
GORFFENNHAF-MEDI 2022

Mae gan Sir Gaerfyrddin gyfoeth o fywyd gwyllt. Mae'r 'Nodiadau 

Natur' hyn yn nodi rhai o'r uchafbwyntiau er mwyn ein hannog ni i 

gyd i fwrw golwg fanylach o'n hamgylch ni – mae hyd yn oed y 

pethau mwyaf cyffredin yn arbennig. Ydych chi wedi gweld rhywbeth 

diddorol? Beth am anfon llun atom? 

I gael rhagor o wybodaeth am natur yn y sir, 

darllenwch ein Cynllun Adfer Natur:

sirgar.llyw.cymru/bioamrywiaeth

Anfonwch eich lluniau at: Biodiversity@sirgar.gov.uk
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Cacynen gynefinol 
Credid bod y Gacynen gynefinol (Bombus ruderatus) 

wedi diflannu i raddau helaeth o Gymru, wedi colledion 

sylweddol trwy gydol yr 20fed ganrif. Mae'r gacynen 

fawr hon yn ddibynnol iawn ar gynefin mawr, agored, 

cyforiog o flodau, ac felly mae colli dolydd gwair 

traddodiadol dros yr 80 mlynedd diwethaf wedi cael 

effaith wael arni. Roedd y cofnod olaf yn Sir 

Gaerfyrddin yn 1973 ger Rhandir-mwyn. Ym Mehefin 

2022, clustnododd staff yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth 

Cacwn nifer o gacwn cynefinol mewn ardaloedd 

ucheldirol yn ardal Brechfa a ger Rhandir-mwyn. Mae'n 

debygol bod y cacwn hyn wedi bod yn yr ardaloedd 

hyn ers cryn amser, lle mae dolydd gwair ar 

dyddynnod lleol ac arferion ffermio dwyster isel wedi 

eu cynnal. Fodd bynnag, gan eu bod yn anodd i'w 

hadnabod maent wedi cael eu tangofnodi.

Pori er lles cadwraeth
Mae'r gwartheg Dexter hynod hyn yn gymorth mawr o ran cadw cynefin 

rhostir ger Cross Hands. Dyma gynefin glöyn byw britheg y gors 

(Euphydryas aurinia) ac yn Cross Hands a'r cyffiniau mae un o'r 

poblogaethau cryf diwethaf sydd ar ôl ym Mhrydain.Wedi cyrraedd ei lawn 

dwf, mae'r glöyn byw i'w weld yn hedfan ym misoedd Mai a Mehefin, wrth 

iddo ddodwy wyau ar ddail y planhigyn Tamaid y Cythraul. Mae'r wyau'n 

deor ar ddiwedd yr haf ac mae'r lindys yn dod ynghyd i ffurfio 'gweoedd 

larfaol', a gellir gweld y rhain ym mis Awst a Medi (insert). Mae'r lindys yn 

gaeafgysgu ac yn ymddangos eto ym mis Chwefror.

Mae goroesiad glöyn byw britheg y gors yn y tymor hir yn dibynnu ar bori. 

Mae pori priodol, yn ddelfrydol gan wartheg, yn creu'r cynefinoedd brith 

perffaith o laswelltir twmpathog ar gyfer gweoedd larfaol cysgodol, ac yn 

annog twf y planhigyn hwn maent yn bwydo arno.

Darganfyddwch fwy: Prosiect Caeau'r Mynydd Mawr

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/planning/biodiversity/marsh-fritillary-project/#.Yw4qKNPTWUk
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Caldrist y gors
Mae caldrist y gors (Epipactis palustris), yn 

tyfu mewn gwlyptiroedd. Mae ganddi hyd 

at 20 o flodau gwyn a phinc yn ystod 

Gorffennaf ac Awst. Caiff caldrist y gors ei 

pheillio gan amryw o drychfilod, o wenyn i 

forgrug. Gall hunanbeillio ddigwydd hefyd. 

