
anv boutin  
c’hwen

anv boutin 
néphile à toile dorée     

amprevaned diaskell  
eo ar c’hwen, ha plat  
eo o c’hostezioù, gant 
se e c’hallont mont  
ha dont etre blev ar 
bronneged a vevont 
warne. gant o favioù  
a-dreñv hir hag ostilhet 
evel zo dleet e  
c’hallont lammat betek 
30 cm uhelder, ha pa 
n’int nemet war-dro 1 mm 
hirder evit ar pared hag 
1,5 mm evit ar parezed.  
didroad ha stumm preñved 
un toullad milimetroù 
dezhe eo larvennoù  
ar c’hwen a vez o vevañ 
war al leur, er faoutoù 
er plañchod lakaomp.  
pa vezont erru bras en 
em vagont war groc’hen 
ul loen gant ar gwad  
a vez sunet gante gant 
ar pezhioù lemm a zo 
ouzh o genoù. koulz ar 
pared hag ar parezed  
zo debrerien gwad.  

n’hall ket al larvennoù 
lonkañ war-eeun gwad 
tennet digant ul loen, 
met kemer a reont gwad 
pa zebront ar pezh  
a vez kac’het gant ar 
c’hwen bras. debriñ a 
reont ivez bruzunoù  
keratinaet al loened 
emaint warne  
(kroc’hen, blev).  
pulex irritans, ha pa 
sikouras kalz ar vosenn 
du d’en em ledañ,  
ar pezh a reas d’an 
hanter eus an dud mervel 
en europa er xivvet 
kantved, zo aet da get 
koulz lavaret e kêrioù 
europa abalamour ma  
vez tommet mat an tier. 
hiziv an deiz eo gant 
c’hwen ar c’hizhier  
e vez flemmet an dud 
peurliesañ. 

an nephilae pilipes  
zo e-mesk ar c’hevnid 
brasañ er bed. kavet  
e vez ar spesadoù eus  
ar genad nephila en 
takad etretrovanel.  
an n.pilipes eo ar re  
a vez kavet en takad 
ledanañ, eus india betek 
an inizi salomon evit  
an tu kornôg-reter, hag 
eus japan da hanternoz 
aostralia evit an tu 
norzh-su. en takad  
bras-se e kaver inizi 
hag a zo pell diouzh  
an douar bras ; soñjal  
a reer e tlefe ar 
standilhonoù kentañ 
bezañ en em gavet eno  
en o stumm yaouank dre 
an aer, dre un emzalc’h 
digustum hag a rae  
dezhe taol neud seiz.  
fardañ a ra ar  
c’hevnid-se gwiadoù 
bras-tre (meur a vetr 
karrez) disimetrek  
tro-dro d’ur c’hreiz. ur 
pigmant melen zo e-barzh 
o seiz, diwar se o anv 
boutin e galleg  
(nephile a toile doree). 

preizherien int hag a  
ra o mad eus kement  
amprevan pe dost a 
zichañs dezhañ chom  
peg ouzh o gwiad :  
ortoptered, diptèred, 
koléoptèred,  
lépidoptèred… solut eo 
seiz ar c’hevnid-se en 
ur mod dreistordinal  
ken o deus sachet evezh 
an industriezhioù a ra 
enklaskoù war dachenn  
ar gwiennoù savet  
diwar skouer an natur.  
sebezus eo an dimorfiegezh 
revel gant ar c’hevnid 
nephila pilipes pa’c’h 
eo etre 4 ha 10 gwech 
brasoc’h ar parezed evit 
ar pared. 37 mm hirder 
eo korf ar parezed en 
holl (betek 20 cm pavioù 
hag all), ha 4 mm hini 
ar pared. koublañ a ra 
ar parezed gant meur a 
bar, met en em vuturniañ 
a c’hall ar pared ober 
evit stouvañ hentoù ar 
parezed ha herzel oute  
a goublañ gant unan all 
goude-se.ts ultérieurs.  

pulex irritans 

[c’hwen] 
hexapoda/insecta/siphonaptera/pulicidae

nephila pilipes 

[néphile à toile dorée] 
araneae/nephilidae

bestiaire #4


