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Diolch yn fawr i
Gymdeithas
Edward Llwyd am
y fraint o gael
llywio’r
Naturiaethwr.

Daeth y rhifyn
cyntaf o’r wasg yn
1979, a bu Dafydd
Dafis, sylfaenydd y
Gymdeithas yn ei
olygu yn
frwdfrydig a di-

fwlch am dros bymtheng mlynedd.Yn 1996
newidiwyd y patrwm, a phleser yw cael
diolch i’m rhagflaenydd, Dr. Llŷr Gruffydd
am ei waith graenus a gofalus.

Ehangu Gorwelion

Dyletswydd pob golygydd yw rhoi ei
stamp ei hun ar y cylchgrawn, tra’n parchu
amcanion y Gymdeithas a cheisio
adlewyrchu diddordebau’r aelodau. Fe wnaf
fy ngorau.

Yn y rhifynnau diweddar rhoddwyd y
pwyslais ar waith ymchwil gwreiddiol a
gobeithiaf y gallwn barhau i ddenu
cyfraniadau felly, megis y rhai ar y grifft
llyffant a’r mwsog prin yn y rhifyn hwn. Ond
y mae croeso hefyd i erthyglau mwy
cyffredinol, a phytiau byrion o bob math – o
fewn canllawiau’r Gymdeithas. Anfonwch
ataf – eich erthyglau, adroddiadau, sylwadau,
llythyrau, lluniau – unrhyw beth y buasech
chi eich hun yn mwynhau ei weld yn Y
Naturiaethwr.
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Gair gan y Golygydd Newydd
Goronwy Wynne, Gwylfa, Licswm,Treffynnon,

Sir y Fflint, CH8 8NQ.
Tel.: 01352 780689



Brodor o bentre
bach Cwmgiedd
yng Nghwmtawe
yw Dafydd Dafis,
ac yno yn gynnar
iawn fe blanwyd
ynddo ei
ddiddordeb mawr
ym myd natur –
diddordeb sydd
wedi bod mor
bwysig ac sydd
wedi llanw ei
fywyd trwy’r
blynyddoedd.

Ganed ef yn 1924 ac aeth i Ysgol Gynradd
Cynlais ac wedyn i Ysgol Ramadeg
Maesydderwen yn Ystradgynlais.

Aeth o’r ysgol i’r Llu Awyr a bu am beth
amser yng Nghanada.Yn 1947 aeth i Goleg y
Drindod, Caerfyrddin lle’r enillodd ei
dystysgrif i fod yn athro. Bu’n gapten ar dîm
rygbi’r coleg yn ystod y tymor 1948-49 a
chafodd y tîm dymor llewyrchus o dan ei
gapteniaeth.

Bu’n dysgu am ddwy flynedd yn
Birmingham ac yna penderfynu astudio am
flwyddyn ychwanegol yng Ngholeg y
Drindod i ddilyn cwrs astudiaeth wledig.

Fe dreuliodd ddeng mlynedd cyntaf ei yrfa
mewn ysgolion cynradd ac uwchradd cyn
mynd yn brifathro ar ysgol gynradd
Rhandirmwyn yn Sir Gaerfyrddin. Dyma’r
lle delfrydol i Dafydd. Roedd wrth ei fodd yn
dysgu ac ysbrydoli’r plant mewn awyrgylch
mor gyfoethog. Fe sefydlodd warchodfa
natur i’r ysgolion mewn allt dderw ym mhen
uchaf Dyffryn Tywi lle’r oedd y plant yn
gallu astudio byd natur yn yr awyr agored.

Ers ymgartrefu yn Rhandirmwyn dros 36
mlynedd yn ôl mae Dafydd wedi brwydro’n
galed mewn sawl achos i amddiffyn ei fro.
Brwydrodd yn gadarn ac yn hir yn erbyn

creu Llyn Brianne yn 1972. Ni bu
llwyddiant, ond stori arall oedd ei
ymdrechion i sicrhau dyfodol y barcud pan
fu’n gwarchod y nythod a’r wyau am
flynyddoedd. Erbyn hyn mae dyfodol y
barcud wedi ei sicrhau.

Llwyddiant arall oedd ei frwydr yn erbyn
cynlluniau trydan-dŵr Swalec i gludo’r
gwifrau ar beilonau ac oherwydd y
gwrthwynebiad i hyn maen’ nhw nawr dan
ddaear a blaenau Cwm Tywi heb ei hagru.

Oherwydd ei ddiddordeb mewn cadwraeth
fe’i dewiswyd yn aelod o Bwyllgor Cymru o’r
Cyngor Gwarchod Natur (Cyngor Cefn
Gwlad Cymru erbyn hyn) ac yn aelod o
Bwyllgor Cymru y Comisiwn Coedwigaeth.
Bu’n gadeirydd Ymddiriedolaeth Bywyd
Gwyllt Dyfed ac yn aelod o Bwyllgor Cymru
o Gymdeithas Fotanegol Ynysoedd Prydain.

Fel cydnabyddiaeth o’i gyfraniad i lysieueg
fe’i etholwyd yn Gymrawd y Gymdeithas
Linneaidd yn 1968.

Mae’r genedl yn ddyledus iawn iddo am ei
waith dyfal a phwysig yn cyhoeddi’r llyfr
Enwau Cymraeg ar Blanhigion ar gais yr
Amgueddfa Genedlaethol. Mae wedi
ysgrifennu erthyglau di-ri ac wedi sicrhau
bod deunydd deniadol ar gael i blant trwy
addasu llyfrau natur iddynt. Mae’n dal i fod
yn diwtor yn Adran Addysg Barhaol Prifysgol
Cymru, Aberystwyth.

Cafodd ei urddo i’r wisg wen yn
Eisteddfod Genedlaethol 1991 a
chydnabyddodd Prifysgol Cymru ei
gyfraniad i gadwraeth trwy ddyfarnu iddo’r
radd o Athro mewn Gwyddoniaeth (M.Sc.)
er anrhydedd.

Ei waith mwyaf nodedig oedd sefydlu
Cymdeithas Edward Llwyd yn 1978 ac mae
aelodau’r Gymdeithas yn ddyledus iawn iddo
am y pleser mawr o gael bod ar y teithiau
cerdded ar hyd a lled Cymru i ddysgu am ein
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Dod i nabod ein gilydd
Gobeithiwn gyhoeddi bywgraffiad byr o rai o swyddogion ac aelodau amlwg y Gymdeithas.

Mae’n bleser cyflwyno ein Llywydd a sylfaenydd y Gymdeithas – DAFYDD DAFIS.
Diolch i’w gyfaill Viv Davies am y portread hwn.



Yn ddiweddar, dyfarnwyd gwobr arbennig i
Mr. R.H. Roberts, Bangor gan Gymdeithas
Linneaidd Llundain, y gymdeithas fiolegol
hynaf yn y byd, a enwyd ar ôl Carl Linnaeus,
y botanegydd enwog o Sweden.

Derbyniodd Mr. Roberts Wobr H.H.
Bloomer am ei gyfraniad i fyd botaneg. Am
40 mlynedd bu’n cofnodi planhigion Ynys
Môn ac yn 1983 cyhoeddodd ei lyfr “The
Flowering Plant and Ferns of Anglesey”.Y mae
yn brif arbenigwr ar degeirianau’r gors ac ar
lawredynau y fagwyr. Cafodd un o’r
tegeirianau ei enwi ar ei ôl. Cyhoeddodd hyd
yma dros 50 o bapurau gwyddonol.

Yn 1981 derbyniodd radd M.Sc. er
anrhydedd gan Brifysgol Cymru.

Y mae R.H. Roberts yn Gymro Cymraeg,
yn wyddonydd disgybledig, yn naturiaethwr
wrth reddf ac yn gymwynaswr parod.
Dymunwn iddo lawer blwyddyn eto i
fwynhau ei briod faes.

Anrhydedd i naturiaethwr o Gymro

gwlad, ei thirlun a’i daeareg ac i ehangu eu
gwybodaeth o fywyd gwyllt.

Dafydd oedd golygydd Y Naturiaethwr
o’r rhifyn cyntaf hyd at rifyn 32 yn 1994 ac
yn ystod y cyfnod hwn ef oedd cadeirydd y
Gymdeithas. Gwelodd yr aelodaeth yn
cynyddu o’r llawn dyrnaid a ddilynodd yr
afon Twrch ’nôl yn ’78 nes ei fod yn agos i fil
o aelodau ar ei ymddeoliad yn ‘94.

Y tu ôl i bob dyn da mae menyw
ardderchog ac mae hyn yn wir iawn am ei
briod, Joan. Trwy’r blynyddoedd mae wedi
bod yn gymorth ac yn gefn iddo yn yr holl
weithgareddau.

Mawr yw ein dyled i’r gŵr hynaws hwn
sydd wedi cyfoethogi ein bywydau. Diolchwn
iddo.

Viv Davies
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Gofynnir y
cwestiwn yn bur
aml – a does fawr
o ryfedd gan fod
cynifer o gyrff ac
asiantaethau erbyn
heddiw yn gweithio
i warchod ein
treftadaeth
naturiol. Ond cred
y Cyngor Cefn
Gwlad mai cryfder
ac nid gwendid yw

hyn, gyda llu o bobl yn cyd-ymroi tuag at y
nod o sicrhau cefn gwlad, arfordir a môr sy’n
doreithiog o fywyd gwyllt o fewn tirluniau
wedi’u gwarchod yn ofalus lle ceir cyfleoedd
i bawb fwynhau’r wlad. Partneriaeth a chyd-
weithio sy’n bwysig – mewn undod mae
nerth!

Corff cyhoeddus sy’n atebol i
Ysgrifennydd Gwladol Cymru yw’r Cyngor
Cefn Gwlad, a bydd yn atebol i’r Cynulliad
Cenedlaethol maes o law.Yn fras, rhestrir ei
gyfrifoldebau statudol fel gwarchod bywyd
gwyllt a thirluniau Cymru a hybu cyfleoedd i
bawb gael mynediad i fwynhau cefn gwlad
Cymru.

Ar gyfer 1999/00, mae gan y Cyngor
gyllideb o £25.1 miliwn, sy’n cynnwys £1.4
miliwn ar gyfer blwyddyn gyntaf y cynllun
amaeth amgylcheddol cenedlaethol, Tir
Gofal.

Cred y Cyngor fod gweithio mewn
partneriaeth ag eraill yn gwbl allweddol – yn
fodd i alluogi mwy a mwy o bobl i fynd i’r
afael â phrosiectau sy’n cyfrannu at
amcanion y Cyngor. Mae ei bartneriaid yn
cynnwys awdurdodau lleol, cyrff gwirfoddol,
grwpiau cymunedol yn ogystal â
thirfeddianwyr – ac mae’r prosiectau a
noddir yn cynnwys, er enghraifft, gwaith i

adfer gwrychoedd; agor, cynnal a chadw
llwybrau cyhoeddus; gweithgareddau
Ymddiriedolaethau Groundwork sy’n
ymdrechu at hybu gweithgaredd
amgylcheddol mewn ardaloedd mwy trefol; a
gweithgareddau amrywiol yr
Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, yr RSPB,
Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yr Urdd,
Merched y Wawr – a Chymdeithas Edward
Llwyd wrth gwrs! Y llynedd aeth tua £3
miliwn o gyllideb y Cyngor tuag at gefnogi
gwaith partneriaid a gobeithir gwneud yr un
buddsoddiad ym 1999/00.

Yn ychwanegol at hyn, mae gwaith y
Cyngor o ddydd i ddydd yn cynnwys:
● Rhoi cyngor i’r llywodraeth, awdurdodau

lleol ac eraill ar amrywiaeth eang o
faterion sy’n effeithio ar gefn gwlad.Ym
1997/98 bu staff y Cyngor yn ymdrin â
thros 3,500 o geisiadau ffurfiol am gyngor.
Y nod bob amser yw sicrhau fod
datblygiadau yng nghefn gwlad ac ar hyd
arfordir Cymru yn mynd rhagddynt heb
effeithiau niweidiol. Serch hynny, ceir
achlysuron pan fyddai datblygiad
arfaethedig, ym marn y Cyngor, yn cael
canlyniadau annerbyniol ac mewn
achosion o’r fath bydd yn lleisio ei
wrthwynebiad.Y llynedd gwrthwynebodd
y Cyngor Cefn Gwlad chwech o geisiadau
cynllunio.

● Gwarchod dros 950 o Safleoedd o
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
(SODdGA) yng Nghymru, mewn
partneriaeth gyda thirfeddianwyr i sicrhau
y caiff y safleoedd eu rheoli yn sensitif er
mwyn eu diogelu. Mae SODdGA yn
cwmpasu bron i 10% o dir Cymru ac yn
amrywio o ffeniau bach, corsydd a dolydd
i dwyni tywod, coetiroedd a lleiniau eang
o ucheldir. Ambell enghraifft o’r rhai

Y mae llawer o ansicrwydd ym meddwl y cyhoedd ynglŷn â gwaith yr holl fudiadau sy’n ymbrin â
chadwraeth a chefn gwlad.Yma, cawn gipolwg ar waith y Cyngor Cefn Gwlad, gan Helen Roberts, Swyddog
Cysylltiadau Cyhoeddus. Un o Wrecsam yw Helen, a chafodd ei haddysg yng Ngholeg y Brifysgol Bangor.

Pwy yn union ydi’r
Cyngor Cefn Gwlad?

Helen Roberts
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mwyaf yng Nghymru yw’r Berwyn,
Gwastadeddau Gwent ac Aber y
Ddyfrdwy. Un o amcanion y Cyngor yw
creu cynlluniau rheoli ar y cyd gyda
thirfeddianwyr, ar gyfer yr holl SODdGA
erbyn 2004.

● Gwarchod mwy na thrigain Gwarchodfa
Natur Genedlaethol ac un Warchodfa Fôr
yn Sgomer. Dyma’r enghreifftiau gorau o
gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion
daearegol Cymru. Mae pob un yn
arbennig yn ei ffordd ei hun, rhai ohonynt
yn cynnwys casgliadau rhyfeddol o
rywogaethau, eraill yn arddangos mathau
prin o gynefinoedd, a rhai yn cynnwys
nodweddion nodedig fel ffurfiadau cerrig
neu systemau ogofaol. Maent hefyd yn
labordai awyr-agored penigamp i’r Cyngor
ac eraill astudio newidiadau ym myd
natur.

● Ers sawl blwyddyn bellach, mae’r Cyngor
wedi bod yn gwneud gwaith cefndir er
mwyn i’r Swyddfa Gymreig ystyried rhoi
statws gwarchodfa fôr i Afon Menai.
Hefyd, rhoddir cyngor i’r Llywodraeth a’r
Comisiwn Ewropeaidd ar ddynodi

ardaloedd ar dir ac yn y môr am eu
pwysigrwydd rhyngwladol dan
Gydarwyddeb y Gymuned Ewropeaidd a
chytundebau eraill.

● Cynllunio a gweithredu Cynlluniau
Bioamrywiaeth sy’n rhoi sylw arbennig i
warchod bywyd gwyllt a chynefinoedd
prinnaf Cymru – gan gynnwys, er
enghraifft, y wiwer goch, madfall y tywod,
aderyn y bwn, britheg y gors, a’r pysgod
herlyn a gwangen; a chynefinoedd fel
corsydd, coedlannau deri,
calchbalmentydd a rhostiroedd.

● Cefnogi ymdrechion awdurdodau lleol i
agor y rhwydwaith o hawliau tramwy
cyhoeddus.Y llynedd, gyda chymorth
ariannol y Cyngor, agorodd awdurdodau
lleol 1,000 o filltiroedd o lwybrau
cyhoeddus, oedd gynt mewn cyflwr gwael.
Anelir at yr un nod eleni.

● Rheoli’r ddau Lwybr Cenedlaethol –
llwybrau Clawdd Offa ac Arfordir Penfro –
mewn partneriaeth â’r awdurdodau lleol
perthnasol. Mae gwaith ar droed i
ddatblygu Llwybr Glyndŵr ym Mhowys

Coedydd Aber, un o warchodfeydd y Cyngor Cefn Gwlad ar gyrion y Carneddau
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fel y trydydd Llwybr Cenedlaethol yng
Nghymru. Bydd gofyn cael sêl bendith yr
Ysgrifennydd Gwladol i’r llwybr, ac, os
ceir hynny, gobeithir ei lansio yn y Pasg
2000.

Bydd y cynllun amaeth-amgylcheddol, Tir
Gofal yn rhoi cyfle cyffrous i’r Cyngor
weithio mewn partneriaeth glos gyda mwy a
mwy o ffermwyr. Bu cryn ddisgwyl am y
Cynllun a gobeithir ei agor i dderbyn
ceisiadau ym mis Ebrill eleni. Ar sail y
gyllideb a dderbyniwyd gan y Swyddfa
Gymreig, gobeithir dod â 600 o ffermwyr i
mewn i’r cynllun bob blwyddyn am y
blynyddoedd cyntaf, gyda phob cytundeb yn
werth tua £5,000 y flwyddyn – fel taliadau
am waith ar ffermydd i warchod bywyd
gwyllt a’u cynefinoedd, gwarchod tirluniau a
nodweddion hanesyddol, a chreu cyfleoedd i
bobl fwynhau’r wlad. Drwy gyfrwng y
cynllun yma gobeithia’r Cyngor weld
cynnydd sylweddol yn ei holl amcanion.
Bydd hyfforddiant yn elfen bwysig o’r
cynllun – gan gynnig cyrsiau i ffermwyr ar y

sgiliau angenrheidiol i gyflawni amcanion Tir
Gofal.

Wrth gwrs, heb wybodaeth fanwl o’r
amgylchedd, byddai gofalu amdano yn
amhosibl. Mae dealltwriaeth o gyflwr yr
amgylchedd, y cynefinoedd naturiol a’r
rhywogaethau sy’n llechu yno, yn hanfodol
cyn y gall y Cyngor ac eraill arolygu newid,
gweithredu neu gynnal y cyflwr presennol.
Mae ymchwil ac arolwg yn hanfodol i lywio
gwaith y Cyngor ac i gadw llygad ar
newidiadau – boed rheini’n rhai naturiol neu
wedi’u creu gan ddyn.

Mae llawer o’r gwaith ymchwil yn fiolegol
neu’n ddaearyddol, ond ceisir hefyd gael
gwell dealltwriaeth o’r cyswllt rhwng pobl â
chefn gwlad, yn eu gwaith a’u horiau
hamdden.

Bellach, mae Cynllun Iaith Gymraeg y
Cyngor ar waith gan sicrhau y defnyddir y
Gymraeg a’r Saesneg ar sail gyfartal wrth
gyflwyno gwaith y Cyngor i’r cyhoedd.