Er yn helaeth mewn mannau, mae 

niferoedd Caldrist y gors yn dirywio gan 

fod ei chynefin yn cael ei golli. Ar y safle 

hwn yn Llanelli, gobeithio bydd rheoli 

prysgwydd dros y gaeaf yn gwneud 

ardaloedd yn fwy agored, gan ganiatáu i 

Galdrist y gors wasgaru ar draws y gwlyptir

hwn.

Oestrwydden
Nid yw'r Oestrwydden (Carpinus betulus) yn 

gynhenid i Sir Gaerfyrddin ond fe'u ceir 

amlaf fel coed tirwedd neu wrychoedd 

addurnol. Mae dail yr oestrwydden o siâp 

tebyg i ddail ffawydd, yn rhychiog iawn, a 

chydag ymylon miniog. Maen nhw'n dod yn 

lliw euraidd yn yr hydref ac mae'r rhan 

fwyaf yn aros ymlaen drwy'r gaeaf. Mae'r 

oestrwydden yn gydryw, sy'n golygu deuir 

o hyd i genawon coed gwryw a benyw ar yr 

un goeden. Ar ôl cael eu peillio gan y 

gwynt, mae'r cenawon benywaidd yn 

datblygu'n ffrwythau papuraidd ag adenydd 

gwyrdd, a elwir yn allweddau Mair, gan 

ddarparu bwyd i adar a mamaliaid bach.

Gwyfynod bwrned
Ceir gwyfynod bwrned pum a chwe 

smotyn yn Sir Gaerfyrddin. Yma mae'r 

bwrned pum smotyn (Zygaena trifolii) 

sy'n hedfan yn y dydd wedi cael ei weld 

yn paru ar odrwyth tal (Melilotus

altissimus) ar yr arfordir. Gyda'i adenydd 

du tywyll hyfryd a smotiau coch sy'n dal 

y llygad, mae ei liwiad yn atal 

ysglyfaethwyr fel adar, oherwydd ei fod 

yn eu rhybuddio bod y gwyfyn yn 

wenwynig. Maent yn chwileru mewn 

cocynau tryloyw, sydd hefyd wedi'u 

troelli a'u lleoli ar goesynnau planhigion 

sy'n hawdd eu hadnabod.
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Gwenyn sêr y derw - cyrens a sêr bach
Un fach ag enw hir yw gwenynen seren y derw gyffredin -

Neuropterus quercusbaccarum, sydd â chylch bywyd 

rhyfeddol o gymhleth ac sy'n cynhyrchu dau fath o farblis 

coed ar ddail derw. Yma mae'r marblis coed serennog ar 

ochr isaf deilen dderwen wedi'u dodwy gan y wenynen, a 

ddaeth i'r golwg ym Mehefin o farblen cyransen fechan. 

Ar ôl paru maent yn dodwy wyau yn y ddeilen, sy'n 

ffurfio'r marblis coed serennog pan maent yn deor. Mae'r 

rhain yn disgyn i'r llawr yn yr hydref. Mae'r larfa'n parhau i 

ddatblygu yn y seren wedi iddi ddisgyn ac yn ymddangos 

fel oedolion ym mis Ebrill. Nid oes angen i'r genhedlaeth 

hon baru ac maent yn dodwy eu hwyau ar ddail y 

dderwen a'r cenawon, a thrwy hynny greu'r genhedlaeth 

nesaf o farblis cyrens. 

Micro-wyfynod
Mae mwy o rywogaethau o ficro-wyfynod ym Mhrydain ac Iwerddon na'r 

gwyfynod mwy (macro).  Mae tua 1850 o rywogaethau o ficro-wyfynod 

wedi'u cofnodi yn y DU. Mae gan lawer ohonynt adenydd sy'n mesur llai 

nag 20 milimetr ac maent yn anodd eu hadnabod. Fodd bynnag, dim ond 

i ddrysu pethau, mae rhai micro-wyfynod yn eithaf mawr mewn 

gwirionedd, tra bo rhai macro-wyfynod yn gallu bod yn fach. 

