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GOLYGYDDOL 
A hithau wedi troi Hirddydd Haf mae y rhan fwya’ o’r adar wedi distewi erbyn hyn. 

Dim llawer o ganu tiriogaethol bellach, heblaw am y bora bach, a llawer o gywion o 
gwmpas. Roedd hyd at 3-5 o gogau yng Nghors y Llyn, Nebo eleni ond roeddent oll wedi 
distewi erbyn Mehefin y 10fed. Yr olaf a glywais i oedd ar y 19eg – un o’r gogledd ar ei ffordd 
i lawr mae’n debyg. 

Treiglo wna’r tymhorau a phob un yn dod a’i brofiadau a’i drysorau ei hun. Hoe fach i 
ni yn y Gymdeithas dros yr haf cyn ail-brofi gwefr y darganfod yng nghwmni’n gilydd; a’r 
cymdeithasu a’r paneidiau ym mis Hydref. Cadwch mewn cysylltiad drwy’r wefan. 
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Taith Pwllheli, Ionawr 26ain 

Daeth deg glew drwy’r glaw i gyfarfod cynta’r flwyddyn. Ymgynnull ym maes 
parcio Plas Heli - y ganolfan hwylio newydd ym Mhwllheli. ’Roedd hi braidd yn 
llwm o ran adar a’r llanw yn uchel iawn wrth inni ei hel hi am y traeth gerllaw. 
Roedd y cob cerrig yr ochr yma i’r sianel sy’n arwain at yr harbwr dan ddŵr ac 
felly dim o’r rhydyddion sy’n clwydo yma ar ben llanw arferol i’w gweld. Amryw-
iaeth dda o gregyn ar y traeth a’r môr yn llyfn iawn yma yng nghysgod y gwynt, yn 
wahanol i’r cesyg gwynion allan yn y bae. Rownd a ni hyd ymyl y sianel ac yn ôl at 
y ceir.  

Symud wedyn a pharcio ar ochr y ffordd gyferbyn a swyddfeydd Cyngor 
Dwyfor i gael tro bach rownd y tir 
newydd enillwyd o’r hen harbwr. 
Gwaddodion llaid a graean 
godwyd wrth ddyfnhau’r rhan o’r 
harbwr lle mae’r marina rwan 
oedd dan ein traed ac yn borfa a 
chlytiau o goed erbyn hyn. Amryw 
o gyfeillion cyfarwydd yn hedfan o 
gwmpas ac yn y gwrychoedd o 
gwmpas swyddfa Dwyfor: robin, 
titws, drudws, corhedydd, a chri 
gylfinir uwchben.  

Rhyngom ni a chychod y 
marina roedd 12 bwi coch yn Corhedydd y waun 
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marcio’r sianel a bilidowcar ar 10 ohonynt. Un bilidowcar efo clwt gwyn amlwg ar 
ei ystlys yn dangos bod yr hen hormonau bridio ’na yn dechrau llifo drwy ei 
wythiennau o.  

Dyma gysgodi dan goed pîn wrth i gawod gyrraedd, a chael golwg ar griw o 
chwiaid oedd yn cysgodi tu ôl i’r trwyn o’n blaenau – roedd 16 chwadan eithin, 
neu ladi ffowls fel y’u gelwir ym mro ’Stiniog yn ôl Dewi, a rheiny’n barau’n barod. 
Criw hefyd o 94 o chwiwellod, neu chwiws. Yn sydyn, glas y dorlan yn hedfan 
heibio ac fe gawsom i gyd olwg go dda arno. Yna pedwar pibydd coes-wyrdd yn 
hedfan i fyny’r sianel. Adar main efo crwmp gwyn bob un yn amlwg, ac yna 
gylfinir, oedd dipyn mwy a thewach – yn gymhariaeth wych o ran maint a siâp i 
gadarnhau mai pibyddion coes-wyrdd welson ni. 

Cinio yn y ceir a draw wedyn ar hyd llwybrau newydd Lôn Cob Bach (ew, mae 
nhw’n llwybrau braf iawn) i weld os oedd prysurdeb yn y nythfa grëyrod glas sydd 
ger Pont Solomon (a enwir ar ôl Solomon Andrews a ddatblygodd Bwllheli fel tref 

Chwiwellod a hwyaid yr eithin 
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glan môr). Y mae’r grëyrfa hon yn un bwysig dros ben a chofnod o’r adar yn ei 
defnyddio ers degawdau. (Gweler mwy o hanes y grëyrfa yn Llygad Barcud Haf 
2017). Nid oedd gweithgarwch nythu, ond yr oedd yr aderyn a welir uchod yn 
gwarchod y safle ac yn disgwyl ei gymar. 

