist-holl evit an ijinouriezh 
raktresoù. 

igwellaat ar prizachañ hag ar stummañ ar skipailhoù teknik war demoù zo ;

ikreskiñ e berzh e difraeoù hag ensavioù steuñviñ dreistkumunel ( brastres terkañ ha merañ 
an dour (SAGE), brastres evit kempoell an tiriad (SCOT)... (s.o. heñchadurioù 1.3 ha 1.5) ;

isevel ur c’hendiviz ingal gant ar Broioù, dreist-holl peogwir e ya ar park e-barzh poellgorioù 
steuñviñ ar GAL LEADER.

 Ar c’humuniezhoù kumunioù war takad rummet ar Park a gemer an engouestl da :

igas titouroù d’ar Park evit pep difrae etrekumuniezhel nevez o c’houlenn digantañ petra 
ha penaos e c’hellfe ober.

 Ar broioù a zo war an tiriad rummet a gemer an engouestl :

ida genlabourat gant ar Park e diabarzh poellgor steuñviñ programm LEADER loc’het gan-
to.

4.2.2. Aozañ ar c’henlabour gant Park naturel Mor an Hirwazh

Abaoe ma ‘z eo bet krouet Park naturel Mor an Hirwazh gant dekred an 28 a viz Gwengolo 
2007 eo bet rannet ar barregezhioù hervez al lec’hioù. Abalamour da-se e ranko an daou ao-
zadur kenlabourat evit klokañ o barregezhioù ha bezañ lañsus.
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Dalc’het e vez gant Park naturel rannvro Arvorig an holl varregezhioù war an douar hag inizi 
an Hirwazh koulz ha Morlenn Vrest bevennet gant ar c’humunioù. Ar Park a zo an hini neme-
tañ o kas en-dro Mirva Biosferenn rummet gant an UNESCO, ennañ un takad ledan war vor, a 
vez graet anezhañ takad tremen-kenlabour a zo an takad kenlabour kentañ etre Park Naturel 
Rannvro Arvorig, Park Naturel Mor an Hirwazh, hag an oberourien all.

Park naturel mor an Hirwazh, ar zo dezhañ ar varregezh war vor a ra war-dro ar pezh a sell 
ouzh ar mor evel displeget en e 10 heñchadur merañ, 
lod a denn deus e varregezhioù pennañ evel :
• diorren ha skignañ gouiziegezhioù war an ekosistemoù mor
• mestroniañ al labourioù eztennañ an danvezioù mor
• korvoerezh padus ar peskerezh
• korvoerezh padus ar bezhin.
Heñchadurioù all zo war domanioù a vez lodennet o barregezhioù etre an daou Bark evel :
• derc’hel poblañsoù ar spesadoù gwarezet hag o annezidi, ar Park naturel mor an Hirwarzh a 
ren al labour evit ar pezh a sell ouzh ar spesadoù mor,
• digreskiñ ar saotradur douarel ha morel a zo labour ar brastresoù terkañ ha merañ an dour 
(SAGE)
• skoazellañ an oberezhioù mor war an inizi.
• Gwareziñ ha talvoudekaat ar glad savadurel mor hag henoniel evel semafor Molenez pe 
Mirdi an Tourioù-Tan hag ar Balizennoù a c’hell bezañ tachennadoù kenlabour. 
• Park naturel Mor an Hirwazh a ren an teuliadoù war ar peskerezh micherel aod ha kas da 
benn al label mor “Bretagne qualité mer” Breizh kalite ar mor”
• evit reiñ talvoudegezh d’ar produioù o tont eus ur peskerezh atebeg ha doujus ouzh ar mor 
hag eus ar pourvezioù. Park naturel rannvro Arvorig a c’hell ivez brudañ traoù zo, dreist-holl 
dre e “varc’had mil vlaz” 
• diorren ar pleustr war an oberezhioù touristel, bageal, dudi, seul vui an dud o taremprediñ 
an inizi hag ar Ragenez Kraozon, seul vui a drubuilhoù evit ar metoù mor. 

Resisaet e vo ar c’henlabour dre un emglev. 

4.2.3. Frammañ ar c’henlabourioù gant ar c’hambroù koñsulel, an aozadurioù micherel, hag 
ar c’hevredigezhioù

Diorren padus an tiriad a zo diazezet war amplegadur an oberourien vicherel (pe get). 

Ar Park a rank klask kaout labourioù hag araezioù a glot hag a glok an eil gant egile. Dre ma 
anavez mat an vro hag an dud e c’hell ar Park sikour hag adkas al labour etre an obererien 
lec’hel hag an aozadurioù micherel pe kevredigezhel.
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 Ar Park a gemer an engouestl da :

ilabourat ingaloc’h gant ar c’hambroù koñsulel koulz ha gant obererien mont-en-dro eko-
nomikel war ar Park (s.o. heñchañ an obererezhoù 2.1, 2.5 ha 2.6) ;

iAstenn e gevelerezh gant ar c’hevredigezhioù studiañ ha gwareziñ an natur dreist an da-
rempredoù a vez hiziv diwar-benn mererezh ar gwazhioù-dour hag ar metoù dourel betek 
kenlabourat gant an holl gevredigezhioù a labour evit gwareziñ ha reiñ talvoudegezh d’ar 
gladoù.

4.2.4. donaat ar c’henobererezh war an dachenn lec’hel, rannvroel ha broadel

Anavezet eo Park Naturel Rannvro Arvorig dre ar bed a-bezh dre label Mirva Biosferenn an 
Hirwazh. Diwar-se evez goulennet digantañ kemer perzh e oberoù kenobererezh treuzbroa-
del pe gant Kevread Parkoù Frañs pe diwar pedadenn ar C’huzul-rannvro, evel ar c’henlabour 
loc’het gant Madagaskar diwar-benn an ekotouristelezh, pe diwar intrudu ar C’huzul-depar-
tamant. Treuzkas ar skiant-prenet a gaver e-barzh kefridioù ur Park naturel Rannvro. Un doare 
eo ivez da zielfennañ war e skiant-prenet dre ma vez keñveriet gant doareoù all d’ober koulz 
hag emdroioù disheñvel.
Dreist al labour dizingal, ur wech an amzer, e fell d’ar Park labourat ingaloc’h gant obererien 
all er rannvro hag etre rannvroioù Frañs.