Mae'r categori micro-wyfynod yn cynnwys yr holl rywogaethau a 

ddatblygodd yn gynnar - o tua 250 i 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl. 

(Y 'macro-wyfynod' mwy cyfarwydd yw'r gwyfynod a esblygodd yn fwy 

diweddar - o tua 125 miliwn o flynyddoedd yn ôl - wrth i blanhigion 

blodeuol esblygu hefyd.) Mae maint bychan y trychfilod hyn yn caniatáu 

iddynt ddefnyddio ystod llawer ehangach o gynefinoedd - o gopaon 

mynyddoedd i lannau'r môr.

Ewch i Flog Gwyfynod Sir Gaerfyrddin yn: 

https://carmarthenshiremoths.blogspot.com/
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Llwydni llysnafeddog
Ystyrid llwydni llysnafeddog ar un adeg yn 

ffwng ond fe'u rhoddir bellach mewn categori 

cwbl wahanol. Maent yn dechrau bywyd fel 

organebau bach tebyg i ameba sy'n hela 

bacteria i'w fwyta. Maent yn paru i gynhyrchu 

plasmodia (Talp aml-gnewyll o 

brotoplasm noeth) sy'n gallu tyfu'n fawr ar 

ficro-organebau. Gall y masau seimllyd hyn 

symud fel ameba anferth. Pan fydd bwyd yn 

dechrau prinhau, mae'r plasmodiwm yn symud 

i'r wyneb ac yn cynhyrchu cyrff ffrwytho 

(strwythurau tebyg i ffyngau). Mae'r plasmodia'n

cynhyrchu sborau sy'n deor i amebas i 

ddechrau'r cylch bywyd eto. 

Gwrychoedd
Mae gwrychoedd o bwysigrwydd mawr i fywyd gwyllt mewn tirwedd sy'n cael ei 

ffermio. Mae gwrychoedd yn ffynhonnell fwyd, yn gysgodfan, ac yn goridor diogel i 

symud o amgylch y dirwedd. Mae o leiaf 30 rhywogaeth o adar yn nythu mewn 

gwrychoedd, gyda gwahanol rywogaethau'n ffafrio gwahanol fathau o wrychoedd a 

hyd yn oed uchder gwahanol o fewn yr un gwrych. Mae ystlumod yn defnyddio 

gwrychoedd fel canllawiau i ddweud y ffordd wrth hela ac yn defnyddio coed mewn 

gwrychoedd i glwydo o bosibl. Yn ogystal, cofnodwyd bod dros 1500 o 

rywogaethau o drychfilod yn defnyddio gwrychoedd.

Yn ogystal â bod o fudd i fywyd gwyllt, gall gwrychoedd hefyd gynyddu 

cynhyrchiant fferm. Mae astudiaethau newydd yn dod i'r amlwg sy'n disgrifio 

manteision gwrychoedd fel ffynhonnell i drychfilod rheibus a all hyd yn oed ddileu'r 

angen am ddefnyddio plaladdwyr ar gnydau. Hefyd mae gwrychoedd yn cynnal 

trychfilod sy'n peillio. Mae gwrychoedd yn rhwystr i'r gwynt, gan gysgodi cnydau a 

da byw ac atal erydiad pridd. Mae gwrych gwerthfawr yn cynnwys 10-15 

rhywogaeth o brysgwydd ac yn 4-5m o led, gyda phlanhigion ar waelod y gwrych.

