
CYMDEITHAS EDWARD LLWYD

Dosberthir yn rhad i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd
Pris i’r cyhoedd £2.50

Cyhoeddir Y Naturiaethwr yn rhannol trwy gymhorthdal
gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru Y Naturiaethwr

Cyfres 2             Rhif 16             Gorffennaf 2005

cover_summer_2005  17/8/05  14:45  Page 1



Cymdeithas Edward Llwyd

Sefydlwyd Cymdeithas Edward Llwyd yn 1978 a hi yw Cymdeithas Genedlaethol
Naturiaethwyr Cymru. Enwir y Gymdeithas ar ôl Edward Llwyd, a anwyd yn 1660 ac a alwyd yn
ei gyfnod “y naturiaethwr gorau yn awr yn Ewrop”.
Cymraeg yw iaith y Gymdeithas, ac y mae dros 1,200 o aelodau led-led Cymru a thu hwnt.  Prif
ddibenion y Gymdeithas yw astudio byd natur, yn cynnwys planhigion, anifeiliaid a chreigiau, gan
hyrwyddo ymwybyddiaeth o amgylchedd a threftadaeth naturiol Cymru ac ymgyrchu dros
eu gwarchod.  Mae’r Gymdeithas yn:

• trefnu cyfarfodydd awyr-agored ym mhob rhan o Gymru, i astudio ac i gerdded
• cynnal cyfarfodydd gwaith cadwriaethol
• trefnu darlithoedd a chyfarfodydd cymdeithasol
• cynnal pabell ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol
• cyhoeddi Y Naturiaethwr ddwywaith y flwyddyn
• cyhoeddi Cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn
• cyhoeddi llyfrau ar enwau Cymraeg creaduriaid a phlanhigion
• cynnig grantiau (£600) bob blwyddyn am waith gwreiddiol ym myd natur
• lleisio barn gyhoeddus ar faterion amgylcheddol
• trefnu pris gostyngol gyda nifer o siopau dillad ac offer awyr agored

Mae aelodaeth yn agored i bawb o bob oed sydd â diddordeb ym myd natur.
Dyma’r tâl blynyddol:
Unigolyn - £12
Teulu - £18
I ymaelodi neu am ragor o fanylion cysylltwch â’r Ysgrifennydd Aelodaeth:
Iwan Roberts, 3 Rhes y Rheilffordd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 4LJ.

www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk

Clawr blaen: 

Twyni Talacre, Sir y Fflint.
Cynefin y Moresg a Chelyn y Môr

Clawr ôl:

Deilen Gron (Umbilicus rupestris)

Cyffredin ar greigiau a chloddiau ar dir asidig.

Lluniau: Goronwy Wynne.
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Mae hi’n hwyr y pnawn
ar ddiwrnod glawog ym
mis Gorffennaf, a
Golygydd Y Naturiaethwr
wrth ei ddesg yn methu’n
lân â dyfalu beth i’w
ddweud yn ei golofn
olygyddol. Dyma droi i’r
cylchgrawn safonol

hwnnw The North Western Naturalist am
ysbrydoliaeth, a gweld beth oedd gan y
Golygydd i’w ddweud yn 1930!

Dyma’r enw Snowdonia yn neidio ataf
o’r dudalen gyntaf, a dyma ddarllen bod
awydd cynyddol ymhlith nifer o gyrff
cadwraethol a gwyddonol i sefydlu parciau
cenedlaethol.  Daeth y symbyliad o’r
America, ac ymhlith yr enwau a ystyrid ar
y cychwyn oedd Ardal y Llynnoedd ac
Eryri.  Cymerodd dros ugain mlynedd i’r
breuddwyd droi’n ffaith – sefydlwyd Parc
Cenedlaethol Eryri yn 1951, yn ymestyn o
Gonwy i Aberdyfi ac o Benrhyndeudraeth
i’r Bala.

Ers blynyddoedd bellach y mae tri pharc
cenedlaethol yng Nghymru – Eryri, Banau
Brycheiniog ac Arfordir Penfro. Mae
chwech yn Lloegr a dau yn yr Alban.

Rydw i newydd ddod adre o Ganada, ar
ôl gwyliau gyda ffrindiau yn Vancouver.
Mae hi’n ddinas fawr a’r traffig yn enbyd,
ond y mae wedi’i lleoli’n ddelfrydol rhwng
môr a mynydd, gyda llawer o lecynnau
tawel yng nghanol y bwrlwm.  Mae Stanley
Park yn un o’r parciau dinesig mwyaf yn y
byd, ac mae cerdded yn y goedwig frodorol
yn brofiad hynod.  ’Doedd dim cyfle y tro
hwn i grwydro ’mhell o’r ddinas – er bod
mynyddoedd British Columbia’n galw –
ond rhaid i mi sôn am un profiad.  Mae tŷ
gwydr enfawr yn un o’r parciau yng
nghanol Vancouver, gyda chasgliad o goed
a phlanhigion trofannol.  Y rheswm
arbennig i ni fynd yno oedd bod un o
wyrion fy nghyfaill, bachgen ysgol prin yn
ddeuddeg oed, ar dân eisio dangos y
planhigion i mi!  Ac felly bu – a ninnau yn
rhyfeddu at ei wybodaeth a’i frwdfrydedd.
Rydw i wedi gweld llawer casgliad o
blanhigion tebyg yn fy nydd – ac wedi
anghofio enwau’r rhan fwyaf! – ond rydw
i’n cofio’r tân yn llygaid Jesse wrth iddo
dywys ei ‘ffrind o Gymru’ o gwmpas y tŷ
gwydr.  Mae’n rhaid bod ’ne rywbeth yn y
busnes byd natur ’ma wedi’r cyfan!
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Gair gan y Golygydd
Goronwy Wynne, Gwylfa, Licswm, Treffynnon,

Sir Fflint, CH8 8NQ.
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Ar ôl ymgynghori â’r ‘Liverpool and
Irish Sea Tide Table’ dyma weld fod yna
lanw mawr ganol mis Mawrth, ac wrth
gwrs mae hynny’n golygu fod y môr yn
mynd ymhell allan pan fo’r llanw’n isel. 
A phan fydd hynny’n digwydd yna mae’n
werth mynd i lawr i lan y môr i weld be
welwch chi.

Mae yna bedair rhan i’r traeth creigiog:
Llain y diferion Splash zone
Glastraeth Littoral fringe
Canol y traeth Eulittoral zone
Llain isarforol Sublittoral zone
Mae’r glastraeth a chanol y traeth gyda’i

gilydd yn gwneud y llain arforol (Littoral
zone), ond yn amlach na pheidio mae pawb
yn cyfeirio at y rhannau fel llain y diferion,
y rhan werdd, y rhan frown a’r rhan goch
neu lain y môr-wiail. Y llain isarforol, y
llain agosaf at y môr, ydi ble dowch chi ar
draws y môr-wiail – y Laminaria enfawr,
sy’n lliw aur/frown cyfoethog. (1945)

Ar yr unfed ar ddeg o Fawrth eleni
roedd y llanw mor isel ag y gallai o fod –
10.2m neu 33.5 troedfedd!  Felly dyma
anelu trwyn y car am Foelfre fin nos. Yn ôl

y tabl llanw, roedd y trai am tua ugain
munud wedi chwech y nos, felly dyna pryd
roedd yn rhaid cyrraedd yno. A wir i chi er
ei bod hi’n oer ac yn wyntog ac yn bwrw
cawodydd o genllysg reit drwm, ches i mo
fy siomi. Roedd y llanw ymhell allan –
ymhellach nag roeddwn i wedi ei weld ers
tro, a bron na fedrech chi dyngu y gallech
chi gerdded ar draws hynny o fôr oedd yna
rhwng y lan ac ynys Moelfre. (1935)

Roedd hi’n rhyfeddol bod yna. Roedd y
tywydd yn reit arw ac am fod y gwynt mor
gryf, roedd yna un neu ddwy o longau
mawr yn llechu yn y bae, ond ar y lan, ar
ddwy ochr y swnt, roedd yna heidiau o
wylanod a phiod y môr yn tyrru i chwilio
am fwyd. Ond wedi mynd yna’n benodol i
weld y gwymon mawr brown – y môr-wiail
neu’r Laminaria – oeddwn i, a wir i chi
roedd hi’n werth gwneud yr ymdrech i fynd.

Mae yna sawl math o’r rhain ar arfordir
Cymru, ac mae yna sawl peth sy’n gyffredin
iddyn nhw – maen nhw’n fawr, yn frown
neu’n aur/frown, ac maen nhw’n tyfu ar ran
isaf y traeth – y llain isarforol. Mae’n rhaid
iddyn nhw dyfu’n ddigon isel ar y traeth er
mwyn iddyn nhw fedru sefyll i fyny yn y
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Môr-wiail (Laminaria)
Bethan Wyn Jones

Dyma’r ail o ddwy erthygl am fywyd y traeth gan yr awdur o Ynys Môn

Bron na fedrech chi gerdded ar draws y swnt i Ynys
Moelfre

Llun cyffredinol o’r llain isarforol gyda gwylanod a
phioden y môr yn bwydo ymysg y môr-wiail

summer_2005_Text_Pages  17/8/05  14:49  Page 4



môr pan fydd y llanw’n uchel. Oni bai eich
bod chi’n plymio neu’n nofio dan wyneb y
môr welwch chi mo’r rhain yn eu
gogoniant. Os ydach chi’n gallu gwneud
hyn, yna mi fyddwch chi’n ymwybodol eich
bod chi’n nofio yng nghanol coedwig fawr.
Ond os, fel fi, nad ydach chi’n gallu
gwneud hyn, rydach chi’n ddibynnol ar eu
gweld wedi eu golchi i fyny ar y lan.

Mae gan bob un ohonyn nhw angor
(3545) maen nhw’n ei fwrw i ddal eu
hunain wrth graig neu rywbeth tebyg ar
waelod y môr. Yr ‘holdfast’, ydi’r enw
Saesneg ar hwn, a phan fydd y llanw allan
cyn belled ag yr aiff, mi welwch chi’r
gwymon mawr brown yn gorwedd yn
ddifywyd ar ei ochr a’r ddalen neu’r
ffrond wedi troi drosodd a’r coesyn sy’n
dal wrth yr angor yn codi i’r awyr. Maen
nhw’n edrych yn union fel fforestydd
mawr wedi cael eu torri i gyd. (1959) A
dyna ydi’r môr-wiail mewn gwirionedd –
fforestydd tanfor.

Mae yna sawl gwanhaol fath o fôr-wiail
ac un o’r rhai mwyaf cyffredin ydi’r
Laminaria digitata, y môr-wiail byseddog
(3657) neu’r ‘oarweed’ yn Saesneg. Mae
gan y Laminaria digitata goes gymharol hir,
ond mae’n rhannu’n ddarnau tebyg i
fysedd hirion, a dyna wrth gwrs sut mae
o’n cael yr enw – digitata, neu’r môr-wiail
byseddog yn Gymraeg. Mae gan hwn liw
aur-frown cyfoethog iawn ac mae’n
gyffredin ar draethau creigiog yng
ngogledd orllewin Ewrop. Yn aml iawn
ceir hyd i’r llygad maharen rheidden las
(Helcion pellucidum) ar y coesyn a’r ffrond,
ble y gall wneud cryn dipyn o ddifrod drwy
wanio’r coesyn. Mae hwn yn wymon
lluosflwydd ac mae’r tyfiant newydd yn
digwydd yn y rhan sydd rhwng y coesyn a’r
ffrond. Er ei fod yn tyfu gydol y flwyddyn
mae’r tyfiant gyflymaf yn ystod y gwanwyn. 

Mae yna un sydd â choesyn byr a ffrond
sy’n gymharol hir a llyfn – gwregys y môr
neu’r môr-wiail crych (3629) yn Gymraeg.
Laminaria saccharina ydi’r enw gwyddonol
arno fo, y ‘sea belt’ neu’r ‘sugar kelp’ yn
Saesneg. Lliw melynfrown sydd gan y môr-
wiail crych ac mae’n hawdd gweld sut
mae’n cael yr enw Cymraeg gan fod yna
fymryn o grychni yng nghanol y ffrond.
Mae’r enw ‘gwregys y môr’ yn gwbl addas
hefyd gan y gall hwn dyfu hyd at bedair
metr o hyd ac mae’n edrych fel gwregys.
Mae’r crychni a’r arwynebedd anwastad
sydd ar wyneb y gwymon yma’n creu
ychydig o dyrfedd yn nŵr y môr, ac mae
hynny’n hybu cyfnewid nwyon a
maethynnau rhwng y dŵr a meinwe’r
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Yr angor wedi torri’n rhydd a’r môr-wiail wedi ei
olchi i’r lan

Y môr-wiail yn gorwedd yn llonydd a difywyd pan
fo’r môr ar drai 

Môr-wiail byseddog, Laminaria digitata
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gwymon. Tyf yn y llain isarforol er fe
allwch chi hefyd ei weld ambell dro mewn
pwll glan y môr os oes digon o ddyfnder i’r
pwll. Mae’n cael ei enw gwyddonol L.
saccharina o bowdwr gwyn sydd â blas
melys iddo fo ac sy’n ffurfio ar y ffrond os
bydd wedi bod allan o ddŵr y môr am
gyfnod go faith.

Mae’n alga lluosflwydd, ac er ei fod o’n
gallu tyfu drwy’r flwyddyn, mae o fel rheol
yn tyfu’n gyflymach yn ystod hanner cyntaf
y flwyddyn. Golyga hyn y gellwch chi
ddilyn patrwm y tyfiant drwy dorri drwy’r
coesyn gyda llafn miniog ac edrych arno
dan y microsgop. Gellwch wedyn weld y
cylchoedd tyfiant o feinwe golau a thywyll
bob yn ail. Y cylchoedd golau sy’n dangos
y tyfiant cyflym a’r cylchoedd tywyll yn
dangos ble roedd y tyfiant yn arafach – yn
ddigon tebyg i’r hyn welwch chi ar
gylchoedd mewn coeden sy’n dangos y
tyfiant blynyddol.

Un arall o’r rhai cyffredin yw’r môr-wiail
hirgoes, (1957) Laminaria hyperborea, sydd
â lliw aur-frown ac fe all dyfu hyd at 3.5
metr o hyd. Dydi hwn ddim yn annhebyg
i’r môr-wiail byseddog ac mae’n aml yn
tyfu mewn llain bendant islaw'r môr-wiail
byseddog ar y traeth, ac os bydd yr
amodau’n ffafriol mi wnaiff dyfu’n
fforestydd trwchus. Gwymon lluosflwydd
yw hwn eto ac fe all fyw nes y bydd tua tair
mlwydd ar ddeg ar draethau cysgodol ble
mae’r amodau’n ffafriol.

Mae yna un math arall o’r gwymon
brown sy’n weddol gyffredin ar ein traeth

ni, sef y Chorda filum.  Yr enw Cymraeg
arno ydi llinyn y môr neu wallt y forwyn,
ac mae’n edrych fel darnau hir o linyn sy’n
tyfu o’i angor ar waelod y môr. Ceir hyd
iddo fel rheol mewn bae cysgodol ac yn
amlach na pheidio bydd yr angor yn tyfu
o’r gro a’r tywod. Gwymon unflwydd yw
llinyn y môr sy’n tyfu’n ystod yr haf ond yn
diflannu yn ystod y gaeaf.

Am eu bod yn tyfu mor isel ar y traeth,
mae’n rhaid i’r môr-wiail ddygymod â’r
cerrynt a’r tonnau a gall y rhain fod yn
fendith ac yn felltith. Mae’r ffaith bod y
tonnau’n torri’n gyson ar y lan yn golygu
eu bod yn cario maeth yn nŵr y môr, ac fe
all y môr gael ei ddihysbyddu o faeth
mewn rhannau ble mae yna gnwd da o’r
môr-wiail yn tyfu. Mae symudiad cyson y
tonnau hefyd yn golygu fod goleuni’n cael
ei rannu’n fwy gwastad dros y môr-wiail ac
mae hyn yn bwysig i’r gwymon. Os yw’r
môr yn llonydd am gyfnodau hir, gall
goleuni’r haul gael ei grynhoi ar ddarn o’r
ffrond a chreu difrod i’r gwymon.

Mae’n talu i’r môr-wiail fod yn hyblyg.
Mae’n rhaid iddyn nhw (ac unrhyw
wymon arall o ran hynny) roi a phlygu dan
ymchwydd y tonnau a’r cerrynt: fuasai hi
ddim yn talu i fôr wiail dyfu’n gadarn fel y
dderwen. Ar adegau, mae’n talu i dyfu
ynghanol fforestydd tanfor, gan fod hyn yn
gallu lleihau effeithiau ymchwydd y tonnau
ar wymon unigol. Mewn fforest drwchus o
fôr wiail mae’r môr yn tueddu i lifo dros y
grŵp cyfan yn hytrach nag un gwymon a
gall hyn leihau difrod i’r môr-wiail.

6

Gwregys y môr, Laminaria saccharina

Môr-wiail hirgoes, Laminaria hyperborea
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Mae cylch bywyd y môr-wiail yn
ddiddorol. Y gwymon mawr a welir pan
fo’r llanw ar drai yw’r sboroffyt ac mae
hwn yn ddiploid. Bydd sborangia yn ffurfio
ar hyd ochr y ffrond ac yn dilyn meiosis
bydd sborau (haploid) benywaidd a
gwrywaidd yn cael eu cynhyrchu.
Rhyddheir y rhain i’r môr ac fe fyddant yn
nofio yn nŵr y môr cyn setlo ar
arwynebedd addas a datblygu gametoffyt
(gwrywaidd a benywaidd) yno. Mae’r rhain
yn ffurfiau bach, aml ganghennog na ellir
ond eu gweld â chwyddwydr. Mae’r
gametoffyt gwrywaidd yn cynhyrchu
antheridia a’r rhain sy’n cynhyrchu’r had.

Mae’r thalws benywaidd yn cynhyrchu’r
öogonia ac mae un wy ym mhob un. Mae’r
had yn ffrwythloni’r wy a hwn wedyn yn
datblygu’n sygot (diploid) sy’n tyfu ac yn
datblygu’n sboroffyt, sef y môr-wiail mawr. 

Gyda llaw, gair o gyngor os ydach chi
am weld y môr-wiail, gwnewch yn siŵr
eich bod chi’n mynd yno i’w gweld pan
fydd yna lanw mawr ar leuad newydd, a
phan fydd y môr allan cyn belled ag yr aiff
o.  A chofiwch, ewch i lawr i lan y môr pan
fydd y môr ar ei ffordd allan – mae’n rhy
hawdd o lawer cael eich dal gan y llanw os
bydd o ar ei ffordd yn ôl i mewn!
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Tros y misoedd diwethaf bu prosiect
Llygod Pengrwn y Dŵr, Môn yn brysur yn
cychwyn cynllun i fonitro minc ar
ddalgylch afon ym Môn. Defnyddia’r
cynllun lwyfan neu rafft sy’n nofio ar
wyneb y dŵr gyda chlai ar ei wyneb er
mwyn gallu adnabod olion traed y
creaduriaid sy’n ymweld â’r llwyfan.