Ceir rhagor o flas ar waith y Cyngor Cefn
Gwlad yn y cyhoeddiadau canlynol:

Bu bron i’r dyfrgi ddiflannu o Gymru. Trwy warchod ei gynefin y mae argoelion ei fod yn dechrau ail-
sefydlu mewn sawl man.
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Adroddiad Blynyddol

I’r Flwyddyn Nesaf 1998/99

Blaenoriaethau ar gyfer cymorth grant
1997-2000

Gweithredu dros Fywyd Gwyllt

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol

Taflen Cyfwyno Tir Gofal

… neu ar y we fyd-eang:
http://www.ccw.gov.uk

Os oes gennych ymholiadau ynglŷn â
gwaith y Cyngor yn eich ardal chi, cysylltwch
â’ch swyddfa leol:

Ardal Gogledd Orllewin Cymru
Bryn Menai
Ffordd Caergybi
Bangor 
Gwynedd

Ardal Gogledd Ddwyrain Cymru
Tŷ Victoria
Stryd Grosvenor
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint

Ardal y Gorllewin
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion

Ardal y Dwyrain
3ydd llawr
Y Gwalia
Ffordd Ithon
Llandrindod
Powys

Ardal y De
Castleton Court
Ffordd Fortran
Llaneirwg
Caerdydd

Grantiau’r Gymdeithas
Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud prosiect ar ryw agwedd ar
amgylchedd Cymru?

Er mwyn annog gwaith ymchwil neu waith arolwg, mae Cymdeithas
Edward Llwyd yn cynnig y grantiau canlynol bob blwyddyn:

A) i rai dan 18 oed - £200

B) i rai dros 18 oed - £400

Dylai’r gwaith fod ynglŷn â rhyw faes o fyd natur (e.e. astudiaeth o blanhigion,
creaduriaid, creigiau, cynefinoedd) neu unrhyw agwedd ar gadwraeth, ecoleg neu’r
amgylchedd.

Dyddiad Cau: Rhagfyr 31 bob blwyddyn

Manylion llawn a ffurflen gais oddi wrth:

Owain Lewis,
20 Heol Newydd,
Gellinudd,
Pontardawe,
Abertawe SA8 3DY.
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Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn
brosiect £44 miliwn a wnaed yn bosib trwy
grant o £21.7m gan Gomisiwn y Mileniwm
o gronfeydd y Loteri Genedlaethol. Dyma’r
ardd fotaneg genedlaethol gyntaf i gael ei
chreu yn y Deyrnas Unedig yn ystod y ganrif
hon ac mae’n sefydliad newydd i Gymru
sydd o bwysigrwydd rhyngwladol wedi’i
hymroddi i gadwraeth, garddwriaeth,
gwyddoniaeth, addysg, hamdden a’r
celfyddydau.

Mae’r Ardd
wedi ei lleoli
yng ngerddi a
pharc yr hen
Neuadd
Middleton yn
Sir Gaerfyrddin
ar ymylon
Dyffryn Tywi
rhwng
Llandeilo a
Chaerfyrddin.
Crëwyd y parc
a’r gerddi 568
erw gan Syr
William Paxton
a brynodd y
stad yn 1785.
Yn anffodus,
llosgwyd plasty
Neuadd Middleton yn 1931 ac yna ei
ddymchwel yn 1953. Er bod y stad wedi
dirywio yn enbyd dros y 75 mlynedd
diwethaf gellir dal i olrhain y strwythur
gwreiddiol a’r amcan yw cyfuno’r hen a’r
newydd.

Fel prosiect Mileniwm pwysig ac
arweinydd ar gyfer dyfodol amgenach bydd
yr Ardd yn fodel rhagorol o ffordd gynaladwy
o fyw mewn harmoni gyda’n byd naturiol.
Bydd yn ein hatgoffa bod gan y genhedlaeth
hon ddewis – i achub neu i ddinistrio’r
amgylchedd.Yn ardd fotaneg fodern ar gyfer
y mileniwm nesaf bydd yn creu casgliadau
unigryw o blanhigion fydd yn annog ac yn
helpu pobl i ymddiddori a deall mwy am
blanhigion. Mae’n rhaid cofio bod

planhigion yn
cael dylanwad
anferth ar bob
agwedd o’n
bywydau –
hebddynt ni
fyddem yn
bodoli.

Canolbwynt
yr Ardd yw’r Tŷ
Gwydr Mawr ar
gynllun Syr
Norman Foster
a’i Bartneriaid.
Hwn yw’r tŷ
gwydr bwa sengl
mwyaf yn y byd.
Erbyn hyn mae’r
gwaith adeiladu
wedi ei orffen a’r

gwaith o greu tirwedd syfrdanol ar gynllun
Kathryn Gustaffson wedi ei ddechrau. Bydd
yn gartref i gasgliad o blanhigion prin o
ardaloedd Môr y Canoldir ac o bum cyfandir
gan gynnwys De Affrica, Gorllewin Awstralia
a Chaliffornia. Er bod llai na 2% o
arwynebedd y byd yn cael ei gyfrif fel ardal

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Edward Llwyd, 1998, yn Llangrannog.Traddodwyd y
Ddarlith Flynyddol gan Dr. Rhodri Clwyd Griffiths, brodor o Ddiserth, Sir Ddinbych, sydd yn awr ar

staff yr Ardd Fotaneg fel Swyddog Datblygu Gwyddoniaeth.

Gardd Fotaneg Genedlaethol
Cymru a Phlanhigion

Meddyginiaethol
Darlith Flynyddol Cymdeithas Edward Llwyd 1998

Dr Rhodri Clwyd Griffiths

Hen Neuadd Middleton a ddyluniwyd gan Samuel Pepys
Cockerill o gyfeiriad un o lynnoedd y stad.
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Môr y Canoldir mae’n gartref i tua 20% o
blanhigion y byd. Mae’n debyg bod mwy o
fygythiad i’r math yma o blanhigion drwy
dwristiaeth ac amaethyddiaeth na
phlanhigion y coedwigoedd trofannol.Y tu
mewn ceir yn ogystal oriel a Bioverse –
profiad addysgol sydd a’r nod o ddatgloi
dirgelwch bywyd planhigion.

Bydd yr Ardd yn agor yng ngwanwyn
2000 a disgwylir dros 200,000 o ymwelwyr
bob blwyddyn. Byddant yn talu yn y porthdy
ac yna yn cerdded ar hyd llwybr llydan
troellog tuag at y Tŷ Gwydr Mawr.Y
planhigion cyntaf i’w gweld fydd cyltifarau a
fagwyd gan arddwyr Cymru. Ar yr ochr dde
mae Pwll yr Ardd, y cyntaf o saith o
lynnoedd wedi eu harbed o ymrafael chwyn,
gyda’i labordai dŵr ar yr ymyl pellaf. Tu
hwnt, y cae a fydd, ymhen blynyddoedd, yn
gartref i sioeau amaethyddol a garddio ac
sy’n gartref i’r Cennin Pedr Derwydd prin.
Ar y gorwel i’r dde bydd Gerddi
Cynefinoedd Cymreig yn denu sylw yr
ymwelwyr gydag arddangosfeydd o flodau
Penfro, Eryri a sawl man arall tra, ar y gorwel
i’r chwith, bydd Coed y Byd gydag

arddangosfeydd naturiol o goedwigoedd o
wledydd megis Seland Newydd a Chile.

Wrth gyrraedd y ffowntin bydd yn rhaid
dewis rhwng troi am yr Ardd Furiog fydd yn
olrhain hanes gerddi drwy’r oesoedd neu am
daith bleserus ar hyd ochr y llynnoedd i weld
y cyfoeth o fyd natur sydd yn Middleton ar
fferm organig. Bydd eraill yn parhau ar y
llwybr llydan, heibio i’r border blodau lliwgar
a’i 17,000 o blanhigion a’i arddangosfa o
ddaeareg Cymru.

Bydd rhai yn ymweld a sgwâr Middleton i
chwilota yn y siopau neu i brynu tamaid.
Eraill yn ymweld a’r Ardd Eneteg i ddysgu
peth am y pwnc ac i drafod peirianneg
geneteg; neu y Bwyler Biomass sydd yn llosgi
coed i wresogi adeiladau y stad mewn ffordd
gynaladwy; y Peiriant Byw sydd yn trin
carthion yr ymwelwyr mewn ffordd hollol
fiolegol; y Ganolfan Addysg a’i amryw
gyrsiau i blant ac oedolion, Coedwig Er Cof
Phillip Wareing a’i 106 o wahanol fathau o
Eirlysiau; Rhostiroedd y Byd a sawl peth
arall. Digon i’w diddori yno am ddiwrnod
pleserus addysgiadol iawn.

Yn ogystal â hyn oll bydd gan yr Ardd
Ganolfan Wyddonol lle gwneir gwaith
arloesol. Themâu’r rhaglen wyddonol fydd
systemateg, sef enwi a phriodoli planhigion,
cadwraeth, bioamrywiaeth a botaneg
economaidd. Bydd y gwyddonwyr yn
canolbwyntio ar blanhigion Cymru a
phlanhigion sydd ar arfordir gorllewinol y
Môr Tawel. O dan themâu botaneg
economaidd bydd gwyddonwyr yn astudio
planhigion Cymru yn y gobaith o ddarganfod
cyffuriau newydd i drin afiechydon.

Mae traddodiad cryf yng Nghymru o
ddefnyddio planhigion mewn meddygaeth.
Honnir gan rai y gellir olrhain yr hanes i
oddeutu 1000CC i gyfnod y gwyddoniaid,
sef y derwyddon a oedd yn gyfrifol am
grefydd a iechyd.Yn 930CC, yn ystod
teyrnasiad Prydain ab Aedd Mawr, ceir sôn
am ddefnyddio planhigion mewn
meddygaeth ac eto yng nghyfreithiau Dynwal
Moelmud yn 430CC. Ceir sôn gan Taliesin
yn ei farddoniaeth ac yng nghyfreithiau
Hywel Dda.Ysgrifennodd William Salesbury
am blanhigion meddyginiaethol yn ei lyfr
Llysieulyfr Meddyginiaethol (Edgar, 1997) ac
yn ddiweddarach cafwyd nifer o gyfrolau
megis Llysieulyfr Teuluaidd D. T. Jones (1811)

Un o’r nifer o readrau a adeiladwyd yng ngyfnod
Paxton yn yr ardal o’r Ardd a elwir Cwm Felin
Gat
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a Physigwriaeth yr Hwsmon a’r Tlodion
R. Pritchard (1839).

Ond heb dim amheuaeth y pwysicaf yw
gwaith Meddygon Myddfai a gofnodwyd yn
13ed ganrif (Williams, J a Pughe, J., 1861).
Mae hwn yn gofnod prin o wybodaeth am
blanhigion meddyginiaethol yn ystod y
cyfnod hwn ac o bwysigrwydd Ewropeaidd.
Mae nawr yn ran o Lyfr Hergest sydd yn cael
ei gadw yn Llyfrgell Bodlean, Rhydychen.
Ychwanegwyd at y gwreiddiol yn y 15ed
ganrif ac yna eto yn y 18ed ganrif gyda sôn
am chwedl Llyn y Fan Fach (Hoffman,
1992). Bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol
Cymru yn talu teyrnged i’w gwaith mewn
gardd o blanhigion meddyginiaethol ac
mewn arddangosfa am blanhigion
meddyginiaethol y byd.

Gan nad oes adnoddau i astudio pob
planhigyn gellir defnyddio yr hanes yma fel
sail i ddethol pa rai i’w hastudio gyntaf. Mae
hyn wedi bod yn dra llwyddiannus dros y
blynyddoedd ac wedi arwain i ddarganfod
sawl cyffur newydd. Mae rhai o’n cyffuriau
pwysicaf wedi eu darganfod o blanhigion. Er
enghraifft cafwyd chwyldro mewn trin canser
pan ddarganfuwyd y cyffuriau vincristine a

vinblastine o Prefagl Madagasgar
(Catharanthus roseus). Ffynhonnell aspirin
yw’r Helygen Wen (Salix alba) a
ddefnyddiwyd gan Indiaid brodorol Gogledd
Amerig a’r Groegiaid i drin twymyn a phoen.
Roedd sawl llyfr llysieuol Ewropeaidd yn
argymell defnyddio echdyniad o Fysedd y
Cŵn (Digitalis purpurea) i drin poenau y frest
ac yn awr ceir cyffuriau i drin clefyd y galon
o’r planhigyn hwn.

Yn anffodus dirywiodd y defnydd o
feddyginiaethau llysieuol yn enbyd gyda
dyfodiad antibiotigion.Yn ystod y 1940au
lleihaodd yr ymchwil i ddarganfod cyffuriau
o blanhigion oherwydd bod gan gwmnïau
fwy o ffydd yn eu gallu i gynhyrchu cyffuriau
yn gemegol. Collodd diwylliannau y
Gorllewin eu gwybodaeth o feddyginiaeth
lysieuol, ond parhaodd tua 75-90% o bobl
gweddill y byd i ddibynnu ar yr wybodaeth
yma.

Yn ddiweddar, gwelwyd adfywiad yn y
diddordeb mewn cyffuriau o blanhigion yn y
byd datblygedig o ran masnach a
gwyddoniaeth. Mae angen enbyd am iachâd i
ganser, AIDS a chlefydau megis y dicáu y
credwyd unwaith eu bod wedi eu gorchfygu

Y Llwybr Llydan yn arwain at y Tŷ Gwydr Mawr
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ond sydd nawr yn gallu goresgyn cyffuriau.
Mae gwyddonwyr yn dychwelyd i ymchwilio
meddyginiaethau llysieuol, ffynhonnell rhai
darganfyddiadau sydd o bosib wedi newid
ein byd. Nawr mae gan dros hanner
cwmnïau cyffuriau pwysicaf y byd gynlluniau
ymchwil mewn darganfod cyffuriau o
blanhigion. Amcangyfrifir bod 25% o
gyffuriau a weinyddwyd gan feddygon yn
cynnwys echdyniad neu gemegyn o
blanhigyn. Mae gwerth masnachol mewn
meddyginiaethau llysieuol yng ngwledydd yr
Undeb Ewropeaidd yn unig dros £1500
miliwn y flwyddyn.

Ym Mhrydain mae sawl cwmni a grŵp
ymchwil yn ceisio darganfod cyffuriau
newydd o blanhigion. Tybiwyd mewn
ymchwil gan Sefydliad Cnydau’r Alban y gall
y Cennin Pedr fod yn ffynhonnell cyffur gyda
photensial i atal symptomau clefyd
Alzheimer. Mae gwyddonwyr yng Ngerddi
Kew yn cydweithio gyda Ysbyty Charing
Cross i ymchwilio y defnydd a wneir o
wreiddiau morwydden yn y driniaeth o
glefyd y siwgr tra bod Ysbyty Guys, Llundain
yn ymchwilio garlleg mewn treialon clinigol i
drin clefyd y galon a gostwng lefelau
colesterol yn y gwaed. Tra yn Aberystwyth
bûm yn astudio’r teulu Solanaceae (teulu’r
tatws) a darganfod sawl cemegyn newydd o
blanhigion megis Ceirios y Gŵr Drwg
(Atropa belladonna).

O bosib gall gwybodaeth y gorffennol fod
yn hanfodol i ymchwil y dyfodol. Gellir
ystyried planhigion fel cemegwyr organig
penigamp. Maent yn cynhyrchu cemegau
sydd y tu hwnt i ddychymyg ymchwilwyr.

Mae hwn yn un enghraifft pam y mae
planhigion mor ddiddorol â pham ei bod
mor bwysig eu gwerthfawrogi a’u cynnal –
dyna pam y bydd Gardd Fotaneg
Genedlaethol Cymru yn sefydliad mor
bwysig i Gymru ac i genedlaethau y dyfodol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am Ardd
Fotaneg Genedlaethol Cymru o:-

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Neuadd Middleton
Llanarthne
Sir Gaerfyrddin SA32 8HG
Rhif ffon 01558 669768
www.gardenofwales.org.uk

Llyfryddiaeth

Bown, D.(1995), Encyclopedia of Herbs and
their uses The Royal Horticultural Society

Edgar, I. Rh. (1997), Llysieulyfr Salesbury
Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd

Hoffmann, D. (1992), Welsh Herbal Medicine
Abercastle Publications

Jones, D. T. (1811), Llysieulyfr teuluaidd
Caernarvon

Pritchard, R. (1839), Physigwriaeth yr
hwsmon ar tlodion Merthyr

Williams, J. a Pughe, J. (1861), The Physicians
of Myddfai Llanymddyfri
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Mae eleni yn garreg filltir bwysig yn
hanes ein cefn gwlad fel y gwyddom
amdano heddiw. Yn 1949 gofalodd Deddf
Seneddol newydd y byddai rhai o
ardaloedd prydferthaf Cymru a Lloegr
yn cael eu diogelu er mwyn galluogi pobl
i’w mwynhau am flynyddoedd i ddod.
Hanner can mlynedd yn ddiweddarach,
yn 1999 mae’r 11 Parc Cenedlaethol yng
Nghymru a Lloegr yn parhau’r
weledigaeth hon.

Beth yw Parciau Cenedlaethol?

Dyma lle y cewch rai o’r tirluniau mwyaf
trawiadol, anghysbell a dramatig yn y wlad.
‘Parc Cenedlaethol’ yw’r dynodiad uchaf y
gellir ei roi ar dirwedd o harddwch naturiol
eithriadol yn y wlad hon.

Mae ein Parciau Cenedlaethol yn
gyfoethog o hanes ac mae cymunedau lleol a
diwydiannau traddodiadol oll wedi cyfrannu
at y cymeriad arbennig hwn. Mae
traddodiadau lleol a dulliau o adeiladu, yn
ogystal â chrefft, cerdd a chân – gan gynnwys
yr iaith Gymraeg yng Nghymru – oll wedi
cyfrannu at gymeriad arbennig pob Parc.

Mae Parciau Cenedlaethol Cymru a
Lloegr yn wahanol i barciau hamdden neu
barciau gwledig a does dim mynedfa na thâl
mynediad iddynt. Maent yn gartref i
gymunedau byw ac mae’r rhan fwyaf o’r tir
yn eiddo i bobl leol. Gwaith Awdurdodau’r
Parciau Cenedlaethol yw gwarchod y
tirwedd, y bywyd gwyllt a’r adeiladu
hanesyddol yn y Parc.

Mae Ruth Williams yn swyddog gyda Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Winch Lane, Hwlffordd,
SA61 1PY.

