SUT I ADNABOD

Pa mor iach yw eich gweirglodd chi?
Defnyddiwch y cerdyn hwn er mwyn adnabod y planhigion sy’n tyfu yn eich
gweirglodd chi. Dyma ambell beth defnyddiol i gofio wrth i chi fwrw ati:
1. Edrychwch ar liw a siâp y blodyn. Faint o betalau sydd ganddo?
2. Beth yw maint a siâp y dail? Sut fath o ymyl sydd ar bob deilen?
Oes yna flew ar y dail?
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Danadl poethion (Dinad)

3. P
 a siâp sydd ar y coesyn? Oes ‘na flew arno? Sut mae’r dail wedi cael eu
trefnu o gylch y coesyn?
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GWEITHGAREDD 3

Dail llydan y ffordd

Mae dail siâp-cwch y
planhigyn hwn yn llyfn, ac
yn tyfu’n agos at y ddaear.
Mae’r blodyn yn codi’n
dal fel mast llong.

Siapiau dail y weirglodd
Mae siapiau dail yn
amrywio o blanhigyn i
blanhigyn. Craffwch ar
liwiau, siapiau a theimlad
gwahanol y dail yn
eich gweirglodd.

Deilen
ytbysen

Mae dail ytbysen
yn bluog – maen nhw’n
cynnwys llawer o
ddail bach.

Deilen llygad
-llo mawr
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Perwellt y gwanwyn

Gweiriau gweirglodd
Mae gweiriau fel Maswellt Penwyn yn
amlwg mewn glaswelltir a gweirgloddiau
sydd wedi cael eu rheoli’n draddodiadol.

- sbigynnau blodau gyda
dail weddol lydan. Arogl
pêr wrth fôn y blodyn.

Maswellt penwyn

- lliw llwyd/porffor sydd ar y
sbigynnau blodau ac mae rhai
ieir bach yr haf yn hoff o fwydo
arnyn nhw
Oeddech chi’n gwybod bod streipiau
coch, fel streips pyjamas, wrth fôn
y coesynnau? Mae hyn yn handi er
mwyn helpu adnabod y maswellt
penwyn!
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Rhygwellt

- mae rhygwellt yn arwydd
bod y caeau wedi cael eu
gwella a bod blodau gwyllt,
efallai, wedi diflannu
o achos hyn. Mae dail
rhygwellt yn fflat a gallan
nhw fod yn weddol hir
gyda sglein oddi tanodd.

Rhygwellt

Perwe
llt y g
wanw
yn
“Mae’r gair ‘porthiant’ yn cael ei
ddefnyddio am y cnwd o weiriau
a phlanhigion gwyllt sy’n cael ei
dorri mewn caeau a’i fwydo wedyn i
anifeiliaid fferm”.

Cribell felen
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– mae’r hadau’n rhuglo tu
mewn i’r codau melyn pan
fyddan nhw wedi aeddfedu.
Dail pwyntiog, danheddog.

Cribell felen

Mae planhigion y gribell felen i’w gweld, fel rheol, yn tyfu mewn
gweirgloddiau rhwng Mai a Gorffennaf. Gallan nhw fod yn arwydd bod
gweirglodd yn weddol iach oherwydd eu bod yn helpu planhigion eraill y
weirglodd i dyfu heb gael eu tagu gan blanhgion cryf fel dinad ac ysgall.

GWEITHGAREDD 7
Blodau’r weirglodd

Pysen-y-ceirw

Tybed a yw’r enw Cymraeg
yn cyfeirio at rhyw fath
o debygrwydd rhwng siâp
y blodyn a charn carw?
Mae’n blanhigyn cyffredin
mewn gweirgloddiau ac yn
ffynohnnell bwysig
o neithdar.

Blodyn ymenyn

Edrychwch ar y dail,
sydd â siâp fel cledr
llaw – maen nhw’n cael
eu galw’n ‘ddail palfaidd’.

Llygaidllo mawr

- arwydd da bod yr
haf wedi cyrraedd.
Mae’n nhw’n blodeuo
yng nghanol yr haf
fel arfer.

Ffacbysen y berth

Ytbysen y ddôl

- Mae tendriliau ffacbysen
y berth yn cyrlio a gafael o
gwmpas brigau a choesynnau
er mwyn helpu’r planhigyn i
ddringo. Gall ddringo dros
wrychoedd weithiau.

Wild flower illustrations reproduced with kind permission from Philip’s Guide to Wild Flowers of Britain and Northern Ireland, Bob Gibbons and Peter Brough, 2008

GWEITHGAREDD 7
Clafrllys y maes

- blodau mawr piws golau , eithaf
gwastad ac yn cynnwys llawer o
neithdar. A welwch chi’r brigerau
bychain yn arnofio uwchben y blodyn?

Tegeirian brych

- Chwiliwch am y dail smotiog.
Efallai bydd mathau eraill o
degeirianau’n tyfu yn eich
gweirglodd. Siâp tebyg sydd gan
ddail pob math o degeirian.
“ Dwi’n hoff iawn o ‘r
blodau porffor ar y
dudalen hon oherwydd
bod digon o neithdar
ynddyn nhw, a ‘dwi’n gallu
gweld y petalau’n glir.

Meillion coch

Y bengaled

- Nid yw dail y bengaled yn bigog, yn
wahanol i ysgall. Gall y bengaled dyfu’n
rhemp mewn gweirglodd sydd angen
mwy o waith cadwraeth. Mae ieir
bach yr haf a gwenyn yn dotio ar y
blodyn hwn. Mae pob blodyn yn fop
o betalau pinc uwchben pelen sy’n
ffurfio wrth y bôn.

Y feddyges las - Chwiliwch yn

agos at y pridd am y planhigion bach
hyn gyda’u blodau porffor tywyll. Mae’r
feddyges las yn aelod o deulu’r mintys.
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Mae gweirlöyn y
ddôl yn mwynhau
bwydo ar flodau’r
weirglodd fel
blodau ‘menyn
a chlafrllys
y maes.

‘Save Our Magnificent Meadows’ yw’r prosiect mwyaf yn y DU sy’n dod â phartneriaid
ynghyd i greu dyfodol gwell i fywyd gwyllt gweirgloddiau a glaswelltiroedd sy’n prysur
ddiflannu. Plantlife sy’n arwain y bartneriaeth, sy’n cynnwys 11 mudiad arall a Chronfa
Dreftadaeth y Loteri sy’n bennaf gyfrifol am ariannu’r prosiect.
www.magnificentmeadows.org.uk

www.wildaboutplants.org.uk

“Mae’r blodau yma mor
hardd, ond ceisiwch beidio
stompio arnyn nhw, na’u
pigo, wrth i chi edrych
arnyn nhw a’u mwynhau!”