Dychwelyd wedyn ar hyd y wal ar ymyl yr harbwr mewnol. Ryw 70 o 
gorhwyaid neu dilsiaid ar ddyfroedd cysgodol y rhan yma o’r harbwr a rhai 
ugeiniau o wylanod o sawl math – yn cynnwys un gwylan benddu benddu. Hwre! 
Roedd y pen du, fel y blodau llygad Ebrill ar ymyl y llwybr, yn datgan bod y 
gwanwyn ar ei ffordd yn rhywle. 

Roedd y paned, a chacen i rai, yn Taro Deg wedyn yn, wel, taro deg!  
Twm Elias 

Crëyr glas 
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Drudwen- tro ar fyd? 

Golygfa gyffredin tua chanol mis Mai chwarter canrif yn ôl oedd gweld heidiau 
o ddrudwy yn hedfan o gwmpas. Roedd sŵn yr adar yn nodweddiadol a’r sŵn yn 
anad dim arall oedd yn tynnu’r sylw at y ffenomenon yma. Adar ifanc oedd yr 
heidiau hyn, wedi gadael y nyth ac wedi ffurfio yn haid siwr o fod er mwyn 
diogelwch a’r gallu i ddod o hyd i  gyflenwad bwyd. Nid peth anghyffredin oedd 
cyfrif hyd at ddeugain o gywion mewn un haid gydag un neu ddau oedolyn yn eu 
mysg er mwyn cadw llygaid arnynt. 

Dros y blynyddoedd diwethaf aeth hon yn olygfa llawer prinnach. A dweud y 
gwir, roedd gweld nifer sylweddol o ddrudwy ar unrhyw adeg o’r flwyddyn yn 
olygfa brin oni bai eich bod yn ymweld â safle lle roeddynt yn clwydo yn y gaeaf. 
Bryd hynny mae hi’n bosibl gweld miloedd ohonynt yn dawnsio yn yr awyr cyn 
disgyn yn un haid i glwydo’r nos. 

Caed cryn bryder bod niferoedd drudwen wedi gostwng yn aruthrol dros 
gyfandir Ewrop. Adlewyrchu’r gostyngiad yma oedd y cofnodion roeddwn yn eu 
cadw yn yr ardd yng Nghlydach. Bûm yn cofnodi adar yn yr ardd ers 1989 gan 
gyfrannu i arolwg Ymddiriedolaeth Adareg Prydain (BTO) o 1995 ymlaen. Rhwng 
1989 a 1998 roeddwn yn cofnodi y ddrudwen yn rheolaidd yn yr ardd trwy gydol y 
flwyddyn. Yna o 1998 gostyngodd y niferoedd ac amlder yr ymweliadau. O 1998 
ymlaen cofnod prin oedd drudwen yn yr ardd ar ôl mis Chwefror. Roeddwn yn ei 
chofnodi yn rheolaidd yn yr hydref a’r gaeaf, yn enwedig yn ystod tywydd garw. Y 
tebygolrwydd yw mai adar ymfudol o’r cyfandir oedd rhain yn aros ym Mhrydain  
dros y gaeaf cyn dychwelyd i’w hardaloedd brodorol ar y cyfandir i nythu.  

Drudwy - cyw ac oedolyn 
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Dros y ddegawd olaf prin iawn yw’r cofnodion o ddrudwy yn yr ardd yn ystod 
y gwanwyn. Un o’r prif resymau am y diffyg siwr o fod oedd bod llawer o’r tai lle 
roedd safle nythu traddodiadol y ddrudwen wedi cael eu hadnewyddu. Credaf 
bod hyn wedi eu hatal rhag defnyddio eu safleoedd nythu traddodiadol. Erbyn 
heddiw does dim gwaith adeiladu i amharu ar eu gweithgaredd. O ganlyniad mi 
roedd pethau yn wahanol eleni. Cofnodais y ddrudwen yn yr ardd yn rheolaidd 
trwy’r hydref a’r gaeaf ac yn ychwanegol cofnodais adar yn hwyr yn y gwanwyn. 

