
Beth am roi cynnig ar dipyn o waith ymchwil er mwyn darganfod pa mor iach yw’ch 
gweirglodd chi? Mae gweirgloddiau iach yn llawn bywyd gwyllt. Gall planhigion  
gwahanol roi cliwiau i chi ynglŷn â chyflwr eich gweirglodd.  
Gallwch chi wedyn benderfynu a yw eich gweirglodd chi mewn cyflwr  
gwael, cyflwr da neu gyflwr da iawn ar gyfer bywyd gwyllt. Yr adeg  
orau o’r flwyddyn i wneud yr ymchwil yw rhwng misoedd Mai a Medi.
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Pa mor iach yw eich gweirglodd chi?
TAFLEN WEITHGAREDD

GWEITHGAREDD 1

Defnyddiwch y  Daflen Adnabod  ar gyfer  
pob gweithgaredd a gwnewch gofnod o’r 

darganfyddiadau ar gefn y daflen weithgaredd hon.

Pam fod hyn yn bwysig? Mae pori caeau mewn ffyrdd traddodiadol yn rhoi cyfle 
i blanhigion gwyllt flodeuo, a throi ein glaswelltiroedd i fod yn lleoedd lliwgar ac 
arbennig iawn. Fel arfer bydd da byw yn cael pori unwaith bydd hadau blodau gwyllt 
wedi ffurfio’n llawn a disgyn i’r ddaear. Mae hyn yn digwydd yn hwyr yn yr haf. Bydd 
yr anifeiliaid wedyn yn cael eu gollwng i’r caeau i bori’r gwair. Mae hyn yn bwysig er 
mwyn atal y gwair rhag tyfu’n rhy gryf a chau allan yr holl flodau gwyllt eraill.

Sawl patshyn o ddanadl poethion (dinad) ac ysgall sydd yn y cae?
Edrychwch o gwmpas y weirglodd. Penderfynwch  
sawl patshyn gwahanol o ddanadl poethion  
ac ysgall sy’n bresennol a dewiswch y categori  
sy’n disgrifio’ch gweirglodd orau.

Edrychwch o’ch cwmpas. Oes yma dystiolaeth fod anifeiliaid 
fferm yn bresennol? Chwiliwch am:
Edrychwch o’ch cwmpas. Oes yna dystiolaeth fod anifeiliaid  
fferm yn bresennol? Nodwch pa rai ar y dudalen gefn.

  
Arwydd yn dweud wrth bobl i gymryd gofal/cadw cŵn  
ar dennyn gan fod anifeiliaid (da byw) weithiau’n pori  
yn y cae.

  
Ffens i atal anifeiliaid/da byw rhag crwydro (gall hwn  
fod yn netin weiar ar waelod ffens i atal defaid rhag  
dianc, neu efallai’n wrych sy’n drwchus wrth y bôn  
fel na all anifeiliaid dorri drwyddo).

 
Gwlân defaid yn sownd wrth wrych neu ffens

  
Dom da neu faw defaid

Cofnodwch eich tystiolaeth ar y dudalen gefn

GWEITHGAREDD 2

Pam fod hyn yn bwysig? Mae danadl poethion ac ysgall 
yn arwydd bod y pridd yn llawn maethion fel nitrogen a 
ffosfforws. Pan fydd pridd yn llawn maethion gall planhigion 
cryf, fel danadl poethion, drechu llawer o blanhigion gwyllt 
wrth gystadlu am le i dyfu. Mae llai o faethion pridd yn well 
ar gyfer planhigion y weirglodd.
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?



Maswellt penwyn

Dail meillion

GWEITHGAREDD 3

GWEITHGAREDD 5

GWEITHGAREDD 4

Deilen  
ytbysen

Sawl math gwahanol o ddeilen gallwch chi weld  
ar hyd stribed tair medr?
‘Dyw gweirgloddiau ddim bob amser yn cynnwys blodau prin iawn, ond  
maen nhw’n bwysig am eu bod nhw’n gartref i amrywiaeth dda o blanhigion  
gwyllt. Os ydych chi wedi darganfod llawer o siapiau dail gwahanol gallwch  
fod yn siwr bod cyfoeth o fywyd gwyllt yn y cae, a bod y blodau  
gwyllt lliwgar yn llwyddo dal eu tir yn erbyn planhigion cryfach fel  
danadl poethion (dinad), ysgall a rhai mathau o laswellt.

Pa weiriau sy’n tyfu yn eich gweirglodd?  
Chwiliwch am berwellt y gwanwyn,  
maswellt penwyn a rhygwellt.
Gweiriau sy’n creu strwythur mewn gweirglodd. Mae gweiriau hefyd yn fwyd  
i lawer o ieir bach yr haf sy’n byw mewn gweirgloddiau. I rai mathau o ieir  
bach yr haf, fel y gweirlöyn cleisiog mae’n bwysig cael, sawl math gwahanol 
o weiriau brodorol yn tyfu o fewn yr un ardal gan fod y lindys yn bwydo ar 
wahanol rai yn ystod cyfnodau gwahanol  
o’u bywydau. Mae gweirlöynnod y ddôl  
a’r gwibwyr hefyd yn ddibynnol ar  
weiriau gwahanol. 

Gallwch chi ddod o hyd i rygwellt?
Gall rhygwellt fod yn arwydd bod y cae wedi cael ei wella – hynny  
yw, wedi cael ei aredig a’i blannu gyda hadau rhygwellt ac efallai  
meillion hefyd, er mwyn tyfu cnwd da o borthiant ar gyfer  
anifeiliaid fferm.