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Ruth Williams

‘fel y cadwer i’r oesoedd a ddêl y glendid a fu’ Saunders Lewis

Plucen Felen (Anthylis vulneraria) a Chlustog Fair (Armeria maritima), dau o blanhigion lliwgar yr
arfordir yn Sir Benfro
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Y Parciau Cenedlaethol heddiw

● Mae 11 Parc Cenedlaethol yng Nghymru
a Lloegr heddiw. Mae tri Pharc
Cenedlaethol yng Nghymru – Eryri,
Bannau Brycheiniog ac Arfordir Penfro

● Mae bron 250,000 o bobl yn byw yn ein
Parciau Cenedlaethol, a bydd pobl yn
ymweld â hwy dros 100 miliwn o weithiau
bob blwyddyn

● Bydd trethdalwyr yn cyfrannu tua £40
miliwn y flwyddyn tuag at reoli’r Parciau
Cenedlaethol trwy’r llywodraeth a’r
Undeb Ewropeaidd

● Nid oes yr un Parc Cenedlaethol yn yr
Alban eto, ond mae cynlluniau ar y gweill
i greu’r cyntaf yn Loch Lomond a’r
Trossachs.

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae’r Parc, a ffurfiwyd yn 1952, ymhlith y
lleiaf, ond hefyd y mwyaf poblog o’r Parciau
ac mae’n cynnwys dros 250 milltir o arfordir
sydd gyda’r prydferthaf yn y wlad.

Mae’r Parc Cenedlaethol i’w weld yn ei
holl ysblander o Lwybr yr Arfordir, sy’n
ymestyn am 186 milltir (299 km) o amgylch
y sir o Amroth i draeth Poppit. Agorwyd y
llwybr yn 1970 a dyma un o’r 13 o Lwybrau
Cenedlaethol hir yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r arfordir a’i ynysoedd – Skomer,
Skokholm, Grassholm,Ynys Dewi ac Ynys
Bŷr – yn enwog am eu hadar, am garpedi o
flodau gwyllt ac am eu morloi. Mae’r arfordir
o gwmpas Ynys Skomer a phentir Marloes yn
un o’r unig ddwy Warchodfa Fôr ym
Mhrydain.

Mae’r Parc
hefyd yn
dirwedd
hanesyddol ac
mae’r caerau o
Oes yr Haearn,
cestyll a
henebion
niferus yn ein
hatgoffa o’r
argraff y mae
cenedlaethau o
bobl wedi ei
gadael ar eu
hôl. Er yn
‘genedlaethol’

o ran ei enw, mewn gwirionedd mae llai na
11% o dir y Parc Cenedlaethol mewn
perchnogaeth gyhoeddus. Mae’r rhan fwyaf
ohono’n dir preifat.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir
Penfro

Mae’r Parc Cenedlaethol yn awdurdod lleol
annibynnol sydd â phwrpas arbennig.

O dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 prif
ddiben Awdurdod y Parc yw gwarchod a
gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a
threftadaeth ddiwylliannol y Parc. Mae’r
Awdurdod hefyd yn hybu cyfleoedd i bobl
fwynhau a deall nodweddion arbennig y Parc
ac yn gweithio i hybu lles economaidd a
chymdeithasol cymunedau lleol.

Mae’r Parc yn derbyn 75% o’i gyllideb yn
uniongyrchol oddi wrth y Llywodraeth a
daw’r 25% arall o Gyngor Sir Penfro ar ffurf
treth.Yn ystod y flwyddyn ariannol 1997-98
roedd gan Awdurdod y Parc Gyllideb yn
agos i £4 miliwn.

Mae’r Parc hefyd yn derbyn cymorth
ariannol oddi wrth Ewrop a chyrff fel Cyngor
Cefn Gwlad Cymru, Awdurdod Datblygu
Cymru a Bwrdd Croeso Cymru.

Beth yw gwaith Awdurdod y Parc?

Mae’n amrywio o gyfarwyddyd ynglŷn â
chynllunio a chadwraeth, gwasanaethau
addysg a gwybodaeth i gyngor ynghylch
grantiau amaethyddol ac adeiladu.

1. Cadwraeth

i Coetir – mae’r Parc yn berchen ar neu’n
prydlesu 280 hectar o goetir cymysg yn

ardal Cwm
Gwaun ac
mae Canolfan
Goetir
Cilrhedyn yn
anelu at hybu
a chefnogi
tirfeddianwyr
lleol i
ddefnyddio
technegau o
reoli
coetiroedd
sy’n garedig i’r
amgylchedd.
Mae’r

15

Canolfan Ymwelwyr y Parc, Tyddewi



ganolfan hefyd yn gwneud cynnyrch pren
o goetir y Parc.

ii Cadwraeth natur – o safbwynt ecoleg,Y
Parc Cenedlaethol hwn yw un o’r mannau
mwyaf cyfoethog ac amrywiol yng
Nghymru ac mae’n cynnwys 75 o
Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol
Arbennig.

iii Yr amgylchedd hanesyddol – Er mwyn
helpu gwarchod adeiladau a chymeriad
hanesyddol y Parc mae’r Awdurdod yn
gyfrifol am ddynodi ardaloedd cadwraeth.
Mae cynlluniau arbennig yn gweithredu
yn Nhyddewi a Dinbych-y-pysgod sy’n
cynnig grantiau i berchnogion tai i
atgyweirio eu hadeiladau hanesyddol.

iv Castell Henllys – Mae’r Parc yn berchen
ar, ac yn rheoli, y fryngaer Oes Haearn
hon ger Trefdraeth. Bob haf bydd y safle
yn cael ei gloddio at ddibenion archaeoleg
a cheir yno ganolfan addysg bwrpasol.

v Castell Caeriw – Mae’r castell a’r felin heli
yn cael eu prydlesu gan y Parc ac ar agor i
ymwelwyr yn ystod y tymor gwyliau.Yma
eto rhoddir y pwyslais ar waith addysgol a
chynhelir amrywiaeth o ddigwyddiadau ac
esboniadau theatrig sy’n dod â hanes a
threftadaeth y castell yn fyw.

2. Amaethyddiaeth

Ffermio yw asgwrn cefn y gymuned leol.
Nod y Parc yw cadw cydbwysedd rhwng
anghenion economaidd y gymuned a
gwarchod y bywyd gwyllt a’r tirwedd. Mae’r
Parc yn cynnig cymorth grant trwy gyfrwng
amrywiaeth o gynlluniau.

3. Cynllunio

Mae’r Parc yn gweithredu fel Awdurdod
Cynllunio Lleol dros yr ardal gan drafod
ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau yn
ogystal â pharatoi cynlluniau lleol ar gyfer
trefi a phentrefi.Y nod yw sicrhau bod
adeiladau newydd yn gweddu i’r
amgylchedd, a lle bynnag y bo modd, yn
cydfynd ag anghenion y gymuned leol o ran
tai a busnes.

4. Hybu mwynhad a dealltwriaeth

Rhaid wrth ofal i sicrhau bod y galw am
gyfleusterau hamdden yn cydweddu â
gofynion cadwraeth. Nod y Parc yw sicrhau

fod cyfle i bawb fwynhau’r Parc ond iddynt
wneud hynny mewn modd sy’n addas i’r
amgylchedd, y trigolion lleol a’r
tirfeddianwyr.

5. Hamdden

Yn ogystal â gofalu am Lwybr yr Arfordir
gyda chymorth grant o gyngor Cefn Gwlad
Cymru, mae’r Awdurdod yn gyfrifol am
gynnal a chadw’r rhwydwaith o 1,024 km
(639 o filltiroedd) o Hawliau Tramwy
Cyhoeddus o fewn y Parc. Rydym hefyd yn
prydlesu bron y cwbl o’r blaendraethau a’r
aberoedd oddi wrth y Goron ac yn rheoli
dros 40 o feysydd parcio a sawl safle picnic
ledled y Parc.

6. Gwybodaeth

Y gwasanaeth gwybodaeth yw’r man cyswllt
cyntaf fel arfer ar gyfer ymholiadau’r
cyhoedd. Mae gan y Parc ganolfannau
hysbysrwydd i ymwelwyr yn Nhyddewi a
Threfdraeth. Trefnir hefyd raglen flynyddol o
deithiau cerdded, darlithoedd a theithiau
cwch. Mae’r adran addysg yn darparu
gwybodaeth fanwl am y Parc ar gyfer
ysgolion, athrawon a myfyrwyr.

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Dyddiadau o bwys

1949 Deddf Parciau Cenedlaethol a
Mynediad i Gefn Gwlad yn cydnabod
yr angen i sefydlu Parciau
Cenedlaethol

1952 Sefydlu Parc Cenedlaethol Arfordir
Penfro

1970 Cwblhau Llwybr Cenedlaethol Arfordir
Sir Benfro ar ôl 17 mlynedd, a’i agor
gan Wynford Vaughan Thomas

1981 Y Parc Cenedlaethol yn prynu ac yn
diogelu harbwr hanesyddol Porth-gain

1983 Gwaith adfer ar Gastell Caeriw yn
dechrau ar ôl i’r Parc gael y brydles

1984 400 o hawliau tramwy cyhoeddus yn
Sir Benfro yn cael eu rhoi yng ngofal y
Parc

1990 Gefeillio gyda’r Parc Naturel Regional
d’Armorique yn Llydaw

1996 Y Parc yn newid yn awdurdod lleol
annibynnol gyda dibenion arbennig
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Gwyachod yw’r enw a ddefnyddir gan
adarwyr am aelodau o deulu’r Podiceps, y
grebe yn Saesneg. Ar lafar gwlad, arferir yr
enwau Wil y Wawr, gwawch, dowciar a
thindroed am y wyach fawr gopog (great
crested grebe), a thindroed bach, hwyaden
gladdu, Harri-gwlych-dy-big a cas-gan-
ffowler am y wyach fach (little grebe).Y
mae’n debyg mai’r rheswm pam y
mabwysiadwyd gwyach yn hytrach na’r un o’r
enwau eraill hyn yn derm swyddogol am y
teulu oedd am mai hwn, i bob golwg, oedd
yr enw mwyaf hynafol ar yr aderyn.Yn
Ngeiriadur Prifysgol Cymru, dyfynnir
enghreifftiau ohono mewn cerddi o’r
ddeuddegfed ganrif o waith y bardd llys o
Bowys, Cynddelw Brydydd Mawr.

O edrych yn fanwl ar yr enghreifftiau
cynnar hyn, fodd bynnag, daw’n amlwg mai
enw ar aderyn tra gwahanol i’r grebe oedd
gwyach yng ngolwg Cynddelw.Yn ei awdl
‘Canu Tysilio’, disgrifia Frwydr Cogwy fel
rhodle gwyach gwyarllyn (‘preswylfod gwyach
gwaedlyd ei ddiod’), ac mewn englyn sy’n
moli ffyrnigrwydd ei noddwr, Iorwerth
Goch, ar faes y gad, meddai

Cigiau beleidr briw, brith – o gyfergyr,
A gwaed gwyr i ar wlith,

A gwyach hylef, hylith,
A gwyddfa blaid yn ei blith.

(‘Clywais am waywffyn drylliedig,
brychlyd (yn dod) o ymladdfa, / a gwaed
rhyfelwyr ar wlith, / a gwyach groch,
borthiannus, / a beddrod gwron ynghanol
hyn’.)

Anodd credu mai at yr aderyn dŵr
gosgeiddig sy’n byw yn bennaf ar bysgod
bychain, malwod a phlanhigion, y mae’r
bardd yn sôn yn y llinellau hyn! At adar
rheibus fel brain, beryfon (barcutiaid) neu
eryrod y cyfeiria Cynddelw a’i gyfoeswyr fel
arfer wrth ddarlunio cyflafan.Y mae’n sicr
mai enw am aderyn tebyg oedd gwyach yng

nghyfnod y Gogynfeirdd, a chadarnheir hyn
gan y ffaith fod y gair gwyach yn gytras â’r
Wyddeleg fiach ‘brân’.

Ond sut y daethpwyd i gysylltu’r wyach
ysglyfaethus â’r grebe? Y cyntaf i gyfeirio at yr
enw yn y cyfnod modern yw Dr. John Davies
o Fallwyd yn ei Dictionarium Duplex a
gyhoeddwyd yn 1632. Diffinir gwyach
ganddo fel auis quaedam marina (‘math o
aderyn môr’) a dyfynna gwpled o farwnad
Cynddelw i Owain Gwynedd. Digwydd y
llinellau hyn mewn disgrifiad o fuddugoliaeth
enwog Owain a’i frawd Cadwaladr ger
Aberteifi yn 1136. Un o hoff ddyfeisiau’r
beirdd wrth ddisgrifio’r frwydr hon oedd sôn
am aber Afon Teifi yn dew neu’n goch gan
waed y lladdedigion. Datblyga Cynddelw’r
syniad drwy gyfeirio at y wyach:

Gwyach rudd gorfudd goralwai,
Ar doniar gwyar gwonofiai.

(‘Ysgrechia gwyach waedlyd yn fuddug-
oliaethus,/nofiai ar wyneb tonnau o waed’.)

Y llinellau hyn, yn ôl pob tebyg a barodd i
John Davies feddwl mai aderyn môr oedd y
wyach. Ond, er bod cyfeiriadau at wylanod
ac eryrod môr (ospreys) yn ysbeilio celanedd
yng ngwaith y Gogynfeirdd a’u rhagflaenwyr,
y Cynfeirdd, ymddengys mai ffigurol yw’r
tonnau o waed yn yr achos hwn ac mai am
faes y gad ac nid yr afon y mae’r bardd yn
sôn. Adlais yw’r cwpled o’r llinellau a ganlyn
yng Nghanu Heledd,

Eryr Eli gorelwi heno,
Yng ngwaed gwŷr gwynofi.

(‘Ysgrechia Eryr Eli heno,/ymdrabaedda
yng ngwaed rhyfelwyr’)
a dichon mai ffurf ar gwynofi yn hytrach na
gwonofio oedd yr ail ferf yn wreiddiol.

Ymddengys mai camddehongli yr un
adran o farwnad Cynddelw i Owain
Gwynedd sy’n gyfrifol am y cam nesaf yn y
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broses o uniaethu’r wyach a’r grebe. Cyfeirir
ati mewn llythyr a anfonodd Goronwy Owen
at William Morris ar Fehefin 25, 1754. ‘Nid
wyf am i ddim yn meddwl fod y darn a
yrrasoch ohoni yma chwaith anhawdd ei
dirnad’, meddai Owen gan gyflwyno ei
ddehongliad ohoni:

The green water of Tivi grew thick
And the sea being filled with the
streaming blood of men;
The brown Diver called it the greatest
happiness
And waded o’er planks of clotted blood…

Yna ymetyb i gwestiwn yn llythyr
blaenorol Morris ynglŷn â’r cyswllt rhwng yr
enw Wil y Wawch a’r wyach. ‘As I never had
the honour of Mr. Wil y Wawch’s
acquaintance, I can’t tell whether he and
gwyach be the same or not’, yw ateb Owen.
‘Ai rhudd yw lliw William y wawch? Os ê, mi
dybiwn mai’r un peth yw Wil y Wawch a Wil
y Wyach ond ei fod heb ei fedyddiaw yn Wil
yn amser Cynddelw.’ Nid oes sail i hyn o
gwbl, wrth gwrs, gan mai gair onomatopeig
neu fenthyciad o’r Saesneg waugh ‘bloedd’
yw gwawch, sy’n ymddangos yn y Gymraeg
yn yr unfed ganrif ar bymtheg gyda’r ystyr
‘gwaedd uchel, sgrech’. Digwydd am y tro
cyntaf am y grebe mewn casgliad o waith
beirdd Môn y ddeunawfed ganrif, Diddanwch
Teuluaidd, a’r enw yn cyfeirio, yn ôl pob
tebyg, at gyfarthiad cras yr aderyn.Y mae’n
rhyfedd nad oedd William Morris wedi gweld
y cysylltiad rhwng Wil y Wawch a’r ffurf
gwawch ac yntau a’i frodyr mor hoff o’r gair
ac yn ei ddefnyddio droeon fel ebychiad yn
eu llythyron at ei gilydd!

Y mae’n amlwg fod Morris yn ei lythyr at
Goronwy Owen wedi sylwi ar yr
anghysondeb rhwng y grebe ac aderyn
ysglyfaethus Cynddelw, ond roedd gan Owen
eglurhad am hyn. ‘It would have given you a
very odd idea if he had introduced a parcel
of ducks as picking out the eyes of the slain
on the field of battle, instead of crows and
ravens. But as queer as that would have been,
we are very sure that ducks (both wild and
tame) will greedily devour both blood and
guts, etc. when they meet with ’em in the
water, gobbets of clotted blood, pieces of
lights and livers, milts etc. being our usual
way of baiting wild duck on the River
Severn. And why might no Wil Wawch

delight yn such things as well as they, tho’ he
should not care to eat raw flesh.’

Erbyn 1763, roedd gwyach wedi ei dderbyn
yn enw ar y grebe ymlith y Morrisiaid, fel y
dengys y cyfeiriad a ganlyn mewn llythyr a
anfonwyd gan William at Lewis yn 1763.
‘Hyd yma yr aethum neithiwr, pryd y daeth
Wil Wyllt a gwyach golerog gorniog (Ray’s
Synopsis Aviary p. 124) ym o lyn Coron, ac
yn ddiau it is a most beautiful bird. Ei phen a’i
choler a’i chopa (yr hon sydd yn ymrannu fal
deu gorn) o amryfael liwiau – gwyn, a du, a
melyngoch. Dyma fi wedi ei blingaw mal y
gellir anfon y croen, wedi ei stwffio, i’r
Ddwning1. i edrych a geir llyfrau gantaw yn
rhodd ac yn rhad’. Awgryma brwdfrydedd y
llythyrwr ynglŷn â’r aderyn, ei gyfeiriad at y
llyfr adarydda a’i fwriad i’w roi i gyfaill yn
gyfnewid am lyfrau fod y wyach fawr gopog
yn aderyn gweddol brin yn y ddeunawfed
ganrif. Gwyddom i sicrwydd y bu bron
iddynt gael eu difa o’r wlad yn ystod y ganrif
ddilynol pan arferid defnyddio’u plu i
addurno hetiau merched. Prin hanner can
pâr oedd yn weddill cyn iddynt gael eu
gwarchod gan ddeddf gwlad yn 1869 ac
1880. Efallai mai oherwydd ei fod yn aderyn
pur anghyffredin y llwyddodd yr enw ffug
gwyach i ennill ei le yn yr iaith ac i ddisodli’r
enwau a oedd ar lafar gwlad amdano.