 Ar park a gemer an engouestl :

ida labourat e Frañs war programmoù etre ar Parkoù gant ma tenn an danvez diouzh ku-
dennadurioù a-bouez evit Park Naturel Rannvro Arvorig evel ar yezhoù rannvroel. Prest eo ar 
Park da sturiañ pe da gas en-dro al labour.

ikenderc’hel da genlabourat gant an UNESCO, poellgor Man and Biosphere Frañs ha Mir-
vaoù Biosfer o loc’hañ difraeoù nevez evit rummañ mirvaoù all ;

ikinnig e skiant-prenet evit sikour ar politikerezhioù a genobererezh digreizennet loc’het 
gant ar C’huzul-rannvro pe gant ar C’huzul-departamant ‘benn kreñvaat e ouiziegezh gant ar 
pal treuzkas ar skiant-prenet ;

ikas en-dro oberoù kenobererezh gant ar raktresoù Parkoù Naturel Rannvro e Breizh “ Renk-
Aod an Emrodez” ha “Pleg-mor ar Mor-Bihan”.
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Heñchañ an obererezh 4.3 

DIAZEZAÑ AR PARK E-KREIZ UN DOARE NEVEZ A C’HOUARNEREZH 

Spered labour ar Park evit kas da benn ar garta eo penaos gwellaat an eskemmoù, etre an 
annezidi hag o dilennidi, etre ar remziadoù, ar micherioù, etre kumunioù izili deus ar Park hag 
ar c’hêrioù tro-war-dro. Penaos kaout ur “steuñvenn voutin kensantet” hep an eskemmoù o 
deus da bal termeniñ an doareoù gwareziñ ar gweledvaoù lakaet da arouez gant an annezidi 
pe an dremenidi.
Dreist mont-en-dro sindikad kemmesk Park Arvorig hag an darempredoù ofi siel gant e genla-
bourerien ensavadurel, e rank ar Park war ar pemdez prederiañ ha kaout ar youl da lakaat an 
annezidi da gemer perzh.

4.3.1. Diskouez, kemenn, kemer perzh

Un dra ret eo evit ar Park mont war-du an annezidi. Cheñchet eo bet kalz ar poblañsoù abaoe 
ma ‘z eo bet krouet ar Park. Kalz a dud, nevez en em gavet, o tont deus ar c’hêrioù tro-war-dro 
a gaver bremañ e tiriad ar Park.
Penaos e c’hellfe an dud nevez en em gavet ober anaoudegezh gant ar Park (e heñchadurioù, e 
diez, e oberoù) ha penaos gouzout o c’hoantoù hag o goulennoù evit prientiñ ar respontoù.
Gouel an 40 bloaz a roio abeg da sevel istor ar park ha penaos eo bet bevet met ivez pediñ an 
annezidi da ijinañ un istor all evit prantad 2009-2021.

 ar park a gemer an engouestl da :

isevel ur mont-ha-dont, etre ar park hag an holl dud betek 2021 ;

isevel devezhioù “emaomp ar Park” © gant ar genlabourerien hag an dilennidi.
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iDiorren ur benveg Internet oberiant hag efedus gant ur forom fl apañ, an dud a c’hello 
mont betek ur greizenn titouroù (S.o. 4.1.3 Arsellva pad war ar gladoù), enlinennañ ar c’heleier 
ha roll trimiziek  abadennoù an tiez ha mirdioù ar Park koulz ha keleier ar c’humunioù dre 
gornad-bro.

iKaout lec’hioù, frapadoù amzer, emvodoù gant dilennidi kumunioù ar Park, kumuniezhoù-
kumunioù, tolpadoù kêrioù, izili ar poellgorioù diorren, teknisianed hag animatourien ar ser-
vijoù evit kaout ur preder ha divizoù boutin diwar-benn dazont an tiriadoù ha dreist-holl al 
lodenn voutin etrezo o sevel an holl asambles ur boelladenn a raktresañ tiriadel.

4.3.2. Astenn tachenn kuzuliadenn ar Park

Hiziv e vez goulennet digant ar Park reiñ e ali e kerzh argerzhadurioù hervez lezenn pa vez 
brastresoù terkañ an tiriad hag enno studiadennoù pe notennigoù skogañ 
(da skouer evit diazezadurioù rummet).
Hiziv e vez goulennet e ali digant ar Park war meur a vrastres rannvroel pe departamantel 
(diorren an douristelezh, Parkoù rodoù-avel, mengleuzioù) Kenlabourat a ra evit sevel an teu-
lioù kêraozañ.
Ar Stad a c’houlenn un ali digant ar Park. An ali-se n’eo nemet ur c’huzul, a vez savet diwar 
ul labour teknikel dielfennañ, bet displeget d’an dilennidi a glot anezhañ gant o soñjoù, a-du 
pe get, pe erbedadennoù. Ar Park deus c’hoant hiviziken brudañ an ali-se evit ma servijfe da 
zanvez kelenn evit an holl.

Choant en defe ar Park e vefe goulennet e ali digantañ gant oberourien an tiriad pa vez teu-
liadoù o tennañ diouzh kefridioù ar Park gant ar pal gwellaat an teuliadoù.

 Ar park a gemer an engouestl da :

i p gelaouiñ ha goulenn o ali digant an oberourien lec’hel diwar-benn ar politikerezhioù 
war an inizi hag an aod peogwir en deus da verañ Mirva Biosferenn an Hirwazh ha da genla-
bourat gant Park Naturel Mor an Hirwazh.
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Heñchañ an obererezh 4.4