Datblygwyd y dechneg yma gan y ‘Game
Conservancy Trust’ a’r theori y tu ôl i’r
syniad yw bod y minc yn greaduriaid
chwilfrydig sy’n tueddu i archwilio unrhyw
wrthrych diddorol o fewn eu tiriogaeth.
Mae twnnel ar y llwyfan ac oddi fewn i’r
twnnel yma rhoir padell lwybro o glai.
Pwrpas y twnnel yw diogelu’r clai rhag y
tywydd ac ar yr un pryd rhoi lle tywyll,
diddorol i’r minc fforio ynddo. Archwilir y
llwyfannau bob pythefnos a gwneir cofnod
o’r creaduriaid y gwelir eu holion traed
yno. Mae’r dechneg yma wedi bod yn
hynod lwyddiannus mewn rhannau eraill o
Brydain i ddarganfod presenoldeb y minc
ble nad oedd cofnodion blaenorol yn
bodoli. Mae hyn yn ystyriaeth eithriadol o
bwysig i Fôn o gofio fod pob arolwg a
wnaed gynt i geisio darganfod presenoldeb
y minc wedi methu gwneud hynny.

Mae Môn yn ardal bwysig iawn ar gyfer
cadwraeth llygod pengrwn y dŵr; mae’r

rhwydwaith eang o afonydd, nentydd a
ffosydd sy’n llifo’n araf yn creu digonedd o
gynefin addas ar gyfer y rhywogaeth.
Mewn ardaloedd eraill o Brydain ble mae’r
minc wedi lledaenu bu gostyngiad enbyd a
difodiant llygod pengrwn y dŵr mewn rhai
ardaloedd. Felly, bwriad y prosiect hwn yw
ceisio deall dosbarthiad y minc ar yr ynys
ac ar y tir mawr cyfagos. 

Cyn datblygiad y dechneg hon, yr unig
ffordd o ganfod presenoldeb y minc oedd
drwy wneud arolwg. Dydi hyn ddim yn
hawdd gan ei bod yn anodd gweld olion y
minc yn arbennig os mai ychydig sydd o
gwmpas. Mae modd gosod trapiau ond
mae hyn yn gostus o ran adnoddau.
Defnyddiwyd y ddwy dechneg yma ym
Môn ond heb lwyddo i ddarganfod
presenoldeb y minc. Rydym felly’n dal i
holi – ydi’r minc ar yr ynys? Ein gobaith
yw, os yw’r minc yn bresennol y byddwn
yn gallu darganfod eu presenoldeb mewn
ffordd sydd wedi ei thargedu ac yn gost
effeithiol. Roeddem yn awyddus i edrych
ar logisteg cychwyn cynllun o’r fath yn
nhermau cost, oriau gwaith ac amser.
Unwaith mae un dalgylch wedi ei fonitro
am gyfnod a ninnau’n siŵr nad oes minc
yno, gallwn symud y cyfarpar i’r dalgylch
nesaf.

8

Un o’r ardaloedd monitro

Llygoden Bengron y Dŵr

Llygoden Bengron y Dŵr 
Rebecca Gwynne

Swyddog Bioamrywiaeth, Menter Môn
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Mae’n bur debyg y cymer gryn dipyn o
ewyllys boliticaidd ac ymrwymiad i ddifa'r
minc yn gyfan gwbl o Brydain ond yn sicr
mae cryn dipyn y gallwn ei wneud yn lleol i
ddiogelu ein poblogaethau o lygod
pengrwn y dŵr. Mae’r dechneg hon hefyd
yn cael ei defnyddio yn Eryri a gogledd
ddwyrain Cymru fel cynllun peilot gan
aelodau o Grŵp Mamaliaid Torlannol
gogledd orllewin Cymru.

Hyd yma gwelwyd nifer o
rywogaethau’n ymweld â’r llwyfannau gan
gynnwys adar a mamaliaid. Roeddem yn
hynod o falch o sylwi fod olion traed y
dyfrgi ar ddau o’r llwyfannau a’u baw ar
bedwar ohonynt. Roeddem yn falch o weld
fod yna ddigonedd o dystiolaeth fod y
dyfrgi o gwmpas y dalgylch yn arbennig o
ystyried fod eu nifer wedi gostwng yn
ddramatig yn y gorffennol ac i’r fath
raddau nes y tybiwyd eu bod wedi
diflannu’n llwyr o’r ynys ar un adeg. 

Rhyddhad mawr hefyd oedd darganfod
olion llygoden bengron y dŵr ar ein
harchwiliad diwethaf. Roedd glaw trwm fis
Hydref diwethaf wedi gorlifo rhai o
afonydd Môn ac roeddem yn bryderus a
fyddai’r rhywogaeth wedi gallu goroesi’r
gaeaf. Gall tywydd garw olygu difodiant
poblogaethau mewn sefyllfaoedd bregus.
Hyd yma, ni welwyd unrhyw arwydd fod

minc yn bresennol, ond mae’n bosibl i’r
minc sefydlu ei hun yn gyflym iawn ym
Môn a gall gymryd amser cyn i dystiolaeth
ddod i’r amlwg. 

Mae prosiect, sydd yn derbyn nawdd
gan CCGC, AAC, Cwmni Gwastraff ac
Amcan Un, hefyd wedi bod yn gwella a
chreu cynefinoedd er mwyn gwella siawns
llygod pengrwn y dŵr o oroesi ym Môn.
Does dim dwywaith, po fwyaf amrywiol,
cymhleth a chysylltiol yw’r cynefin, mwyaf
yn y byd yw’r siawns y gellir cadw
poblogaeth rymus o lygod pengrwn y dŵr
am gyfnod maith. Gobaith Menter Môn
yw y gellir parhau gyda’r gwaith hwn yn y
dyfodol ond dibynna, fel sawl prosiect
arall, ar gael arian ar gyfer y gwaith.

Y llwyfan

Anrhydeddu aelodau o 
Gymdeithas Edward Llwyd

Llongyfarchiadau i chwech o’n haelodau a dderbyniwyd i’r Orsedd yn yr Eisteddfod
Gendlaethol eleni:

Urdd Derwydd – gwisg wen:

M. Paul Bryant-Quinn Penglais, Aberystwyth
Eleri Carrog Bontnewydd, Caernarfon
Dr. Dyfed Elis-Gruffydd Tegryn, Sir Benfro

Urdd Ofydd – gwisg werdd:

Dewi Jones Penygroes, Arfon
Hefin Jones Llanrug
Eluned Mai Porter Llangadfan
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Rydym yn gyfarwydd â’r ffaith bod nifer
dda o blanhigion yn cynnwys yr elfen
‘Mair’ yn eu henwau Cymraeg ac y gallwn
fod yn weddol sicr mai at Mair, mam yr
Iesu, y cyfeirir. Serch hynny, efallai fod
rhyw Fair arall wedi rhoi ei henw i ambell
blanhigyn – er nad oes gennyf dystiolaeth o
hynny chwaith. Fe fuaswn yn falch o’ch
barn chi ar hynny.

Ond tybed pam fod enw’r Fair Feiblaidd
mor amlwg ym myd y blodau? Does dim
prawf fod ganddi unrhyw gysylltiad
uniongyrchol â’r planhigion hyn – hyd yn
oed y rhai sy’n tarddu o ardal y dwyrain
canol ac a welir mewn Gerddi Beiblaidd,
fel yr un ger Cadeirlan Bangor. Mae’n fwy
tebyg gen i mai am eu harddwch
diymhongar neu am eu rhinweddau
meddyginiaethol y’u cysylltwyd â Mair. 

Rhaid cofio hefyd y byddai’n gwneud
synnwyr i gysylltu enwau planhigion
meddygol â Mair, y Seintiau neu
gymeriadau Beiblaidd a chrefyddol eraill,
yn enwedig pan ymgeisiai’r Eglwys
danseilio grym y gwŷr hysbys neu’r
gwrachod gwynion ddefnyddiai swynion
go ‘amheus’ i gryfhau effeithiau eu
meddyginiaethau. Yn sicr fe fyddai gan y

Mynachlogydd erddi i feithrin planhigion
meddygol ar gyfer iachau cyrff yn ogystal
ag eneidiau’r bobl a hawdd fyddai
priodoli’r bendithion ddeuai o’r
planhigion i’w cysylltiadau (mewn enw o
leiaf) crefyddol.

Dyma restr o blanhigion a gysylltir â
Mair. Er hwylustod tanlinellwyd yr enwau
safonol, yn unol â’r hyn geir yn Cyfres
Enwau Creaduriaid a Phlanhigion, Cyfrol 2 –
Planhigion Blodeuol, Conwydd a Rhedyn,
Cymdeithas Edward Llwyd (2003).

Afal Mair [1] – Mary apple (math o afal a
dyfir mewn perllan) 

Archangel Fair – marddanhadlen wen –
white deadnettle (Lamium album)

Blodau pumbys Mair [Ceredigion]2 –
pumnalen ymlusgol – creeping cinquefoil
(Potentilla reptans) – gw. hefyd Pumbys
Mair

Blodau Santes Fair = Llysiau Santes
Fair – helyglys hardd – rosebay willow-herb
(Chamaenerion  angustifolium)

Blodyn wyneb Mair – trilliw – wild pansy
(Viola tricolor)

Briallen-Fair sawrus = Briallen Fair =
Dagrau Mair – cowslip (Primula veris)

Briallen-Fair ddi-sawr – oxlip (Primula
elatior)

Briallen-Fair Japan3 – Japanese cowslip
(Primula japonica)

Briallen-Fair Tibet 3 – Tibetan cowslip
(Primula florindae)

Briallen-Fair Sikkim 3 – Sikkim cowslip
(Primula sikkimensis) 

Cannwyll Fair = Gwialen Mair –
eurwialen – goldenrod (Solidago virgaurea)

10

Briallen Fair (Primula veris)

Llên y Llysiau: Enwau Planhigion (1)
–  yn cynnwys yr elfen “Mair”

Twm Elias, 

Plas Tan y Bwlch
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Canhwyllau Mair [Môn]2 – saffrwm
(Crocus spp)

Celynnen Fair – butcher’s broom (Ruscus
aculeatus)

Celynnen-Fair ddi-ddrain3 = Celynnen-
Fair ddiniwed – spineless butcher’s broom
(Ruscus hypoglossum)

Clais Mair = Claes Mair – clari gwyllt –
wild clary (Salvia verbenaca)

Clustog Fair – thrift (Armeria maritima) 

Creulif Mair – gw. Ysgawen Fair

Crib Mair – nodwydd y bugail – shepherd’s
needle (Scandix pectin-veneris)

Cribau Mair – gw. Ysgallen Fair

Chwys Mair – blodyn ymenyn bondew –
bulbous buttercup (Ranunculus bulbosus)

Dagrau Mair – dagrau’r Iesu, coeden
ddrops (Fuchsia spp) – gw. Briallen Fair
sawrus – gw. Llysiau Bron Mair

Eirinen Fair – gooseberry (Ribes uva-crispa)

Erfinen Fair [Ceredig., Penf.]2 = Meipen
Fair = Sêl Mair 4 – cwlwm y coed – black
bryony (Tamus communis) 

Esgid Fair – Lady’s slipper (Cyripedium
calceolus) – cwcwll y mynach – monkshood
(Aconitum napellus)

Gold Mair – melyn yr ŷd – corn marigold
(Chrysanthemum segetum) – Llysiau Mair –
gold y gors – marsh marigold (Caltha
palustris) – gw. Melyn Mair

Gwialen Mair [Arfon]2 – crib y ceiliog –
Montbretia (Crocosmia x crocosmiiflora) –
eurwialen – goldenrod (Solidago spp)

Gwlyddyn Mair – pimpernel (Anagallis spp)

Gwlyddyn-Mair y gors – bog pimpernel
(Anagallis tenella) 

Gwlyddyn melyn Mair – yellow pimpernel
(Lysimachia nemorum)

Gwlydd Mair gwryw – llysiau’r cryman –
scarlet pimpernel (Anagallis arvensis)

Gwlydd Mair benyw – blue pimpernel
(Anagallis arvensis subsp. foemina)

Gwlyddyn-Mair bach3 – chaffweed
(Anagallis minima) 

Gwniadur Mair = Menyg Mair – bysedd y
cŵn (Digitalis purpurea)  

Helygen Fair – bog myrtle (Myrica gale)

Joseff, Mair a Martha1 = Mair a Martha2

– gw. Llysiau bronnau Mair

Llaeth bronnau Mair – gw. Llysiau
bronnau Mair, Dagrau Mair

Llwyn mwyar Mair 3 – dewberry (Rubus
caesius)

Llysiau Mair – glesyn y coed – common
bugle (Ajuga reptans) – gw. Gold Mair

Llys Mair Fadlen – gw. Mintys Mair,
Tansi Mair

Llysiau bronnau Mair = Llaeth bronnau
Mair = Dagrau Mair = Joseff, Mair a
Martha1 = Mair a Martha2 – llysiau’r
ysgyfaint – lungwort (Pulmonaria officinalis)

Llysiau Santes Fair – gw. Blodau Santes
Fair

Mair a Martha2 – gw. Llysiau bronnau
Mair

Mantell Fair – lady’s mantle (Alchemilla
vulgaris) [ceir nifer o isrywogaethau, gw.2]

Mantell-Fair y mynydd – alpine lady’s
mantle (Alchemilla alpina)

Mantell-Fair ariannaidd 3 – silver lady’s
mantle (Alchemilla conjuncta) 

Mantell Mair [Meir.]2 – blodyn llefrith –
cuckoo flower (Cardamine pratensis)

Meddyg Mair – meddyg y bugail –
ploughman’s spikenard (Inula conyzae)

11

Gwlyddyn Mair (Anagalis arvensis)
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Meipen Fair [Môn, Arfon, Mald.]2 – bloneg
y ddaear – white bryony (Bryonia dioica) –
Erfinen Fair 2, Sêl Mair 4 – cwlwm y coed –
black bryony (Tamus communis)

Melyn Mair – pot marigold (Calendula
officinalis)

Melyn Mair yr ŷd 3 = Melyn Mair yr âr –
field marigold (Calendula arvensis)

Menyg Mair = Gwniadur Mair – bysedd y
cŵn – foxglove (Digitalis purpurea)

Mintys Mair – mintys ysbigog – spearmint
(Mentha spicata) – gw. Tansi Mair, Llys
Mair Fadlen

Mwyaren Fair – gw. Llwyn mwyar Mair

Miaren Fair = drysïen bêr fân-flodeuog –
small-flowered sweet-briar (Rosa micrantha)

Pumbys Mair [Meir.]2 = y gronnell –
globeflower (Trollius europaeus) – gw. hefyd
Blodau pumbys Mair

Rhedynen Fair – lady fern (Athyrium filix-
femina) – rhedynen gyfrdwy – royal fern
(Osmunda regalis) – [Ceredig.]2 creithig bêr –
sweet cicely (Myrrhis odorata) 

Rhedynen-Fair Alpaidd – Alpine lady-fern
(Athyrium distentifolium)

Rhedynen-Fair Newman 3 – Newman’s
lady-fern (Athyrium flexile)

Rhos Mair – gw. Rhosmari

Rhosmari – rosemary (Rosmarinus
officinalis)

Rhosmari gwyllt = Rhosmair gwyllt =
Rhosus Mair – andromeda’r gors – bog
rosemary (Andromeda polifolia)

Rhosmari’r Morfa = lafant y môr – sea
lavender (Limonium vulgare)

Rhosus Mair – gw. Rhosmari gwyllt

Sêl Mair 4 – gw. Erfinen Mair, Meipen
Fair

Tafolen Mair – clustered dock (Rumex
conglomeratus)

Tansi Mair = Mintys Fair = Llys Mair
Fadlen – costmary (Tanacetum balsamita)

Tapr Mair = pannog felen – great mullein
(Verbascum thapsus)

Ysgaw Mair [Arfon]2 – llysiau’r gymalwst –
ground elder (Aegopodium podagraria) 

Ysgawen Fair = Creulif Mair – dwarf
elder (Sambucus ebulis)

Ysgallen Fair = Cribau Mair – milk thistle
(Silybum  marianum)

Ysgol Fair [Dyfed]2 = Ystol Fair [Arfon]2 –
y ganrhi goch – common centaury
(Centaurium  erythraea) – eurinllys trydwll –
perforated St John’s wort (Hypericum
perforatum)

Ysnoden Fair – galingale (Cyperus longus)

Ysnoden-Fair welw – pale galingale
(Cyperus eragrostis)

Ysnoden-Fair lwytgoch – brown galingale
(Cyperus fuscus) 

Gwna hyn gyfanswm o 81 o enwau
planhigion efo’r elfen “Mair” ynddynt –
ar 66 o rywogaethau. Os digwydd i chi
ddod ar draws mwy ohonynt gadewch i’r
awdur wybod.

Ffynonellau:

Daeth y mwyafrif o’r enwau o gyfrol
Dafydd Davies ac Arthur Jones: Enwau
Cymraeg ar Blanhigion (1994), ynghyd â
rhai ychwanegol o: 
[1] Griffiths, Bruce & Jones, Dafydd Glyn:

Geiriadur yr Academi (1995) 
[2] Awbery, Gwen: Blodau’r Maes a’r Ardd ar

Lafar Gwlad (1995) 
[3] Cymdeithas Edward Llwyd: Cyfres Enwau

Creaduriaid a Phlanhigion, Cyfrol 2: Planhigion
Blodeuol, Conwydd a Rhedyn (2003)

[4] Gwasg Prifysgol Cymru:Geiriadur y Brifysgol
(1950 – )
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Menyg Mair (Digitalis purpurea)
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Dim ond rhagflas sydd yma o gynllun
adfer hir dymor y mae Cyngor Cefn Gwlad
Cymru wedi ei ddechrau y llynedd ar dir
o’u heiddo, ar odre gogleddol Cadair Idris.
Gobeithiaf fedru adrodd yn achlysurol yn
nhudalennau Y Naturiaethwr am y gwaith
a’r datblygiadau diweddaraf yno, safle o
amrywiol gynefinoedd, nad yw’r rhelyw o’r
cyhoedd hyd yn hyn yn gwybod amdano.
Mawr obeithiaf hefyd wahodd aelodau’r
Gymdeithas yno yn y dyfodol i weld
canlyniadau cadwraeth ymarferol a
mwynhau cyfoeth y safle dirgel hwn.  

Mae rhan uchaf y safle yn cynnwys ardal
o goedwig llydanddail, sydd yn teneuo
gydag uchder i brysgwydd a choed
gwasgaredig megis criafol a bedw, ac yna i
rostir sych aeddfed dros y creigiau, gyda
thafod-y-gors, hesg a chwys-yr-haul yn
dynodi ardaloedd gwlypach fan hyn a fan
draw. Ni phorir yr ardal yma, ac mae’r
terfyn uchaf yn ffinio ar dir yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sydd yn
ehangder gwych o rug heb ei bori.

Nid wyf am fanylu ar yr ardal uchod,
ond yn hytrach am eich tywys hyd lawr y
dyffryn, lle ceir ardaloedd o lystyfiant
Rhos, fel y cyfeiriodd E Price Evans atynt
yn 19321 – mignen tua’r gorllewin, a

rhostir gwlyb ymhellach i’r dwyrain lle nad
oes trwch o fawn, ac yma y bûm yn
cyfeirio ein hymdrechion diweddar.