Rheswm arall am barodrwydd gwŷr
dysgedig y ddeunawfed ganrif i gysylltu’r enw
gwyach ag aderyn dŵr oedd damcaniaeth y
cyfeirir ati mewn llyfr nodiadau gan gyfaill i’r
Morrisiaid, Evan Evans ‘Ieuan Brydydd Hir’,
sef mai ystyr wreiddiol yr elfen gwy yn y
Gymraeg yw dŵr neu hylif. Digwydd gwyach
mewn rhestr o’i eiddo o eiriau yn cynnwys yr
elfen gwy, ynghyd â gwydd, hwyad, gwyar ac
wy (‘because it contains liquor’)! Yn yr un
llawysgrif (sef Ll.G.C. Panton 19), ceir gan
Ieuan restr o enwau adar gan gynnwys am y
tro cyntaf yn y Gymraeg dermau am y
gwahanol aelodau o deulu’r gwyach: Gwyach
gorniog, tindroed, the great crested grebe;
gwyach glustiog, the lesser crested grebe;
gwyach leiaf, the white and dusky grebe. Nid
oes tystiolaeth i ddangos ai Ieuan ei hun a
luniodd y termau hyn, ond mae’n amlwg ei
fod yn dilyn yr un trywydd â’r Morrisiaid
wrth gysylltu’r wyach a’r grebe oherwydd
dan enw’r teulu ceir ganddo ‘wil y wawch,
h.y. yr wylif wyach’.
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Mabwysiadodd William Owen (-Pughe)
dermau Ieuan ar gyfer ei eiriadur yntau a
gyhoeddwyd yn 1793 ac ar ôl hynny yr oedd
gwyach wedi ymsefydlu yn yr iaith fel yr enw
Cymraeg swyddogol am Podiceps.

Crynodeb/Summary

Dangosir mai term am aderyn o deulu’r frân oedd
gwyach yn wreiddiol a’i fod wedi ei gysylltu ar gam ag
aelodau o deulu’r grebe yn ystod y ddeunawfed ganrif.

This study that gwyach was originally a term used for a
member of the crow family but that it was falsely associated
with the grebe during the eighteenth century.
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Llun pwy?
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Ar yr 11eg o
Awst, 1998,
darganfyddais
nifer fechan
o’r mwsogl
Oedipodium
griffithianum,
un o fwsoglau
prinnaf
Cymru, yn
tyfu ar
lechwedd
caregog Moel
yr Ogof yn
Eryri. Mae’r
mwsogl hwn o

ddiddordeb neilltuol gan mai Cymro oedd y
cyntaf i’w ddarganfod a hynny mor bell yn ôl
â 1790.

Ystyrid John Wynne Griffith (1763-1834)
o deulu’r Garn, Henllan ger Dinbych, ar y
pryd yn un o ddau fotanegwr mwyaf
blaenllaw Cymru er dyddiau Edward Lhuyd.
Hugh Davies (1739-1821) o Fôn, awdur y
Welsh Botanology, oedd y llall.Yn dilyn
cyfnod ei addysg yng Nghaergrawnt
priododd John Wynne Griffith gyda Jane,
merch Robert Wynne, Garthmeilo a
Phlasnewydd, a bu iddynt dri-ar-ddeg o
blant. Cefnogai’r Chwigiaid a bu’n Aelod
Seneddol dros Ddinbych am gyfnod.Yr oedd
yn gefnogwr brwd o unrhyw welliant
amaethyddol ond nid oedd yn flaenllaw yn
nhrafodaethau’r Senedd.

Er ei fod yn awdurdod cydnabyddedig ar
blanhigion ni chyhoeddodd ddim o ffrwyth ei
astudiaethau, ond yn hytrach rhannodd ei
wybodaeth yn hael gyda botanegwyr eraill y
cyfnod fel Bingley (1804), Turner a Dillwyn
(1805) a William Withering (1796).

Anrhydeddwyd ef drwy enwi’r mwsogl dan
sylw ar ei ôl yn yr un modd ag a wnaed ag
Edward Lhuyd gyda’r Lloydia serotina. Daeth

Griffith ar draws y mwsogl hwn am y tro
cyntaf ar ochr ddwyreiniol yr Wyddfa lle
gwelwyd ef yn lled ddiweddar gan
fotanegwyr cyfoes (Hill 1988).

Nid oes dim yn arbennig am gynefin
Oedipodium griffithianum, ac o’r herwydd
’does dim modd nodi’r rhesymau sy’n egluro
pam y mae mor brin ei ddosbarthiad; tyf ar
bridd asidig ymysg cerrig mân rhydd ar y
llethrau, neu ar bridd mawnoglyd rhwng
rhigolau’r meini. Mae’n rhaid nodi nad peth
hawdd ydyw dod o hyd i O. griffithianum gan
nad ydyw yn tyfu yn dwmpathau tynn fel
llawer o fwsoglau’r mynydd-dir. Rhyw un
planhigyn yma ac acw a geir, ac mae’n
ofynnol gwyro ar ben-glin er mwyn cael
golwg manwl arno. Mae ei ffurf yn hollol
unigryw ac wrth ei astudio drwy chwydd-
wydr x 20 mae’n ymdebygu o ran siâp i
letysen fechan o liw gwyrdd tywyll rhwng tua
5mm ac 20mm o uchder. Sylwir hefyd ar y
gema melyn-wyrdd yng nghanol y tyfiant o
ddail iraidd a’r hadlestr hirgrwn, brown, ar
flaen y coesyn. Dengys astudiaethau
meicrosgob fel mae’r sborau yn cael eu
gwasgaru
mewn tetradau
(Arluniadau
Wilson).

Gwelir oddi
wrth fap
dosbarthiad
O. griffithianum
yn yr Ynysoedd
Prydeinig fod
traean o’r
recordiau
hectad cyn
1950, gan
gynnwys rhai o
Iwerddon. Nid
yw hyn o
reidrwydd yn
awgrymu fod y

Mae Dewi Jones yn un o lysieuwyr mwyaf brwd Eryri. Dechreuodd ymddiddori o ddifri mewn
dosbarthiad planhigion ar ôl cyfarfod â’r diweddar Evan Roberts, Capel Curig.Y mae’n byw ym

Mhenygroes, Dyffryn Nantlle. Ef yw awdur Tywysyddion Eryri (1993) a The Botanists and
Guides of Snowdonia (1996).

Mwsogl John Wynne Griffith
Dewi Jones

Oedipodium griffithianum allan
o’i Bryologia Britannica gan
William Wilson, 1855

John Wynne Griffith
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rhywogaeth yn
prinhau, ac
mae’n eithaf
posibl mai
diffyg sylwi ar
ran botanegwyr
cyfoes sydd i
gyfrif am hyn.

Ar wahân i
Brydain
cofnodwyd O.
griffithianum
hefyd yn
Iwerddon,
Llychlyn,
Gwlad yr Iâ,
dwyrain Rwsia,
Canada, Alasga

ac ynysoedd y Falklands. Wrth drafod
dosbarthiad anghyffredin O. griffithianum
drwy’r byd, mae J.H. Dickson (1973) yn
crybwyll nad yw’r sborau wedi eu nodi gan
wyddonwyr sydd wedi astudio hen baill a
gwaddod sborau. Nid yw hyn i’w ryfeddu o
gofio ei bod yn
angenrheidiol i’r sborau
gael eu cadw mewn
amgylchedd anaerobig, fel
mawn gwlyb, os am oroesi.
Fel rhywogaeth nad yw’n
tyfu ond mewn niferoedd
bychan, unigol, ar fawn-
bridd bas, gyda sborau
sydd ddim mor
erodynamig â hynny gan
eu bod mewn clystyrau o
bedwar, ’does dim rhyfedd
felly na ddarganfuwyd lled-
ffosiliau gan wyddonwyr.
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Arluniadau William Wilson o’r
mwsog Oedipodium
griffithianum yn dangos y
sborau mewn tetradau
(gwaelod ar y dde)

Dosbarthiad Oedipodium
griffithianum ym Mhrydain ac
Iwerddon 

o = cyn 1950
• = wedi 1950
(Bryophytes of Britain and
Ireland. Cyf. 3)
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Un o’r
dyddiau y
byddem yn ei
fwynhau fwyaf
yn ystod
cyfnod ein
plentyndod
tua diwedd yr
Ail Ryfel Byd
oedd hwnnw
pan
benderfynai fy
mam a rhyw
ddwy fam
arall yng

nghylch Cefn Coch ger Llanrhaeadr ym
Mochnant fynd â ni’r plant i fyny i fynydd
Glanrafon, neu Garreg yr Hwch fel y’i gelwid
yn lleol, i hel llus. Byddai’r bererindod
flynyddol hon ym mis Awst yn cael ei
threfnu’n ofalus a mawr fyddai’r disgwyl am
y diwrnod hwn a’r daith gerdded o tua dwy
filltir i ganol y mynydd llus.Yng ngwaelod y
mynydd yr oedd corlannau defaid a
ddefnyddid gan y ffermwyr lleol i drin a
chymennu y diadelloedd niferus a borai ar y
llechweddi yn ystod misoedd yr haf.Yn un
o’r corlannau hyn y byddem yn gosod y tân
yn union wedi cyrraedd gyda thanwydd a
gasglem ar ein ffordd yno. Roedd taith
gerdded digon anodd a blin o’r corlannau i’r
llecyn lle tyfai’r llus ond wedi cyrraedd y
fangre a threulio rhyw ddwyawr neu dair yn
casglu’r ffrwythau bach duon, elem i lawr yn
ôl i’r corlannau i gael ein bwyd gan ferwi’r
tecell ar y tân a gynheuwyd ynghynt.Yr oedd
ffynnon o ddŵr glân croyw heb fod nepell o’r
corlannau lle y caem ein disychedu a lle y
byddem yn llenwi’r tecell. Wedi’n digoni
byddem yn dringo’n ôl i gwblhau’r gwaith a
da y cofiaf mor flasus a melys fyddai’r
‘darten lus’ a wneid gan fy mam y diwrnod
canlynol.

Mewn man arall ar fynydd y Berwyn heb
fod ymhell o’r mynydd llus tyfai math arall o
ffrwyth a gesglid gennym. Ein henw ni ar y
ffrwythau bach gwynion gyda smotiau coch
ac oren arnynt oedd llygaid eirin neu lygaid
euron. Ni fyddent mor niferus â’r llus ac
anaml y byddai cnwd ohonynt. Gan fod y
llecyn lle tyfai’r ‘llygaid eirin’ mor anghysbell
ac ar dir corsiog rhyw hanner milltir neu fwy
i’r gorllewin uwchben Pistyll Rhaeadr ni
fyddem yn mentro’r daith honno heb gael
gwybod yn gyntaf a fyddai ffrwythau i’w
casglu er mwyn gwneud ein taith gerdded o
dair milltir o hyd yn werth ei gwneud.Y gŵr
a wyddai’n union am bob modfedd o’r ardal
ac am ryfeddodau byd natur yn y cylch oedd
William Jones, Plascriafol ac ef fyddai’n
lledaenu’r newyddion os oedd cynhaeaf o’r
llygaid eirin a fyddai’n cyfiawnhau cerdded
yr holl ffordd o Gefn Coch, tros gefnen y
Garwallt i lawr i Faes Bwch ac yna i fyny’r
ffordd gul droellog drwy Gwm Blowty hyd
nes cyrraedd Pistyll Rhaeadr, un o saith
rhyfeddod Cymru. Dyma’r rhan hawsaf o’r
siwrnai oherwydd wedi dod i’r llecyn hynod
a phrydferth hwn byddai’n rhaid dringo’r
llechwedd serth i ben y mynydd a cherdded
hanner milltir o leiaf wedi hynny a chroesi’r
afon Ddisgynfa cyn cyrraedd gwelyau’r

Un o feibion Maldwyn yw Iorwerth Davies, wedi ei fagu yn Llanrhaeadr ym Mochnant.
Bu’n Llyfrgellydd Sir Drefaldwyn am 10 mlynedd a Morgannwg Ganol am 12 mlynedd.

Y mae bellach wedi ymddeol, ac yn byw ym Mhenybont ar Ogwr.

Mwyar y Berwyn
J. Iorwerth Davies

Mwyaren y Berwyn (Rubus chamaemorus)
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‘llygaid eirin’ neu fwyar y Berwyn fel y’i
gelwid gan y gwybodusion. Unwaith yn unig
y cofiaf fynd ar y daith hon a dengys hynny
pa mor anaml y byddai’r mwyar hyn yn
datblygu. Cofiaf yn dda mai William Jones
a’n harweiniodd yn fintai ddisgwylgar a
gobeithiol i’r union fan lle tyfai’r ffrwythau
prin hyn.Yr unig gŵyn a glywid am y mwyar
oedd bod angen cyflenwad da o siwgr (a
hynny yn ystod cyfnod dogni ar y defnydd
prin hwnnw) i felysu’r bastai a ddeilliai o
ganlyniad i’r daith hir a blinedig i ben y
Pistyll i gasglu’r ffrwythau bychain ac
anfynych hyn. Edmygai fy nain allu William
Jones yn gymaint i ddod o hyd i’r llygaid
eirin fel y gelwai ef yn ‘Wil Llygaid Eirin’
byth ar ôl y diwrnod cofiadwy hwnnw.

Mewn blynyddoedd wedi hynny y
deuthum i wybod bod llawer o hanes a
chwedloniaeth yn perthyn i’r mwyar hyn.Yn
ôl pob hanes, mwyar Berwyn neu fwyar
Dogfan neu Doewan oedd yr enwau a roddid
yn lleol arnynt ac mai ‘cloudberry’ (Rubus
chamaemorus) yw’r enw gwyddonol arnynt.
Dywedir mai’r Berwyn yw’r unig fan yng
Nghymru lle ceir y mwyar hyn er bod sôn eu
bod yn tyfu hefyd ar dir Buarth Meini,
ffermdy ar y ffordd rhwng Llanuwchllyn a
Thrawsfynydd. Gwyddys fod y planhigyn yn
tyfu hefyd yn Cumbria a’r Alban yn ogystal
ag yng ngwlad y Lapiaid. Mae’n eithaf sicr
fod y ffenomenon hon o fyd natur mynyddig
Cymru yn unigryw yn yr hen wlad i
lechweddau Moel Sych, Cader Berwyn a
Chader Fronwen ar ffiniau ben siroedd
Dinbych, Meirionnydd a Maldwyn.

Dogfan neu Doewan yw nawddsant
eglwys Llanrhaeadr ym Mochnant a dywed
traddodiad mai cyflog blynyddol yr hen sant

oedd chwart o’r mwyar hyn. Dywedir mai
dyma sut y daeth y mwyar i gael eu galw’n
mwyar Dogfan neu Doewan (gellir dyfalu
fod cyflenwadau gwell o’r mwyar yn nyddiau
sant y plwyf neu ei fod yn cael ychydig iawn
i’w gynnal am gyflawni ei ddyletswyddau).
Mewn blynyddoedd lawer wedi cyfnod y
sant, dywedir y byddai unrhyw un o’r
plwyfolion a fedrai fynd a chyflenwad o’r
mwyar hyn i Reithor y Plwyf erbyn diwrnod
Gŵyl y Sant ar 13 o Orffennaf yn cael ei
ryddhau o dalu dyledion eglwysig gan
gynnwys y degwm. Cynigiodd Syr Watkin
Williams Wyn (“Swatcin” i bobl y Llan) bum
swllt unwaith i unrhyw un a fedrai ddod a
photiaid o fwyar y Berwyn iddo ond gwyddai
mae’n siŵr na fyddai neb yn gallu cyfarfod
â’r her hon cyn brined oedd y ffrwythau.
Anfonodd y tirfeddiannwr hwn un o’i
weision dro arall i godi gwreiddyn o’r
planhigyn a’i drawsblannu yng ngerddi ei
blasty yn Llangedwyn ond ofer fu’r arbrawf
honno hefyd gan mai ucheldir y Berwyn yw
cynefin y mwyar ac nid tir bras a thoreithiog
llawr Dyffryn Tanat.

Pan oedd William M. Condry yn paratoi ei
lyfr The Natural History of Wales a
gyhoeddwyd yn 1981 bu’n holi rhai o
fugeiliaid y Berwyn ond ni wyddai’r un
ohonynt, meddai, ddim am y mwyar a’u
hanes. Ofnai Condry bod hanes a llên gwerin
y mwyar yn diflannu o’r tir yn bennaf gan
fod pobl bellach yn mwynhau ucheldir
Cymru drwy ffenestri eu moduron a thrwy
hynny yn cael eu hamddifadu o harddwch a
gogoniant ardaloedd mynyddig eu gwlad.

Tua deng mlynedd yn ôl euthum innau i
ail chwilio am y gwelyau llus ar fynydd
Glanhafin ond ofer fu’r daith ac fe’m
siomwyd o weld fod y tir wedi’i aredig a’i
hau i greu porfa newydd i’r cannoedd o
ddefaid sy’n pori ar y llechweddi. Methiant
llwyr fu’m hymgais hefyd i ddod o hyd i’r
mwyar hudolus.Yn dristach fyth, nid oedd
William Jones, Plascriafol bellach ar dir y
byw i’m harwain i’r union fan lle tyfai’r
llygaid eirin neu fwyar y Berwyn yn nyddiau
fy mhlentyndod. Ond efallai mai blwyddyn
lom oedd honno hefyd fel yn nyddiau Sant
Dogfan a roddodd ei enw arnynt ganrifoedd
o flynyddoedd yn ôl.

Mynyddoedd y Berwyn – Cadair Berwyn o
gyfeiriad Moel Sych.
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Llyfryddiaeth

Condry, William M. (1970) Exploring Wales.
Faber & Faber,

Condry, William M. (1981) The natural
history of Wales. Collins 

Evans, Silas (1940) Hanes plwyf Llanrhaeadr
ym Mochnant. Gwasg Gomer,

Hancock, Thomas W. cyf. IV, (1871) a Cyf. v,
(1872) Llanrhaeadr ym Mochnant: its
parochial history and antiquities yn
Montgomeryshire Collections

Ôl nodyn:

Yn 1998 daethpwyd o hyd i’r fwyaren yn tyfu yng
ngwarchodfa natur Fenn’s Moss rhwng Ellesmere a
Whitchurch, ar y ffin rhwng Cymru a Sir Amwythig.

Yn mis Mehefin eleni aeth nifer ohonom i ben y Berwyn
dan arweiniad Gareth Vaughan Williams, a gwelsom rai
cannoedd o’r fwyaren, gyda llawer yn eu blodau.

Gol.