PRIZIAÑ LABOUR AR PARK

Ministrerezh an Endro a c’houlenn e vefe priziet al labour evit frammañ renevezadur ar garta 
nevez pa vo echu ar prantad daouzek vloaz pa vez rummet evel Park naturel rannvro. Evel ma 
vez skrivet “ar priziañ a zo diazezet war bilañs labour ar Park abaoe ar rummadur diwezhañ. 
Ret eo priziañ an disoc’hoù e-keñver ar palioù”.
Pep kenlabour kevrataet gant ar Stad a rank bezañ priziet.
Ouzhpenn ma z’eo ret ober e c’hell servij ar briziadenn da vezañ efedusoc’h evit da benn ar 
garta o permetiñ mont-ha-dont ar c’heleier davet ar gevelerien bennañ (ar Stad, ar Rannvro, 
Kuzul-departamant Penn-ar-Bed, kumuniezhoù-kumunioù ha kumunioù). Rankout a ra ivez 
skignañ ar c’heleier etrezek an oberourien lec’hel diwar-benn al labour kaset en-dro gant ar 
Park hag o efedoù war an tiriad, diwar-se e vo kelaouet an divizerien dezho da lakaat o oberoù 
da glotañ.
Evit kas da benn ar briziadenn e ranker listennañ an titourennoù heuliañ.
Evit kas en-dro ar briziadenn e ranker dastum, sammañ an titouroù a c’hell servij evit dielfen-
nañ oberoù ar Park, ar pezh a rank bezañ graet d’an nebeutañ e dibenn kevratoù liesvloaziek.

Petra ‘vo ezhomm ?

Ar roadennoù a bermeto da zeskrivañ oberoù ar Park hag an araezioù a vo ezhomm anezho :
• an oberoù kaset en dro en anv programmoù pe gevratoù : niver an oberoù, an arc’hantaouiñ 
raktreset (dre ahel, dre heñchadur, dre ober,...) ha lodennadur yalc’hadoù arc’hant pep keve-
ler. 
• an amzer dremenet gant gopridi ar Park dre rummadoù labour (kas en-dro melestradurel 
an teuliadoù, labour er c’humunioù...) evit termeniñ gwelloc’h labour ar Park en diavaez eus 
steuñvenn vloaziek an oberoù.

Ar roadennoù a bermeto da heuliañ al labour graet, muzuliañ an efedoù, koulz hag emdroa-
dur an tiriad :
Titouroù (unan pe zaou) diwar-benn al labour kaset da benn, an disoc’hoù, pe stad an tiriad a 
vo kinniget evit pep ober steuñvennet. Servijout a raint evit sevel bilañsoù teknikel an oberoù 
hag an araezioù zo bet ezhomm anezho met ivez priziañ strategiezh ar garta oc’h ensellañ 
ma klot an ahelioù hag ar palioù gant ezhommoù an tiriad hag an oberourien. 
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Ar framm evit priziañ en deus lakaet sevel un aozadur ha binvioù resis :
Savet eo ur poellgor-sturiañ “ambroug ha priziañ ar garta”, ennañ dilennidi burev ar Sindikad 
kemmesk, dileuriad ar Stad, ar strollegezhioù bras kevelerien, prezidant ar c’huzul skiantel, 
met ivez oberourien ekonomikel ha tud deus an emsav kevredigezhel. Ar poellgor-sturiañ en 
em vodo d’an nebeutañ ur wech ar bloaz. Ret e vo dezhañ termeniñ ar programm ambroug ha 
priziañ o tibab peseurt temoù, oberoù, kornadoù-bro, kudennadurioù a vo studiet. Priziet ‘vo 
da gentañ an oberoù pennañ. Disoc’hoù ar briziadenn vo kadarnaet gant ar poellgor a savo 
erbedadennoù diwar ar bilañsoù.

Un eil strollad teknikel “ambroug ha priziañ ar garta “ a eilo anezhañ, ennañ renerezh ar Park, 
dileuridi servijoù ar gevelerien pennañ (Stad, Rannvro, Kuzul-departamant, an diazezadurioù 
publik a genlabour etrekumunel (EPCI)) ha dileuridi ar gevredigezh keodedel. Ar strollad tek-
nikel a ziazezo e labour war binvioù resis. Park naturel rannvro Arvorig asambles gant Kevread 
ar Parkoù naturel rannvro Frañs a glask sevel ur benveg boutin etre ar Parkoù. 

Ouzhpenn e klasko Park Arvorig sevel ur briziadenn goude 6 vloaz e hanter hent. D’ar c’houlz-
se vo savet ur bilañs mentelañ oberoù o tielfennañ ar galite deus an diavaez evit lakaat splann 
an dalvoudegezh degaset gant ar Park o vuzuliañ live laouenidigezh ar c’hoantoù. Ar brizia-
denn etre a servijo da lakaat da glotañ ar palioù ouzh ar pezh a vo lakaet da bouezusañ evit 
ar c’hwec’h vloaz war-lerc’h.
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AN TITOUROÙ EVIT PRIZIAÑ AL LABOUR GRAET HAG AN DISOC’HOÙ

1. Termenadurioù

Doare titourañ Live ar palioù Termenadur Oberourien bennañ

Kaset da benn Pal obererezhel Produerezh diwar Merourien/kevelerien
  labour an obererien

Disoc’h Pal resis diouzhtu Disoc’h diouzhtu evit Ar reseverien war-eeun/
  ar reseverien war-eeun tiriad

Diwar : “Priziañ ar programmoù sokioekonomikel” Dastumad Means, Kengor Europa 

2. Kinnigoù titouroù

Titl heñchadur an obererezh 
1.1 Gwareziñ un doare gladel da verañ ar metoù hag ar spesoù dibar 

 iGoulenn priziañ 
 Ha sikouret o deus an oberoù evit merañ ar meteier hag ar spesadoù dibar da zerc’hel ar 
vevliesseurted ?

i Titourennoù sevenidigezh
- Niver a lec’hiadoù Natura 2000 gant ur steuñvenn palioù (DOCOB war an douaroù termen 
2012) 
- Niver a gevratoù Natura 200 loc’het (an holl obererien kemmesket) ha gorreadoù implijet 
(bep bloaz) 
- Niver a “dachennoù dibar Breizh” krouet (ERB) 
- Stad orin 1992 bremanaet gant 37 plantenn c’hlad

i Titourennoù disoc’h
- Emdroadur gorreadoù annezidi a laz Kumuniezh europat e-kreiz an takadoù a zegemer lies-
seurted ha gweledvaoù dibar 
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1.2 Mirout holl arc’hweladurioù an endro ordinal

iGoulenn priziañ 
Al labour hag an oberoù loc’het war ar ouiziegezh, war ar fed kemer e kont, hag ar mererezh 
o deus sikouret an annezidi, an dud a vicher, an dilennidi, da gompren e oa a bouez derc’hel 
an endro ordinal ?