Prin ddeg hectar o ardal sydd yma wedi
ei rhannu yn ddwy gan ffordd drol, ond
credaf ei bod ar un adeg yn rhan o ardal
ehangach o wlyptiroedd sydd bellach yn
ddarniog ac wedi’u gwahanu. 

Ers prynu’r tir ynghanol yr wythdegau,
nid yw CCGC (y Cyngor Gwarchod Natur
ar y dechrau) wedi medru rhoi fawr o sylw
nac adnoddau i’r safle, ac ni ddynodwyd hi
yn Warchodfa Natur Genedlaethol, fel ei
chwaer fawr ar gopa a llethrau deheuol
Cadair Idris. Porwyd y safle yn ysgafn ac
ysbeidiol yn unig, a hynny gan ddefaid,
oedd wrth reswm yn swil o fentro i’r

mannau gwlypaf, ac o’r
herwydd mae glaswellt y
gweunydd, Molinia caerulea
wedi datblygu yn gryn feistr ar
bopeth arall yno. Gall cipolwg
cyflym dros lidiart y safle eich
twyllo i feddwl mai anialdir
tlawd o’r gweiryn yma yw’r
unig lystyfiant yno, ond mor
ddiweddar a 1984, disgrifiwyd
rhannau o’r safle fel dolydd
gwlyb cyfoethog eu blodau2. 

13

Adfer Corsydd Tanygader
Paul Williams

Mae Paul Williams yn Uwch Reolwr Gwarchodfeydd gyda Chyngor Cefn
Gwlad Cymru yn ucheldir Meirionnydd.

Llun 1. Golygfa o’r corsydd o’r graig uwchben

Llun 2. Anialwch Glaswellt y Gweunydd Molinia
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O edrych yn fanwl, gwelir bod nifer o’r
rhywogaethau a restrwyd bryd hynny yno o
hyd, megis grug a grug deilgroes, llafn y
bladur, tamaid y cythraul a melog y waun,
ond heb os bu’r Molinia yn drech na hwy
dros rannau helaeth ers hynny. 

Hefyd i’w gweld yma ac acw, mae
amrywiol hesg, y ddau blu’r gweunydd, ac
ystrewlys, ffa’r gors, amrywiol figwyn, a
llawer mwy. Yn y gorllewin, ar y fawnog
mae’r gwrlid, neu helygen Fair – Myrica
gale – yn doreithiog, ac yma, yn wahanol i’r
cyffredin yng ngogledd Cymru3 yn cynnwys
planhigion gyda blodau gwrywaidd a
benywaidd (mae’n atgynhyrchu yn llystyfol
gan amlaf, a chanfuwyd bod planhigion â
blodau gwrywaidd ugain gwaith yn fwy
cyffredin na blodau benywaidd trwy ogledd
Cymru); hefyd yno mae ardaloedd bychan
o siglen mwy cyfoethog.  

Mae hyn felly’n rhoi’r hyder inni nad
yw’n rhy hwyr i wneud ymdrech deg i
adfer y cynefinoedd hyn. Ond sut mae
gwneud hynny? A lle mae dechrau? Cawn
fanylu ar ddulliau yn y dyfodol, ond y prif
flaenoriaeth oedd cael rhyw drefn ar y
Molinia rhemp, a hynny trwy newid y pori.
Yn anffodus, nid oedd unrhyw un o’r
cymdogion bellach yn pori gwartheg duon
yn y cyffiniau, a phan roddwyd gyr bychan
ar un darn yn ystod haf 2004, cyndyn iawn
oeddynt i fentro oddi wrth y darnau
sychion gyda’r ymylon. Roedd merlod

mynydd ar y llaw arall yn bosibilrwydd
mwy ymarferol. Maent angen llai o sylw ac
ar y cyfan yn osgoi bwyta blodau hefyd;
delfrydol felly. Dyma fynd ati i drefnu
cytundeb gyda pherchennog lleol yn yr
ardal i bori hyd at hanner dwsin o ferlod ar
y rhos ddwyreiniol, a threfnu i bedair o
ferlod y Cyngor Cefn Gwlad ddod o
Warchodfa Natur Genedlaethol Tywyn
Niwbwrch, i bori’r corsydd gorllewinol. Yn
y cyfamser penderfynwyd torri rhwydwaith
o lwybrau trwy’r twmpathau trwchus o
laswellt crin am ddau reswm: i hwyluso ac
annog y merlod i grwydro’r caeau cyfan; a
hefyd i roi cnwd newydd o dyfiant ir ar eu
cyfer. Gwnaed hyn yn ddigon didrafferth,
gyda ffust a chasglwr Ryteck ar gefn tractor
a phrofodd yn llwyddiant o’r dechrau gan
wasgaru’r pori yn dda i bob cornel. Er y
byddwn yn osgoi gyrru dros yr ardal yn
ormodol, yn ddigon diddorol mae
rhychau’r tractor yn y llefydd gwlypaf
bellach yn gynefin ynddo’i hun, o byllau
bach agored gyda gold y gors, llafnlys
bach, erwain, blodyn llefrith ac yn y blaen,
lle nad oeddynt yn amlwg gynt; hefyd
gwelwyd chwilod chwrligwgan, sglefrwyr
dŵr a phenbyliaid yn manteisio yn syth ar
y cyfleoedd newydd.

Bydd y pori yn fodd hefyd i reoli’r
broblem o golli cynefin dan brysgwydd
bedw, helyg ac eithin fel y gwelir yn 
Llun 1, ond rwy’n pwysleisio’r gair rheoli
yn hytrach na dileu prysgwydd gan fod
yma hefyd amrywiaeth deniadol o adar
megis bras melyn yr eithin a llinosiaid ac

14

Llun 3. 
Gwrlid Myrica gale

Llun 4. Llafn y bladur Narthecium ossifragum
Llun – hawlfraint CCGC
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Clychau’r eos, llygad Ebrill, tlws yr eira, ladi wen,
march y drysi, blodyn llefrith, pwrs y bugail, gwayw’r bren,

llin y mynydd, llafn y bladur, llysiau’r dryw, y felyn llys,
carn yr ebol, llysiau’r hebog, llaeth y gaseg, botwm crys,

briwion cerrig, toddair felen, barf hen ŵr, yr esgob gwyn,
llysiau’r pannwr, mwg y ddaear, mwsg yr epa, alaw’r llyn,

n’ad-fi’n-angof, troed y deryn, clust yr arth, y ganrhi goch,
tormaen, brechlys, creulys, crinllys, milfyw, cylor, ysgall moch,

pys y ceirw, hwb yr ychen, lili bengam, gelyn ’r og,
llygad doli, sanau’r gwcw, blodau’r brain, esgidiau’r gog,

grawn y perthi, briwydd eidral, ffrils y merched, gwell na’r aur,
llysiau’r llwynog, taglys, dringol, trwyn y llo, miaren Mair,

cacamwci, eirin Gwion, gwlydd yr ieir a llyriad
swp o flodau wedi’u clymu’n dynn â chwlwm cariad.

I Ruth fy ngwraig ar ei phen-blwydd
Meic Stephens

Mae’r awdur yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Morgannwg

yn y blaen, ac rydym eto i arolygu gwerth
y safle i bryfetach.

Mae cymydog profiadol wedi cytuno i
gadw golwg rheolaidd ar les merlod y
Cyngor Cefn Gwlad, a chafwyd caniatâd
gan un arall i gadw peiriannau ar ei dir yn
ystod pyliau o waith yno.  Mae’r
cydweithrediad yma yn hanfodol i alluogi
rheolaeth ymarferol o safle fel hwn.

Cam nesaf y cynllun oedd ystyried rheoli
rhediad dŵr trwy’r safle a’r posibilrwydd o

adfer yr hydroleg yno mor agos â phosibl
i’w gyflwr naturiol heb effeithio ar diroedd
cyfagos. Mwy am hyn y tro nesaf.
[1] ‘Cader Idris: A study of certain plant

communities in south-west Merionethshire’
– Journal of Ecology, Vol. 20

[2] Gohebiaeth rhwng CGN a’r cofnodwr
botaneg sirol

[3] Simpson, Macintosh et al 1996 ‘Past,
present and future utilisation of Myrica gale’
– Economic Botany, Vol. 50
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Pa bryd y daeth y Ffawydden i Brydain?
Bu cryn drafod ynghylch y cwestiwn hwn
yn y gorffennol, gyda rhai yn credu mai’r
Rhufeiniaid oedd yn gyfrifol am ddod â’r
goeden urddasol hon i’r rhan yma o’r byd.
Ond mae paill ffawydd o swydd Hampshire
a golosg o safle ger Radyr yn awgrymu bod
y goeden hon wedi bod yn rhan o’n
llystyfiant ers miloedd o flynyddoedd, ac
wedi bod yn bresennol mewn rhai rhannau
o Gymru ers Oes yr Haearn. Y ffawydden
oedd un o’r coed olaf a lwyddodd i
gyrraedd Prydain ar ei liwt ei hunan a
sefydlu fel coeden frodorol.

Llwyddodd i ledu’n naturiol i dde
ddwyrain Cymru ac yma, o gwmpas cyrion
y maes glo, y gwelwch rai o goedwigoedd
ffawydd gorau ein gwlad. Prin yw’r
enghreifftiau mewn rhannau eraill o
Gymru – yn wir doedd dim sôn am y
goeden yn y fersiynau o ddeddfau Hywel
Dda (12fed-13eg G) a gyfeiriai at ogledd
Cymru gan nad oedd y goeden yn tyfu
yno, er ei bod hi mor werthfawr â’r
dderwen, yn ôl y deddfau, yn ne-ddwyrain
Cymru bryd hynny. Nododd Edward
Llwyd hefyd yn 1690 nad oedd unrhyw
gallestr, sialc na ffawydd yng ngogledd

Cymru a’i fod wedi darganfod, ar 24ain o
Dachwedd 1696, sawl planhigyn yn
gyffredin yn ne Cymru nad oedd wedi eu
gweld yn y gogledd, fel y Fagus. Ganrif yn
ddiweddarach nododd Iolo Morgannwg ei
fod wedi darganfod ambell goeden ffawydd
fel ‘curiosities’ yn y gogledd – mewn
lleoedd fel Rhiwlas, Gwydyr a’r Foelas.
Plannwyd y goeden yn helaeth yn y 18fed
a’r 19eg G – o’r tu allan i Gymru y deuai
llawer o’r coed ac roedd y colledion mor
drwm oherwydd y cludiant pell nes i rai
gael eu hysgogi i agor methrinfeydd coed
lleol, fel meithrinfa 18 erw Hindes yn y
Felindre, Castell Newydd Emlyn a werthai
tua 400,000 o goed, gan gynnwys ffawydd,
bob blwyddyn. Plannwyd 150,000 a mwy o

16

Gresyn am y sbwriel

Mae angen gwell giât yma

Y Lôn Goed

Y Ffawydden (Fagus sylvatica)
Elinor Gwynn

Mae Elinor yn gweithio i’r Cyngor Cefn Gwlad yn Rhanbarth y Gogledd. Mae
ei gwaith yn ymwneud yn bennaf â chynllunio strategol a chysylltiadau allanol
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goed ffawydd ar stadau John Maurice
Jones yn Ninbych a Meirionnydd rhwng
1804 a 1810 – er mai chwarae bach oedd
hyn o’i gymharu ag ymdrech Thomas
Johnnes o’r Hafod, Ceredigion a blannodd
5 miliwn o goed rhwng 1782 a 1816.
Byddai ffawydd hefyd yn cael en blannu fel
gwigfa gysgod (‘shelter planting’) ger y môr
yn y 18fed G i alluogi coed eraill i dyfu.

Yn y gogledd, un o’r lleoedd brafiaf i
fynd i weld coed ffawydd yn eu gogoniant
yw’r Lôn Goed, ym mro Eifionydd.
Gallwch gerdded ar hyd y cyfan bron o’r
rhodfa goediog hon sy’n arwain o Bont
Ffriddlwyd wrth geg yr Afon Wen at odre
Mynydd Cennin, yn ardal Bryncir a
Chlynnog. Crëwyd y lôn, ‘Ffordd
Maughan’ rhwng 1817 a 1833 gan John
Maughan, dyn o Northumbria a oedd yn
rheolwr stad i Syr Thomas Mostyn.
Gosododd sylfaen gadarn a phlannu
cannoedd o goed ar hyd y lôn hon, er
mwyn creu llwybr hwylus ar gyfer cario
calch a glo o’r arfordir a symud cynnyrch
fferm allan o berfeddion y tir. Er mai
ffawydd a blannwyd yn bennaf ar hyd y
Lôn Goed, fe welwch hefyd goed deri,
celyn ac ynn ac oddi tanynt mae tyfiant o
rug ac eithin mewn ambell fan yn creu
ymyl braf i’r lôn laswelltog lydan.

Erbyn heddiw, fedrwch chi ddim peidio
sylwi, wrth gerdded ar hyd y Lôn Goed,

bod angen ychydig o waith cynnal yma ac
acw. Er enghraifft, mae bylchau mawr yn y
llinell o goed aeddfed mewn mannau – a
hawdd fyddai eu cau gyda rhai o’r
cannoedd o goed ifanc sydd wedi sefydlu
yng nghanol y glaswellt a’r grug ar hyd
ymylon y lôn. Fe sylwch wedyn ar ambell
lwyn estron fel rhododendron, a phentwr
neu ddau o sbwriel y dylid eu clirio. Ac
mae’n bosib bod yma gyfle hefyd i greu
nodweddion sy’n amlygu’r dreftadaeth
lenyddol a diwydiannol/amaethyddol sy’n
gysylltiedig a’r Lôn Goed  – giatiau a
chamfeydd hynod efallai neu ddarn o
gelfyddyd awyr agored. Dyna brosiect
gwych  fyddai hwn i Gymdeithas Edward
Llwyd ei fabwysiadu – prosiect lleol a
fyddai’n cyfuno agweddau ar hanes,
diwylliant a bywyd gwyllt yn un o gorneli
hyfrytaf Cymru! Beth amdani?!

Dylid plannu coed newydd yn y bwlch
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Cyflwyniad

Mae’r coedydd hyn, sy’n ymestyn am
ryw filltir a chwarter oddeutu glannau’r
afon Sgethin, i fyny i gyferiad y
mynyddoedd o Dal-y-bont, Meirionnydd,
yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol
Arbennig (SSSI – Site of Special Scientific
Interest – Coed Cors y Gedol).

Mae’r safle hwn yn un o’r enghreifftiau
gorau o’r math o goedwig a geir ar arfordir
Gorllewin Cymru. Saif rhan helaethaf y
goedwig ar dir gwastad; tir o ddrifft
rhewlifol a leolir uwchlaw tir amaethyddol
sy’n gogwyddo tua morfa Dyffryn (safle
arall o ddiddordeb gwyddonol arbennig) a
môr Iwerddon. Mae’r coed hefyd yn
gorchuddio llethrau’r dyffryn a ffurfiwyd
drwy erydiad y drifft rhewlifol gan yr afon
Ysgethin.

Dyffryn yr afon Ysgethin, felly, yw
Dyffryn Ardudwy. Hen goel yw credu fod
yr afon wedi’i henwi ar ôl gŵr o’r enw
Rhys Gethin a gododd Bont Sgethin yn y
ddeunawfed ganrif, gan fod yr enw ar gael
ymhell cyn hynny. Enw yw, mae’n bur
debyg, sy’n tarddu o’r hen air ysgeth, a
olygai ‘darian’ neu efallai ‘arfau rhyfel’, ac
yn eu mysg, y waywffon, erfyn a
ymdebygai i  ddyfroedd disglair yr afon.

Y Tirlun – Daeareg.

Mae’r creigiau yn y rhan yma o
Feirionnydd yn perthyn yn bennaf i’r
cyfnod Cambriaidd (Isaf a Chanol), gyda
chreigiau  cyfnod Uchaf y Cambriaidd yn

ffurfio ‘asgwrn cefn’ (tir uchel) y rhan hon
o’r sir. Ymwthiwyd drwy y creigiau
Cambriaidd hyn yng nghyfnodau daearegol
diweddarach yr Ordofigaidd a Silwraidd gan
y creigiau Igneaidd (Igneous Intrusions).
Dyma’r mynyddoedd uchel sydd i’w gweld
yn ymwthio drwy Gromen Harlech. Ceir,
hefyd, gefnen o greigiau Igneaidd Echwthiol
(Igneous Extrusions) yn echwthio i’r wyneb
rhwng creigiau Cambriaidd Harlech a
chreigiau diweddarach yr Ordofigaidd.
Dyma’r creigiau sydd i’w gweld yn neau’r
sir yn rhedeg o’r Bala i Dywyn.

Dyn yn ymsefydlu ym Meirionnydd

Pan ddaeth dyn i ymsefydlu ym
Meirionnydd yn dilyn Oes yr Ia ddiwethaf,
tua 12,000 i 10,000 o flynyddoedd yn ôl,

Dyffryn Ardudwy – 
Dyffryn yr afon Sgethin

Huw Dafydd Jones

Cyflwynwyd addasiad o’r ychydig nodiadau sy’n dilyn i aelodau Cymdeithas
Edward Llwyd ar daith gerdded drwy goedydd glannau afon Sgethin yn
Nhachwedd, 2004, ac eto, yng Ngorffennaf, 2005. Ychwanegwyd at y

wybodaeth a gyflwynwyd am y Cen ar gyfer yr erthygl hon.

Lluniau gan yr awdur

Aelodau Cymdeithas Edward Llwyd yng nghoedydd
llaith yr afon 
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’roedd y tir islaw 2,000 o droedfeddi o
uchder yn fforestydd i gyd. Caed coed
derw yn bennaf, gyda pheth ynn, bedw,
gwern, criafol a choed llydanddail eraill.
Dyma gynefin yr arth a’r blaidd lle’r oedd
yr arloeswyr cynnar yn dibynnu ar y
coedwigoedd am danwydd, am ddeunydd
adeiladu tai a llongau, ac am fwyd, boed
yn ffrwyth neu yn gig (adar, carw, neu
fochyn gwyllt). Os oedd conwydd yma o
gwbl, pinwydden yr Alban, yr ywen a’r
ferywen oedd y rhai mwyaf tebygol. Fel y
cynyddai’r boblogaeth cliriwyd llawer o’r
coedwigoedd a dechreuwyd trin y tir, ac fel
y deuai pori anifeiliaid a defnydd o’r coed
yn fwy cyffredin, erbyn Oes yr Haearn, tua
500 C.C. ychydig o’r fforest oedd yn
weddill uwchlaw 600 o droedfeddi. Erys
coedydd y Sgethin i roi blas i ni ar yr
etifeddiaeth hon, o leiaf yn llysieuol. 