– fod dau ddyn yn swydd Norfolk y llynedd
wedi eu dirwyo £1,200 am ddwyn dros
7,000 o Glychau’r Gôg yn un o
goedlannau’r sir.

– fod pob ymgeisydd yn etholiadau’r
Cynulliad Cenedlaethol wedi derbyn
llyfryn o ffeithiau am fywyd gwyllt a chefn
gwlad eu hetholaethau gan y Cyngor Cefn
Gwlad.

– fod planhigyn eithriadol o brin yn tyfu ar
greigiau anghysbell yn Sir Faesyfed. Mae
“Lili Maesyfed” Gagea bohemica, a
ddarganfuwyd yn 1964 yn blodeuo ym

mis Chwefror, ac nid yw’n tyfu yn unlle
arall yng ngwledydd Prydain.

– fod Cornchwiglod yn prinhau yn enbyd.
Y mae Cymru wedi colli oddeutu 73% o’r
adar hyn mewn 11 mlynedd. Newid ym
mhatrwm amaethu sy’n bennaf gyfrifol, yn
ôl y B.T.O. (British Trust for
Ornithology).

– y bydd oddeutu 600 o ffermydd Cymru
yn cael eu derbyn i’r cynllun Tir Gofal
eleni, ac fe fydd pob un, ar gyfartaledd, yn
derbyn tua £5,000 y flwyddyn am waith
cadwriaethol megis rheoli tir, gwarchod
rhywogaethau a gwella llwybrau.

Wyddoch chi?
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Cyflwyniad

Yn ystod penwythnos Cyfarfod Blynyddol
Cymdeithas Edward Llwyd 1998 a
gynhaliwyd yng Ngwersyll yr Urdd,
Llangrannog, cafwyd darlith frwdfrydig gan
wyddonydd ifanc, Rhodri Clwyd Griffiths.
Soniodd am gynlluniau ar gyfer Gardd
Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Neuad
Middleton, Llanarthne a dangoswyd sleidiau
o’r tŷ gwydr gosgeiddig a gynlluniwyd gan y
pensaer byd enwog Syr Norman Foster.
Adeilad ar gyfer planhigion fydd y gromen
dryloyw hon ond bu gan blanhigion
ddylanwad pwysig ar bensaernïaeth ac ar
adeiladu ar hyd yr oesoedd.

Sylwadau

Datblygodd nodweddion pensaernïol
temlau’r Eifftiaid o ddull syml adeiladwaith
tai ar lannau’r Afon Nîl. Clymwyd bwndeli o
frwyn i ffurfio colofnau a gosodwyd trawstiau
cyffelyb ar ben y colofnau i gynnal pwysau’r
tô. Adlewyrchir ffurf y bwndeli gwreiddol yng
nghynllun colofnau cerrig cyfnodau
diweddarach yn ogystal â nodweddion coes y
papurfrwynen (Papyrus) a’r planhigyn lotws.
Cerfiwyd capanau (capitals) y colofnau
mewn ffurf blaguryn y blodyn lotws neu o
glwstwr dail palmwydden.

Symlrwydd gosgeiddig dan reolaeth tynn
sy’n nodweddu pensaernïaeth cyfnod euraid
y Groegiaid. Codwyd colofnau temlau ac
adeiladau cyhoeddus amrywiol gan newid
ffurf drwy gyfnodau’r Doric ac Ionic cyn
cyrraedd dull mwy addurniadol capanau
colofnau’r cyfnod Corinthian.Ysbrydolwyd
penseiri a cherflunwyr Groeg gan ddail pigog
y planhigyn acanthws (Acanthus spinosus) a
naddwyd y marmor yn gywrain o fanwl i
daflu cysgodion eglur haul y canoldir.
Gwnaed defnydd helaeth o’r gwyddfid a’r

llawryf wedi’u harddullio ar gyfer ffrisiau a
mannau cyffelyb.

Y Rhufeiniaid, fodd bynnag, oedd prif
ddatblygwyr y golofn Corinthian. Dail yr
Acanthus mollis, rhai llyfnach gyda
blaenddeilen gron ddefnyddiwyd ganddynt
yn ogystal â deilen yr olewydden. Serch
hynny, peirianwyr gorchestol, yn anad dim,
oeddynt ac ni oroesodd synhwyrusrwydd y
Groegiaid.

Drwy’r canrifoedd bu dilyniant gwahanol
gyfnodau pensaernïol yn ymdoddi i’w gilydd.
Cerflunio a naddu defnyddiau crai
adeiladwaith yn addurnol arwynebol fu
symbyliad planhigion hyd y ganrif ddiwethaf.
Ymdroelli a gwingo drwy bob medr sgwâr o
fur, nenfwd neu golofn wnaeth blodeuach a
deiliach plastr oes y Baróc. Datblygu techneg
adeiladu o’r bwa hanner crwn i’r bwa pig

Pen Llŷn yw milltir sgwâr Arfon Huws. Pensaer ydyw wrth ei alwedigaeth, a chyn ymddeol bu’n Brif
Swyddog Gwasanaethau Technegol i Gyngor Dwyfor am 15 mlynedd.

Planhigion Penseiri
J. Arfon Huws

Parchu natur. ‘Falling Water’, tŷ gan Frank Lloyd
Wright, Pennsylvania, U.D. Trawst concrid o
gwmpas bonyn coeden fyw.
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aeth â meddylfryd penseiri oes y Gothig ac
ym mhurdeb deinamig y gadeirlan mae
‘bwa’i thô plethedig’ yn ennyn edmygedd.
Eto gwelwn gerfio cywrain amrywiaeth o
flodau a thyfiant o bob math yn gwau drwy
groglenni ein heglwysi mwyaf diarffordd.
Defnyddiwyd ffurfiau realistig gan amlaf ond
yn caledu ar brydiau yn batrymau
geometraidd neu haniaethol.

Yn ystod oes Fictoria gwnaed defnydd
helaeth iawn o dyfiant cerfiedig ac fe welir
enghreifftiau diddiwedd o blanhigion ecsotig
yn ffrwydro’n ddibwrpas a digyfeiriad ar
adeiladau, dodrefn a thecstiliau. Digyfeiriad
oedd pensaernïaeth y cyfnod hwn yn ogystal
ond, yn 1851, yng nghanol cymhlethdod y
ffug-hanesyddol fe godwyd tŷ gwydr enfawr
yn Llundain i gofnodi rhwysg imperialaidd
Prydain.Y Palas Grisial hwn a gydnabyddir
hyd heddiw yn ryngwladol fel rhagflaenydd
cyfnod Modern ein dyddiau ni.Y cynllunydd
oedd Syr Joseph Paxton (1801-65) gyda’i
bensaer safle yn neb llai na John Jones
(Talhaiarn) (1810-70) a’i disgrifiodd yn un o
ryfeddodau’r oes – ‘yn adeilad swynawl, y
trysorau anianol a chelfyddol, y
gwyddfoddolion, pigion o flodau ein gwlad,
yn bum mil ar hugain o rifedi…’
Cynlluniwyd yr addurniadau mewnol gan
Owen Jones (1809-74) unig fab Owain
Myfyr (1741-1814) a anwyd yn Llanfihangel

Glyn Myfyr, Sir Ddinbych. Blodau a
phlanhigion oedd ysbrydoliaeth Owen Jones
a chyhoeddodd lyfr safonol yn ei ddydd ‘The
Grammar of Ornament’ yn 1856 a fu’n
ddylanwad aruthrol ar gynlluniau tecstiliau,
papur wal, carpedi a dodrefn yn oes Fictoria.
Cyfoeswr iddo oedd William Morris (1834-
96) fu’n gyfrifol am y mudiad dylanwadol
‘Arts and Crafts’. O wreiddiau Cymreig
dyffryn Afon Hafren mae ei fwrlwm
patrymau blodeuog yn wybyddus i bawb.

Ar droad yr ugeinfed ganrif fe
sylweddolwyd nad oedd efelychiad
glastwraidd o’r Clasurol a’r Gothig i barhau
ac fe roddwyd genedigaeth i welediad Art
Nouveau. Enynwyd diddordeb mewn ffurfiau
organaidd natur. Defnyddiodd y pensaer
Victor Horta (1861-1947) o Wlad Belg
hwynt i greu campweithiau dur â’u
llinellau’n troelli ac yn ymestyn drwy’i gilydd
yn osgeiddig. Datblygodd Charles Rennie
Mackintosh (1868-1928) ei arddull arbennig
yn yr Alban ac fe roddwyd seiliau cadarn i
bensaernïaeth yr ugeinfed ganrif gan bensaer
a ymhyfrydai yn ei dras Cymreig, Frank
Lloyd Wright (1869-1959). Astudiodd
dechnoleg adeiladwaith natur yn goed a
phlanhigion gan ei addasu a’i ymgorffori
mewn defnyddiau crai cyfoes fel dur a
choncrid. Cynlluniodd yn ‘organaidd’ gyda
pharch at amgylchedd adeilad, boed mewn
tref neu ar y paith yn Arizona.

Hwyrach mai’r esiampl fwyaf uchelgeisiol i
gyfuno pensaernïaeth â phlanhigyn ydyw’r Tŷ
Pinafal ym Mharc Dunmore yn yr Alban.
Fe’i codwyd yn 1761 a chredir mai Syr
William Chambers (1726-96) oedd y
pensaer. Adeilad i ddathlu tyfiant yr afalau
pîn cyntaf gan yr Albanwyr. Ni ellir rhagori
ar yr orchest hon!

Crynodeb

Ysbrydolwyd penseiri a chynllunwyr drwy’r
canrifoedd gan ffurfiau planhigion. Bu naddu
a cherflunio drwy’r holl gyfnodau amrywiol o
bensaernïaeth a hynny, gan fwyaf, yn
arwynebol. Ond, am gyfnod cymharol fyr, yn
niwedd y bedwar ganrif ar bymtheg a
dechrau’r ugeinfed ganrif fe sylweddolwyd
fod gwerth sylfaenol i’w gael o astudio a
pharchu planhigion a’u perthynas â’r
amgylchedd. Rhoddwyd arweiniad gan
benseiri fel Frank Lloyd Wright ac fe
ddatblygodd yr arddull Modern.

Tŷ’r Pinafal, Parc Dunmore,Yr Alban.
Cyfuniad organaidd i’r eithaf!
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Bûm yn ffodus iawn o gael fy magu mewn
ardal fotanegol ddiddorol iawn yn Sir Fflint.
Roedd y tŷ ar garreg glai Treffynnon ond
rhyw ddau gae i ffwrdd roedd dechreuad
calchfaen Mynydd Helygain. Hawdd iawn
oedd gweld lle’r oedd y galchfaen yn dechrau
– gwaelod y “Bryn” yn drwch o fysedd y cŵn
yn yr haf, a hanner y ffordd i fyny, y
galchfaen yn dechrau a’r bysedd y cŵn yn
darfod. Ardal fach ddifyr dros ben o ran
blodau gwyllt – coedwigoedd bach llawn
craf, a gweirgloddiau tegeiriannog yn frith o
flodau megis tegeirian y gwenyn (Ophrys
apiphera) a briallu Mair (Primula veris).

Enw’r ffarm agosaf oedd Coetia Mawr a
byddem ni yn blant yn chwarae am oriau yn
y ‘ryff ’ – darn o dir garw, pantiog a charegog
– drain a chyll, ond lle gwych i chwarae. Un
o’r planhigion rwy’n ei gofio yn tyfu yno
oedd y clychlys mawr (Campanula latifolia) a
phan ddeuai misoedd Mehefin a Gorffennaf
byddai mam yn dweud “cer i nôl bwnsiad o
bellflowers i mi” ac felly fu, flwyddyn ar ôl
blwyddyn.

Pan ddeuthum adref o’r coleg rywdro yn
1972 trist oedd darganfod bod y ‘ryff ’ wedi
diflannu er mwyn gwneud y ‘cae mawr’ hyd
yn oed yn fwy! Felly dyna ben ar y clychlys
mawr yno, a phob gem arall a fodolai yn y
safle ers cyn cof. Erbyn heddiw mae fferm
Coetia Mawr ei hun
wedi diflannu – mae
rwan yn fynwent
anifeiliaid ac yn cael ei
rhedeg gan estroniaid.
Aeth estyniad i’r A55
trwy’r gweirgloddiau
tegeiriannog. Dyna chi!
Mae’r clychlys mawr yn
dal i dyfu yn yr ardal er
nad yw’n gyffredin
iawn. Planhigyn ydyw o
ddosbarthiad gogleddol
sy’n ffafrio’r ardaloedd
calchog. Mae ar ei orau
yn Swydd Efrog yn

enwedig dyffryn afon Wharfe, Swydd Derby,
Siroedd Fflint a Dinbych ac ar hyd y
gororau. Mae’n prinhau yn y de lle mae’r
clychlys danhadlaidd yn cymryd ei le.

Planhigyn hardd iawn yw’r clychlys mawr
ond nid yw’n adnabyddus iawn yng
Nghymru – efallai oherwydd prinder ond yn
sicr hefyd oherwydd nad yw’n blodeuo dim
ond am bythefnos tua diwedd Mehefin hyd
ddechrau Gorffennaf. Tyf mewn lleoedd
cysgodol lleithog, yn ymyl nentydd ac ar
gyrion coedwigoedd. Fe’i gwelir hefyd mewn
hen wrychoedd. Un o ryfeddodau blodeuog
yr ardal hon yw pan fydd yr haul yn tywynnu
trwy goed ar glychau glas golau y clychlys
mawr – gwych! Maent yn tyfu weithiau yn
dal iawn – cyn uched ag ysgwyddau dyn. Un
o’r lleoedd gorau i’w gweld ydi’r warchodfa
natur wych honno ger Rhuthun,
Cilygroeslwyd ac yn Sir Fflint yn y
gwrychoedd rhwng Llaneurgain a Rhosesmor
a Nant Dolfechlas, Rhydymwyn.

Mae Richard Mabey yn ei lyfr ardderchog
Food for Free yn dweud bod y dail ifanc yn
fwytadwy – ac maen nhw, ond braidd yn
ddiflas fel danadl poethion.Yn yr hydref try’r
dail yn goch a melyn, cyn marw i lawr am y
gaeaf – ond dônt eto yn y gwanwyn o’r un
gwreiddyn yn gryfach na’r flwyddyn gynt.
Rwyf wedi tyfu planhigion gwyllt ers deng

mlynedd ar hugain,
erbyn hyn, ond rhaid
dweud, cefais drafferth
efo’r clychlys mawr am
flynyddoedd. Erbyn hyn
’dwi’n gwybod y
gyfrinach!

Ôl nodyn:

Llongyfarchiadau i Ieuan ar
gael ei urddo i’r Wisg Werdd yn
yr Eisteddfod eleni.

Gol.

Y Clychlys Mawr
(Campanula latifolia)

Ieuan ap Sion

Mam yr awdur yn edmygu’r Clychlys Mawr
yng Nghoed Cilygroeslwyd ger Rhuthun yn
1968. Mae’r Clychlys yna o hyd.
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Bûm yn cadw cofnod syml o’r tro cyntaf bob
blwyddyn i mi weld grifft llyffant yn y
Waunfawr ger Caernarfon. Dau safle penodol
sydd dan sylw, sef ffos wrth ymyl y Cwt Hers
(575 tr.) a phwll gardd Gwelfor (625 tr.).
Mae’n debyg bod dau ffactor yn sbarduno’r

llyffantod i ddodwy, sef estyniad golau dydd,
a thymheredd. Nid hawdd yw mesur pa
agwedd ar dymheredd sydd fwyaf
dylanwadol ond yn Ffig. 1 dangosir y
“dyddiad ymddangos blynyddol: mewn
perthynas â “swm y gwerthoedd tymheredd
uchaf dyddiol ym mis Ionawr” yn yr un
flwyddyn.
Manylion pellach am rai o’r blynyddoedd
dan sylw:
1987 Y mis Ionawr oeraf yn y gyfres o

ddigon ond cafwyd ambell ddiwrnod
eithaf mwyn ddechrau Chwefror cyn
cael cyfnod oer iawn eto o’r 12fed
ymlaen. Roedd y grifft a gafwyd ar y
14eg wedi rhewi ac efallai ei fod wedi

ei ddodwy cyn hyn. Nid yw’r cofnod
cyntaf hwn yn cadarnhau’r duedd a
ddatblygodd yn ddiweddarach.

1989 a 90Ymddangosiad cynnar ar ôl
mwynder Ionawr a dechrau Chwefror
yn y ddwy flynedd

1999Yr unig flwyddyn yr ymddangosodd
grifft ym mis Ionawr. Hwn oedd y
mis Ionawr cynhesaf yn y gyfres (a’r
gwlypaf hefyd).

Ymddengys fod tywydd mwyn ym mis
Ionawr yn sbarduno dodwy grifft yn fuan yn
y Waunfawr. I ba raddau mae’r amseriad yn
amrywio ar hyd a lled Cymru ac ar wahanol
lefelau uwchlaw’r môr?

Dyma’r math o arolwg y gallai unrhyw un o aelodau
Cymdeithas Edward Llwyd ei wneud. Beth amdani?
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Crynodeb

Mae Scopelophila cataractae yn un o’r ‘mwsoglau copr’ fel
y’u gelwir.Ymddengys ei fod yn goddef, ac o bosibl fod
arno angen, crynodiadau uchel o fetelau trymion, yn
enwedig Cu. Mae Scopelophila cataractae yn brin
eithriadol a dim ond mewn tri lleoliad ym Mhrydain y
mae wedi ei ganfod. Un o’r mannau hyn yw Cors
Llyferin (SSSI), ardal lle cafwyd mwyngloddio a lle ceir
rwbel sy’n gysylltiedig â hynny, ger Abersoch yng
Ngwynedd, Gogledd Cymru. Cyn i’r safle gael ei
ddefnyddio i ehangu Cwrs Golff Abersoch, roedd
Scopelophila cataractae yn tyfu’n doreithiog ac wedi’i
ddosrannu’n eang yno. Fodd bynnag, yn sgil datblygu’r
cwrs golff, prinhau’n arw a wnaeth y mwsogl yn ystod y
deng mlynedd diwethaf. Dangosodd astudiaeth
geocemegol o’r safle mai adwaith niwtral / alcalïaidd
sydd i’r rwbel mwyngloddio ac mai cynnwys sylwedd
organig isel iawn sydd iddo. Statws isel-ganolig sydd i’r
rwbel o ran argaeledd maetholion, a cheir crynodiadau
uchel o’r holl fetelau y cynhaliwyd dadansoddiadau ar
eu cyfer (mewn ffurfiau cyflawn yn ogystal ag
argaeledd), ond yn arbennig Pb, Cu a Zn. Rhai o’r
rhesymau posibl pam y mae Scopelophila cataractae wedi
prinhau yn y safle hwn yw effaith niweidiol y cynnydd
yn alcalinedd y rwbel yn dilyn yr arfer o wasgaru calch
ar y meysydd golff o amgylch y safle, ynghyd â newid yn
y systemau draenio. Awgrymwyd strategaethau rheoli y
gellid eu gweithredu i atal dirywiad pellach yn hanes
Scopelophila cataractae yng Nghors Llyferin.