iTitourennoù sevenidigezh 
- Niver a oberoù evit resteurel kendalc’h ar c’harzhaoueg ha niver al labourerien-douar en-
rollet 
- Renabl an takadoù goloet gant ar spesadoù plant aloubus

iTitourennoù disoc’h
- Emdroadur hedoù ar girzhier diskaret hag adplantet hag ar c’harzhaoueg
- Hedoù a ribloù hent kempennet dre falc’hat

1.3  Kreñvaat kalite an doureier hag ar metoù dour

iGoulenn priziañ 
An oberoù loc’het o deus gwellaet kalite an dour hag ur mererezh pishoc’h eus ar pourvezioù 
dour ?

iTitourennoù sevenidigezh 
- Sevel ur rouedad savlec’hioù studi ONEMA / stankañ ar foñsoù. Lakaat an dezverk da vezañ 
kemeret e kont gant ar brastres stur terkañ ha merañ an dour (SDAGE) 
- Gorreadoù a zouaroù a c’hell degemer skuilhadegoù 
- Niver a labourerien-douar enrollet evit arnodiñ mererezh an temzoù

iTitourennoù disoc’h 
- Emdroadur ar kalite fi zikel-ha-kimiek (MISE)
- Emdroadur ar poblañsoù dluzhed fario hag eoged atlantel (ofi s broadel an dour hag ar me-
toù dourel (ONEMA) ha kevread ar c’hevredigezhioù grataet evit ar pesketa ha gwarez ar me-
toù dourel (APPMA)
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 1.4   Sevel ha skignañ ur sevenadur boutin diwar-benn ar gweledva 

iGoulenn priziañ 
Kalite ar gweledva hag ar savouriezh ‘vez embannet gant an dilennidi, an dud a vicher hag an 
annezidi evel diazez kalite framm buhez an dud ha sturiadell skeudenn douristel an tiriad 

iTitourennoù sevenidigezh 
- Sevel “karta ar gweledva hag ar savouriezh” 2009-2014
- Niver a oberoù gwellaat ar gweledva tro-dro an hentoù dindan un emglev gant ar C’huzul-
departamant : arnodiñ e 2009-2014 ha diorren adalek 2014
- Niver a “steuñvennoù gweledvaoù” savet 
- Niver a dakadoù bruderezh strishaet loc’het tro-war-dro an takadoù labourerezh frammañ 
ha diabarzh ar bourkoù 
- Niver a dreuzoù kumun adkempennet

iTitourennoù disoc’h
- Emdroadur kalite gweled vael ar gwelioù ledan war ar Park (arsellva ar gweledva)
- Emdroadur skog gwelet ar bruderezh (a yelo da glokañ Arsellva ar gweledvaoù)

 1.5 Enskrivañ ar c’hêraozañ e-barzh an diorren gouzañvus 

iGoulenn priziañ 
Ar fed ambroug ar strollegezhioù pa vez savet o zeuliadoù kêraozañ en deus degaset un di-
gresk ar c’hrignerezh douaroù hag ur c’hempouez gwelloc’h etre an douaroù implijet evit 
lojañ ha labourat ?

i Titourennoù sevenidigezh
- Niver a deul kêraozañ a zo savet gant kenlabour ar Park 
- Sevel un arsellva kêraozañ (lusk ar sevel tiez) : kenlabour gant SM brastres evit kempoell an 
tiriad (SCOT) ha renerezh-departamant an aveiñ hag al labour-douar (DDEA) 

 Titourennoù disoc’h
- Diorren niver ar steuñvoù lec’hel ar c’hêraozañ (PLU) war an tiriad
- Emdroadur gorreadurioù nevez kêriekaet keñveriet gant emdroadur ar boblañsouriezh

1.6 Reiñ talvoudegezh d’ar savadurioù a galite ha skoazellañ ar grouidigezh savouriezh

 Goulenn priziañ 
 Daoust hag eñ deus sikouret da wareziñ ar glad savadurel skignañ ar ouiziegezh diwar-benn 
ar glad savadurel hag ar c’huzulioù diwar-benn ar savouriezh (penaos ha pet ?) ha penaos ha 
pet kumun (kêr ha diwar-maez) a zo aet war hent ar grouidigezh savouriel ? 



161

 Titourennoù sevenidigezh 
- Studioù istorel graet war ar glad savadurel
- Teuliadoù kelaouiñ diwar-benn al labourioù savadurel skouer
- Niver ar stummadurioù aozet diwar-benn ar chemet teknikel 
- Loc’hañ ar rouedad tisavourien-gêraozerien-kuzuliañ
- Niver ar c’honkourioù pe galvoù da ginnigoù ambrouget gant ar Park
- Niver ar savadurioù deus ar glad savadurel kempennet

iTitourennoù disoc’h
- Niver ar raktresoù publik ha prevez o deus graet gant palioù an diorren padus en un doare 
skouer

2.1 Skoazellañ al labourioù-douar a ro talvoudegezh war hir-dermen da zanvezioù an tiriad

iGoulenn priziañ 
Peseurt skog ekonomikel a zo gant an oberoù loc’het pe sikouret gant ar Park war ar werzh 
ouzhpennet endroel, sokial, ekonomikel, dre ma z’eo bet kresket skalfad ar produioù hag ar 
postoù labour el labour-douar ?

iTitourennoù sevenidigezh 
- Niver a deuliadoù staliadurioù labour-douar a vo sikouret gant ar bodad tiriadel kambr al 
labour-douar-Park-ADASEA
- Niver a rolloù ar c’hargoù asantet evit reiñ dezho al label “Produet e Park naturel rannvro 
Arvorig”

iTitourennoù disoc’h
- Emdroadur niver ar staliadurioù pe dastreiñ obererezh labourerien-douar war-du reizhiadoù 
produerezh kelc’hiadoù berr, produerezh an atant, labour-douar biologel
- Emdroadur niver ha kementadoù ar produioù a zo bet roet dezho al label “produet park 
naturel rannvro Arvorig”
- Emdroadur ar gorreadurioù labour-douar meret gant kontradoù labour-douar-endro. ( rene-
rezh-departamant an aveiñ hag al labour-douar -DDEA)
- Emdroadur ar poblañsoù gouennoù izel hag izel-tre o niver.