Y Coedydd

Mae’r safle’n nodedig am ei choedydd
collddail lled-naturiol. Bu’r safle yn darparu
amrywiol goedydd yn ystod y Rhyfel Byd
Cyntaf ac wedi hynny. Ail dyfiant yw llawer
o’r hyn a welir. Mae yma gyfoeth o
blanhigion fasciwlar, o redynnau, o fwsoglau
o lysiau’r afu a chen. Ym 1996, gwnaed
arolwg gan Alan Orange o Adran Llysieueg,
Amgueddfa Genedlaethol Cymru ar gyfer
Cyngor Cefn Gwlad Cymru, o’r llystyfiant
ar hyd glannau’r afon,. Cofnodwyd ganddo
76 math o’r bryoffytau (lysiau’r afu a
mwsoglau) a 97 math o gen.

Y Coed

Dyma restr o’r coed sy’n tyfu ac sy’n
cael eu gwarchod ar y safle:- 

Derw (Sessile Oak. Quercus petraea). –
rhan ganolog y coedydd –  tyfiant newydd
a choed ifanc.

Bedw (Birch. Betula pubescens) – eto yn
rhan ganolog y coedydd –  tyfiant newydd
a choed ifanc.

Ynn. (Ash. Fraxinus excelsior).
Helyg. (Sallow. Salix cinerea).
Mae’r ddwy goeden olaf i’w canfod eto

yn rhannau canolog y coedydd ond nid
ydynt mor niferus â’r dderwen a’r fedwen.

Ychwanegir at amrywiaeth ffurf y
coedydd gyda llawer o goed Cyll (Hazel
Corylus avellana) aeddfed, yn tyfu mewn
rhannau i’r de a’r gogledd o’r rhan ganolog.

Mae hefyd lawer o goed Ffawydd
(Beech Fagus sylvatica) hŷn – gwelir y cnau
ar lawr o dan y goeden yn yr Hydref,
ynghyd â choed Masarn (Sycamore Acer
pseudoplatanus) a Chriafol
(Rowan/Mountain ash Sorbus aucuparia).

Gwelir hefyd, yma ac acw, dyfiant
newydd a choed  ifanc y Gelynen (Holly
Ilex aquifolium). 

Llysiau’r Afu (Liverworts, Hepaticae)
a Mwsoglau (Mosses, Musci) 

Mae llysiau’r afu a’r mwsoglau, (y
bryoffytau), ynghyd â’r gwymon, ffwng,
cen, rhedyn a phlanhigion meicrosgopig
eraill, yn perthyn i’r rhaniad hwnnw o
blanhigion a elwir yn cryptogamau.
Dyma’r planhigion sydd ddim yn blodeuo. 

Planhigion bychain, syml, yw llysiau’r
afu a’r mwsoglau. Yn wahanol i’r
planhigion eraill megis y rhedynnau a’r
rhai sy’n blodeuo (planhigion fasciwlar),
nid oes ganddynt y meinweoedd mwy
cymhleth hynny sy’n angenrheidiol er
symud hylifau i fyny coesau planhigion.

Mae tua 280 math o lysiau’r afu, a
thros 600 math o fwsogl i’w canfod ym
Mhrydain. Fel ag y nodwyd uchod,
cofnodwyd 76 math o’r bryoffytau
(lysiau’r afu a mwsoglau) ar hyd glannau’r

19

Mwsoglau yn gorchuddio’r cerrig yng nghoedydd 
y Sgethin
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afon. Mae hinsawdd wlyb a chynnes
Gorllewin Cymru, dan ddylanwad
gwyntoedd yr Iwerydd a Llif y Gwlff, yn
creu amodau ffafriol i’r bryoffytau. Pan
ychwanegir yr awyrgylch laith o dan y
coed oddeutu afon Sgethin, mae’n golygu
fod yma le arbennig ar gyfer tyfiant
bryoffitig o bob math. Mae rhai mathau
prin iawn yn tyfu yma.

Llysiau’r Afu prin iawn – Jubula
hutchinsiae, Porella pinnata.

Mwsogl prin – Schistidium agassizii. Mae
hwn yn y Llyfr Data Coch – angen
gwarchodaeth arbennig. 

Y Cen

Tyfiant cyffredin iawn yw’r cen, o’r
Arctig a’r Antarctig i’r trofannau. Yn yr
Antarctig, mae 350 o fathau, saith ohonynt
yn tyfu ar ledred 86º. Yng Nghymru, fe’u
ceir o gopa’r Wyddfa i lawr i’w thraethau.
Rhestrwyd 1355 math o gen ym Mhrydain
– 500 yn tyfu ar goed a llwyni, y gweddill
ar greigiau, waliau, pridd a thywod.
Planhigyn deuol yw’r cen, yn cynnwys
ffwng ac alga. Ni all y ffyngau fodoli wrth
eu hunain, ac yn arferol fe’u gwelir yn
amsugno cynhaliaeth o bydredd organig.
Mewn cen, alga yn cynhyrchu’r siwgr i
gynnal y ffwng. Mae 25 math o algae wedi
eu darganfod mewn partneriaeth gyda
ffwng. Y tri math mwyaf cyffredin o’r algae
yw Trebouxia a Trentepohlia, sy’n algae
gwyrdd, a Nostoc, sy’n algae glaswyrdd.

Mae arbrofion wedi dangos fod cen tra
gwahanol yn cael eu ffurfio drwy osod
gwahanol algae gyda’r un math o ffwng.
(Ascomycetes yw’r enw a roddir ar y math o
ffwng mewn cen). Er fod modd i’r algae
fodoli fel organebau annibynnol, ni cheir y
ffwng ond fel rhan o’r cen. Mae’r math o
ffwng a’r math o algae yn penderfynu ffurf
a lliw y cen. Ffurfia’r hyphae ffwngal
rwydwaith agos o amgylch celloedd yr
algae, gan effeithio metabolaeth yr algae.
Mae’r ffwng yn achosi’r algae i gynhyrchu
llawer mwy o rai elfennau (alcohol,
sorbitol, ribitol) nag y mae’r algae rhydd
yn gynhyrchu. Ystyrir y berthynas yn
barasitiaeth dan reolaeth yn hytrach na
symbiosis. Er mwyn symleiddio’r
adnabyddiaeth gallwn ddosbarthu cen yn
dri math – 

1. Amgrystiol (encrusting-crustose) 
2. Deiliog (leafy-foliose) 
3. Canghennog (shrubby-fruticose)
Yn anffodus nid oes enwau cyffredin ar

y rhan fwyaf ohonynt, a rhaid defnyddio’r
Lladin. 

Mae’r cen amgrystiol yn tyfu yn haenen
ar doeau, waliau, cerrig beddi a rhisgl
coed. Gallant fod o liw gwyn, llwyd neu
ddu, melyn, oren neu wyrdd. Dyma rai o’r
mathau amgrystiol:

Rhizocarpon geographicum – (S. ‘map
lichen’) cen melyn-wyrdd ar greigiau.

Lecanora atra – Tariannau du – (S. Black
Shields) – llwyd a smotiau duon, eto ar
greigiau a waliau.

Lecidea spp. – gwyn/llwyd, ar waliau a
cherrig.

Cen fflat, sy’n datblygu’n lobau (dail) i
ymestyn dros gerrig, rhisgl coed a phridd,
fel mae’r enw’n ei awgrymu, yw’r math
deiliog. Gallant fod o liw llwyd, gwyrdd,
melyn, oren neu ddu. Cen o liw llwyd neu
wyrdd yw Parmelia caperata sydd i’w weld
yn aml ar risgl coed, ac yn fwyaf cyffredin
ble mae’r awyr yn lân.. Un  o liw melyn
yw’r Xanthoria parietina (S. yellow scales) a
welir ar waliau cerrig a chreigiau, yn
arbennig ar arfordir gorllewinol Cymru, ac
un brown/du yw’r Peltigera canina – ‘cen y

20

Mwsogl – Capsiwliau sporau ar ben coesau main.
Awyrgylch llaith yn ddelfrydol ar gyfer atgynhyrchu.
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ci’, a welir yn aml yn tyfu ar bridd yng
nghanol glaswellt.

Mae’r cen canghennog yn tyfu fel
llwyni bychan, neu yn hongian fel coesau
swp o rawnwin ar frigau coed. Mae
coesau’r math yma ar ffurf silindr neu
ruban fflat.Yn y dosbarth hwn mae’r
mathau, Evernia, Ramalina, Usnea a
Cladonia. Adnabyddir mathau o’r
cladonia fel cen cwpan, gan fod thallus
(deilen) yn ymddangos fel coes fechan â
chwpan ar ei phen.e.e. C. chlorophaea, C.
pyxidata. Cen o’r math Cladonia yw’r hyn
a elwir yn ‘reindeer moss’ gan y Sais,
Cladonia rangiferina.

Gall Cen atgynhyrchu mewn dwy
ffordd. Y ffordd mwyaf llwyddiannus yw
pan fo edau’r ffwng a chelloedd algae yn
cael eu torri i ffwrdd, ac yn tyfu o’r
newydd gyda’i gilydd. Dyma’r
atgynhyrchiad llystyfol. Mae’r cen hefyd
yn ffurfio sporau ffwng (a welir yn aml ar
wyneb y cen fel powdwr neu dyfiant o liw
gwahanol i liw y cen). Os daw sporau’r
ffwng i gysylltiad â chelloedd algae sy’n
bodoli ar eu pennau eu hunain, byddant
yn ymosod arnynt a’u meddiannu. Mae’r
algae sy’n derbyn yr ymosodiad yn
parhau yn fyw fel rhan o’r cen, ond os na
lwyddant i ‘dderbyn’ yr ymosodiad’
byddant yn marw fel y y bydd y ffwng
farw heb yr algae. 

Fel ag y nodwyd eisoes mae tyfiant cen a
mwsoglau yn ddibynnol ar burdeb yr awyr.
Dyma’n fras dabl i ddangos sut mae
llygredd nwy swlffwr deuocsid (SO2) yn
amharu ar y tyfiant.

SO2

Mwy na 170µg/m3 Dim cen yn tyfu.
Ceir algae ar fonion
coed.

120 – 150 µg/m3 Cen amgrystiol i’w
weld. Y lleiaf yw’r 
llygredd, yr uchaf y’i
gwelir ar goed.

70 µg/m3 Cen amgrystiol
amrywiol. Cen deiliog
i’w gweld yn isel ar
goed. Y math melyn
yn tyfu ar goncrid.

60 µg/m3 Cen amgrystiol. Cen
deiliog o bob math yn
uchel ar goed.

40 µg/m3 Cen amgrystiol a
Chen deiliog.

35 µg/m3 Cen canghennog –
Evernia

Llai na 35µg/m3 Cen canghennog –
Usnea – fel coeden
fechan di-ddail

Mae 97 math o gen wedi eu cofnodi ar
hyd glannau’r afon Ysgethin, ac 8 o’r
mathau hynny yn brin iawn, yn eu plith
Nephroma tangeriense a restrir eto yn y Llyfr
Data Coch.

Mamaliaid

Ceir yn y coed y mamaliaid cyffredin
hynny y gellir eu gweld ymhob cynefin
tebyg – y llygod (gan gynnwys Apodemus
sylvaticus – llygoden y coed), y gwencïod
(Mustela nivalis), draenogod (Erinaceus
europaeus), moch daear (Meles meles) ac
yn y blaen. Yn fwy arbennig efallai,
mae’r dyfrgi (Lutra lutra) wedi cael ei
weld yn ddiweddar ar hyd glannau’r afon
Sgethin. Mae’r carlwm (Mustela erminea)
i’w weld o dro i dro ar hyd y ffridd.
Mae’r coed a’u llennyrch agored yn
gartref i sawl math o ystlum, gan

Cen o’r tri math ar garreg ar lannau’r Sgethin. Sylwer
ar y Cladonia cwpannog
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gynnwys y noctiwl (Nyctalis noctua) a’r
ystlum lleiaf (Pipistrellus pipistrellus), tra
bod ym Mhlas Cors y Gedol ei hun
glwydfan i’r ystlum trwyn pedol lleiaf
(Rhinolophus hipposideros) prin.

Adar

Unwaith eto, ceir amrywiaeth eang o
adar cyffredin yn y coed, y ffridd a’r
mynydd. Yng nghoed ‘Sgethin clywch adar
man di-rif, yn arbennig felly yn y
gwanwyn, pan fydd y lle’n berwi – y coed
yn llawn o adar megis teloriaid, y siff saff,
a’r gwybedog brith ymysg eraill. Wedi
mynd heibio pont Fadog, ymysg y rhai
mwyaf arbennig mae adar fel mwyalchen y
mynydd (Turdus torquatus) sydd a
phoblogaeth gref yn y dyffryn, er ei fod
wedi prinhau mewn llawer ardal arall. Yn
yr haf gwelir clochdar y cerrig (Saxicola
torquata) a thinwen y garn (Oenanthe
oenanthe) ar hyd y waliau cerrig, a chlywir
corhedydd y waun (Anthus pratensis) a’r
ehedydd (Alauda arvensis) yn canu ymhell
uwchben. Ceir yr hebog tramor (Falco
peregrinus) ger llyn Bodlyn, ac os yn hynod
ffodus gallwch weld y bod tinwen (Circus
cyaneus) yn hela dros y tir garw yn yr
ucheldir. Yn amlach na pheidio fodd
bynnag, y bwncath (Buteo buteo) a welir yn
troelli’n ddiog.

Plasdy Gors y Gedol

Tybid fod hen blasdy Gors y Gedol a
ddyddir i’r flwyddyn 1576 yn oes Elisabeth
1, y gwychaf yn sir Feirionnydd.
Adeiladwyd y Gatws a gynlluniwyd gan
Inigo Jones, cynllunydd pont Llanrwst, yn
y flwyddyn 1630. ‘Roedd achau Fychaniaid
Gors y Gedol yn mynd yn ôl at Osbwrn
Wyddel ac yr oedd cysylltiad rhyngddo ef â
Llywelyn Fawr ac Owain Glyndŵr. Plasdy
Uchelwyr oedd, yn noddi beirdd, a
chanodd Phylipiaid Ardudwy lawer i’r
teulu. Credir fod Siasper Tudur a Henry
Richmond wedi aros yn y plasdy. William
Vaughan 1707 – 75 oedd llywydd cyntaf
Cymdeithas y Cymmrodorion. Ar y ffridd
uwchlaw’r plasdy mae olion hen bentref o’r
cyfnod Romano-Brydeinig, 400 i 800 O.C.
yn ogystal â chromlech (un o goetannau
Arthur) o gyfnod ‘hen lwythau Neolithig’,
3000 o flynyddoedd C.C.

Y Porthmyn 

Ymhell cyn dyddiau cowbois America,
’roedd cowbois Cymru yn gyrru eu
gwartheg o’r cymoedd gorllewinol, nid
diarffordd yr adeg hynny, am gannoedd o
filltiroedd dros y mynyddoedd yr holl
ffordd i  barthau dwyreiniol Lloegr.

Fel y treiddiodd y dylanwad
Normanaidd o’r de-ddwyrain i ganolbarth
Lloegr a Chymru, cynyddodd y gofyn am
gig ffres. Daeth y Porthmon i ateb y gofyn
hwnnw, a bu’n gyrru gwartheg, defaid,
moch a gwyddau yn heidiau swnllyd, i
farchnadoedd Lloegr am ganrifoedd wedi
hynny. Ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif

22

Llygoden y coed - Apodemus sylvaticus

Y Boncath (Buteo buteo) yn troelli’n araf yn ngwres 
yr haf.
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mae adroddiadau am naw mil o wartheg
Môn, chwe mil o wartheg Llŷn yn cael eu
gyrru i Loegr, a thri deg mil yn teithio yno
o ganolbarth Cymru drwy Henffordd.

Deuai gyrroedd bychain at ei gilydd
mewn mannau arbennig, a man casglu at ei
gilydd felly oedd Llety Lloegr, enw sy’n
wirioneddol addas o ystyried diben y lle. Bu
yn fanc i’r ardal ymhell cyn dyddiau’r
Midland a’r HSBC, ac yn ganolfan bwysig
i’r gymdeithas amaethyddol flynyddoedd
maith yn ôl, gan mai gyda dychweliad y
porthmyn o’u teithiau i dalu’r ffermwyr, y
deuai newyddion am y byd mawr y tu allan.

Lleolir Llety Lloegr ger Pont Fadog, ac
fe dybir bod pont yma ymhell cyn y
dyddiad a welir ar y bont bresennol
(1672). Yn sicr, mae’r bont wedi hwyluso
croesi’r afon yn y fan yma, gan fod llawer o
hen lwybrau’r bryniau yn cyrraedd y fan
hon, a’r llwybrau hynny wedi bod yno ers
cyn cof. Erys, ger Llety Lloegr, goed
Pinwydd yr Alban. Arferai ffermwyr a allai
gyflenwi bwyd, llety a phorfa, blannu tair
pinwydden i wneud eu ffermdai’n weladwy
i’r porthmyn o bellafoedd. Erys y coed hyn,
fel coedydd a thyfiant llysieuol dyffryn yr
afon Sgethin – dyffryn Ardudwy, yn
etifeddiaeth i ni o’r gorffennol.
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Mae yna ambell i gyfnod mewn bywyd
sy’n aros ym meddwl rhywun am byth.
Bydd hanner awr wedi un-ar-ddeg, ddydd
Mercher 19eg Fai 2004 yn aros hefo mi.
Canodd y ffôn a llais yn dweud “Dwi wedi
darganfod y nyth. Tyrd i fy nghyfarfod ym
maes parcio’r dafarn a phaid â dweud dim
mwy rhag ofn fod yna rywun yn gwrando.”

Dyma adael pob dim, neidio i’r car, codi
Steve ac i ffwrdd â ni am Hafod Garegog i
edrych ar goeden bîn fawr ar stad Ynysfor.
Ar ben ucha’r goeden roedd nyth mawr,
blêr hefo pen bach yn edrych dros yr ochr
ac ar frigyn gerllaw roedd ceiliog Gwalch y
Pysgod. Y pâr cyntaf erioed i nythu yng
Nghymru. Haleliwia!!!!!

Dechreuodd fy niddordeb i yn y
gweilch yn gynnar yn y nawdegau pan
welodd Elfyn Lewis o Borthmadog un yn
pysgota ar y cob un mis Medi. Ers hynny
maent wedi bod yn ymweld  yn rheolaidd
pob blwyddyn wrth deithio’n ôl a blaen o
Affrica i’r Alban. Yn 2003 roedd Elfyn yn
hapus fod yna ddau aderyn yn yr ardal,
ac fe welwyd un yn ymddangos fis Awst.
Arwydd oedd hyn naill ai o bâr ifanc neu
geiliog ifanc yn arddangos am fod ganddo
diriogaeth.

Gwanwyn 2004 – ac roedd llawer o
oriau wedi eu treulio’n gwylio’r cob.
Ddiwedd Ebrill ac roedd yna ddau walch
ond beth oeddynt yn ei wneud?  Treuliodd
rhai ohonom fwy o oriau yn ceisio dilyn yr
adar, ond roeddem bob tro yn eu colli yn
ardal Nanmor.