O wefan PONT.

https://www.rspb.org.uk/our-work/conservation/conservation-and-sustainability/advice/conservation-land-management-advice/farm-hedges/the-value-of-hedgerows-for-wildlife
http://www.hedgelink.org.uk/cms/cms_content/files/17_bats_%26_hedges_leaflet.pdf
https://www.buglife.org.uk/advice-and-publications/advice-on-managing-bap-habitats/ancient-and-species-rich-hedgerows
https://www.beyondpesticides.org/assets/media/documents/infoservices/pesticidesandyou/documents/HedgerowsFall2014.pdf
https://www.pontcymru.org/nature-friendly-farming-series-hedgerows/
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Iâr fach felen 
Mae'r iâr fach felen (Colias croceus) yn un o'r 

gloÿnnod byw Ewropeaidd gwirioneddol fudol ac yn 

ymwelydd rheolaidd â Sir Gaerfyrddin o Fôr y 

Canoldir a Gogledd Affrica. Mae'r niferoedd yn 

amrywio ac mewn rhai blynyddoedd mae'r niferoedd 

sy'n ymweld ac yn bridio yn eithriadol. Mae eu larfa'n 

bwydo ar blanhigion sy'n fwyd fel meillion felly maent 

i'w canfod dros ardal eithaf eang. Fel arfer, maent yn 

cyrraedd ddiwedd yr haf.

Cnau cyll
Mae'r goeden gyll (Corylus avellana) yn goeden bwysig mewn coetiroedd 

ac mae'n gyffredin mewn gwrychoedd. Mae ei chnau i gyd yn cael eu dal 

mewn gwain ddeiliog. Mae'r goeden gyll wedi bod yn gysylltiedig â'r 

pathew ers amser maith (fe'i gelwir hefyd yn bathew'r goeden gyll). Nid 

yn unig mae cnau cyll yn cael eu bwyta gan bathewod i dewhau cyn 

gaeafgysgu, ond yn y gwanwyn mae llawer o lindys ymysg y dail, ac 

mae'r pathew'n bwyta'r rheiny hefyd. Dyma'r amser i chwilio am 

arwyddion o bathewod drwy chwilio am gnau cyll sydd wedi'u cnoi.

Mae cyfrifiadau paill yn datgelu mai'r goeden gyll oedd y gyntaf o'r coed 

collddail i sefydlu ei hun ac yna dod yn doreithiog ar ôl i'r iâ gilio ar 

ddiwedd yr Oes Iâ ddiwethaf. Mae bodau dynol wedi bod yn bwyta cnau 

cyll ers amseroedd cynhanesyddol, a'r gred gan rai yw ei bod yn debygol 

iddynt fod yn rhan o brif ddeiet pobl.

https://ptes.org/campaigns/dormice/surveying-and-monitoring-hazel-dormice/dormouse-nut-hunt/
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Rhostir yr ucheldir
Mae diwedd yr haf yn amser da i ymweld â'n 

hucheldir. Yn aml maent yn cael eu gweld fel mannau 

gwyntog a llwm, ond bellach mae'r rhostiroedd hyn 

yn lliwgar. Mae Mynydd Du a Mynydd Llanllwni yn 

ddau le i ymweld â nhw.  Gall ardaloedd fod yn wlyb 

a sych dan draed ac felly mae ganddynt wahanol 

fathau o lystyfiant sy'n ffurfio brithwaith cymhleth o 

gynefinoedd. Edrychwch yn fanylach - nodweddir 

rhostir sych gan rywogaethau megis grug (Calluna

vulgaris), grug clochog (Erica cinerea) a llus 

(Vaccinium myrtillus) – byddant yn llawn trychfilod 

sy'n dwlu ar neithdar. Mae rhostir gwlyb yn gyforiog o 

grug, grug y mêl (Erica tetralix), a glaswelltau

ucheldirol, ochr yn ochr â charpedi o fwsoglau (yn 

arbennig y rhywogaethau migwyn sy'n ffurfio 

mawnogydd). Mae gan rostir o ansawdd da glytiau o 

grug sydd ar wahanol gyfnodau yn eu tyfiant (h.y. yn 

strwythurol amrywiol). Yn Sir Gaerfyrddin, mae rhostir 

wedi cael ei golli ac wedi dirywio o ran ei ansawdd, 

yn bennaf o ganlyniad i bori trwm, llosgi a'i droi 

wedyn yn laswelltir, a choedwigo.
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Diwedd yr haf

Carmarthenshire Nature Partnership