Pan fydd hyn yn digwydd bydd gwrtaith yn aml yn cael ei chwalu‘n rheolaidd  
dros y tir. Mae hyn yn golygu bod lefel y maeth yn y pridd yn cynyddu dros amser.  
Mae hyn o fantais i’r gweiriau bras sydd wedyn yn tagu’r blodau gwyllt gwannach.

Gweirlöyn y ddôl

Rhygwellt

A wyddoch chi? Mae rhai gweiriau, 
fel y maswellt penwyn a pherwellt y 
gwanwyn, y tyfu mewn glaswelltiroedd a 
gweirgloddiau sydd wedi cael eu rheoli’n 
draddodiadol. Perwellt y gwanwyn sy’n 
rhoi’r arogl melys i wair ar ôl ei gynaeafu.

?



Gallwch chi ddod o hyd i’r gribell felen yn eich 
gweirglodd? Yr adeg orau i chwilio am y planhigion  
hwn yw rhwng Mai a Gorffennaf.
Mae’r gribell felen yn blanhigyn pwysig mewn gweirgloddiau. Mae’n 
blanhigyn parasitig. Mae hyn yn golygu ei fod yn bachu yng ngwreiddiau 
glaswellt  ac yn sugno’r maeth allan ohonyn nhw. Mae hyn yn gwanhau’r 
gwair fel na all dyfu mor gryf a chystadleuol. Ac oherwydd  
hyn bydd blodau gwyllt eraill yn llwyddo tyfu.

Gallwch chi ddod o hyd i’r blodau gwyllt hyn yn  
eich gweirglodd?
Gwyn a Melyn: Coch a phinc:

Pysen-y-ceirw Tegeirian

Blodyn ymenyn Clafrllys y maes

Ytbysen y ddôl Y bengaled

Llygad-llo mawr Meillion coch

Ffacbysen y berth Y feddyges las

Pa mor iach yw’ch gweirglodd chi? Cyfrwch eich sgôr ar y dudalen 
gefn a darllenwch ymhellach i ddysgu beth yw ystyr y sgôr.

Da iawn – bydd sgôr o 20 neu fwy yn golygu bod eich gweirglodd  
mewn cyflwr da iawn

Da – bydd sgôr o 10-20 yn golygu bod eich gweirglodd mewn  
cyflwr gweddol, ond gallai fod yn well pe bai’n cael ei reoli’n wahanol

Gwael – gall sgôr o minws 3- 10 olygu nad yw’ch gweirglodd  
mewn cyflwr iach. Mae’n debyg ei  bod wedi cael ei gwella  
rywbryd yn y gorffennol (er enghraifft, efallai bod gwrtaith  
wedi cael ei chwalu ar y cae, neu efallai bod y tir wedi cael ei aredig).

Y gribell felen
GWEITHGAREDD 6

GWEITHGAREDD 7

Beth yw’ch sgôr?

A wyddoch chi? Mae gwahanol fathau o wenyn yn casglu neithdar 
a phaill o wahanol flodau. Felly mae’n beth da i wenyn os oes yna 
amrywiaeth dda o flodau mewn ardal. Mae blodau sy’n perthyn i 
deulu’r pys, fel ffacbysen y berth a meillion coch, yn cynhyrchu paill 
sy’n llawn protin. Mae hwn yn rhoi maeth gwerthfawr i’r gwenyn.

?

Deilen  
ytbysen



‘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

CERDYN COFNODI – Pa mor iach yw eich gweirglodd chi?
 
Chwiliwch am….  Sgôr Fy sgôr i
1.  Patshys o ddanadl  
poethion (neu ddinad) Dim o gwbl 4

  Dim llawer  3

  Patshys tenau ar hyd a lled y weirglodd 2

  Llawer o batshys mawr o ddanadl poethion 0 

2. Arwyddion bod y  
cae yn cael ei bori Arwydd yn rhybuddio pobl i fod yn ofalus/cadw cŵn ar dennyn  1 
  gan fod anifeiliaid (da byw) weithiau’n pori’r cae.

  Ffens i atal anifeiliaid/da byw rhag crwydro (gall hwn fod yn netin  
  weiar ar waelod ffens i atal defaid rhag dianc, neu efallai’n wrych  
  sy’n drwchus wrth y bôn fel na all anifeiliaid dorri drwyddo).

  Gwlân defaid yn sownd wrth wrych neu ffens 1

  Dom da neu faw defaid 1

3. Math o ddeilen 1-3 gwahanol fath o siâp dail 0

  4-6 gwahanol fath o siâp dail 2

  7-10 gwahanol fath o siâp dail 3

  11+ gwahanol fath o siâp dail 5

4. a 5 Gweiriau Maswellt penwyn 1

  Perwellt y gwanwyn 2

  Rhygwellt Minws 5

6. Cribell felen  
yn bresennol Dim o gwbl 0

  Ambell un 2

  Yn tyfu ar hyd a lled y weirglodd 4

7. Blodau gwyllt –  
sawl un o’r blodau  
hyn welsoch chi? 
  Pysen-y-ceirw 1 

  Blodyn ymenyn 1 

  Ytbysen y ddôl 2

  Llygad-llo mawr 2 

  Ffacbysen y berth 2

  Tegeirian 3 

  Clafrllys y maes 2 

  Y bengaled 2 

  Meillion coch 1

  Y feddyges las 1

  Cyfanswm sgôr ar gyfer eich gweirglodd 
                                                  (edrychwch ar ochr arall y dudalen er mwyn deall beth yw ystyr y sgôr)

Nawr nodwch eich sgôr 

ar ein gweirglodd rithiol 

ac fe gewch gymharu 

eich gweirglodd chi gyda 

gweirgloddiau eraill 

yn y DU. Ewch i www.

wildaboutplants.or.uk/

magnificent meadows