Ar ôl derbyn yr alwad ffôn, y cam cyntaf
oedd cysylltu â’r RSPB a gwneud
trefniadau i ddiogelu’r pâr rhag ymyrraeth,
a hefyd i warchod y nyth rhag ofn i’r
casglwyr wyau glywed amdano.
Dechreuodd gwyliadwriaeth o’r safle drwy
ddefnyddio gwirfoddolwyr lleol, aelodau
Clwb Adar y Glaslyn, Cymdeithas Edward
Llwyd, Cymdeithas Ted Breeze,
wardeiniaid y Parc Cenedlaethol, staff y
Cyngor Cefn Gwlad a’r RSPB. Y gobaith
oedd cadw’r wybodaeth yn gyfrinachol hyd
nes i’r wyau ddeor.  Yng nghanol mis
Mehefin cawsom storm a symudodd y
nyth, ond, ar waethaf hyn, roedd y ceiliog
yn dal i gario pysgod i’r iâr a oedd yn dal i
eistedd ar y nyth.  

Roeddem wedi paratoi i roi gwybod i’r
wasg pan fyddai’r wyau wedi deor. Yn
anffodus un dydd Mercher yn niwedd
Mehefin fe lawiodd dros ddwy fodfedd
mewn ychydig o oriau, a llithrodd y nyth

Y ceiliog ac un o'r cywion ar frig y goeden uwchben 
y nyth

Llwyddiant – y cyw yn codi i ehedeg am y tro cyntaf!

Ymgyrch Pandora
Kelvin Jones

Swyddog Atal Troseddau yn erbyn Bywyd Gwyllt, Heddlu Gogledd Cymru.
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o’r goeden a disgynnodd y ddau gyw oedd
yn y nyth dros 80 o droedfeddi i’w
marwolaeth.

Er hynny, ar y 3ydd o Orffennaf
agorwyd man cyhoeddus i’r cyhoedd ger
Pont Croesor ym Mhrenteg. Roedd y ddau
oedolyn yn ymdrechu i drwsio'r nyth ac yn
dal i bysgota a chario pysgod yn ôl i’r safle
i fwyta. Ar y penwythnos cyntaf yma daeth
dros 400 o bobl i weld yr adar. Arhosodd
yr adar tan ddechrau Medi, ac erbyn
hynny roedd dros 9000 o ymwelwyr wedi
ymweld â’r safle i’w gweld.

Yn ystod y gaeaf daeth Roy Dennis, yr
arbenigwr ar y gweilch, i lawr o’r Alban a

rhoi cyngor i ni ar sut i gryfhau'r nyth. Fis
Ionawr cafodd y goeden ei chryfhau ac mae
sylfaen nyth newydd wedi ei gosod.  Mae
pawb gymrodd ran yn Ymgyrch Pandora
2004 yn gobeithio y bydd y gweilch yn
dychwelyd i Ddyffryn Glaslyn yn Ebrill
2005, a’r tro yma y cânt lwyddiant. 

Ôl nodyn: Fel y gŵyr y cyfarwydd,
cafwyd mwy o lwyddiant eleni, ac ar hyn o
bryd (Gorffennaf 2005) mae dau gyw yn y
nyth. 

Gol.
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Yn 1985 y cofnodwyd, am y tro cyntaf,
bresenoldeb y gwyfyn Cameraria ohridella,
mwynwr y gastanwydden, ym Macedonia.
Ers hynny fe’i gwelwyd yn Awstria yn
1989, ac erbyn troad y mileniwm roedd
wedi ymgartrefu ym mwyafrif gwledydd
Dwyrain a Chanolbarth Ewrop.  Erbyn
2001 daethpwyd o
hyd i nifer fechan o
oedolion ar goed y
tu allan i Baris ac
erbyn 2003 ’roedd
adroddiadau am
boblogaethau uchel
yng Ngwlad Belg,
Ffrainc a’r
Iseldiroedd.  Yn 2002 derbyniwyd yr
adroddiad cyntaf o wledydd Prydain – ar
goeden yn Wimbledon, De Llundain.
Erbyn 2004,  ’roedd y gwyfyn wedi lledu
trwy dde Lloegr ac ambell adroddiad yn
dod o’r canolbarth, er enghraifft Stratford-
Upon-Avon.  Go brin na fydd yn cyrraedd
Cymru a’n coed Castanwydd yn ystod y
blynyddoedd nesaf – efallai ei fod eisoes
wedi cyrraedd!

Yn ddibynnol ar yr hinsawdd, gellir cael
hyd at bum cenhedlaeth o’r gwyfyn bob
blwyddyn.  Mewn hinsawdd sych a
chynnes ceir cenedlaethau byr a datblygiad
cyflym.  Gwelir yr oedolion tua mis Ebrill;
byddant yn allddod yn gynnar yn y bore ac
yna’n hedfan i foncyffion y coed i baru.
Yn ystod misoedd Mai i Awst bydd y
gwyfyn benywaidd yn dodwy ei hwyau ar
ddail y Gastanwydden; rhyw 20 – 40 wy yr
un.  Cymer rhyw 18-20 diwrnod i’r wyau
ddeor ac yna bydd y larfâu bychain yn
cloddio i feinwe’r ddeilen gan wneud
twnneli rhyw 1-2 mm o hyd. 

Cymer rhyw fis i’r larfâu ddatblygu trwy
eu gwahanol raddau a thrwy’r amser

byddant yn bwydo ar feinwe fewnol y
ddeilen gan adael yr epidermis yn ddi-nam.
Dyma, wrth gwrs, pam y’u gelwir yn
fwynwyr.  Ffurfir chwiler rhyw bythefnos
cyn eu bod wedi llawn dyfu a gorchuddir
hwn gan gocŵn sidan.  Os mai dyma’r
genhedlaeth olaf o’r tymor, yna gall y
chwiler aeafu oddi mewn i’r cocŵn am 6-7
mis gan osgoi unrhyw niwed oddi wrth y
rhew a’r oerni.

Pam y gofid?  Yn Awstria a Gweriniaeth
Tsiec mae’r gwyfyn bellach wedi ymosod ar
bron bob coeden gastan ac mae’r twnneli
sy’n rhedeg ar draws y dail nid yn unig yn
anharddu coed sydd fel arfer yn wrthrychau
rhyfeddod a mwynhad, ond mewn llawer
coedwig mae’r niwed mor ddifrifol fel bod y
coed eu hunain yn dioddef.  Wrth ymweld â
Phrifysgol Jena, yn
nwyrain yr Almaen y
llynedd gwelais goed
nad oedd yr un
ddeilen arnynt heb
ddioddef ymosodiad
gan y gwyfyn.

Oes yna fodd i’w
rheoli?  Cael gwared
o ddail y gastanwydden yw’r ffordd fwyaf
effeithiol o reoli’r pla – trwy waredu’r dail
ceir hefyd wared ar y chwiler sy’n gaeafu
oddi mewn i’r feinwe.  Mae’r tymheredd a
ddatblyga mewn tomen gompost fawr fel
arfer yn ddigonol i ladd y gwyfynod; nid yw
hyn yn wir am domenni llai. 

Mae angen cofnodi dyfodiad y gwyfyn
hwn i Gymru – gall darllenwyr Y
Naturiaethwr gadw’u llygaid ar agor.  Gan
mor ychydig y trychfilod sy’n ymosod ar
ein coed castan, siawns na ellir adnabod
mewnfudwr yn weddol hawdd.

Lluniau: Hawlfraint Prifysgol Jena, Yr Almaen

Y gwyfyn: 
Cameraria ohridella

Difrod i ddail y
Gastanwydden

Mwynwr Castanwydden y Meirch
Dr Hefin Jones

Mae’r awdur yn uwch-ddarlithydd mewn ecoleg, Ysgol Biowyddoreg, 
Prifysgol Caerdydd, gyda diddordeb arbennig mewn trychfilod.
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Profiad digon ysgytwol fuasai i
naturiaethwr cyfoes ymweld â safle fel
Cwm Idwal yn ystod misoedd yr haf a
dychwelyd heb weld nemor ddim o’r
planhigion prin.  Ond yn ystod y 19 ganrif
byddai profiad o’r fath yn beth digon
cyffredin. Pan fyddai’r planhigion a dyfai
mewn safleoedd hawdd i’w cyrraedd yn
dechrau blodeuo siawns go sâl fyddai gan
neb i gael golwg arnynt os byddai casglwr
diegwyddor wedi cael y blaen arnynt a
chodi’r cyfan o’r gwraidd a mynd â hwy
adref i’w sychu a’u gwasgu a’u cadw gyda
gweddill ei gasgliad yn ei Herbariwm.
Byddai’n rhaid defnyddio rhaffau i gael at
y rhai a dyfai yn uchel ar y clogwyni, a
byddai’n arferiad hefyd gario ffyn hir gyda
chrymanau bychain ar eu blaenau er mwyn
dadwreiddio y rhai oedd allan o gyrraedd.   

Erbyn blynyddoedd olaf oes Victoria
roedd casglu anghymedrol o’r fath gan
fotanegwyr a chasglwyr planhigion ffasiynol
y cyfnod wedi gadael ei ôl ar blanhigion
cynhenid Eryri, fel sawl ardal arall.
Casglwyd rhai o blanhigion prinnaf y wlad,
(fel y Tormaen Siobynnog (Saxifraga
cespitosa) yng Nghwm Idwal) bron at
ddifancoll, ac er bod sawl un wedi lleisio eu
gwrthwynebiad i hyn parhaodd y casglu hyd
at o leiaf ddiwedd y ganrif, os nad wedyn.

Poenai J.E. Griffith, Bangor (1843-
1933), awdur The Flora of Anglesey and
Carnarvonshire, (d.d. ? 1895), am ddyfodol
planhigion fel Lili’r Wyddfa (Lloydia
serotina) a’r Gelynredynen (Polystichum
lonchitis) a oedd yn prinhau’n gyflym drwy
gael eu casglu fesul basgedaid i’r ymwelwyr

gan y bobl leol, heb sôn am y casglwyr a’r
meithrinwyr barus.    

O sylweddoli’r rheibio mawr aeth un
tywysydd lleol mor bell a chreu pysgodlyn
gyda mân ynysoedd arno ar lannau Llyn
Padarn ger Llanberis er mwyn
trawsblannu rhai o blanhigion prin Eryri
i’w diogelu. Y gŵr craff hwn oedd neb llai
na’r potsiar planhigion enwog William
Williams (1805-1861), ‘Wil Boots’ i’r bobl
leol, a oedd yn ail i neb fel casglwr
planhigion prin, ond yn gyndyn iawn o
rannu’r gyfrinach gyda neb am eu hunion
leoliad. Gwelir y cofnod am ei weledigaeth
mewn ysgrif  o waith William Williams,
Tregof, Llanberis,  yn rhifyn 1907 o Awel
Eryri, papur lleol Dyffryn Padarn a’r cylch.
‘Llyn Wil Boots’, fel y’i gelwid, oedd yr
ymgais  gyntaf i greu gwarchodfa natur yn
Eryri, hyd y gwn. Ni wyddys pa mor
llwyddiannus fu’r fenter gynnar hon gan i
Wil ddisgyn i’w farwolaeth ar Glogwyn y
Garnedd, yr Wyddfa, ym mis Mehefin
1861 tra’n casglu’r Goredynen Alpaidd

27

Chwynnu’r planhigion brodorol a
phlannu blodau tramor yn Eryri

Dewi Jones, 

Penygroes, Gwynedd

Mae Dewi Jones yn awdurdod ar blanhigion Eryri, ac yn 
awdur nifer o lyfrau ar fotaneg a botanegwyr.

Y Gelynredynen Polystichum lonchitis
Llun: G.W.
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(Woodsia alpina) i ymwelwyr wrth eu tywys
i gopa’r Wyddfa. 

Roedd William Williams yn cael ei gyfrif
yn brif arbenigwr ei gyfnod ar safleoedd
planhigion Arctig Alpaidd Eryri, ymysg
gwyddonwyr dysgedig yn ogystal ag
ymwelwyr, ac fel unrhyw gymeriad arbennig
arall lledaenodd amryw o chwedlau
diddorol amdano. Nid chwedl fodd bynnag
yw’r ffaith ei fod yn ystod ei yrfa wedi cael
ei gyhuddo o geisio trawsblannu o leiaf
ddau o blanhigion prin mewn gwahanol
safleoedd ym mynyddoedd Eryri. 

Mae un ohonynt, sef y Derig (Dryas
octopetala) yn parhau i ffynnu ar
fynyddoedd y Glyder, ond nid oes sicrwydd
o dranc y llall, sef y Llugwe Fawr, neu’r
Rhedynen Cilarne (Trichomanes speciosum),
gan na welwyd hon yn unman ar yr Wyddfa
yn ddiweddar. Roedd yr Athro Babington,
Caergrawnt, a’r botanegydd William
Pamplin, a symudodd i fyw i Landderfel yn
dilyn ei ymddeoliad, yn gwbl
argyhoeddedig mai darganfod y Derig  yn
hytrach na’i phlannu ar y Glyder wnaeth
William Williams. Rhestrodd Hugh Davies
y Derig, am ei fod wedi ei gynnwys gan J.E.
Smith yn ei Flora Britannica (3 cyf.,1800-
1804), yn ei Welsh Botanology (1813: t134)
ond nid yw’n cadarnhau iddo ei weld yn
unman. Darganfuwyd y Derig mewn safle
newydd ar fynyddoedd y Carneddau gan
Evan Roberts, Capel Curig yn 1946. 

Ar ddechrau’r 20 ganrif gwelwyd
agwedd newydd, gadwraethol yn dechrau
ymddangos a oedd yn gyfrwng i wrth-droi
difrod y gorffennol. Dechreuodd y syniad o

greu gerddi alpaidd yn Alpau’r Swistir  yn
ystod y 1880au ac erbyn troad y ganrif
roedd symudiad ar droed i gael gerddi o
blanhigion alpaidd ar y mynyddoedd.

Syniad Arthur Kilpin Bulley (1861-
1942), brocer cotwm o Lerpwl, oedd creu
gardd o blanhigion alpaidd ar yr Wyddfa.
Dyn a’r craffter ganddo i wneud elw oedd
Bulley, a’i hoffter o flodau a’i hanogodd i
gyflogi helwyr planhigion i chwilio Tsieina
a’r Himalaia am blanhigion. Creodd Erddi
Ness yng Nghilgwri gan sefydlu meithrinfa
enwog Bees. Roedd yn Sosialydd, yn ŵr
busnes hirben, ac nid oedd ball ar ei
ymdrechion i sicrhau planhigion newydd a
thanysgrifiodd yn hael i’r ymgyrchoedd
cynharaf ar Everest.    

Erbyn diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf
roedd Bulley yn ŵr cyfoethog iawn a
thyfodd ei frwdfrydedd i greu gardd o
blanhigion tramorol ar un o fynyddoedd
Prydain. Bu’n trafod ei syniad gyda
chyfarwyddwyr gerddi botaneg Glasnevin a
Kew gan ddatgan ei fod yn fodlon prynu
darn o fynydd-dir rhywle yn Lloegr neu
Gymru, a’i gyflwyno i Kew fel llain
ragbrofol ar gyfer cynefino planhigion
gwydn hardd. 

Penderfynodd Bulley ar yr Wyddfa a
sicrhawyd ef gan fotanegwyr profiadol fel
John Bretland Farmer (1865-1944) mai
llethrau’r Cwmglas, yr Wyddfa, uwchlaw
Bwlch Llanberis fuasai’r man mwyaf
delfrydol. Mae’r safle yn enwog am ei
hamrywiaeth o blanhigion Arctig-Alpaidd
yn tyfu ar derasau o bridd bas yn gymysg â
chreigiau brig calchog. Mantais arall oedd
bod lein fach yr Wyddfa, oedd yn
gweithredu ers 1896, yn fodd hwylus i
gario’r planhigion i Stesion Clogwyn, dri
chwarter y ffordd i ben y mynydd, gan
ysgafnhau’r llafur o’u cario i’r cwm.  

Bryd hynny roedd Cwmglas yn rhan o
Stad y Faenol a dechreuodd Bulley drafod
gyda’r ymddiriedolwyr, ond methu fu ei
ymgais i brynu, ond cynigiwyd iddo
brydles ar 500 acer i’w rentu, a chytunwyd
ar hynny. Bu trafodaeth bellach ynglŷn ag
amgáu’r llain 30 llath wrth 10, ond
penderfynwyd peidio, ond fe osodwyd

Y Derig Dryas octopetala
Llun: G.W.
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arwydd ar waelod y teras ac awgrymodd
Bulley’r geiriad canlynol iddo:

The Director of Kew is carrying out
on this terrace an interesting
experiment. Its object is to ascertain
whether alpine plants from all parts of
the world will grow on Snowdon. The
public are earnestly invited to
cooperate by refraining from touching
the plants. They will thereby make it
possible to leave the area open.
Lluniodd Bulley restr o blanhigion o’i

gasgliad toriadau ei hun a’i hanfon i Kew
am gymeradwyaeth, ac roedd W. Irving,
goruchwyliwr o Kew, i ddod â phlanhigion
ychwanegol gydag ef i Eryri, gan mai
menter ar y cyd oedd hon.

Penderfynwyd mai cyn diwedd Medi,
1921 oedd yr amser gorau i symud y
planhigion cyn i lein fach yr Wyddfa gau dros
dymor y gaeaf, ac ar 24 o’r mis plannwyd 88
o wahanol blanhigion alpaidd a’r cyfan wedi
eu rhestru, eu ffotograffio a’u rhifo.

Yn eu plith roedd Tormaen melyn y
mynydd (Saxifraga aizoides), sy’n tyfu’n
frodorol yn Ardal y Llynnoedd, Soldanella
alpina ac Androsace carnea, o’r Alpau,
Androsace lanuginosa, Mertensia primuloides,
Primula rosea, o’r Himalaia, Astilbe
simplicifolia o Japan ac Acaena buchananii o
ynys ddeheuol Seland Newydd.  Roedd

rhai wedi eu cyflwyno gan gasglwyr Bulley,
fel Primula vialii gan George Forrest, a
Gentiana farreri gan Reginald Farrer. Mae
rhai o’r planhigion yn eithaf hawdd i’w tyfu
mewn gerddi fel y Campanula garganica o’r
Eidal, ond ni phlannwyd unrhyw
Rododendron. Ni allai neb ragweld sut y
byddai’r planhigion newydd hyn yn
gwrthsefyll hinsawdd gyfnewidiol Eryri nac
ychwaith ba effaith a gawsai’r defaid a’r
geifr arnynt.

Ni fu’n hir nes i’r stori gyrraedd
clustiau’r wasg. Roedd rhifyn 16 Hydref
1921 o The Observer yn proffwydo:

All being well, there will, within the
next three or four years, be large
sweeps of alpine flowers blossoming on
Snowdon with a freedom rivalling
their native home.
Yn rhifyn 17 Hydref 1921 o’r Daily Mail

gwelir colofn yn hysbysu’r darllenwyr bod
gardd o blanhigion tramor am gael ei chreu
ar yr Wyddfa, gan gythruddo Bulley yn
fawr, ac meddai mewn llythyr at Syr David
Prain, cyfarwyddwr Gerddi Botaneg Kew:

There is in today’s Daily Mail a
notice about the Snowdon planting.
The wretches rang me up last night. I
need hardly say that the statement in
the last par. is wholly imagining.
Beastly sensationalists !
Roedd yr adroddiadau newyddiadurol

wedi chwyddo’r stori allan o bob rheswm
gan ddweud bod rhannau eang o’r Wyddfa
wedi ei phlannu, gan ychwanegu y byddai’r
rhan fwyaf o’r mynydd yn llawn blodau
alpaidd o fewn ychydig flynyddoedd.
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Soldanella alpina
Llun: G.W

Tormaen Melyn y Mynydd Saxifraga aizoides
Llun: G.W.
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Dilynodd newyddiaduron eraill yr hanes
gydag awch wedi hyn. 