Ragymadrodd

Mae Scopelophila cataractae yn enghraifft
nodweddiadol o ‘fwsogl copr’ (Brown, 1982;
Plât 1). Mae’n rhywogaeth brin, a hynny’n
ddiamau oherwydd ei arbenigaeth ecolegol
(Shaw, 1994). Gwyddom y gall S.cataractae
oddef crynodiadau cynhenid o uchel o
fetelau trymion ac o bosibl fod arno angen

swbstrad wedi’i gyfoethogi â chopr. Felly
mae’r mwsogl wedi’i gyfyngu bron yn llwyr i
fannau lle ceir crynodiadau eithriadol uchel
o fetelau swbstrad. Er gwaethaf hynny mae
iddo ddosraniad daearyddol eang, yn
cynnwys Gogledd, Canolbarth a De
America, Asia ac Ewrop (Shaw, op.cit.).Yn y
Deyrnas Gyfunol dim ond mewn tri safle y
daethpwyd ar draws S.cataractae hyd yma.
Darganfuwyd y mwsogl i ddechrau ym 1985,
ar domenni rwbel mewn hen ardal
ddiwydiannol yn rhan isaf Cwm Tawe, De
Cymru (Corley a Perry, 1985).Yn ogystal
daethpwyd ar draws y mwsogl yn tyfu mewn
hen fwynglawdd metel yn Ne Swydd
Dyfnaint (Crundwell, 1986), ac ym 1988
darganfuwyd cnwd toreithiog o Scopelophila
cataractae yn tyfu ar rwbel mwyngloddio
metelog yng Nghors Llyferin, Gogledd
Cymru (Rumsey a Newton, 1989).

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
(SSSI) yw Cors Llyferin, wedi’i leoli i’r de o
Abersoch, Gwynedd. Rheolir y safle gan
Gyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae’r safle’n
ymestyn y tu ôl i Gwrs Golff Abersoch a
choetir corsiog ydyw yn bennaf, er y ceir
ardal o rwbel mwyngloddio metelog i’r de o’r
safle. Adeg cyhoeddi fersiwn gyntaf map 25”
yr Arolwg Ordnans, roedd tri gwaith plwm
yn dal yn agored ger Cors Llyferin, sef
gweithfeydd Pant-gwyn, Tanbwlch a Bwlch-
tocyn (Wheeler a Shaw, 1987). Methodd
ymchwil bellach â darganfod faint o
weithgarwch mwyngloddio a fu yn yr ardal
nac am ba hyd y parhaodd, ond mae’r

Y mae Cymdeithas Edward Llwyd yn cynnig grantiau ymchwil bob blwyddyn am waith gwreiddol
ym myd natur.Y cyntaf i dderbyn y grant oedd Jessica Howell, myfyriwr ym Mhrifysgol Cymru,

Aberystwyth. Llongyfarchiadau i Jessica am waith o safon uchel.Y mae’n bleser gennym gyhoeddi ei
hadroddiad.

Gol.

Astudiaeth Geocemegol o Gors
Llyferin (Gogledd Cymru),

Cartref y Mwsogl Prin
Scopelophila cataractae.

J.A. Howell
Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Cymru, Aberystwyth, SY23 3DB.
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tomenni rwbel ac adeiladau’r gweithfeydd a
welir yno heddiw yn arwyddion amlwg o’r
traddodiad mwyngloddio yn y fro. Roedd yr
ardal o rwbel mwyngloddio i’r de o Gors
Llyferin SSSI ar un adeg yn ymestyn dros
oddeutu 1.5 ha (Yeo, 1989).Ym 1989/1990
ehangwyd Clwb Golff Abersoch dros lawer
o’r rwbel mwyngloddio, a newidiwyd y
ffosydd draenio hefyd yn unol â hynny.
Gadawyd ardal o rwbel mwyngloddio
(oddeutu 66 metr o hyd a 15 metr o led) ar
ôl yn y canol, wedi ei ffensio, a meysydd golff
o’i amgylch. Hefyd gadawyd stribed o rwbel
mwyngloddio ychydig fetrau i’r gogledd-
orllewin o’r ardal ganolog. Mae’r stribed hwn
tua 12 metr o led ac 83 metr o hyd.
Gwahanir y safle hwn oddi wrth y man a
ffensiwyd yn y canol gan stribed o gyrsiau
golff a reolir.Y ddwy ardal hon o rwbel
mwyngloddio yw sail y safle a archwiliwyd ar
gyfer yr adroddiad hwn (Plât 2). Mae
ehangu’r cwrs golff a’r crebachu a
ddigwyddodd oherwydd hynny i’r ardal o
rwbel mwyngloddio wedi arwain at ostyngiad
sylweddol yn nosraniad ac amlder
Scopelophila cataractae yn y safle.Ym 1989,
cyn ehangu’r cwrs golff, cofnodwyd
S.cataractae mewn wyth safle yng Nghors
Llyferin, ac mewn rhai o’r safleoedd ceid
clytiau ohono oedd bron yn bur (Yeo, 1989).
Ym 1993, dair blynedd ar ôl ehangu’r cwrs
golff, cynhaliwyd arolwg gan Dr. Martha
Newton i fesur amlder a dosraniad
Scopelophila cataractae. Daethpwyd i’r
casgliad fod Scopelophila cataractae wedi
prinhau’n sylweddol o gymharu ag
amcangyfrifon 1989 (Newton, 1993).

Ailarchwiliwyd y safle gan Newton ym mis
Ionawr 1995. Unwaith eto daethpwyd i’r
casgliad fod Scopelophila cataractae wedi
dirywio ymhellach oddi ar 1993, a bod y
mwsogl wedi’i gyfyngu’n bennaf i dri safle yn
unig (Newton, 1995).

Y pryder ynghylch y safle a arweiniodd at
yr ymchwiliad yr adroddir amdano yma.
Cynhaliwyd arolwg geocemegol o’r deunydd
rwbel yng Nghors Llyferin, ac un o brif
amcanion yr astudiaeth hon oedd nodi
camau y gellid eu cymryd i ddiogelu twf
Scopelophila cataractae yn y safle yn y
dyfodol.

Methodoleg

Gwnaethpwyd y gwaith maes yn ystod mis
Awst 1997. Tynnwyd tair llinell drawslunio
(A, B ac C) 5 metr oddi wrth ei gilydd, yn
ymestyn o ben y prif safle canolog (gorifyny)
i waelod y safle (goriwaered). Roedd llinellau
A a B yn 55 metr o hyd yr un, ond 45 metr
yn unig oedd hyd llinell C oherwydd siâp y
safle. Gosodwyd llinell drawslunio 55 metr
(D) ar stribed o dir ychydig fetrau i’r
gogledd-orllewin o’r safle canolog.
Cymerwyd samplau o rwbel yn systematig
fesul 5 metr ar hyd pob un o’r pedair llinell
drawslunio. O gofio natur sensitif y safle
pwysig hwn, tua 50 gram yn unig o
uwchbridd a gymerwyd o bob man samplo,
ar ddyfnder o 10-30cm gan ddefnyddio
taradr pigfain â’i ddiamedr yn 2.5 cm. Er
mwyn cael gwybodaeth fwy penodol ynglŷn
ag amodau geocemegol y rwbel y mae
Scopelophila cataractae yn tyfu arno,
cymerwyd nifer fechan o samplau rwbel o
fan agos at y tri phrif glwstwr o S.cataractae
yn y safle. Oherwydd nad oedd llawer o
fwsogl yno, a’r ffaith ei fod mor brin, roedd
angen bod yn eithriadol ofalus wrth gael
gafael ar y samplau, er mwyn osgoi
niweidio’r mwsogl. Felly, er mwyn lleihau’r
tebygolrwydd o achosi difrod, dim ond dwy
sampl o rwbel a gymerwyd o bob clwstwr o
fwsogl. Cafwyd cyngor ynghylch mannau
samplo addas gan Mr. Dyfed Jones
(Swyddog Rhanbarth Cynorthwyol, Cyngor
Cefn Gwlad Cymru, Bangor).

Ar ôl eu casglu, storiwyd y samplau rwbel
mewn bagiau polyethylen a rhoddwyd label
arnynt yn nodi’r lleoliad lle cafwyd hwy.Yn y
labordy cafodd y samplau eu hawyrsychu a’u
rhoi drwy ridyll rhwyll neilon 2mm.

Plât 1 Scopelophila cataractae fel y gwelir ef fel
arfer yn safle’r astudiaeth. Dyma’r prif glwstwr,
yn mesur oddeutu 24 cm x 15 cm yn unig, ac
mae’n dangos mor fregus yw sefyllfa’r mwsogl

yng Nghors Llyferin.
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Defnyddiwyd ‘ffracsiwn pridd mân’ o <2mm
mewn daliant gyda’r gymhareb 1:2.5 (w/v) i’r
rwbel a’r dŵr distyll, er mwyn mesur pH yn
electrometrig (Abrahams, 1989).
Defnyddiwyd techneg grafimetrig “colled
wrth danio” i fesur y cynnwys sylwedd
organig, trwy danio (ar 375EC dros nos)
<2mm o rwbel a sychwyd mewn ffwrn
(105EC dros nos) (Abrahams, 1987).
Mesurwyd y macrofaetholion oedd ar gael
(Ca, K, Mg, Na, P), trwy ddefnyddio
echdynnyn asid acetig 5% (v/v), gyda
chymhareb o 1:20 i’r rwbel a’r echdynnyn.
Ar ôl eu hechdynnu, cafodd y toddiannau eu
dadansoddi am Na a K gan ddefnyddio
sbectroffotomedreg allyriant fflam, am Ca a
Mg gan ddefnyddio sbectoffotomedreg
amsugniad atomig, ac am P gan ddefnyddio
mesuriad sbectroffotomedrig o’r lliw glas
molybdffosfforig (Abrahams, 1987).
Defnyddiwyd techneg treuliad asid nitrig-
perclorig i fesur y crynodiad cyflawn o
fetelau yn y samplau rwbel (Thompson a
Wood, 1982). Ar gyfer y dull hwn, cafodd y
rwbel a ddefnyddiwyd ei falu’n bowdr mân
trwy ddefnyddio melin bêl. Ar ôl treulio’r
samplau, mesurwyd crynodiadau’r elfennau
Mn, Zn, Cu, Pb, Ni a Co trwy
sbectroffotomedreg amsugniad atomig.
Mesurwyd y crynodiad metelau oedd ar gael
yn y samplau rwbel trwy echdyniad gan
ddefnyddio 0.05M o asid asetig
Ethylenediamin-tetra (EDTA) (Ure a
Berrow, 1970). Cymhareb y rwbel a’r EDTA
a ddefnyddiwyd oedd 1:5. Roedd lliw dwfn
iawn ar y toddiannau a gynhyrchwyd ar ôl
echdynnu, yn dangos crynodiadau uchel o
fetelau. Felly cafodd y toddiannau eu
gwanedu â ffactor o 10, 100 neu 1000 yn
unol â hynny, cyn cael eu dadansoddi trwy
sbectroffotomedreg amsugniad atomig.

Er mwyn cydnabod safon y canlyniadau a
gafwyd yn y labordy ac er mwyn mesur i ba
raddau yr oedd modd ailadrodd y
dadansoddiad, defnyddiwyd amryw o
weithdrefnau rheoli dadansoddol
(Thompson, 1983).Yn ystod y dadansoddi,
roedd y samplau i gyd yn ddienw ac yn cael
eu dewis ar hap, er mwyn goresgyn unrhyw
broblemau o ran tuedd gan y gweithredydd.
Dangosodd dadansoddiad o samplau
‘gweigion’ mai dibwys oedd y problemau o
ran halogiad. Gan ddefnyddio sampl a
ddewiswyd ar hap, ailadroddwyd y
dadansoddiad ar gyfer pob gweithdrefn, er

mwyn mesur manylder y dadansoddi.
Defnyddiwyd cyfernod amrywiad (CV) i
asesu’r dull hwn o fesur manylder, ac roedd
y CV yn amrywio o 3.5% (argaeledd K) i
15.4% (argaeledd Co). Er mwyn cloriannu
manylder y dadansoddiad ar gyfer y
crynodiad cyflawn o fetelau, gwnaed
dadansoddiad o ddeunydd cyfeirio safonol ar
gyfer pridd (Y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer
Deunyddiau Cyfeirio Ardystiedig (China)
GBW07401) yr un pryd â’r samplau eraill
(Tabl 2). Roedd adferiad newidynnau yr
elfennau yn amrywio o 69.8% (Mn) i
177.5% (Co). O gyfeirio at Dabl 2 gwelir
bod y treuliad asid nitrig-perclorig a
ddefnyddiwyd yn rhoi amcangyfrif rhy isel
o’r gwerthoedd a gofnodwyd ar gyfer Mn a
Zn, tra’n goramcangyfrif, i wahanol raddau,
y gwerthoedd a gofnodwyd ar gyfer Cu, Pb,
Ni a Co.

Canlyniadau a Thrafodaeth

Yn Nhabl 1 ceir crynodeb o’r data a gafwyd
o’r canlyniadau. Nodwedd o’r data yw mai
sgiw bositif sydd, gan fwyaf, i ddosraniad y
newidynnau a fesurwyd. Ac eithrio cyfanswm
y crynodiadau Co a P, mae gwerthoedd
cymedrig y newidynnau yn uwch na’u
gwerthoedd canolrifol cyfatebol. Ar gyfer pob
newidyn, gellir cyfrifo cyfernod sgiwedd
Pearson (Sk) er mwyn mesur y sgiwedd. Os
yw’r data yn dangos cymesuredd perffaith
bydd Sk yn rhoi gwerth sero. Gellir ystyried
mai cymedrol yw’r sgiwedd cyn belled nad
yw Sk yn fwy na “ 3 (Croxton et al. 1967;

Plât 2 Yr ardal lle ceir Scopelophila cataractae ar
hyn o bryd.Yn y canol, a ffens yn ei gau oddi
wrth y cwrs golff sydd o’i amgylch, mae darn o
rwbel mwyngloddio lle mae’r mwsogl i’w weld
mewn 4 o glytiau bach unigol. Mae stribed o
rwbel mwyngloddio i’r chwith eithaf hefyd yn
cynnal y mwsogl.

31



dyfynnwyd yn Earickson a Harlin, 1994).
Mae’r gwerth uchaf i Sk yn yr archwiliad
hwn yn hafal i 1.31 (Tabl 1), a’r dull mwyaf
priodol o fesur tuedd ganolog wrth
werthuso’r canlyniadau yw’r canolrif (tra bo’r
amrediad rhyngchwartel yn ddull priodol o
fesur gwasgariant).

O edrych ar Dabl 1 gwelir bod cynnwys
sylwedd organig canolrifol y samplau rwbel
yn 2.1% (gydag amrediad rhyngchwartel o
1.6%-3.8%). Dengys Tabl 3 bod pob un o’r
samplau ac eithrio un (sef B55) o fewn y
categori o lai na 3.5% o sylwedd organig.
Mae’r lefel isel iawn hon o sylwedd organig
yn awgrymu bod y rwbel wedi’i fwneiddio.
Nid yw’r canlyniad hwn yn gwbl annisgwyl
gan fod lefel isel o ran sylwedd organig yn
nodweddiadol o rwbel mwyngloddio.Yn
dilyn dyddodi’r deunydd rwbel (anorganig),
mae planhigion yn aml yn ymsefydlu’n araf
ac ar raddfa fechan oherwydd ffactorau
megis gwenwyn gan fetelau a phrinder
maetholion (Gemmell, 1977).

Mae Tabl 1 yn dangos bod y rwbel arferol
yn y safle yn niwtral o ran ei adwaith (pH

canolrifol mewn daliant dŵr = 7.2 uned).
Mae Tabl 4 yn dangos mai’r samplau rwbel
niwtral sydd fwyaf cyffredin, gyda 44% o’r
samplau yn perthyn i’r categori hwn. Gellir
disgrifio oddeutu 37% o’r samplau rwbel fel
rhai alcalïaidd, a dim ond 19% fel rhai
asidig. Felly gellir tybio, yn gyffredinol, bod y
rwbel yn y safle naill ai’n niwtral neu’n
alcalïaidd o ran ei adwaith. Nid yw’r pH a
gofnodwyd mor asidig â’r hyn y gellir ei
briodoli’n aml i rwbel mwyngloddio metelog.
Cysylltir llawer o fwynau metelaidd yn aml â
mineralau sylffit megis pyrit neu pyrhotit.
Gall mineralau o’r fath, os na chânt eu
niwtralu, gael eu hocsideiddio i ffurfio asid
sylffyrig (Marshall, 1982). Fodd bynnag, yn
ôl Gemmell (1977) nid oes lefel uchel o pyrit
mewn rwbelau mwyngloddio metelog fel
arfer ac nid ydynt yn peri cymaint o
broblemau o ran asidedd ag ambell wastraff
arall (megis rwbel pwll glo).Ymhellach,
dywed y gall gwastraff o waith plwm fod yn
asidig neu’n alcalïaidd o ran ei adwaith. Ar
sail astudiaeth gynharach o safle Cors
Llyferin ym 1988, rhoddodd Rumsey a

COEFFICIENT
DESCRIPTIVE N MEAN CANOLRIF LLEIAFSWM UCHAFSWM INTER - OUARTILE OF SKEWNESS
STATISTIC RANGE VARIATION
pH 68 7.3 7.2 4.9 8.1 6.85 - 7.60 0.8

SYLWEDD
ORGANlG % 68 3.0 2.1 0.5 17.2 1.60 - 3.86 37 1.1
Ca (meq) 68 11.21 6.53 0.37 52.87 3.58 - 11.97 109 1.15
K (meq) 68 0.08 0.07 0.03 0.17 0.06 - 0.10 39 1 13
Mg (meq) 68 1.27 1.24 0.49 2.96 0.99 - 1.48 34 1.31
Na (meq) 68 0.21 0.19 0.10 0.65 0.15 - 0.25 43 0.39
P(mg/kg) 68 1.17 1.25 0.50 2.125 1.0 - 1.36 31 -0.65

CYFANSWM
Mn (mg/kg) 68 14033 12390 1596 38220 93765 - 17430 48 0.73
Zn 68 5769 5460 840 13860 3780 - 7140 48 0.33
Cu 68 8066 7980 378 26880 6300 - 9975 45 0.07
Pb 68 21430 16380 1848 75600 11970 - 25200 70 1.01
Ni 68 27.73 25.20 12.6 54.60 25.20 - 33.60 28 0.33
Co 68 29.15 29.40 12.60 46.20 25.20 - 33.60 24 -0.11

AR GAEL
Mn (mg/leg) 68 1896 l575 95 24000 962 - 2175 149 0.34
Zn 68 1940 1625 250 7000 1200 - 2437 60 0.82
Cu 68 1650 1550 130 4250 1012 - 1988 54 0.33
Pb 68 11534 8500 650 35000 6000 - 15375 70 1.13
Ni 68 3.28 3.00 0.50 7.00 2.5 - 4.5 45 0.58
Co 68 2.41 2.00 0.50 8.00 1.5 - 3.0 65 0.78

Tabl 1 Ystadegau disgrifiadol yn crynhoi’r newidynnau a ddadansoddwyd.