2.2  Aozañ liezimplijoù ar c’hoadeier

iGoulenn priziañ 
Ha klotañ a ra  mererezh ar c’hoadoù gant ar pezh a c’hortoz an dud diwar-benn ar gweled-
vaoù, ar c’hinnig koad labour ha talvoudekadur an is-produioù koad ?
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iTitourennoù sevenidigezh 
- Krouiñ ur bodad gant kreizenn-rannvro ar perc’hennañ koadoù (CRPF) hag ar Park 
- Niver a berc’henned koadoù prevez pe raktresoù o deus bet kuzulioù resis a-berzh ar bodad 
labour -Park-CRPF
- Niver a berc’henned o deus loc’het labourioù adframmañ ar font logelloù douar koad ha 
gorreadurioù douar

iTitourennoù disoc’h
- Emdroadur ar gorreadurioù koaterezh gant ur seurt gwezenn nemetken amdroet 
- Gorreadurioù koadeg digoadet gant ur pal a vevliesseurted pe a galite a denn d’ar gwe-
ledva
- Emdroadur ar gorreadurioù koadet gant testeniekadur mererezh koadoù padus

2.3 Ledanaat ar c’hinnig touristelezh diwar al liammoù etre mab-den hag ar gladoù

iGoulenn priziañ 
Daoust hag eñ dizoleiñ ar gladoù hag ar produioù ekotouristerezh o deus pinvidikaet ar c’hin-
nig touristel ha gwellaet an adkouezhadennoù ekonomikel ?

iTitourennoù sevenidigezh 
- Niver an dud a vicher a zo kroget da ginnig produioù ekotouristel gant ambroug ar park
- Sevel stummadurioù rekis evit an douristerezh padus 

iTitourennoù disoc’h
- Emdroadur ar pourchasoù labelaet “degemer ar Park”
- Emdroadur niver an nozvezhioù war-zilerc’h an ekotouristelezh (poellgor-departamant an 
touristerezh -CDT)

2.4 Mestroniañ an embregerezhioù sport e-kreiz an natur

iGoulenn priziañ 
Daoust hag eñ bet degemeret gant ar bleustrerien, an annezidi, an oberoù evit strishaat ar 
sportoù e-kreiz an natur ha daoust hag int efedus e-keñver gwarez ar gladoù ?

iTitourennoù sevenidigezh 
- Niver a skor titouriñ ha displegañ graet
- Sevel ur steuñvenn hollek panellerezh evit an aveadurioù touristel
- Niver a alioù roet gant ar Park diwar-benn an darvoudoù sport e-kreiz an natur

iTitourennoù disoc’h
- Emdroadur hed an hentadoù bale war-droad pe var velo treset war gartennoù, balizennet 
ha kempennet
- Emdroadur niver an dud war an troiadoù bale (ekokonterioù hag enklaskoù)
- Emdroadur niver an torradurioù-lezenn notennet war dachenn polis an Endro (bilañs bloa-
ziek polis al lec’hiadoù)



163

2.5 Broudañ an embregerezhioù da vezañ skouerius

iGoulenn priziañ 
Daoust hag-eñ ar fed teurel evezh ouzh an endro zo ur faktor diorren an embregerezhioù o 
tegas gounid d’an implijoù lec’hel ?

i Titourennoù sevenidigezh  
- Loc’hañ ekotrofeoù
- Niver ar raktresoù ekonomikel (takad kenwerzh -ZAC)  o deus graet gant an diorren padus
- Niver an dalc’herien raktres a vez ambrouget gant ar Park evit reiñ talvoudegezh d’ar pour-
vezioù lec’hel 

iTitourennoù disoc’h
- Emdroadur ar c’hementad aferioù ha kengreadur ar produioù pe ar chemet o deus al label 
“produet pe chemet Park naturel rannvro Arvorig”
- Emdroadur niver an embregerezhioù loc’het ganto a-nevez reizhiad merañ an endro 
- Emdroadur an izili lec’hel da “Bretagne Qualiparc”

2.6 Stourm amañ a-enep abegoù hag efedoù tommadur an hin

iGoulenn priziañ 
Daoust hag o deus ar preder hag an difraeoù arnodiñ kaset en-dro war an tiriad permetet 
dizarbenniñ dilerc’hioù tommadur an hin o tegas kinnigoù a glot ouzh ar palioù a warez ar 
gladoù ?

iTitourennoù sevenidigezh 
- Sevel bilañs ar bevezadurioù energiezhioù war an tiriad (2010-2011)
- Niver an oberoù loc’het hag ar gevelerien a gemer perzh e digresk ar bevezadurioù ener-
giezhioù 
- Niver a obererien ekonomikel (labourerien-douar, ETF, perc’henned koadoù.....) a labour evit 
sevel ur fi lierenn lec’hel evit pourvezañ koad da zeviñ 
- Niver an oberoù arnodiñ evit kaout diskoulmoù emren loc’het war an inizi 
- Niver a raktresoù rodoù-avel a zo bet aliet gant ar Park 

iTitourennoù disoc’h
- Emdroadur ar bevezadur energiezhel ar savadurioù publik a zo bet enno un diagnostik (sa-
vadurioù, goulaouiñ foran...) 
- Emdroadur ar bevezadur dour mat da evañ hag an energiezhoù barzh savadurioù ar roue-
dad
- Emdroadur ar barregezhioù da vezañ emren war dachenn an energiezhoù war an inizi
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3.1 Ambroug ar raktresoù evit reiñ talvoudegezh d’ar glad

iGoulenn priziañ 
Al labour ambroug ar strollegezhioù en o zeuliadoù sevenadurel evit talvoudekaat ar gladoù 
en deus gwellaet live kalite ar raktresoù hag en deus sikouret e vefe komprenet gwelloc’h 
gant an annezidi hag ar weladennerien talvoudegezh mirout ar glad ?

i Titourennoù sevenidigezh
- Niver a raktresoù talvoudekaat ar glad er c’humunioù en deus bet ar Park da labourat warno 
ha niver ar raktresoù ambrouget evit gwellaat o ferzhded.
- Niver an oberoù evit talvoudekaat ar glad mor ha niver an oberoù renet gant Park naturel 
mor an Hirwazh. 

iTitourennoù disoc’h
- Emdroadur bloaziek an daremprediñ hag ar boazioù gweladenniñ (enklaskoù bep 5 vloaz) 
an diskouezadegoù pe aveadurioù sevenadurel ar c’humunioù a zo bet ijinet gant ar Park o 
oberoù talvoudekaat.