Yn ystod mis Ebrill roedd pump drudwen yn ymweld â’r ardd yn ddyddiol. Yna 
tua chanol mis Mai daeth cywion cyntaf y tymor i gael tamaid i’w fwyta. Dyma’r 
tro cyntaf ers blynyddoedd i mi gael cywion drudwen yn ymweld â’r ardd. Am rai 
dyddiau byddai dau deulu yn taro heibio. Un teulu gyda dau gyw a’r teulu arall 
gyda thri o gywion barus a swnllyd. Dyna yn wir un o nodweddion y cywion-
maent mor swnllyd pan fod angen bwyd arnynt- pwy faga ddrudwy dwedwch! 

Tipyn o gamp oedd hi ar y fam druan i ddigoni’r cywion llwglyd- fe ddeuai’r 
tad gyda hwy yn achlysurol, ond digoni ei chwant ei hyn wnâi hwnnw. Roedd hi’n 
bleser gwylio’r teulu dedwydd yn bwydo’n swnllyd a’r fam yn cadw trefn. 

’Does ond gobeithio y 
bydd llwyddiant magu’r 
ddrudwen yn lleol yn 
parhau ac y bydd 
unwaith eto yn 
ymwelydd rheolaidd i’r 
ardd trwy gydol y 
flwyddyn. 

 
Dewi Lewis 

Clydach 
 

  

Cawod o ddrudwy yn glanio i noswylio yn yr hesg 
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Taith Cwm Stra’llyn, Mai 4ydd 

Ein man cyfarfod oedd Capel Golan (neu y Golan Heights fel y bedyddiwyd yr 
ardal gan rai, yn dilyn y rhyfel rhyw hanner canrif yn ôl pan gipiodd yr Israeliaid 
fryniau Golan oddiar Syria). Atgofion melys am Tom arferai fyw yn y Tŷ Capel, un 
o selogion y Gymdeithas cyn ei golli sbel yn ôl bellach. Roedd Tom yn arddwr 
gwych ac yn denu llawer o adar i’r ardd. Daeth nico i’n cyfarch, gan ganu inni o 
wifren uwch ein pennau.  

Y bwriad oedd gadael rhai ceir yma a rhannu am weddill y daith at y llyn yng 
Nghwm Stra’llyn. Ond, fel y digwyddodd, dim ond un car a adawyd yma, car y gŵr 
o ardal arall efo enw Beiblaidd – Nebo. Ymlaen â’r gonfoi heibio adfail urddasol 
melin lechi Ynys y Pandy i’r maes parcio wrth y llyn. Roedd yn amlwg yn dymor da 
i deloriaid helyg, efo’u caneuon yn tywallt o bob llwyn. Roedd ’na fwncath 
uwchben a phâr o glochdar cerrig yn rhegi arnom o’r eithin wrth inni ymlwybro at 
giât y ffordd chwarel. Ia rhegi go iawn – tsh-tsh, tsh-tsh a chwiban; tsh-tsh a 
chwiban; fel ’tae nhw’n dal carreg ym mhob troed a’u clecian yn erbyn ei gilydd.  

Er bod y gwynt ’chydig yn oer roedd yn braf iawn efo’r golau a lliwiau’r 
gwanwyn yn anhygoel. Un peth oedd yn drawiadol iawn oedd ‘llesmeiriol baent’ y 
bwtsiars y gog/clychau gleision ar y llethrau wrth iddynt ymwthio drwy gochni’r 
rhedyn. Rhyfeddol o hardd. 
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Cyrraedd y caffi newydd yn Nhyddyn Mawr a gorfod dal rhai yn ôl: “Wedyn 
John! Awn ni yna ar y ffordd nol”.  Roedd ’na ddryw yno’n tiwnio, wennol, 
sigldigwt (yr un fraith) a robin wrth yr adeiladau, ac wrth inni ddilyn llwybr yr hen 
dramffordd am Chwarel Gorseddau ym mhendraw’r cwm, roedd tinwenod yn y 
cae, dau nico yn hedfan a galw ar ei gilydd, sigl-di-gwt arall, corhedydd yn canu 
wrth barasiwtio i lawr o’r awyr ac, yn y pellter – deunod y gog.  