32



Newton (1989) amrediad pH o 3.6 – 6.7 ar
gyfer eu samplau rwbel. Mae’r pH canolrifol
o 7.2 a gofnodwyd ar gyfer y safle yn yr
archwiliad presennol yn dangos bod y rwbel
yn y safle, at ei gilydd, wedi mynd yn fwy
alcalïaidd ei natur yn ystod yr ychydig
flynyddoedd diwethaf. Un esboniad am y
newid hwn fyddai’r arferion rheoli a
weithredir ar feysydd y cwrs golff sydd o
amgylch y safle. Oherwydd y natur asidig
sydd fel arfer i rwbel mwyngloddio metelog,
mae’n bosibl fod calch wedi ei daenu yno
dros gyfnod er mwyn cadw’r meysydd mewn
cyflwr addas. Pe bai’r calch wedi ei wasgaru
o’r meysydd golff ac wedi ei ddyddodi o fewn
ardal y rwbel mwyngloddio, byddai hynny’n
arwain at y pH mwy alcalïaidd a gofnodir yn
awr ar gyfer y pridd.

Ymddengys fod Scopelophila cataractae yn
dangos amrywiad o ran amrediad pH y
swbstrad y bydd yn tyfu arno. Cofnodwyd y
mwsogl yn tyfu ar amrediad pH o 5.8 – 6.6
(Sotiaux et al 1987; dyfynnwyd Rumsey a
Newton, 1989), ac mewn lleoliadau yn
Siapan cofnodwyd amrediad pH o 3.4 – 5.8
i’r swbstrad (Noguchi, 1986; dyfynnwyd yn
Rumsey a Newton, 1989). Fodd bynnag
mae’n well gan Scopelophila cataractae bridd
asidig, bas gwael (Newton, 1995). Felly
gallai’r ffaith fod y rwbel yn y safle fel pe bai
wedi mynd yn fwy alcalïaidd fod yn un
ffactor a gyfrannodd at wneud Scopelophila

cataractae yn llai toreithiog, o gymharu ag
arsylwadau blaenorol.

Wrth gymharu’r gwerthoedd canolrifol a
gofnodwyd ar gyfer argaeledd
macrofaetholion (Tabl 1), â’r data sy’n
dangos lefelau cyfartalog macrofaetholion o’r
fath (Tablau 5 a 6), mae’n amlwg mai lefelau
isel iawn o argaeledd sydd i P a K, fod Na yn
dangos lefel isel o argaeledd, tra bo Ca a Mg
ill dau’n dangos lefel ganolig o argaeledd.
Mae’r crynodiadau o brif faetholion megis P
mewn gwastraff megis rwbel mwyngloddio
yn aml yn llawer is na’r hyn sydd ei angen ar
gyfer twf arferol planhigion (Gemmell,
1977). Bydd natur anorganig (at ei gilydd) a
draeniad rhydd y rwbel yng Nghors Llyferin
yn peri y bydd yn wael am ddargadw
maetholion. Bydd y ffaith mai statws isel-
canolig sydd i’r rwbel, yn gyffredinol, o ran
macrofaetholion yn cael effaith niweidiol ar
ymsefydliad a thwf llawer o blanhigion. Fodd
bynnag, esboniad arall am y lefelau isel a
gofnodwyd ar gyfer P, K a Na fyddai mai
cynnwys sylwedd organig isel sydd i’r rwbel
ac, yn sgil hynny, bod lleihad wedi bod yn ei
gynhwysedd i amsugno cationau. Mae Na a
K yn unfalens, sy’n eu gwneud yn arbennig o
dueddol i golli trwy drwytholchi. Oherwydd
mai isel, yn ôl pob tebyg, yw cynhwysedd y
rwbel i amsugno cationau, gellir rhagfynegi y
byddai lefel yr Mg yn y rwbel yn y safle yn
isel, yn cyfateb i’r lefelau isel o K, P a Na.
Fodd bynnag, ymddengys y gall Scopelophila
cataractae oddef statws isel y rwbel o ran
macrofaetholion (Newton, 1995), ac y
gallai’r statws hwn hyd yn oed hybu twf y
mwsogl, trwy leihau’r gystadleuaeth o du
rhywogaethau eraill o blanhigion.

Gellir rhagfynegi y bydd y samplau rwbel
a gymerwyd o’r safle yn gyfoethocach o ran
cyfanswm y metelau a gynhwysant,
oherwydd natur y swbstrad.Yn
nodweddiadol, mae rwbel mwyngloddio
metelog yn gymharol gyfoethog o ran
metelau oherwydd prosesau aneffeithiol o
echdynnu mwynau yn y gorffennol (Alloway

Tabl 2 Gwerthoedd ardystiedig deunydd cyfeirio
y pridd, a’r crynodiadau cymedrig a bennwyd yn
yr astudiaeth hon, yn dilyn treuliad asid nitrig-
perclorig (gwerthoedd ardystiedig a chymedrig
mewn mg/kg)

METEL Mn Zn Cu Pb Ni Co
GWERTH 1760 680 21 98 20.4 14.2
ARDYSTIEDIG
GWERTH
CYMEDRIG A 1228.5 645 32.5 106 25.2 25.2
BENNWYD YN YR
ASTUDIAETH
% YR ADFERIAD 69.8 94.9 155.0 108.2 123.5 177.5

Tabl 3 Dehongliad o ganlyniadau sylwedd organig mewn pridd (Addaswyd o Abrahams, 1987)

DEHONGLIAD % SYLWEDD ORGANIG Y PRIDD AMLEDD Y SAMPLAU
isel iawn <3.5% 67
isel 3.5-7% 0
canoliq 7-17 % 1
uchel 17-3% 0
uchel iawn >35% 0
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a Davies, 1971). I’n galluogi i werthfawrogi’r
data a gasglwyd ar gyfer cyfanswm y
crynodiadau metelau yn y samplau rwbel,
dymunol fyddai cymharu â chrynodiadau
metelau “arferol” mewn pridd. Cyfeirir felly
at y data a gafwyd o’r Soil Geochemical Atlas
of England and Wales (McGrath a Loveland,
1992). Mae’r cyhoeddiad hwn wedi ei seilio
ar arolwg cynhwysfawr o uwchbriddoedd
(dyfnder o 1-15cm) yng Nghymru a Lloegr,
lle dadansoddwyd oddeutu 6000 o samplau
am gyfanswm metelau a metelau
echdynadwy.

Gellir asesu graddfa’r cyfoethogiad metel
cyfan ar gyfer y rwbel yn y safle trwy rannu’r
canlyniad canolrifol a gafwyd o’r samplau â’r
canlyniadau canolrifol a roddir yn yr atlas a
grybwyllwyd yn gynharach, ar gyfer metel
penodol (Tabl 7). O gyfeirio at y tabl hwn
gwelir bod y safle yn gyfoethog yn yr holl
fetelau y cynhaliwyd dadansoddiadau ar eu
cyfer, mewn cymhariaeth â phridd arferol.Yn
arbennig, ceir crynodiadau cyfan eithriadol
uchel o Cu, Pu, Zn a Mn. Ar gyfer Cu a Pb
mae’r gwerthoedd canolrifol ar gyfer y
samplau 440.9 a 409.5 yn fwy na’r
crynodiadau cyfan, canolrifol o’r metelau
hyn a geir ym mhridd Cymru a Lloegr.
Ymddengys fod y safle fymryn yn gyfoethog
mewn cyfansymiau Ni a Co, ond i raddau
llawer llai na’r metelau eraill. Mae hyn i’w
ddisgwyl gan nad yw rwbel mwyngloddio
metelog o weithfeydd plwm fel arfer yn
cynnwys llawer o Ni na Co (Marshall, 1982).
Nodwedd arall o gyfanswm y crynodiad
metelau yw’r amrywioldeb a gofnodwyd.

Dangosir yr amrediad eang yn amrywioldeb
y crynodiadau metel yn y samplau rwbel yn
eu gwerthoedd CV yn Nhabl 1. Mae
amrywioldeb y samplau rwbel yn amrywio o
uchel iawn (Pb, CV = 70%), i gymharol isel
(Co, CV = 24%). Nid yw’r lefel uchel hon o
amrywioldeb yn annisgwyl gan fod rwbel
mwyngloddio metelog fel arfer yn gymysgryw
o ran ei gyfansoddiad (Cysylltiad personol,
Abrahams, 1998). Gallai’r lefelau uchel o
fetelau yn y rwbel fod yn wenwynig a gallent,
felly, gael dylanwad o ran y math o
blanhigion a allai oddef yr amodau hyn a
thyfu yn y safle. Er bod y metelau sydd ar
gael i lystyfiant yn cael ei reoli gan gyfanswm
y crynodiad metelau yn y pridd (Thornton a
Webb, 1980), mae angen i’r metelau fod
mewn ffurf argaeladwy cyn i fewnlifiad gan
blanhigion ddigwydd. Felly mae’r
crynodiadau sydd ar gael o fetelau yn
bwysicach o ran dylanwadu ar fywyd
planhigion nag ydyw cyfanswm y
crynodiadau metel.

I werthuso’r canlyniadau’r samplau ar
gyfer y crynodiadau canolrifol o fetelau sydd
ar gael yn y rwbel, gellir cyfeirio unwaith eto
at y Soil Geochemical Atlas of England and
Wales (McGrath a Loveland, 1992). Gellir
asesu faint o fetelau sydd ar gael yn y rwbel
ar y safle trwy rannu’r crynodiadau canolrifol
ar gyfer y samplau â’r crynodiadau canolrifol
ar gyfer pridd a geir yn yr atlas (Tabl 8).
Mae’r tabl hwn yn dangos bod y safle yn
gyfoethog yn yr holl fetelau oedd ar gael y
cynhaliwyd dadansoddiadau ar eu cyfer,
mewn cymhariaeth â’r crynodiadau
canolrifol ar gyfer pridd arferol.Yn arbennig,
ceir crynodiadau uchel o Pb, Cu a Zn sydd,
yn y drefn honno, 639.1, 336.9 a 306.6
gwaith yn uwch na’u crynodiadau canolrifol
cyfatebol mewn priddoedd arferol. Mae’r
gwerthoedd CV ar gyfer y metelau sydd ar
gael (Tabl 1) yn amrywio’n sylweddol, o
uchel iawn (Mn, 149%) i ganolig (ni, 45%).
Trwy rannu crynodiad canolrifol y sampl â
gwerth crynodiad cyfan y sampl ar gyfer pob

Tabl 4 Amledd mesuriadau pH y pridd a
dehongliad o’r canlyniadau (Addaswyd o
Abrahams, 1987)

DEHONGLIAD AMLEDD Y SAMPLAU
Asidlg Lawn (<4.5) 0
GweddolAsidig (4.5-5.5) 2
Ychydig yn Asidig (5.6-6.5) 11
Niwtral (6.6-7.5) 30
Alcaliaidd (>7.5) 25

Tabl 5 Lefelau’r crynodiadau o wahanol facrofaetholion sydd ar gael mewn pridd (Stocking, 1983)

Mesur y Pridd (me%) GRADDFA  ➡
MACROFAETHOLYN UCHEL IAWN UCHEL CANOLIG ISEL ISEL IAWN

Ca 20 10-20 5-10 2-5 2
K 1.2 0.6- 1.2 0.3-06 0.2-0.3 0.2

Mg 8.0 3-8 1-3 0.3- 1.0 0.3
Na > 2 0.7-2 0.3-0.7 0.1-0.3 < 0.1

➡
➡
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metel, gellir cynnig trefn hierarchaidd ar
gyfer argaeledd y metelau yn y safle, sef
Pb>Zn>Cu>Mn>Ni>Co. Gall pH y pridd
fod yn ddylanwadol o ran pennu argaeledd a
mudoledd ïonau metelaidd yn y pridd. Mae
ïonau metelau trymion yn mudo’n haws
mewn priddoedd asidig (pH < 5.5), nag
mewn priddoedd sydd bron yn niwtral neu
sy’n alcalïaidd (Ellis a Mellor, 1995). O
gymryd y dylanwad hwn i ystyriaeth ar gyfer
safle’r archwiliad, gellir tybio y bydd
argaeledd a mudoledd yr ïonau metel trwm
yn y rwbel wedi lleihau dros gyfnod, gyda’r
cynnydd diweddar a fu, fe ymddengys, yn
alcalinedd y rwbel. Mae’n bosibl fod y
gostyngiad yn argaeledd rhai o’r ïonau metel,
megis Cu (gan gofio y credir bod ar
S.cataractae angen copr), wedi cael effaith

niweidiol ar Scopelophila cataractae. Efallai
fod hyn yn ffactor a gyfrannodd at wneud y
mwsogl yn llai toreithiog yng Nghors
Llyferin.

Gellir gwneud cymhariaeth rhwng
nodweddion canolrifol y samplau rwbel a
gasglwyd o’r llinellau trawslunio yn y safle
(Tabl 1), a’r gwerthoedd canolrifol a
gofnodwyd ar gyfer y samplau rwbel a
gymerwyd o fan agos at y clystyrau o
Scopelophila cataractae (Tabl 9). Er mwyn
archwilio a oes gwahaniaeth sylweddol rhwng
y ddwy set o ddata, profwyd y samplau gan
ddefnyddio’r prawf amharametrig Mann-
Whitney U. Penderfynwyd y byddai lefel
arwyddocâd o 0.05 yn ddewis priodol. Ar
gyfer pob un o’r nodweddion a archwiliwyd,
derbynnir y rhagdybiaeth nwl nad oes
gwahaniaeth sylweddol rhwng y gwerthoedd
canolrifol a bennwyd ar gyfer y samplau a
gymerwyd o fan yn agos at y clystyrau
mwsogl a’r rhai a gymerwyd o weddill y safle.
O ganlyniad nid oes gwahaniaethau
sylweddol rhwng natur y rwbel lle mae
Scopelophila cataractae yn tyfu, a’r rwbel yng
ngweddill y safle. Fodd bynnag, dylid cadw
mewn cof, fel yn achos unrhyw weithdrefn
ystadegol dybiedig, fod modd gwneud
camgymeriad wrth dderbyn rhagdybiaeth
nwl. Mae’r siawns o wneud camgymeriad o’r
fath yn uwch os yw maint y sampl yn fychan.

Tabl 6 Lefelau crynodiad ffosfforws mewn pridd
(Stocking, 1983)

CATEGORI FFOSFFORWS A
ARGAELEDD P ECHDYNNWYD (ma/kg)
1. ISEL IAWN 0-1.5
2. ISEL 1.6-3.0
3. CANOLIG ISEL 3.1-6.0
4. CANOLIG 6.1-10.0
5. CANOLIG UCHEL 11.0-25.0
6. UCHEL 26.0-75.0
7. UCHEL IAWN 76.0-250
8. UCHEL EITHRIADOL >250

Tabl 7 Ffactor cyfoethogiad metelau penodol yn y samplau rwbel o’u cymharu â “rwbel arferol”.

i Cafwd y crynodiadau hyn yn McGrath a Loveland, 1992

METEL Cryn. Canolrifol Arferol Cren. Canolrifol y Sampl Ffactor
mg / kg mg / kg Cyfoethogiad

Mn 577.0 12390 21.5
Zn 82.0 5460 66.6
Cu 18.1 7980 440.9
Pb 40.0 16380 409.5
Ni 22.6 25.2 1.1
Co 9.8 29.4 3.0

Tabl 8 Ffactor cyfoethogiad metelau penodol sydd ar gael o’i gymharu â phridd “arferol”.

i Cafwd y crynodiadau hyn yn McGrath a Loveland, 1992

METEL Cryn. Canolrifol Arferol Cren. Canolrifol y Sampl Ffactor
mg / kg mg / kg Cyfoethogiad

Mn 110.0 1575 14.3
Zn 5.3 1625 306.6
Cu 4.6 1550 336.9
Pb 13.3 8500 639.1
Ni 1.1 3.00 2.7
Co 0.7 2.00 2.9
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Casglwyd nifer cyfyngedig o samplau (6) yn
agos i’r clystyrau o Scopelophila cataractae
oherwydd ei fod yn brin ac yn fregus, felly
mae’n bosibl y ceir gwendid yn y weithdrefn
ystadegol hon.

Gellir defnyddio’r lleihad sylweddol a
ddigwyddodd dros gyfnod yn nosraniad ac
amlder Scopelophila cataractae yng Nghors
Llyferin, ynghyd â chanlyniadau geocemegol
yr archwiliad hwn, i lunio nifer o
strategaethau rheoli y gellid eu gweithredu yn
y dyfodol i osgoi dirywiad pellach yn hanes
Scopelophila cataractae yn y safle.Yn gyntaf,
awgrymwyd bod yr arfer o daenu calch ar y
meysydd golff o amgylch y safle yn arwain, o
bosibl, at wneud y rwbel yn fwy alcalïaidd ac,
o’r herwydd, yn golygu bod Scopelophila
cataractae yn llai toreithiog yno. Felly, os oes
modd, gellid llunio cytundeb rheoli rhwng
Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chlwb Golff
Abersoch a fydd yn cyfyngu ar faint o galch a
roddir ar y meysydd gerllaw’r safle.

Ymddengys fod colli Scopelophila
cataractae gydag amser yn y safle yn
gysylltiedig, yn y rhan fwyaf o achosion, â’r
newid yn y system ddraenio. Dangosodd
arbrofion yn y gorffennol bod Scopelophila
cataractae yn arbennig o dueddol o deimlo
effaith sychdwr (Newton, 1995). Felly gallai

cytundeb rheoli posibl rhwng Clwb Golff
Abersoch a’r Cyngor Cefn Gwlad ganiatáu
i’r draeniau artiffisial a gafodd eu newid ar
ran uchaf y safle gael eu hailgyfeirio tuag at y
safle er mwyn sicrhau bod digon o leithder
yn y pridd. Dylid cadw’r ffosydd draenio
sydd ar y safle yn glir er mwyn i ddŵr gael
llifo i’r safle.