3.2  Reneveziñ ar c’hinnig, ha kreskiñ kefridioù an aveadurioù degemer war ar Park

iGoulenn priziañ 
An dud a zo muioc’h a lorc’h enno peogwir eo bet renevezet ar c’hinnig aveadurioù o tegemer 
tud, ar weladennerien zo laouenoc’h ha kresket eo c’hoant an dud da zont war an tiriad ?

iTitourennoù sevenidigezh 
- Sevel ur gefridi evit reiñ talvoudegezh d’ar gladoù
- Brastresoù skiantel ha sevenadurel « mirdioù Frañs » aet da benn
- Sevel mirva dastumadegoù ekomirdi ar Menez-Are.

iTitourennoù disoc’h
- Emdroadur niver ar raktresoù evit talvoudekaat ar glad

3.3 Loc’hañ ur gefridi a hanterouriezh ar gladoù etre natur ha sevenadur

iGoulenn priziañ 
Abaoe ma z’eus tud a vicher d’ober war-dro hanterouriezh ar gladoù, petra eo an dilerc’hioù 
war ar weladennerien ?

iTitourennoù sevenidigezh 
- Sevel ur rouedad animatourien eus an diavaez ha « tud varrek »
- Niver a zanvez pedagogel savet, o kinnig asambles dizoleiñ ar glad naturel ha sevenadurel
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iTitourennoù disoc’h
- Peseurt dilerc’hioù a zo da vezañ skignet an danvez pedagogel
- Dregantad ar skolidi a zeu en-dro 

 3.4 Kinnig treuzkas ar glad dizanvezel bev

iGoulenn priziañ 
Daoust ha dastum ar glad dizanvezel en deus degaset startijenn da dreuzkas ar boazioù se-
venadurel stag ouzh ar chemet hag ouzh ar brezhoneg ? 

iTitourennoù sevenidigezh 
- Niver a oberoù dastum ar glad dizanvezel ha niver an « dud varrek » listennet a-benn bezañ 
rummet  war listennadoù an UNESCO (pennobererezhioù ar glad dizanvezel)
- Niver a oberoù evit embann, displegañ, diskouez an disoc’hoù
- Lakaat degemer ha lakaat da vont en-dro karta an divyezhegezh
- Sevel ar framm evit priziañ deskerezh ar brezhoneg
- Oberoù dizoleiñ ar gweledvaoù der al lec’hanvadurezh

iTitourennoù disoc’h
- Niver a oberoù resteurel an dastum
- Niver a emglevioù kendivizet sinet gant ar gevelerien
- Emdroadur doareoù disheñvel da lakaat karta an divyezhegezh da vont en-dro

3.5 Broudañ raktresoù arzel ha skignañ sevenadurel war tiriad ar Park

iGoulenn priziañ 
Priziañ labour skignañ ar sevenadur a vez graet gant ar Park o kenlabourat gant ar c’hêrioù-
dor gant ar pal degas an dud davet boazioù sevenadurel ?

iTitourennoù sevenidigezh 
- Niver ha doareoù oberoù ambroug ar chomadennoù arzourien diazezet war danvez ar gwe-
ledva.
- Niver a oberoù savet gant arzourien yaouank
- Sevel hent an arzourien
- Niver an darvoudoù savet diwar roll ar c’hargoù (kenstrivadegoù war ar yezh, an dañsoù, ar 
sonadegoù, an abadennoù c’hoariva) 



166

iTitourennoù disoc’h
- Niver a grouidigezhioù loc’het pe sikouret gant ar Park
- Brud an darvoudoù (niver an arvesterien, o orin, o laouenidigezh....)
- Niver an annezidi evel arvesterien
- Kresk niver an dud o kemer perzh e abadennoù e brezhoneg

4.1 Lakaat da glotañ an araezioù gant ar c’hoantoù

iGoulenn priziañ 
Kresk ar barregezhioù teknik hag adtermeniñ ar mont-en-dro o deus sikouret ar Park da vezañ 
anavezet gwelloc’h war e dachennadoù labour pennañ diabarzh framm ar garta nevez ?

i Titourennoù sevenidigezh
- Niver a bostoù krouet war an tachennadoù a varregezhioù nevez : an ardremez, ar c’hêrao-
zañ e 2009, tisavour-kêraozer e 2010)
- Niver a oberoù loc’het war dachenn an darempredoù etre ar c’hêrioù hag ar maezioù
- Niver a raktresoù loc’het pe vaget gant ar c’huzul skiantel
- Niver a zevezhioù skiantel er Park

iTitourennoù disoc’h
- Niver an emvodoù ha dalc’hidigezh an dud da zont d’an emvodoù
- Niver ar roadennoù embannet gant « Arsellva ar gladoù ha pourvezioù kenliammet » ha 
kinniget d’an holl dud

4.2 Digeriñ ar Park d’ar c’henlabourioù

iGoulenn priziañ 
reneveziñ statudoù ar sindikad kemmesk hag e youl kenlabourat gant an etrekumuniezhoù, 
an aozadurioù micherel hag ar Parkoù all o deus degaset kenobererezhioù nevez war e diriad 
pe en diavaez ?

i Titourennoù sevenidigezh
- Niver a emvodoù kenaliañ gant an etrekumuniezhoù o deus ur steuñvenn oberoù (kumu-
niezhoù kumunioù ha broioù)
- Emglevioù kendivizet gant ar c’hambroù koñsulel
- Niver a oberoù savet asambles gant Park naturel mor an Hirwazh
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iTitourennoù disoc’h
- Niver a oberoù graet asambles gant ar broioù hag an diazezadurioù publik a genlabour 
etrekumunel (EPCI)
- Niver a oberoù graet etre ar Parkoù ha Park Arvorig
- Niver a oberoù graet gant ar park diwar an treuzkas a skiant-prenet pe kenlabour
 