Fodd bynnag, nid oedd pawb yn
gefnogol i’r syniad, ac mewn llythyr i The
Observer yn ddiweddarach dywedwyd y
buasai rhai garddwyr yn croesawu’r plannu
rhagbrofol, ond roedd y rhai a garai
gymeriad yr Wyddfa a’i lystyfiant brodorol
yn gofidio am yr effaith ddilynol, ac oni
fuasai’n well rhoi mwy o sylw i’w
gwarchod. Roedd Bulley wedi tynnu nyth
cacwn i’w ben, ac mewn cryn benbleth bu
trafodaeth rhyngddo a Prain ynglŷn â beth
i’w wneud. Cyhoeddwyd nodyn o eglurhad
yn y rhifyn nesaf o’r Kew Bulletin gyda’r
gobaith o dawelu pethau. Roedd gan
Bulley gynlluniau ar gyfer rhagor o blannu
yn uwch i fyny ar y clogwyn, ond ar yr un
pryd nid oedd am ddilorni enw da Kew a
chreu embaras. Deallai bod cefnogaeth y
cyhoedd i’r fenter yn holl bwysig, ac er bod
cynlluniau wedi eu trafod ynglŷn â chreu
gardd gyffelyb yn yr Alban ni wireddwyd y
bwriad. Erbyn 1925 ychydig iawn o’r
planhigion estronol oedd wedi goroesi yng
Nghwmglas ac roedd yr arwydd wedi
disgyn ac yn gorwedd ar y sgri islaw. 

Roedd y diddordeb mewn gerddi
alpaidd yn cynyddu ym Mhrydain yn ystod
y blynyddoedd canlynol, a’r brydles ar
Gwmglas yn parhau ym meddiant Bulley.
Trefnodd yr Alpine Garden Society, a
oedd wedi ei ail ffurfio, wythnos o wyliau
i’w haelodau ar y cyd â chwmni lein fach
yr Wyddfa a gwesty’r Royal Victoria,
Llanberis, yn ystod mis Hydref 1932.
Manteisiodd Bulley ar hyn gan gynnig cyfle
i’r gymdeithas gynnal arbrofion yng
Nghwmglas. Estynnodd wahoddiad i rai
o’r aelodau gael ymweld â’r cwm, ac yn
ystod yr ymweliad hwnnw gwasgarwyd
hadau o blanhigion Asiaidd yn ddistaw
bach ar uchder o tua 850 medr ar y
llethrau yn union islaw Stesion Clogwyn ar
yr Wyddfa.  

Unwaith eto daeth y wasg i glywed am y
stori ac roedd gan The Times erthygl
flaenllaw ar y mater yn rhifyn 28 Hydref
1932, ond yr ergyd a achosodd y syndod
mwyaf i Bulley oedd y ffaith i gyngor y

Gymdeithas Linneaidd, y corff hynaf a
mwyaf dylanwadol ar naturiaetheg drwy’r
wlad, wrthwynebu’r syniad yn unfrydol.
Chwalwyd breuddwydion Bulley wedyn.

Erbyn blynyddoedd olaf yr 20 ganrif
allan o holl blanhigion Bulley dim ond dail
y Ramonda myconi oedd wedi goroesi yng
Nghwmglas, ond fe wnaeth yn hollol
ddiymwybod iddo ei hun, gyfraniad
hollbwysig i gadwraeth yn Eryri. Erbyn
hanner olaf yr 20 ganrif nid oedd y
Tormaen Siobynnog  i’w weld yn ei
gynefin naturiol yng Nghwm Idwal
mwyach, a botanegwyr y cyfnod wedi rhoi
i fyny’r gobaith amdano. 

Yna, yn ystod y chwedegau gwelwyd y
mymryn lleiaf ohono yn tyfu ymysg y
clogfeini islaw Twll Du. Er mwyn sicrhau
ei ddyfodol cludwyd hadau o’r safle dan
oruchwyliaeth y Cyngor Gwarchod Natur i
Erddi Botaneg Ness yng Nghilgwri, y
sefydliad a greodd Bulley, er mwyn eu
meithrin cyn eu plannu yn ôl yng Nghwm
Idwal. Bu’r adferiad yn llwyddiannus. 

Ffynonellau a darllen pellach:

McLean, Brenda (1997) A Pioneering
Plantsman: A K Bulley and the great plant
hunters London: The Stationery Office.

Jones, Dewi (2002) ‘Nature-formed
botanists’: notes on some nineteenth
century botanical guides of Snowdonia
Archives of Natural History 29 (1): 31-50.

Ramonda myconi
Llun: G.W
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I lawer un, nionyn dan garn y diafol yw
garlleg!  Credai’r Hen Roegwyr fod garlleg
yn tyfu dan droed chwith y diafol a dyna’u
tystiolaeth ei fod wedi bod yn busnesa wrth
borth y nef!

Ar hyd y canrifoedd mae pobol wedi
casáu neu foli y planhigyn hwn.  Profiad
nas anghofiaf fyth oedd cael prawf llygaid
gan feddyg oedd wedi bwyta ar y mwyaf o
garlleg amrwd i’w swper! 

Er maint ei broblemau cymdeithasol,
planhigyn rhinweddol yw’r garlleg.  Pan
oeddwn yn blentyn roedd yn hollol estron
gan nas tyfir mewn gardd na chae ac roedd
yn enghraifft berffaith o’r hen goel fod
rhaid i bopeth llesol flasu’n ddrwg.  Er
gwaethaf hyn, derbynnir blas y garlleg
erbyn heddiw mewn pob math o fwydydd.

Cred llawer fod garlleg yn llesol ac mae
llawer un yn honni ei fod yn gwella popeth
o glefyd y galon i glefyd siwgr.  Yn wir,
credai’r hen Ffaros Eifftaidd mor gryf
ynddo fel eu bod yn ei gynnwys yn eu
llwyth ar gyfer y daith i’r ‘ochr draw’! 

Serch hynny, byrdwn yr erthygl hon yw
adrodd stori’r planhigyn fel gwrthfacterol
(gwrthfiotig).

Y dystiolaeth hanesyddol

Ei ddefnydd yn ystod y Pla Du (Yersinia
pestis) 1347 – 1352 yw’r dystiolaeth
bendant gyntaf ei fod yn difa bacteria.

Yn 1347 daeth y Pla Du i oresgyn
Ewrop gyfan.  Cychwynnodd yn y Dwyrain
ac o fewn pedair blynedd lledodd o Dwrci i
Brydain a gweddill Ewrop.  Cariwyd ef gan
lygod du a throsglwyddwyd ef yn dra
effeithiol o’r llygoden i ddyn gan chwain. 

Fel yr oedd y llygod yn gwanhau, ac yn
methu ymladd y chwain arnynt, roedd nifer

y chwain, yn naturiol, yn cynyddu.  Felly
pan oedd y llygod yn marw, roedd rhaid i’r
chwain chwilio am gartref newydd.

Roedd dyn yr un mor dderbyniol â
llygod i’r chwain felly roedd dwy ffordd i’r
Pla ymledu – cariwyd ef gan lygod a dyn
fel ei gilydd.

Er i lawer iawn o boblogaeth Ewrop gael
eu lladd, ni fu pawb farw.  Mae nifer o
resymau reit siŵr.  Y rhai oedd yn debygol
iawn o farw oedd cymunedau clos y
mynachlogydd, a’r trefi nid nepell o
borthladdoedd a ffyrdd prysur. Roedd
gwlad weinyddwyr fel offeiriad, plismyn a
meddygon mewn gwaith hynod beryglus a
lladdwyd y rhan fwyaf ohonynt.  O
ganlyniad, bu i haen ddysgedig Lloegr gael
ei diddymu.

Yn ddiddorol iawn bu’n fodd i’r iaith
Saesneg gael ei hail orseddu.  Gwerin
gwlad a siaradai Saesneg a thra-
arglwyddiaethai’r Brenin a’i lys drwy’r
Lladin. O ganlyniad i ddifrodi’r to
dysgedig, roedd llafur yn brin ac yn
sydyn cafodd y werin, Saesneg eu hiaith,
rym i’w dwylo. Arweiniodd hyn at
wrthryfel Tyler. Roedd Rhisiart II,  ‘Y
Boy King’, yn ddigon craff i sylweddoli
pwysigrwydd ailafael yn yr iaith Saesneg
wrth siarad a’r gwrthryfelwyr gan osgoi
ymladdfa waedlyd.

Sut felly yr arbedwyd y werin rhag
difodedd? Mae sawl rheswm reit siŵr:-

• Gwytnwch arbennig rhag y Pla
• Glanweithdra
• Cymunedau anghysbell
• Trwythau llysieuol gwrthfiotig
Y pedwerydd posibilrwydd yw’r mwyaf

diddorol o safbwynt y stori hon.  

31

Garlleg a’r Iaith Saesneg!
Osborn Jones, 

Gwernafalau, Llandwrog, Caernarfon

Mae Osborn Jones yn gadeirydd cwmni sy’n arbenigo 
mewn tynnu DNA o ficrobau ar gyfer eu dadansoddi.
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Mae dwy stori o lên gwerin Lloegr a
Ffrainc sy’n awgrymu fod garlleg wedi
chwarae rhan flaenllaw. 

Yn Llundain, lle ’roedd poblogaeth
fwyaf Lloegr yn byw yn un clwstwr o
gwmpas y porthladd roedd problem
arswydus.  Ateb rhai offeiriaid oedd creu
mwgwd wedi ei lenwi â garlleg fel eu bod
yn anadlu drwyddo.  Nid oes manylion
ynglŷn â ffurf y garlleg ond buasai ei
effeithiolrwydd yn dibynnu a oeddynt yn ei
falu’n fân a’i peidio. (gw ‘y dystiolaeth
wyddonol’).

Yn Ffrainc mae diod o’r enw ‘Finegr y
Pedwar Lleidr’ . Yn ystod y Pla Du arferid
rhoi pardwn i ladron os oeddent yn fodlon
bod yn ymgymerwyr y meirw.  Arferai’r
lladron falu garlleg amrwd i’w gwin, ei
adael am rai diwrnodiau, ac yna ei yfed yn
rheolaidd.  Diod amrwd a drwg ei flas reit
siŵr ond rhyfeddai’r awdurdodau at eu
gallu i fyw o dan y fath amodau.

Pa dystiolaeth arall sydd ar gael?  Yn
ystod y rhyfel byd cyntaf arferid ei
ddefnyddio yn uniongyrchol ar glwyfau
llidiog y milwyr. Yn ddiweddar iawn
deuthum ar draws rysáit Americanaidd
am drwyth hynod o debyg i Finegr y
Pedwar Lleidr. 

Dyma ei gynhwysion:-

500ml Finegr seidr

5 diferyn olew rosmari
5 diferyn olew oregano
5 diferyn olew lafant
5 diferyn olew saets
5 diferyn olew mintys poethion
5 diferyn olew clof
5 diferyn olew lemwn
5 diferyn olew pupur du
5 diferyn olew capsicum
1 pen garlleg wedi ei falu’n fân

3 owns sinsir wedi ei sleisio

Sylwch ar y ganran uchel o garlleg sydd
yn y cynhwysion!

Y Dystiolaeth Wyddonol

Mae’n hysbys i fiocemegwyr fod
cemegyn gwrthfiotig mewn garlleg sef
Allicin.  Yr hyn sy’n ddiddorol yw fod
Allicin ar ffurf wahanol, sef Alliin mewn
garlleg heb ei falu. Wrth i’r garlleg gael ei
falu mae Allinase yn troi Alliin yn Allicin a
hwn sy’n lladd y microbau. Diddorol felly
yw sylwi mai yn amrwd, wedi ei falu, mae
garlleg fwyaf effeithiol fel meddyginiaeth.

Alliin

Allicin

Ffaith ddiddorol arall am Allicin yw ei
fod yn foleciwl bychan ac un sydd yn hawdd
i’w amsugno drwy’r croen.  Wrth ei fwyta’n
amrwd gall groesi drwy dop y geg yn syth i’r
gwaed – gall hefyd groesi’n ôl o’r gwaed i’r
cylla mawr gan osgoi’r stumog.  Does dim
syndod felly fod hyd yn oed chwys traed
bwytawyr selog o’r garlleg yn drewi!

Ei effaith ar wahanol fathau o facteria. 

Gwerthir garlleg fel ‘pro-biotic’ h.y.
honnir ei fod yn hybu bacteria da tra ar yr
un pryd yn difa’r bacteria drwg.  Os yw
hyn yn wir mae’n blanhigyn rhyfeddol
iawn. 
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A oes tystiolaeth? 

Flynyddoedd yn ôl, pan oeddem yn
helpu plant yr Aelwyd ar brosiect hen
feddyginiaethau cawsom gyfle i fynd i’r
Ysbyty lleol lle buom yn rhoi tafelli bach o
garlleg amrwd ar ben twf o facteria ar
blatiau agar.  Lladdwyd cylch o facteria o
gwmpas y garlleg, ond yr hyn oedd yn
drawiadol oedd fod rhai rhywogaethau yn
fwy tebygol o gael eu lladd na’r lleill.

Yn ddiweddar cododd pwnc y garlleg a’i
effaith ei ben eto. Y tro hwn yng nghyd-
destun gwaith Yr Athro D Lloyd yng
Nghaerdydd.  Digwyddais sôn wrtho am
ein harbrofion elfennol ac er syndod i mi,
dywedodd fod hyn yn hollol bosib ac mai
dyma sail ymchwil un o’i dimau yn yr
adran. Er gwybodaeth, rhestraf y papurau
pwysicaf a gyhoeddwyd gan wyddonwyr
Caerdydd ar ddiwedd yr erthygl (1-2).

Soniais fod y fersiwn fodern
Americanaidd o ‘Finegr y Pedwar Lleidr’ yn
cynnwys swm anarferol o uchel o garlleg. 

Mewn pen garlleg mae tua 40 mgm o
Alliin

Mewn 10ml o’r trwyth byddai oddeutu
1mgm sef dogn digon cryf i ladd y
canlynol:- Shigella, Escherichia,
Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas,
Camplylobacter, Salmonella

Felly mae’n debyg y gellir derbyn yn o
sicr fod gan garlleg rinweddau hynod, gan
iddo, yn ôl rhai, newid cwrs hanes drwy

helpu i ail orseddu’r iaith Saesneg.  Mae’n
debyg bod tipyn o waith i’w wneud eto ar y
pwnc, felly pob lwc i Brifysgol Caerdydd ac
edrychwn ymlaen at glywed eu casgliadau.

1. Harris, J C et al. Antimicrobial properties of
Allium Sativum (garlic) (2001) 57:282-286
Applied Microbiol Biotechnol.

2. Lemar, K M  et al. Garlic (Allium sativum)
as an anti-Candida agent: a comparison of
the efficacy of fresh garlic and freeze-dried
extracts, Journal of Applied Microbiol. 2002,
93, 1-8.

Garlleg. Allium sativum
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Noson braf o haf hirfelyn tesog; dim
chwa o wynt; y llyn yn llonydd fel mewn
llun; Gorffennaf ar ei orau; lliwiau’r
machlud yn oedi’n hir ar wyneb y dŵr.

Yn sydyn, heb unrhyw ragrybudd, pryf
gweddol ei faint yn ymddangos ar wyneb y
llyn.  Eiliad neu ddau, fel pe i gael ei draed
dano, ac yna, gyda’i chwe choes mewn
cytgord cyson, megis chwe rhwyfwr
disgybledig mewn cwch, – yn cymryd ei
hynt ar draws y llyn, gan adael ei ôl yn
llydan ac eglur ar wyneb y dŵr.  

Os bydd ffawd yn garedig wrtho, os
bydd hi’n barod i wenu arno am y tro, yna
mae gobaith iddo gyrraedd y lan mewn
rhyw ran o’r llyn.  Os mai fel arall y bydd
hi, yna clywir sblash, a gwelir troellan
pysgodyn yn ymledu’n llydan hyd nes
ymgolli yn llonyddwch a llyfnder y llyn – a
diflaniad y pryf.  

A dyna Rwyfwr Cochddu Mawr arall
wedi mynd i gynnal bywyd ac i gynyddu
pwysau un o frithyll barus y llyn.

Eithr os mai llwyddo i gyrraedd glan y
llyn, yn ddiogel a dianaf yn rhywle neu’i
gilydd fydd ei ffawd, yn ddi-oed mae’n
mynd ati i chwilio am gymar er mwyn
gwneud ei ran ym mharhad ei hil.

Perthyn y mae’r Rhwyfwr Cochddu
Mawr i deulu eithaf niferus o bryfaid a
elwir yn wyddonol yn Trichoptrea.  Yn
Saesneg fe’u gelwir yn Caddis Flies neu
Sedge Flies.  Mae mwy nag un enw arnynt
yn y Gymraeg, sef Corbryfaid, Casbryfaid,
Pryfaid Pric, ac weithiau Pryfaid Gwellt.
Yn ardal Ffestiniog, enw’r pysgotwyr ar y
pryf arbennig hwn yw Rhwyfwr Cochddu
Mawr, fel eraill o’r un teulu.

Yn Ynysoedd Prydain mae bron i
ddeucant o wahanol fathau o Gorbryfaid
i’w cael, yn amrywio yn eu lliw a’u maint.

Oherwydd ffurf a gosodiad ei adenydd
hawdd iawn yw camgymryd y corbryf am
wyfyn.  Fel gwyfyn, creadur y gwyll a’r nos
yw’r corbryf yn bennaf.  Mae i’r corbryf a’r
gwyfyn bedair adain, a’r gwahaniaeth

Un o’r Pryfaid Gwellt (Caddis Flies)

Rhwyfwr Cochddu Mawr 
(Phryganea grandis a P. striata)

Emrys Evans

Manod, Blaenau Ffestiniog
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rhwng y ddau yw, fod adain y gwyfyn wedi
eu gorchuddio â chen mân, tra bod adain y
corbryf wedi’i gorchuddio â blew mân,
mân.  Dull y corbryf o gau ei adenydd yw
dod â’r pedair yn glos at ei gilydd uwchben
ei gorff, gan beri iddynt ymddangos fel to
tŷ.  Mae un pryf arall yn gwneud hyn, sy’n
peri i rywun gredu ei fod yn aelod o’r un
teulu a’r corbryfaid.  Hwnnw yw Brych y
Gro (Sialis lutaria), a hynny oherwydd ei
fod yn cau ei adenydd yr un fath â’r
corbryf.  Ond does dim perthynas o gwbl
rhyngddynt, er ymddangos mor debyg y
naill i’r llall.