Yn ogystal, dylid cadw golwg fanwl ar
statws y pridd o ran lefelau’r metelau
trymion sydd ynddo, yn enwedig Cu a Pb.
Yn olaf, mae’n bosibl y gallai Clwb Golff
Abersoch a’r Cyngor Cefn Gwlad ddod i
gytundeb ynglŷn â rhwystro golffwyr rhag
mynd ar y safle i nôl peli golff a gollwyd.
Tra’r oedd yr archwiliad hwn ar y gweill,
daeth nifer o olffwyr i mewn i’r safle canolog.
Gall gweithgaredd fel hwn fod yn llestair
difrifol i lwyddiant Scopelophila cataractae yn
y dyfodol. Dylai’r mesurau a gynigiwyd fod
yn fodd i rwystro colli rhagor ar Scopelophila
cataractae o’r safle. Fodd bynnag, y
gwirionedd yw y gall y gwrthdaro rhwng
buddiannau Clwb Golff Abersoch a Chyngor
Cefn Gwlad Cymru ei gwneud yn eithriadol
anodd i weithredu’r fath fesurau.

Tabl 9 Ystadegau Disgrifiadol yn crynhoi’r Samplau Rwbel a gymerwyd gerllaw’r clystyrau o
Scopelophila cataractae (sylwer bod N = 6)

MESURIAD
PRIDD CANOLRIF LLEIAFSWM UCHAFSWM
pH 7.5 5.20 7.56
Sylwedd Organig % 1.8 1.06 4.3
Na (meq) 0.212 0.130 0.348
K 0.064 0.045 0.089
Ca 11.421 3.142 52.86
Mg 1.275 0.988 1.646
P (mg/kg) 1.062 0.875 2.000
Cyfanswm Mn
(mg/kg) 17850 7560 33180
Zn 4200 2100 13860
Cu 7770 6300 8820
Pb 23100 12600 37800
Ni 27.3 21.0 46.2
Co 27.3 21.0 42.0
ArGael Mn
(mg/kg) 1950 700 3150
Zn 1400 850 4500
Cu 1725 185 3000
Pb 16250 5000 35000
Ni 3.75 2.5 7.0
Co 3.25 0.5 7.5
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Casgliadau

Deilliodd nifer o ganlyniadau o’r archwiliad
geocemegol o’r safle yng Nghors Llyferin.Yn
y safle yn gyffredinol mae’r rwbel yn niwtral /
alcalïaidd o ran ei adwaith ac mae ei
gynnwys o ran sylwedd organig yn isel iawn.
Mae statws y pridd o ran y macrofaetholion
sydd ar gael yn amrywio o isel iawn i ganolig
(gan ddibynnu ar y macrofaetholyn
penodol). Ceir crynodiadau uchel o Mn, Zn,
Cu, Pb, Ni a Co ar gyfer ffurfiau cyfanswm a
ffurfiau ar gael, fel ei gilydd. Mae’r safle yn
arbennig o gyfoethog mewn Pb, Cu a Zn, ac
mae’r crynodiadau ar gael ar gyfer y rhain i
gyd gannoedd o weithiau’n fwy na’r
crynodiadau cyfartalog a geir mewn pridd
“arferol”. Nid yw’n ymddangos fod
gwahaniaeth sylweddol amlwg rhwng
gwerthoedd cymedrig y samplau rwbel a
gymerwyd o fan agos at y clystyrau o
Scopelophila cataractae, a’r rhai a gofnodwyd
ar gyfer gweddill y safle (fel y dangoswyd gan
y prawf amharametrig Mann-Whitney U).

Bu lleihad sylweddol yn amlder a
dosraniad Scopelophila cataractae yn y safle yn
ystod y 10 mlynedd diwethaf. Cynigwyd
amryw o ffactorau a allai, o bosibl, fod yn
gyfrifol am y lleihad hwn.Yn gyntaf, yn dilyn
defnyddio safle’r rwbel mwyngloddio i
ehangu Cwrs Golff Abersoch, nid oes
amheuaeth nad aeth Scopelophila cataractae
yn llawer llai toreithiog.Yn ogystal, mae’n
bosibl bod yr arfer o daenu calch ar y
meysydd golff o amgylch y safle wedi
gwneud y rwbel yn fwy alcalïaidd, ac wedi
arwain at leihad yn yr ïonau metel sydd ar
gael. Mae’n bosibl fod y ddau ganlyniad hwn
wedi cael effaith niweidiol ar y mwsogl.Yn
olaf, efallai fod newid y ffosydd draenio yn y
safle wedi effeithio ar gynnwys lleithder y
rwbel, gan effeithio’n andwyol ar y mwsogl.

Awgrymwyd nifer o strategaethau rheoli a
allai warchod Scopelophila cataractae rhag
dirywio ymhellach yn y safle.Ymysg y rhain
mae cyfyngu efallai ar yr arfer o daenu calch
ar y meysydd o amgylch y safle, ac ailgyfeirio
ffosydd draenio yn ôl at y safle. Gallai’r
gwrthdaro posibl rhwng buddiannau Clwb
Golff Abersoch a Chyngor Cefn Gwlad
Cymru, ei gwneud yn eithriadol anodd
gweithredu’r arferion rheoli a awgrymwyd ar
gyfer Cors Llyferin. Fodd bynnag, mae’n
rhaid fod prinder difrifol Scopelophila
cataractae, a’r ffisioleg ddiddorol sydd iddo,

ynghyd â’r ffaith fod y mwsogl wedi ei golli i
raddau helaeth eisoes o safle’r astudiaeth, yn
ddigon i ddarbwyllo unrhyw un y dylid
gwneud pob ymdrech i sicrhau bod
Scopelophila cataractae yn parhau i dyfu yng
Nghors Llyferin (SSSI) yn y dyfodol.
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Mae’r ddawn i sylwi yn angenrheidiol i
feistroli unrhyw wyddor. Hwyrach taw dawn
sy’n rhaid ei meithrin yw hi i’r mwyafrif
ohonom a gorau po gyntaf y gwneir hynny.
Mae coed yn faes addas i gychwyn, nid oes
angen cyfarpar drud a cheir coedwigoedd
diddorol mewn gwlad a thref.

O ran maint, mae’r llyfr hwn yn hwylus
i’w gario mewn poced, mae ei ddiwyg yn
atyniadol a’r lluniau’n lliwgar. Mae’n
cynnwys amrywiaeth da o goed llydanddail,
coed conwydd a rhai llwyni cyfarwydd. Ceir
y wybodaeth sut y gellir adnabod coeden
oddi wrth ei dail, ei ffrwyth, ei rhisgl a ffurf y
goeden gyfan a hefyd sut y mae adnabod
coed llydanddail cyffredin oddi wrth eu
brigau gaeaf. Ceir awgrymiadau am
weithgareddau ychwanegol, fel gwneud
argraff o risgl coeden, tyfu coeden o’i hedyn
a thaflen sgorio ddefnyddiol.

Ychwanegir rhestr o lyfrau pellach i’w
darllen a chanolfannau coedwigo pwysig trwy
Gymru gyfan. Ceir mynegai o enwau coed yn
y Gymraeg (hwyrach y gallesid fod wedi
cynnwys yr enwau Saesneg ar gyfer dysgwyr
Cymraeg) ac fe geir rhestr o’r enwau
gwyddonol.

O gofio maint y llyfr, mae safon y lluniau
a’r wybodaeth a geir ynddynt yn dda iawn ag
eithrio’r adran ar adnabod brigau gaeaf.

Llyfr defnyddiol iawn ar gyfer plant
Blwyddyn 5 a 6 yn yr Ysgol Gynradd a
Blwyddyn 7 ac 8 yn yr Ysgol Uwchradd ac i
oedolion fel aelodau o gymdeithasau cerdded
a Chymdeithas Edward Llwyd, am bris
rhesymol.

Dai Llywelyn

Ddoi di Dei? gan Mair Williams
99 tud. Clawr meddal. 1998
Gwasg Carreg Gwalch. Pris £5.75

Dywed y gwybodusion y dylai teitl llyfr
adlewyrchu rhywbeth o’i gynnwys. I’r sawl na
ddysgodd gerdd adnabyddus R.H. Jones yn
nyddiau mebyd, bydd teitl y llyfr yn ddiystyr.
Ond i’r goleuedig mae brawddeg agoriadol y
gerdd “Ddoi di Dei i BLITH Y BLODAU?”
yn gosod y testun ac yn estyn gwahoddiad
pendant. A dyna yw’r llyfr, sef gwahoddiad i
fynd gyda’r awdur ar daith i fyd planhigion i
ddarganfod llu o ffeithiau a hanesion
diddorol amdanynt. Rhoddwyd hefyd is-deitl
i’r llyfr sef Llên Gwerin Blodau a Llwyni sy’n
esbonio’i gynnwys i’r anoleuedig!

Deugain o flodau yr ymdrinir â hwy a’r
rheini gan fwyaf yn rhai pur gyfarwydd a
welir yn fynych ar deithiau’r Gymdeithas ac
sydd a’u henwau ar flaenau bysedd trwch yr
aelodaeth, er, hwyrach, nad yr enwau sydd
yn y llyfr gan fod yr awdur, fel sy’n naturiol
iddi, yn defnyddio enwau llafar Ynys Môn.
Mae hyn ar unwaith yn tanlinellu’r dryswch
a all godi o ddefnyddio enwau cyffredin
mewn gwaith safonol oherwydd anawsterau
cyfathrebu pan fo nifer o bobl yn adnabod yr
un gwrthrych wrth wahanol enwau. Wrth
gwrs mae enwau cyffredin yn rhan o’n llên
gwerin, a dyna brif amcan y llyfr ac fe geir yr
enw Lladin gwyddonol yn y disgrifiadau.Yn
anffodus, ni restrir yr enwau Lladin yn y
cynnwys nac yn y mynegai a chredaf bod hyn
yn cyfyngu rywfaint ar ddefnyddioldeb y
llyfr.

Er mai darn adrodd i blant ieuanc yw’r
gerdd, nid llyfr plant mo “Ddoi di Dei?” nac
ychwaith ganllaw i adnabod ac enwi blodau
yn y maes.Yn hytrach, gwyddoniadur ydyw
yn cynnwys traethodau sylweddol, tua
thudalen a hanner o hyd, ar bob llysieuyn a
restrir. Rhyfeddol yw’r wybodaeth sydd wedi
ei chrynhoi. Am bob planhigyn ymdrinia’r
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awdur â tharddiad yr enw cyffredin ac yn
fynych yr un Lladin hefyd; cyfeiria at y
defnydd meddyginiaethol, milfeddygol,
maethol a choginiol a wnaed ohono, gan
ddyfynnu’n aml o ffynonellau Cymraeg
megis Meddygon Myddfai a Welsh Botanology.
Sonia hefyd am goelion gwerin ac am
Athrawiaeth yr Arwyddnod, sef y goel bod
arwyddion dwyfol i’w canfod ar rai llysiau a
ddynodai pa ran o’r corff yr oeddent yn llesol
i’ w drin, e.e. Effros at y llygad, y Goesgoch
at anhwylderau’r gwaed, Llygad Ebrill at
glwy’r marchogion. Testun rhyfeddod i mi
ydyw priodoldeb y defnydd meddygol a
wnaed o rai llysiau mewn cyfnod pan na
wyddid ddim am eu cynnwys na’r modd y
gweithredid, megis Brenhines y Weirglodd at
liniaru poen, Cwmffri at drwsio esgyrn a
gwella clwyfau, a Llwylys at wella sgyrfi.Yn y
cyfnod modern darganfuwyd bod esboniadau
gwyddonol i gyfrif am rinweddau rhai
ohonynt a chyfeiria’r awdur at hyn lle bo
tystiolaeth ar gael, megis aspirin yn
Brenhines y Weirglodd, allantoin yn Cwmffri
a Fitamin C yn y Llwylys.

Mae cynnwys y llyfr wedi ei gyflwyno’n
ddestlus mewn iaith goeth a darllenadwy
iawn; mae ei ddiwyg yn ddeniadol gyda
phrint clir a thudalennau wedi eu pwytho’n
dynn fel na fyddont yn rhyddhau (gobeithio!)
o’u mynych droi. Ac yn sicr bydd angen eu
hagor droeon gan fod mwy o wybodaeth
rhwng y cloriau nag sy’n bosib ei gronni’n
hir yn nghoffrau’r cof, yn enwedig gan y sawl
ohonom a ddysgodd “Ddoi di Dei?” ym
more oes!

Siomedig ar y cyfan yw’r lluniau a
gynhwysir ac nid ydynt yn ychwanegu dim at
geinder y gyfrol; byddai lluniau dyfrlliw o’r
planhigion wedi bod yn wych ond hwyrach y
byddai’n gwneud y gwaith yn gostus i’w
gynhyrchu. Mae hwn yn llyfr gwerth ei gael
i’r neb sydd â diddordeb mewn llysiau ac
eisiau gwybod mwy amdanynt na dim ond eu
prif nodweddion a ble maent yn tyfu. Mae’r
traethodau yn frith o wybodaeth sy’n
gynnyrch ymchwil dyfal a lloffa trwyadl gan
awdures sy’n amlwg yn ei helfen wrth dywys
Dei i blith y blodau. Mwynhewch y gyfrol fel
y gwneuthum i dros wyliau’r Nadolig.

Keith Lewis

Cydymaith Byd Amaeth gan Huw Jones
417 tud. Clawr meddal.
Gwasg Carreg Gwalch, 1999. £10.00  

Dwy elfen dra phwysig yn y Gymru
Gymraeg yw amaethyddiaeth a geiriau, a hyd
yn oed os mai dim ond un o’r ddwy sy’n
agos at eich calon, dyma’r llyfr i chi.

Rhaid egluro’r teitl.
Casgliad sydd yma, ar ffurf geiriadur, o

eiriau, termau ac ymadroddion amaethyddol,
y bu’r Parch. Huw Jones wrthi yn eu casglu
ar wahoddiad Gwasg Carreg Gwalch,
Llanrwst. Diolch i’r Wasg am y syniad a
diolch i’r awdur am ei lafur.

Y mae Huw Jones wedi cribinio’n fanwl ac
wedi cynnwys amrywiaeth mawr o eiriau.
Rhai yn gynhwysfawr dros ben e.e. sonir am
34 gwahanol fath o aradr, tra bo geiriau eraill
yn llai cyfarwydd, megis aspergilosis, math o
glefyd ar gywion ieir.

“Geiriau ddoe” yw llawer o’r cynnwys, a
bydd amryw o’r genhedlaeth hŷn yn darllen
yn atgofus am “bara llaeth” a “basic slag”,
ond y mae’r awdur hefyd yn gyfoes – hoffais
ei enw “bugail beic” am yr un sy’n bugeilio
ei ddefaid ar gefn beic modur tair olwyn!

Mewn cyfrol o’r fath y mae brychau yn
anorfod, e.e. o dan y gair “buwch swynog”
fe’n cyfeirir at “byswynog” ac o edrych am y
gair hwnnw fe’n cyfeirir ymhellach at
“myswynog”. Eto, ceir ambell gamgymeriad
ynglŷn ag enwau planhigion, e.e. o dan
“berw’r dŵr” sonir am y planhigyn a elwir yn
hemlock – “sydd hefyd yn tyfu mewn dŵr”.
Yr un y cyfeirir ato yw “hemlock water
dropwort” sy’n perthyn i deulu cwbl
wahanol, ond sydd hefyd yn wenwynig.

Hefyd, y mae’r awdur ar dir sigledig iawn
(yn fotanegol yn ogystal â llythrennol) wrth
drafod y gwahanol fathau o frwyn, ond
manion yw’r brychau hyn mewn cyfrol
werthfawr a hynod o ddiddorol.

Diolch am yr argraffu taclus ac am ambell
lun defnyddiol. Tybed a yw’r rhwymiad yn
ddigon cryf ar gyfer cyfeirlyfr o’r fath?

Hon yw’r gyfrol gyntaf mewn cyfres o
bedair.Y mae Huw Jones i’w longyfarch yn
fawr am ei lafur diflino a’i gymwynas
werthfawr. Edrychaf ymlaen yn eiddgar am
weddill y gyfres.

Goronwy Wynne
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Dosberthir yn rhad i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd

Pris i’r cyhoedd: £2.50

Gellir cael ô-rifynnau: Cyfres 1, Rhif 1–33 (1979-95) pris 50c yr un
Cyfres 2, Rhif 1–3 (1996-98) pris £1 yr un
Cludiant yn ychwanegol

Oddi wrth:
Iwan Roberts, 3 Rhes y Rheilffordd,
Rhuthun, Sir Ddinbych. LL15 1BT

Tel: 01824 703906

Diploma/MA
Ôl-Radd/ÔI-Brofiad mewn

Rheolaeth Cefn Gwlad
Chwilio am waith ym myd cadwraeth?

Angen hwb i’ch gyrfa?
Os oes gennych radd neu brofiad perthnasol mewn gwaith cefn gwlad neu ym myd yr amgylchedd,
hwyrach mai’r cwrs hwn yw’r union beth sydd ei angen arnoch!

• Cwrs blwyddyn llawn amser neu rhan amser dros ddwy flynedd

• Cyfuno profiadau theoretig ac ymarferol

• Astudiaethau perswyl yn Eryri

• Hyfforddiant o ansawdd ardderchog

• Uchel ei fri ymysg darpar gyflogwyr

Rhoddir hyfforddiant arbenigol mewn partneriaeth â Chyngor Cefn Gwlad Cymru, Y Cyngor
Astudiaethau Maes, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’r Cyngor Chwaraeon.

Cefnogir y cwrs gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd. Os ydych dros 25 oed, yn ddi-waith
ac â’r cymwysterau perthnasol, rydych yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol sy’n talu’r
ffÏoedd hyfforddi ac yn cyfrannu tuag at gostau cynnal.
Am wybodaeth bellach, ffurflenni cais neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:
Geraint George, Rheolaeth Cefn Gwlad,
Ysgol Astudiaethau Cymuned, Rhanbarth a Chyfathrebu,
Prifysgol Cymru Bangor, BANGOR,
Gwynedd LL57 2DG.

Ffon: (01248) 383649/383231  •  Ffacs: (01248) 382189 
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