4.3 Diazezañ ar Park e-kreiz un doare nevez a c’houarnerezh 

iGoulenn priziañ 
Diorren un doare nevez a c’houarnerezh en deus sikouret an oberourien hag ar gevelerien da 
welet ar park evel ur skigner a energiezhoù krouadurel war an tiriad ?

iTitourennoù sevenidigezh 
- Niver a abadennoù “emaomp holl ar Park” ©
- Sevel ar benveg internet (2010)
- Amzer dremenet etre ar Park, an oberourien lec’hel hag ar poblañsoù.
- Niver a alioù goulennet digant ar Park gant ar Stad, ar c’humunioù pe mistri an oberoù

iTitourennoù disoc’h
- Emdroadur ar fed e kemer perzh an dilennidi hag ar gevelerien e darvoudoù « Holl ez omp 
ar Park »©
- Emdroadur niver an dud o kemer perzh er « forom fl apañ » war al lec’hiad Internet 
- Dregantad an alioù roet gant ar Park zo bet heuliet gant ar gevelerien
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Taolenn ar skeudennoù

Golo Gwel diwar-nij eus menez Sant-Mikael-Sant-Riwal
www.photogpo.com ©
2006
Embannadurioù all : skritell 2008 Tro Menez Are- "Parkoù naturel rannvro, ur 
vuhez all a grog amañ", Francine Pigelet-Lambert, 
Embannadurioù Rustica

p. 2-3 Gwel diwar-nij eus Enez Sun 
Jaffry-www.laphototheque.com©
embann all : teul brudañ PNRA embannadur 2007

p. 4-5 Gwel diwar-nij eus bourk Kommanna
www.photogpo.com ©
2006
embann all : embannadur 2007 Lizher kelaouiñ ar PNRA

p. 6-7 Bae Lambaol en Eusa
Alain Le Quernec
embann all : bilañs oberoù karta 1997-2007

p. 8-9 Ar Menez-C'homm
www.photogpo.com ©
2006

p. 10-11 Lenn Sant Mikael
René-Pierre Bolan©

p. 12-13 Arvor ar Stêr-Aon gwelet eus gwere Landevenneg
www.photogpo.com ©
2006

p. 14-15 Sant-Riwal dindan an erc'h
Gilles Pouliquen ©

p. 16-17 Kornad Arvor ar Stêr-Aon 
www.photogpo.com ©
2006
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p. 18-19 Leinoù reier Menez-Are
René-Pierre Bolan ©
2004

p. 20-21 Kalvar hag iliz Pleiben 
Alain Le Quernec
embann all : bilañs oberoù karta 1997-2007

p. 22-23 Tour Vauban e Kameled 
Gilles Pouliquen

p. 24-25 Tour-tan ar C'hreac'h en Eusa
Pascal Jaugeon ©
2006

p. 30-31 Bili war an aod
Alain Le Quernec

p. 62-63 Koad dister ar C'hragoù - ar C'hloastr-Plourin 
René-Pierre Bolan ©
2004

p. 74-75 Kinvi war ar roc'h
Alain le Quernec
embannadur all : diagnostik karta 1997-2007

p. 102-103 Lanneg e Menez-Are
Gilles Pouliquen ©

p. 126-127 Ferenn gwel Fresnel e Mirdi an Tourioù-tan hag ar Balizennoù-Eusa
Pascal Jaugeon © 
2006

p. 142-143 Bered ar bigi e Landevenneg
BD Ortho
2001
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p.168-169 Porzh ar Stif en Eusa
Pascal Jaugeon ©
2006

p. 170-171 Pesketaer e Molenez
Pascal Jaugeon ©
2006

p. 172-173 Labourer-douar oc'h arat e bark
Agri'mage ©

p. 174-175 Gouel an avaloù en Ti Kornek-Sant Riwall
Gilles Pouliquen ©

p. 176-177 Baleerien e Menez-Are
Gilles Pouliquen ©

p. 178-179 Maen Dogan en Uhelgoad
www.photogpo.com©

p. 180-181 Strollad bugale o weladenniñ Milin Gerouad-Kommanna
Gilles Pouliquen ©

p. 182 Bugale e Molenez
Pascal Jaugeon ©
2006
embannadur all : kartenn hetoù evit bloaz nevez 2007-Buhez niv. 4 
(miz Meurzh 2007)
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Geriaoueg

ADASEA29 : Kevredigezh departamantel evit kempenn frammoù ar stalioù labour-douar e 
Penn-ar-Bed
ADEME : Ajañs an endro ha mestroniañ ar gremm 
ALECOB : Ajañs lec’hel an energiezh e Kornôg Kreiz-Breizh
APPB : Diferad prefeti evit gwareziñ ar biotop (benveg hervez reolennoù evit gwareziñ an 
endro) 
ASN : Ajañs evit ar surentez nukleel
AEU© : Hentenn derc’hel kont eus an endro er c’hêraozañ (merk marilhet gant an ADEME)
ADEUPA : 
ATEN : Atalier teknikel an takadoù natur (aozadur stummañ)
APPMA : Kevredigezhioù grataet evit ar pesketa ha gwarez ar metoù dourel 

CA : Kumuniezh tolpad-kêrioù 
CAUE : Kuzul savouriezh, keraozañ hag endro 
CC : Kumuniezh-kumunioù (KK) 
CBNB : Mirva louzawouriezh broadel Brest (kevredigezh a dalvoudegezh foran)
CDESI : Bodad-departamant an takadoù, lec’hiadoù hag hentadoù
CDOA : Bodad-departamant heñchañ al labour-douar
CDT29 : Poellgor-departamant an touristerezh e Penn-ar-Bed
CELRL/CEL : Mirva an arvor hag al loc’hoù 
CL : Mirva an Arvor 
CLE : Bodad lec’hel an dour (war dachenn ur SAGE : (brastres terkañ ha merañ an dour))
CEMO : Kreizenn studi amva Eusa (kevredigezh)
CRT : Poellgor-rannvro an touristerezh
CNRS : Kreizenn vroadel an imbourc’h skiantel 
CRER : Kreizenn rannvroel evit ar prizachañ hag an danvez
CRPF : Kreizenn-rannvro ar perc’hennañ koadoù
CSP : Rummoù sokiovicherel 
CUMA : Kevelouri implijout dafar al labour-douar