Mae dau fath o Rwyfwr Cochddu
Mawr, sef Phrygania grandis a P. striata, a
hwy yw’r mwyaf o’r corbryfaid Prydeinig,
gyda hyd eu hadenydd blaen, y rhai hiraf,
yn amrywio rhwng 20 a 27 mm.  Mae lled
ei adenydd wedi eu hagor yn 50 mm (bron
yn ddwy fodfedd).  Yn gyffredinol, yn y
mwyafrif o’r corbryfaid, y fanw yw’r fwyaf
o’r ddau ryw.  

Fel eraill o’r corbryfaid, mae rhaniad
bywyd y Rhwyfwr Cochddu Mawr yn
bedwar cyflwr pendant iawn, sef yr wy, y
larfa, y chwiler a’r pryf cyflawn.  

Wedi ei ffrwythloni gan y gwryw mae’r
fanw yn aml yn rhoi ei hwyau ar ryw
dyfiant ar wyneb llynnoedd, pyllau ac
afonydd araf.  Fel arfer gwelir yr wyau ar
ffurf modrwy yn cael eu dal efo’i gilydd
gan ryw sylwedd gludiog.  

Y Larfa

Ymhen rhyw ddeg i ugain diwrnod
mae’r wyau’n deor ac mae’r larfa bychan a
ddaw o bob wy yn disgyn i waelod y dŵr.
Yno aiff ati ar ei union i greu lloches iddo’i
hun, i warchod y corffyn meddal sydd
iddo; lloches a fydd hefyd yn gartref iddo
am oddeutu blwyddyn o amser.

Mae’r lloches ar ffurf peipen.  Bychan
yw ar y dechrau wrth gwrs gan mai bychan
yw’r larfa.  Eithr, fel y mae hwnnw’n tyfu,
mae’n ychwanegu at ei loches.  Erbyn i
larfa y Rhwyfwr Cochddu Mawr gyrraedd
ei lawn faint y mae’r lloches oddeutu dwy
fodfedd o hyd, ac yna’n gasbryf cyflawn.

Er mwyn diogelu ei hun rhag ei elynion
mae’r larfa’n gludio darnau a thameidiau o

ddeiliach y mae’n eu cael ar wely’r llyn neu
afon ar wyneb ei loches, gan greu cuddliw
sydd bron yn berffaith iddo.

Math o gynrhonyn hir a main, golau ei
liw, yw’r larfa, ond fod y pen a’r coesau o
liw coch-frown, gyda’r chwe choes yn glos
y tu ôl i’w ben.  Felly, pan fydd yn crwydro
i chwilio am fwyd ar waelod y dŵr, does
ond rhaid iddo roi ei ben a’i goesau y tu
allan i’w loches.  Medr ei llusgo efo fo i ba
le bynnag y dymuna fynd.  Gall wneud hyn
gan fod ganddo fachau ar ei gorff a’r rheini
yn cydio yn nhu fewn ei loches.  Ar
unrhyw arwydd o berygl mae’n cilio i
mewn i’w loches.  Deiliach ac unrhyw fân
anifeiliaid a geir ar y gwaelod yw ei fwyd.

Y Chwiler (Pupa)
Ymhen oddeutu blwyddyn, a’r larfa

wedi cyrraedd ei lawn faint, mae’n angori
ei loches wrth ryw garreg neu dyfiant.  Yna
mae’n cau ei hun i mewn ynddi, gyda
deunydd y mae’n ei dynnu o’i gorff, ond
gan adael mân dyllau, fel y gall y dŵr
dreiddio i mewn ac allan.  Credir fod y
larfa, sy’n troi’n chwiler y tu fewn i’w
loches, yn ymdonni ychydig bach yn ei
gyflwr diymadferth, er mwyn cael y dŵr i
dreiddio drwodd.  

Gall ei gyfnod fel chwiler fod yn
ddyddiau neu’n wythnosau, yn dibynnu ar
yr amgylchiadau.  Wedi’i gloi yn ei loches,
yn y cyflwr diymadferth a llonydd yma,
mae’r larfa yn araf droi yn chwiler, sef y
trydydd cyflwr ym mywyd y Rhwyfwr
Cochddu Mawr, – fel sy’n digwydd i eraill
o deulu’r Trichoptera.

Y Pryf Cyflawn

Yna, yng nghyflawnder yr amser, mae’r
chwiler yn ymryddhau o’i loches, yn codi i
wyneb y dŵr, yn diosg ei groen, ac ohono
mae’r pryf cyflawn yn ymddangos.

Wedi bywyd cyfyng a chaeth ar wely llyn
neu afon, heb fawr o gyfle na gallu i
grwydro ymhell o’r lle bu dechrau’r daith
mae’r Rhwyfwr Cochddu Mawr yn awr yn
medru ledu ei adenydd mewn byd newydd. 

35
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Un o aelodau cynnar a theyrngar
Cymdeithas Edward Llwyd yw Gwyn
Jones, Bow Street (neu Penygarn fel y myn
ef).  Ganed a maged Gwyn ar gampws
Coleg Madrun yn Llŷn, lle y bu ei dad yn
athro ac yn brifathro am dros chwarter
canrif ac mae’r fangre honno yn gysegredig
iddo fel y gŵyr y neb a fu ar ei deithiau o
gwmpas Carn Fadrun. 

Cafodd ei addysg uwchradd mewn ysgol
breswyl ger Caerefrog, er mai anaml y
sonia am hynny, mae’n barod i gydnabod
ei ddyled i’r athro Saesneg a’r athro
Cemeg.  Graddiodd mewn
Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor ac
y mae’n dal i ganmol yr Athro R
G White a’r Athro Robinson.
Dilynodd gwrs pellach ym
Mhrifysgol Caergrawnt.  Tra ym
Mangor cartrefai yn hostel Bala
Bangor a daeth yn gyfeillgar â
chenhedlaeth o ddarpar
weinidogion fel y Parchedig F M
Jones a’r Parchedig Islwyn Lake
(Annibynwyr) a’r Parchedig
John Young (Bedyddiwr).  

Cychwynnodd ar ei swydd fel
cynghorydd amaethyddol yn Sir
Feirionnydd ac yna i’r Weinyddiaeth
Amaeth (ADAS) yn siroedd Caerfyrddin a
Cheredigion.  Arbenigodd ar wella safon tir
mynydd a chyn diwedd ei yrfa fe’i
gwahoddid ef gan drefnyddion siroedd
eraill.  Roedd yn feirniadol iawn o’r
pwyslais ar or-gynhyrchu.  Tair nodwedd
sydd i amaethu da, yn ei farn ef, defnyddio
dulliau cynaladwy trwy hunan-gynhyrchu’r
porthiant heb bwyso ar ddwysfwydydd;
peidio gorstocio ag anifeiliaid; a
rhagoriaeth y bridiau cynhenid ar dir
mynydd, fel y Gwartheg Duon Cymreig a’r
Ddafad Fynydd Gymreig.  Dyna pam y
mae mor barod i ganmol ffermwyr fel
Gwilyn Jenkins (awdur ‘Ar Bwys y Ffald’)

a William Jones Caeberllan.  
Gweithiwr cydwybodol yn y dirgel yw

Gwyn; bydd bob amser ar ddiwedd y dyrfa
o gerddwyr i sicrhau bod y clwydi’n cael eu
cau’n ddiogel.  Bu’n gefnogol i lu o
fudiadau lleol – casglu arian at Gymorth
Cristnogol, canfaswr cyson i Blaid Cymru,
cefnogwr Cymdeithas y Dysgwyr gydag
Ann, ei wraig, cadeirydd cyntaf
Cymdeithas Hanes Amaethyddiaeth
Ceredigion ac aelod ffyddlon o Gapel y
Garn a’r Ysgol Sul yn Ysgoldy Llandre.

Mynychodd ddosbarthiadau Adran
Allanol y Brifysgol ar hyd y blynyddoedd,
mae’n enghraifft berffaith o efrydydd

Addysg Barhaus.  Mae ganddo
wybodaeth eang yn cynnwys
gwybodaeth fanwl o hanes y
Piwritaniaid yng Nghymru wedi
iddo bori yng ngwaith astrus
Thomas Shankland a’r Dr
Thomas Richards ac mae
ganddo gof aruthrol.  

Mae ganddo ddawn y
cyfarwydd a stôr o straeon difyr,
yn arbennig y rheini am Ddoc
Tom (Dr Thomas Richards) a

Doc Alun (Dr R Alun Roberts) a’i gyfaill
mynwesol, y diweddar Ieuan Morgan,
Glanfrêd, Llanfihangel Genau’r Glyn,
(gyda llaw, merch Glanfrêd, mewn cyfnod
cynharach oedd mam Edward Llwyd.)

Fy ffefryn i yw’r stori am yr Athro R T
Jenkins yn holi darpar fyfyriwr, hŷn na’r
cyffredin, beth oedd wedi ei wneud ar ôl
gadael ysgol, atebodd hwnnw iddo fod yn
gweithio mewn Ysbyty’r Meddwl.  Sylw’r
Athro oedd: “O wel, fe fyddwch chi’n
berffaith gysurus yn y lle yma felly!”. 

Diolch i Gwyn am ei gyfraniad i
Gymdeithas Edward Llwyd ar hyd y
blynyddoedd a phob dymuniad da iddo ef
ac Ann i’r dyfodol. 

Gwyn Jones

Dod i nabod ein gilydd –
Gwyn Jones

Dai Llywelyn
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Llun Pwy?

Llun pwy?
Pwy oedd y gŵr yn y llun?
’Roedd yn byw o fewn tafliad

carreg (fwy neu lai!) i faes y
’Steddfod eleni.

Anfonwch eich sylwadau amdano
(yn gryno) at y Golygydd – gweler y
cyfeiriad ar dudalen 3.

Bydd gwobr o lyfr am y cyfraniad
gorau.

Cystadleuaeth Rhif 15

Am y tro cyntaf yn hanes y gystadleuaeth, ni chafwyd unrhyw
ymateb gan y darllenwyr.

Llun ydyw o’r biolegydd Rwsiaidd Ivan Petrovitch Pavlov 
(1849 – 1936).  Astudiodd feddygaeth yn St Petersburg a daeth 
yn bennaeth yr Athrofa Feddygaeth Arbrofol.  Darganfu’r ffibrau
nerfol sy’n rheoli’r galon, a chafodd y wobr Nobel am ei waith
allweddol ar y system dreulio.

Daeth yn enwog am ei waith ar atgyrch cyflyredig (conditioned
reflexes), a chofir am ei arbrofion ar gŵn – gan ddangos eu bod yn
glafoerio pan glywent sŵn y gloch a genid cyn iddynt gael eu
bwydo.  Defnyddiodd ei arbrofion ar y cŵn yn rhannol i
ddehongli ffisioleg yr ymennydd.
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Bro Felin
Rhydyfro
Potardawe
Abertawe

26 Ionawr 2005

Annwyl Goronwy

Pan oeddwn yn arwain taith o amgylch hen ystad y
Gnoll, Castellnedd, fe welsom sawl coeden â
phatrwm ar ei bôn.  Oherwydd ei bod yn fis Rhagfyr,
ac ar ôl tipyn o drafod ac edrych am ddail ar y llawr
fe ddaethom i’r penderfyniad mai masarnen oedd.

’Doedd neb ar y daith wedi dod ar draws dim yn
debyg erioed.  Ai hwn yw’r ‘fiddleback’ ’rwyf wedi
darllen amdano?

Yr oedd nifer o’r coed yn yr ardal, tua dwy filltir o’r
goedardd,  lle mae nifer o wahanol goed wedi eu
plannu ers y ddeunawfed ganrif. 

Yr eiddoch yn gywir

Elizabeth Jones

Annwyl Elizabeth Jones

Mae’r Fasarnen (Acer pseudoplatanus) yn gyffredin iawn ym Mhrydain er mai coeden
estron ydyw.   Gall dyfu’n goeden fawr,  ymhell dros gan troedfedd o daldra.  Mae’r pren
yn wyn, yn galed ac yn gryf, ac fe’i defnyddir ar gyfer gwneud dodrefn, offer trin bwyd a
rholeri o bob math.

Ambell dro ceir coeden â chrychau fel tonnau mân yn y graen.  Dyma’r patrwm ‘fiddle-
back’ a ddefnyddir ar gyfer argaen (veneer) mewn dodrefn ac ar gyfer gwneud feiolinau.

Dangosais eich llun i ddau arbenigwr profiadol.  Nid oedd yr un o’r ddau wedi gweld
coeden yn hollol fel hon, ond ’roeddent o’r farn y gallai yn hawdd fod yn un o’r coed â
graen crych.  Fel arfer, ni ellir adnabod coed o’r fath o’r tu allan, cyn eu torri, ond y mae
hon yn amlwg yn colli ei rhisgl, a golwg oedrannus arni!

Oes gan rywun sylwadau pellach?

Yn gywir iawn,

Goronwy Wynne

Llythyrau
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Henblas
Dinas
Llanwnda
Gwynedd

Ebrill 2005

Annwyl Olygydd

Mis Mehefin y llynedd oedd hi pan oeddwn yn
mynd i dŷ fy ffrind i ymarfer ar gyfer cystadleuaeth
Clwb Ffermwyr Ifanc ar gyfer Sioe Llanelwedd.
Mae’n byw yn Gwern, Saron, Llanwnda, ac ar
waelod y lôn roedd y goeden dderwen yma.
Hanner ohoni wedi marw ac yna egin newydd wedi
tyfu tu cefn iddi.  Roedd y stwmp, sydd tua 3
troedfedd o uchder wedi’i orchuddio â iorwg a
braidd yn anodd i adnabod pa goeden oedd hi ar
yr olwg gyntaf.  Dywed pobl yr ardal mai mellten
a’i tarodd ryw noson stormus.

Ond y rhyfeddod oedd gweld y ffwng yma fel
grisiau yn tyfu ohoni, fel petaent yn eich gwahodd
i’w dringo.  Roedd lliw y ffwng yn hufennog,
deniadol.  Doeddwn i ddim wedi sylwi ar ddim
byd tebyg o’r blaen.  Roedd rhaid i mi gael tynnu
llun ohono i gofio am yr olygfa.  Ymhen ychydig
wythnosau roedd y ffwng yn dechrau crebachu a
thrist oedd gweld y lliw hufen yn newid i frown
tywyll.  Ond cefais bleser mawr yn edrych arno tra
roedd yn fyw.

Yn gywir,

Nia Lois Griffith

Annwyl Nia

Diolch am eich llythyr diddorol ac am y llun da o’r ffwng ar y goeden.

Enw’r ffwng yw Polyporus squamosus.  Un enw Saesneg arno yw ‘Dryad’s Saddle’, ac efallai
mai Cyfrwy Cennog yw’r enw Cymraeg gorau sydd arno.

Mae’n tyfu ar hen fonion coed o lawer math, gan anfon math o linynnau (hyffâu) i mewn
i’r pren gan achosi pydredd.  Mae’r rhan o’r ffwng a welwn yn y llun yn cynhyrchu
sborau mân wrth y miloedd, a’r rheiny’n cael eu cario ar y gwynt.  

Mae modd bwyta’r ffwng yma – pan yw’n ifanc – ond yn ddiweddarach mae chwilod yn
dodwy wyau ynddo, a go brin y buasai neb yn hoffi cael pryd o gynrhon!

Yn gywir iawn,

Goronwy Wynne 

Polyporus squamosus
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Cefn Bere
Cae Deintur
Dolgellau
Gwynedd

12 Mai 2005

Annwyl Goronwy

Diddorol oedd darllen yn Y Naturiaethwr, Rhagfyr 2004, amdanat yn pori yn rhifyn
Mehefin 1936 o’r ‘North Wales Naturalist’ a’r golygydd yn cyfeirio at sefydlu menter
newydd yn Nolgellau ar gyfer casglu a gwerthu rhedyn.  Nifer o wŷr busnes o Lundain yn
cyflogi dynion i hel y rhedyn oddi ar y llethrau, yn aml gan ddefnyddio rhaffau ar y
clogwyni lle’r oedd y rhedyn prinnaf yn tyfu, a 16 o ferched lleol dan oruchwyliaeth Mr E
Cynan Thomas i’w bacio a’i anfon i’r trefi mawr.  Er fod y golygydd yn gefnogol i sefydlu
diwydiant gwledig ’roedd yn poeni am yr effaith a gâi’r casglu ar fflora’r ardal, ac yn
gobeithio y byddai rhyw gorff cyhoeddus yn rheoli’r fenter.

Mae’n rhaid fod pethau wedi newid dros amser y rhyfel, oherwydd erbyn fy amser i yn y
dref, ddiwedd y 40au, teulu Ivor Jenkins oedd yn rhedeg y busnes mewn adeilad o frics
coch Rhiwabon a adwaenid fel y Briweri; Elis Cyn (Elis Cynan) fel y’i gelwid yn gweithio
i’r War Ag. ac yn hel insiwrans o gwmpas y dref, a dim sôn am y merched.  Doedd dim
sôn ychwaith yn yr ardal am gasglu rhedyn prin.  Erbyn hynny, hel a thrin rhedyn cyffredin
fel Rhedyn Mair a Marchredyn oedd y gwaith.  ’Rwyf yn cofio gweld pentyrrau o’r rhain
wedi eu lliwio, eu hariannu a’u heuro ar gyfer siopau blodau y trefi mawr.  Cesglid
canghennau o ffawydd ym mis Medi a’u trin efo glyserin er mwyn eu cadw.  Rhan bwysig
o’r busnes oedd hel mwsogl.  Golygfa gyffredin oedd gweld y gweithwyr yn mwsogli yn y
coed ar y llethrau, a sachau mawr o’r mwsoglau cyffredin, a rhai llai o figwyn, wedi eu
cario at ymyl y ffordd, o fewn cyrraedd lorïau y ddau fusnes glo lleol fyddai yn eu cludo at
y trên yng ngorsaf Dolgellau.  Clywais fod gwell pris i’w gael am y migwyn, o achos ei
werth mewn garddwriaeth a meddygaeth, ond rhaid oedd iddo fod yn rhannol sych.

Dewis doeth oedd sefydlu marchnad o’r fath yn yr ardal.  Mae’r glawiad yn uchel, a’r
llethrau yn goediog a llaith, yr union amodau y mae rhedyn a mwsogl yn eu mwynhau.
Mae fferm uwchben Bryncoedifor o’r enw Coed Mwsoglog.  ’Roedd ambell i dyddynwr
yn manteisio ar y gofyn.  Mae sôn am John Morris, Nant Crydyw, Rhydymain, yn hel o
gwmpas y fferm ac yn mynd â llwyth at y trên yn Nrws y Nant.  ’Roedd y fotanegwraig
Mary Richards, Caerynwch, a ysgrifennodd ‘A Contribution to the Flora of Meirioneth’ efo
Peter Benoit, yn wrthwynebus iawn i’r farchnad, a llwyddodd, i ryw raddau, i ddylanwadu
ar y mân gasglwyr.