DDA : Renerezh-departamant al labour-douar 
DDE : Renerezh-departamant an aveiñ 
DDEA : Renerezh-departamant an aveiñ hag al labour-douar 
DRIRE : Renerezh-rannvro ar greanterezh, an enklaskerezh hag an endro
DRAC : Renerezh-rannvro an aferioù sevenadurel
DRASS : Renerezh-rannvro an aferioù yec’hedel ha sokial 
DIREN : Renerezh-rannvro an endro
DRAF : Renerezh-rannvro al labour-douar ha koadeier 
DDAF : Renerezh-departamant al labour-douar ha koadeier
DOCOB : Teul palioù (teul displegañ strategiezh Natura 2000 war an dachenn lec’hel)
DPE : Diagnostik efedusted an energiezhioù 
DPM : Domani foran arvorel
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ERB : Tachennoù dibar eus Breizh a vez graet eus ar mirvaoù natur rannvro er politikerezh 
gwareziñ ha merañ kaset en-dro gant ar Rannvro. 
ENSD : Takad natur tener departamant (politikerezh an departamant evit prenañ ar font)
EPCI : Diazezadurioù publik a genlabour etrekumunel (sk. : kumuniezh-kumunioù, sindikad 
an dour) 
ECIF : Eskemm ha dilez madoù diloc’h ar c’hoadeier (diferadur lezenn 2001 heñchañ ar c’hoa-
deier)
Eco-trophée : Kenstrivadeg diwar intrudu ar PNR hag o c’hevread evit enoriñ an dud a vicher 
a gas da benn oberoù a zalc’h kont eus an endro
ENF : Takadoù naturel Frañs (kevredigezh a vod ar c’hevredigezhioù a vez meret ganto mir-
vaoù rannvroel an takadoù naturel) 
ERB : Kevredigezh Dour ha Stêrioù Breizh 

FDCIVAM : Kevread departamant ar c’hreizennoù intrudu evit talvoudekaat al labour-douar 
hag ar maezioù (kevredigezh)
FNPNR : Kevread broadel ar Parkoù natur rannvroel 

GIP : Strollad lazioù foran 
GAB29 : Strollad labourerien-douar biologel Penn-ar-Bed (kevredigezh) 
GES : Gaz efed ti-gwer 
GIEC : Strollad etregouarnamantel evit priziañ emdroadur an hin 
GRETIA : Strollad studi divellkeineged tolzennad Arvorig

ORGFH : Heñchadurioù rannvroel merañ al loened gouez ha gwellaat kalite al lec’hioù-an-
nez 
ONF : Ofi s broadel ar c’hoadeier 
ONFS : Ofi s broadel ar chase hag al loened gouez 
ONEMA : Ofi s broadel an dour hag ar meteier dourel

PLU : Steuñv lec’hel ar c’hêraozañ 
PAC : Politikerezh boutin al labour-douar 
PCI : Glad sevenadurel dizanvezel 
PDESI : Steuñv departamant an takadoù, lec’hiadoù hag hentadoù
PDRH : Steuñv diorren maezioù Frañs (framm politikel hag arc’hantel an oberoù kaset da 
benn war-ar-maez)
PFIL : Kensavenn intrudu lec’hel
PNMI : Park naturel mor an Hirwazh
PNR : Park natur rannvroel 
PNRA : Park naturel rannvro Arvorig 
PSC : Raktres skiantel ha sevenadurel 
P.A.D.D : Steuñv terkañ ha diorren padus 
POS : Steuñv tiraozañ 
PDIPR : Steuñv departamant an hentadoù pourmenn ha bale
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RDI : Renabl kuitaat/erruout (benveg krouet ha meret gant an ADASEA29 a laka e darempred 
al labourerien-douar a baouez gant o micher hag ar re a c’hallfe stagañ ganti)
REEB : Rouedad deskadurezh war an endro e Breizh (kevredigezh)
RIAC : Rouedad intrudu hag oberoù hin (kevredigezh)
RNR : Mirva natur rannvroel, anvet ERB gant Rannvro Breizh
R.N.U. : Reolennadur broadel ar c’hêraozañ
ROM : Rouedad arsellet ar meteier  

SRI : Servij renabliñ ar glad sevenadurel 
SDAP : Servij-departamant ar savouriezh hag ar glad 
SRTB : Brastres rannvroel an touristerezh e Breizh
SBAFER : Kevredad Breizh terkañ ar font hag ar mereurioù 
SAFER : Kevredad terkañ ar font hag ar mereurioù 
SAGE : Brastres terkañ ha merañ an dour 
SDAGE : Brastres stur terkañ ha merañ an dour
SCOT : Brastres evit kempoell an tiriad 
SINPA : Servij renabliñ ar glad sevenadurel
SAU : Gorread labour-douar talvoudus 

UBO : Skol-veur Breizh-Izel 
UNESCO : Aozadur ar broadoù unanet evit an deskadurezh, ar skiantoù hag ar sevenadur 

VTT : Marc’h-houarn treuz bro 

WWF : (Kevredigezh etrebroadel evit gwareziñ an natur) 

ZNIEFF : Takad natur talvoudus e-keñver ekologiezh, plant ha loened (renabl broadel an taka-
doù naturel) 
ZPPAUP : Takad gwareziñ glad ar savouriezh, ar c’hêrioù hag an ardremez 
ZA : Takad labourerezh
ZDE : Takad diorren gremm an avel
ZPR : Takad bruderezh strishaet 
Z.A.C. : Takad terkañ kendivizet 
ZAE : Takad armerzherezh 
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PARK NATUR RANNVROEL ARVORIG
15 plasenn ar foarioù / BP 27 - 29590 Ar Faou
Pgz 02 98 81 90 08 / Plr 02 98 81 16 30
Lec’hienn Genrouedad : www.parc-naturel-armorique.fr
postel : contact@pnr-armorique.fr

Empennañ grafek : Alain Le Quernec

Trugarez da gement hini en deus kemeret perzh evit skrivañ pe 
skeudennaouiñ ar garta.

Testenn e brezhoneg gant PNRA-SV
Adlennet eo bet gant Olier ar Mogn
Miz Mae 2010
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