Mae’r diddordeb mewn rhedyn yn cynyddu, a rhywogaethau newydd yn cael eu cyflwyno
o bob rhan o’r byd, a’r mathau a gasglwyd yn Oes Fictoria yn cael eu tyfu o sborau, a’u
hamlhau trwy rannu.  Mae meithrinfa enwog Rickard’s Hardy Fern wedi symud i Sling,
Eryri.  Mae’r galw am fwsogl yn parhau, a’r canolfannau garddio yn ei ddefnyddio’n
helaeth i blannu basgedi crog, a’r siopau blodau, i wneud torchau ac ati.  Yn wir, mae
llwythi mawr o figwyn yn cael eu hel yn achlysurol o goedwigoedd Menter Coedwigaeth,
dan reolaeth ei swyddogion cadwraeth lle mae hynny o les i dyfiant y coed a’r amgylchedd
yn gyffredinol.

Diolch am fy atgoffa am fenter ddifyr.  Mae’n sicr fod hanes llawer busnes bach diddorol
trwy Gymru yn prysur fynd i ddifancoll. Rwy’n ddyledus i sawl person lleol am y
wybodaeth.

Yn gywir

Maldwyn Thomas.
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Llys Helyg
Pelcomb
Hwlffordd 

7 Ionawr 2005

Annwyl Goronwy

Dyma fi unwaith eto yn dangos fy anwybodaeth i olygydd Y Naturiaethwr.  Mae’n
rhyfedd beth a welwn o Sadwrn i Sadwrn ar ein hymweliadau â chefn gwlad.  

Un o’r pethau sy wedi tynnu fy sylw fwy nag unwaith yw gweld boncyff neu gangen yn
rhannu’n ddwy, ac ar ôl peth tyfiant yn asio i fod yn un eto.  Sut mae egluro tyfiant fel
yma’n fotanegol / wyddonol? 

Mae’r goeden yn y llun yn tyfu ar gyn-ystad yr enwog Thomas Johnes (1748-1816),
Hafod Uchtyd, Cwmystwyth, Ceredigion.

Yn ôl pob tebyg roedd yn gyfrifol am blannu 3 miliwn o goed ar yr ystad.  Yn y llyfr am
hanes yr Hafod  – ‘Peacocks in Paradise’ gan Elizabeth Inglis-Jones (Gwasg Gomer) mae
yna gyfeiriad at Edward Llwyd:  

‘He (Sir John Seabright of Beechwood, Herefordshire) came to Hafod several times
and his magnificent present of 180 volumes of manuscripts which had lain for many
years in the library at Beechwood, was welcomed by Johnes with every expression of
gratitude and pleasure.They were part of the collections of Edward Llwyd, who had
been an eminent archaeologist and naturalist towards the end of the seventeenth
century.  Llwyd was said to be the illegitimate son of a Cardiganshire lady by a
dissolute Shropshire squire.’

Collwyd y cyfan yn y tân pan losgwyd y Plas ar y 12 Mawrth 1807.

Cofion gorau

John Lloyd Jones

Annwyl John

Dyma lun diddorol.  Pan ddigwydd damwain i goeden, megis
hollt yn y boncyff neu dyfiant cam oherwydd rhyw anaf, yna
gall y ddau ddarn asio â’i gilydd ar un amod, sef bod
CAMBIWN y ddau yn gorgyffwrdd.  Y cambiwm yw’r haen o
gelloedd byw rhwng y sylem a’r ffloem sy’n cynhyrchu
celloedd newydd ac yn galluogi’r goeden i dyfu mewn trwch.

Yn gywir iawn,

Goronwy Wynne

Llun: Ieuan Roberts
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• fod deg o ferlod mynydd Cymreig yn pori Cors Crymlyn ger Abertawe.  Mae’r gors yn
Warchodfa  Natur Genedlaethol, a bydd y merlod yn rheoli tyfiant y Gorsen
(Phragmites australis) sy’n bygwth tagu rhai o blanhigion eraill y warchodfa.

• fod Heddlu Gogledd Cymru wedi darbwyllo papur newydd lleol yng Nghonwy i beidio
â gollwng 1,000 o falŵns i’r awyr fel rhan o ddathliad canfed pen-blwydd y papur.
Gallai llawer o’r balŵns fod wedi glanio yn y môr a chael eu llyncu gan greaduriaid
megis crwbanod, a phrofi’n angheuol. 

• fod Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn awyddus i gasglu gwybodaeth am y Dylluan Wen.
Os gwelwch un yn fyw rhowch wybod am y lleoliad a’r dyddiad.  Os gwelwch aderyn
marw, peidiwch â’i gyffwrdd, ond unwaith eto rhowch ddisgrifiad o’r lleoliad.  Y llinell
ffôn yw 0845 130 6229.

• fod y Dyfrgwn yn dychwelyd i Afon Tywi yn Sir Gaerfyrddin.  Yn ystod y saithdegau
roedd pryder y byddai’r Dyfrgi’n diflannu’n llwyr o’r Tywi ond erbyn hyn credir bod
dalgylch yr afon yn cynnal oddeutu 20 pâr o’r creaduriaid arbennig hyn.

• fod un o degeirianau harddaf Cymru, y Caldrist Culddail (Cephalanthera longifolia)
Narrow-leaved Helleborine yn peri pryder i’r cadwraethwyr.  Ni fu’r planhigyn erioed yn
gyffredin, ond o’r dwsin o safleoedd lle y bu’n tyfu yng Nghymru dim ond mewn
pedwar y mae’n bodoli bellach, sef Aberdyfi, Arthog, Llanberis a Niwbwrch.  Mae
angen mwy o ymchwil i ddeall anghenion y planhigyn er mwyn gallu rheoli’r cynefin.

Wyddoch chi………?
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Llyfr Adar Iolo Williams- Cymru ac Ewrop
Gwasg Carreg Gwalch. 0-86381-907-9  £9.99

Clawr caled a siaced lwch

Llyfr poced bychan ydi hwn (tua 8” x 4”) gyda 272 o
dudalennau.  Mae pob tudalen yn cynnwys disgrifiad o un neu
ddwy rywogaeth. Mae’n addasiad Cymraeg o lyfr Hayman a
Hume.  Mae dros dri chwarter o bob tudalen yn lluniau lliw o’r
aderyn mewn gwahanol sefyllfaoedd a thymhorau. Mae nodyn
byr ger y rhan fwyaf o’r lluniau ac ar weddill y dudalen, o dan
y lluniau, mae paragraff o ddisgrifiad manwl mewn print mân.
Mae’r lluniau, er yn fychan, yn fanwl iawn.  Ar ben pob
tudalen mae enw’r aderyn yn Gymraeg a Saesneg, a
symbolau bychain sy’n nodi cynefin yr aderyn.  

Cyn mynd ymhellach, rhaid imi bwysleisio na fu gennyf
erioed ddiddordeb mewn mynd allan yn unswydd i wylio
adar.  Felly, dadansoddiad person hollol ddibrofiad yn y
maes yw’r hyn sydd yn dilyn.  Ond mae gen i lyfr adnabod
adar mewn Saesneg yn fy mag cefn bob amser a balch iawn oeddwn
o weld un o safon yn y Gymraeg ar gael o’r diwedd a fydd efallai yn cymryd ei le.

Er bod y lluniau’n fychan yn llyfr Iolo Williams maent yn dangos sawl gwedd i’r aderyn sydd
o gymorth mawr i’w adnabod. Mae’r llyfr yn cwmpasu adar Ewrop gyfan er na roddir
unrhyw syniad o’u dosbarthiad yn Ewrop, sydd yn lleihau ei ddefnyddioldeb. Ond y gwendid
mwyaf sy’n deillio o gynnwys holl adar Ewrop yw ei wneud yn llai hylaw i’w ddefnyddio yng
Nghymru. Piti na fyddid wedi amlygu’r disgrifiadau o adar nad ydynt i’w gweld yng
Nghymru (er enghraifft, enw’r aderyn mewn lliw arall) er mwyn medru eu hanwybyddu.

Gyda’r lluniau mor fanwl a chynhwysfawr, pam tybed y penderfynwyd rhoi disgrifiad
manwl o’r aderyn a’i blu o dan y lluniau?  Mae’r lluniau eu hunain yn ddisgrifiad digonol
ac nid oes angen y geiriau ac yn sicr nid lle i baragraffau hirion yw llyfr poced.  Gellid fod
wedi defnyddio’r lle oddi tan y lluniau i roi gwybodaeth amgenach – nodiadau byr am
nodweddion perthnasol eraill sy’n gymorth i adnabod yr aderyn yn y maes megis
ymddygiad a maint.  Mae’n anhygoel nad oes unrhyw gyfeiriad at fesuriadau aderyn yn y
llyfr o gwbl.  Ond doeth oedd hepgor disgrifiadau o gân yr aderyn.

Ar y cyfan mae’r iaith yn ystwyth a hawdd ei dilyn ond mae’r defnydd o briflythrennau
mewn enwau adar yn hen ffasiwn ac yn ramadegol ddiangen.  Mae ambell i beth amwys
megis dweud bod ‘adenydd crwn’ gan y gornchwiglen, ‘adain allanol’ gan y dylluan fawr ac
‘adenydd hytrach yn grwn’ gan y gwalch glas!  Mi fuaswn i’n dweud ‘blaen yr adain’ yn
hytrach na ‘pen yr adain’ hefyd. Cam gwag iawn oedd creu mynegai Saesneg – Cymraeg
yn unig.  Mae hyn yn dipyn o sarhad i’r rhai sy’n trin a thrafod adar yn y Gymraeg eisoes.
Ac os na wyddoch beth yw’r enw Saesneg, mae’n dipyn o dasg cael hyd i’r aderyn yn y
llyfr.  Bwlch mawr arall yn fy nhyb i yw nad oes enw Lladin yn y llyfr o gwbl.  Mae cryn
amrywiaeth o enwau Cymraeg a Saesneg i bob aderyn a mantais y Lladin yw ei fod yn enw
unigryw sydd yn ddefnyddiol os bydd unrhyw amheuaeth at ba aderyn y cyfeirir.

Adolygiadau
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Hawdd yw canfod beiau ac ar y cyfan mae’r llyfr yn gam ymlaen.  Nid yw’n glir yn y
cyflwyniad at ba gynulleidfa y cyfeiriwyd y llyfr gan yr awdur.  Tueddaf i gredu fod y
disgrifiadau a’r lluniau manwl yn fwy addas ar gyfer y sawl sydd â gwybodaeth adaregol
yn barod, a sbectol ddarllen!  Mae angen mwy o arweiniad ar gyfer yr anghyfarwydd, a
fframwaith sydd yn fwy hylaw.  O ganlyniad, mae gen i ofn na fydd o’n disodli’r un
Saesneg sydd gen i.

Llyr Gruffydd

Chwyn Joe Pye a Phincas Robin
Ysgrifau ar Ryfeddodau a Llên Gwerin Byd Natur

Bethan Wyn Jones

Gwasg Carreg Gwalch (Llyfrau Llafar Gwlad, 60) 2004

90 tudalen.  Clawr meddal.  8 tudalen o luniau lliw.

£5.50

Mae enw Bethan Wyn Jones yn adnabyddus i ddarllenwyr
yr Herald bob wythnos, a’i llais yn gyfarwydd i
wrandawyr Radio Cymru ar fore Sadwrn.  Ffrwyth y
cyfraniadau hyn ar fyd natur yw cynnwys y gyfrol hon.  

Mae pob ysgrif yn datgelu rhyw gyfrinach neu’i gilydd
am goed, adar, blodau, anifeiliaid a glan y môr.  

Merch o Fôn yw’r awdur, ac ers dyddiau ei phlentyndod y mae wedi crwydro’r ynys
yn sylwi ac yn gwrando, yn holi a rhyfeddu, ac mae wrth ei bodd yn rhannu’r holl
gyfrinachau efo ni.

Mae yma sôn am y Fwyalchen ac am Anemoni’r Môr, am Flodyn y Gwynt a’r
Ysgyfarnog, am y Môr Wenoliaid ar draeth Cemlyn, am y Draenog, y Cudyll Coch a’r
Gelynnen, a’r cyfan mewn iaith raenus, gartrefol yn llawn o idiomau bachog a
dywediadau cyfoethog o gefn gwlad.

Dyma enghraifft o’r arddull:

Mae’r gwrychoedd a’r cloddiau’n drwm lwythog y dyddiau yma – eirin moch yn
gawodydd coch dros frigau’r ddraenen wen, a’r eirin perthi’n gnwd glas/ddu ar y
ddraenen ddu……….. Mae’r ysgawen yn goferu ei ffrwyth tywyll uwchben y 
cloddiau – ac yng nghanol popeth mae yna ambell i fwa gwych o’r mwcog.

Dau air o feirniadaeth – neu o leiaf o fynegi barn bersonol.  Yn gyntaf, tybed a oes
gormod o bwyslais ar eiriau tafodieithol yma ac acw?  A yw Cymry Sir Benfro a
Morgannwg (er enghraifft) yn ddiogel eu barn am ystyr ‘honco’, ‘mwcog’, ‘rwdlan’,
‘hegar’ a ‘mochel’?  Efallai eu bod nhw, cofiwch!

Yn ail, nid wyf yn fodlon ar safon y lluniau.  Mae rhai, megis Clychau’r Gog a’r Fantell
Goch yn ddigon derbyniol, ond nid yw’r safon yn gyson.

Mae’r gyfres hon o Lyfrau Llafar Gwlad gan Wasg Carreg Gwalch yn llwyddiannus iawn,
a dyma gyfrol werthfawr arall i’r casgliad.

O ia – beth medde chi ydi ‘Chwyn Joe Pye’? – wel prynwch, darllenwch a mwynhewch!

G.W.
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Adolygiad
Cyfres o ALLWEDDAU ar gyfer
adnabod ac enwi gwahanol blanhigion
a chreaduriaid.

Paratowyd a chyhoeddwyd gan y
Cyngor Astudiaethau Maes (Field
Studies Council) a chyfieithwyd i’r
Gymraeg mewn cydweithrediad â’r
Cyngor Cefn Gwlad. 

Allwedd i Blanhigion Cyffredin Coetiroedd

Allwedd i Goed Cyffredin

Allwedd i Infertebrata y pridd ac ysbwriel dail – trychfilod y goedwig

Allwedd i Infertebrata Dŵr Croyw  

Allwedd i anifeiliaid a phlanhigion sy’n gyffredin ar lan y môr – bywyd y traeth
creigiog.

Cyhoeddwyd 2004.  Pris £2.50 yr un

Mae’r Cyngor Astudiaethau Maes (FSC) wedi arloesi ym myd addysg ers blynyddoedd ac
y mae miloedd lawer o blant ac oedolion wedi elwa o dreulio wythnos yn un o’u
canolfannau.

Cynigir cyrsiau ar bob math o bynciau, ond ar fyd natur y mae’r pwyslais pennaf, a
rhoddir pwyslais mawr ar ddysgu sut i adnabod y gwahanol rywogaethau.

Ffrwyth blynyddoedd o brofiad yw’r gyfres hon o ‘allweddau’ neu ‘lwybrau’ sy’n arwain at
enwau’r creaduriaid a’r planhigion.

Mae pob allwedd ar ffurf taflen gref o 8 tudalen (neu fwy) ar gerdyn trwchus.  Ar un ochr
mae llwybr ar ffurf nifer o gwestiynau sy’n eich tywys (gobeithio!) at lun lliw o’r creadur
neu’r planhigyn.  Ar yr ochr arall y mae toreth o wybodaeth ecolegol am y cynefin dan
sylw, neu syniadau am waith maes perthnasol.

Rwyf wedi rhoi cynnig ar ddilyn y ‘llwybrau’ ym mhob un o’r taflenni, ac wedi cyrraedd
yn ddiogel i’r hafan gywir rhyw naw gwaith o bob deg!

Mae’r cyfieithiadau Cymraeg ar y cyfan yn dderbyniol er bod rhai enwau od megis
‘Pilcoes y Ddinas’ yn hytrach na Planwydden Llundain am ‘London Plane’.  Hefyd, onid
gwell yw Helygen Ddeilgron yn hytrach na Helygen Grynddail?  Ond manion yw’r rhain
mewn cyhoeddiadau defnyddiol, hwylus a lliwgar.  

Mentrwch anfon am un neu ddau.  Dyma’r cyfeiriad:

Field Studies Council
Publications
Preston Montford
Shrewsbury
SY4 1HW

Diolch i Rob Davies, Llundain am ddwyn y gyfres i’m sylw.
G.W.
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Y Wiwer Goch
Tom Tew a Niall Benvie

Addasiad Bethan Wyn Jones

Gwasg Carreg Gwalch 2005

22 cm x 25 cm

48 tudalen, lluniau lliw 

£5.95

Mae hwn yn llyfr deniadol, gyda lluniau lliw drwyddo, ond mae’n fwy na ‘llyfr bwrdd
coffi’.  Yn Saesneg y sgrifennwyd y llyfr gwreiddiol, ond y mae yma fwy na chyfieithiad
llythrennol gan fod Bethan Wyn Jones yn rhoi blas Cymreig i’r testun mewn iaith ystwyth,
naturiol.

Cyflwynir hanes y Wiwer Goch, sydd, hyd heddiw y wiwer fwyaf niferus ar draws y byd.
Fe’i ceir o Bortiwgal yn y gorllewin i Japan yn y dwyrain.  

Ceir penodau ar ddosbarthiad a niferoedd y wiwer yn Ynysoedd Prydain, ei dosraniad fel
un o’r cnofilod (rodents), ei phatrwm bywyd yn y gwyllt a’i dull o epilio.  Trafodir bwyd y
wiwer ar wahanol adegau o’r flwyddyn a phwysleisir (yn wahanol i’r hen goel) nad yw’n
cysgu dros y gaeaf.

Gwyddom i gyd fod y Wiwer Goch yn brin a’r Wiwer Lwyd ar gynnydd.  Bellach, dim
ond mewn tair ardal yng Nghymru y ceir y Goch, ac un o’r rhain yw Ynys Môn – cartref
yr awdur.  Yno, mae cynllun ar droed i ddifa’r Wiwer Lwyd ac i hyrwyddo’r Goch, ac y
mae’r canlyniadau hyd yma yn galonogol.

Dyma lyfr deniadol wedi ei argraffu ar bapur da sy’n gwneud cyfiawnder â’r lluniau
gwych sy’n britho pob tudalen.

G.W.
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Awdur yr erthygl am Fferm Denmarc o dan y pennawd Adfer Glaswelltiroedd yn y
Naturiaethwr, Rhif 15, tudalen 26, oedd Richard Williams, ecolegydd yr ymddiriedolaeth,
nid Ieuan Roberts.

Diolchwn i Richard am yr erthygl ac i Ieuan am drefnu i’w chyhoeddi.

Ymddiheurwn i’r ddau am y camgymeriad. 

Cywiriad
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Cwmni Bysiau
Llew Jones

Gwasanaeth bws addas ar gyfer:
• Teithiau Dyddiol

• Partïon Nos
• Priodasau

• Teithiau Ysgolion
• Chwaraeon

• Gwyliau a Phenwythnosau

Yng Nghymru, Lloegr neu Ewrop 
Ffoniwch i drafod eich anghenion

01492 460320
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CYMDEITHAS EDWARD LLWYD

Dosberthir yn rhad i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd
Pris i’r cyhoedd £2.50

Cyhoeddir Y Naturiaethwr yn rhannol trwy gymhorthdal
gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru Y Naturiaethwr

Cyfres 2             Rhif 16             Gorffennaf 2005
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