Roedd y rhan fwyaf wedi clywed y gog yn barod, er enghraifft ar y 27ain o Ebrill 
yn Nebo, o’i gymharu â’r 
20fed y llynedd. Cafodd pawb 
nad oedd wedi ei chlywed 
gyfarwyddyd i boeri ar eu 
pres neu, os oeddent yn rhy 
sidêt, i’w troi drosodd yn eu 
pocedi. Dyma’r ffordd i 
sicrhau y byddai gan pawb 
bres yn eu pocedi am 
weddill y flwyddyn!  

Wrth dramwyo’r 
dramffordd, dyma ddangos 
yr hen ffordd rhwng 
cloddiau cerrig uchel oddi Tinwen y garn 
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tanom. Hen ffordd borthmon oedd hon yn cyfeirio at Fwlch Oerddwr, ym mhen y 
cwm. Dyma un o’r ffyrdd ddilynid o Ddolbenmaen pan nad oedd yn bosib croesi’r 
Traeth Mawr oherwydd llanw uchel neu lifogydd. Daw allan ger y fynwent ym 
Meddgelert, sydd ond ryw filltir o Bont Aberglaslyn. Pan grëwyd y llyn i gyflenwi 
dŵr yfed i Eifionydd a Phwllheli fe foddwyd rhan ohoni. 

Cyn bo hir dyma gyrraedd murddun oedd ar un adeg yn dŷ i stiward y chwarel, 
efo stablau a thŷ gwair i’r ceffylau a arferai dynnu’r tryciau llechi, a chwt mochyn 
yng nghornel yr ardd. Yn y cyffiniau fe welsom gorhedydd arall, tinwen, clochdar 
cerrig a hefyd lindys yr yfwr gwlith. Gwyfyn brown fydd hwn rhyw ddydd a chaiff 
ei enw o’r arfer gan y lindys i yfed diferion gwlith oddi ar ddail y gweiriau y mae’n 
bwydo arnynt. Rhyw liw llwydlas oedd arno, efo rhesi o smotiau bach melyn a 
gwyn ar ei hyd a blewiach bach coch drosto. Peth tlws iawn.  
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Wrth edrych i lawr, sylwi ar giang o geiliogod chwadan wyllt ym mhen ucha’r 
llyn. Tebyg bod yr ieir yn eistedd ar wyau yn rhywle, gan adael rhyddid i’r hogia i 
gymdeithasu. Roedd yna bâr o wylanod cefnddu mwyaf a phâr o wylanod 
penwaig yn y rhan hwn o’r llyn hefyd. 

Cyn inni fynd dros y 
gamfa i dir a choed Y Plas, 
sylwi ar haid o wybed 
duon go fawr yn dawnsio 
ar ymyl y coed jacan 
(sycamorwydden) mawr 
oedd yno. Pryfed Marc 
(Bibio markii) oedd y rhain 
ac yn cael eu henw am mai 
oddeutu Gŵyl Farc, Ebrill y 
25ain, y mae nhw’n 
ymddangos. Roedd nifer 
fawr o wenoliaid yn gwibio 
ar ochr gysgodol y coed i 

gymryd llawn fantais o’r heidiau o bryfed Marc oedd yno. Roedd nico, dryw, ji 
binc a thresglen yn canu yma hefyd. 

Allan i’r ffridd wedyn a da oedd gweld barcud yn y pellter, tinwen, amryw o 
gorhedyddion, ac roedd rhai yn ddigon lwcus i glywed tri nodyn gwialchen y 
mynydd ar y llethr cyn iddi ddistewi. Wrth ddynesu at y giât i’r tir lle roedd y 
chwarel, ceiliog clochdar cerrig arall, efo’i ben du fel cwfl dienyddiwr yn rhegi 
arnom. 

Yn annisgwyl fe ymddangosodd deryn go fawr yn isel dros ysgwydd Moel 
Hebog. Ond, gleidar arianaidd oedd hon yn hedfan ar y gwynt yn ddistaw ac araf. 
Gwaetha’r modd, clywsom yn ddiweddarach bod hon wedi taro’r graig nepell o 
Flaenau Ffestiniog a bod 
y peilot wedi ei ladd.    

Rhyfeddu ar wal fawr 
Gorseddau yn gwyro 
dros y llwybr a chyrraedd 
yr hen farics lle byddai 
dynion yn lletya am yr 
wythnos pan oedd y 
chwarel ar fynd. Yma 
roedd ein caffi awyr-
agored, hunan-arlwy, lle 
roeddech yn dŵad a’ch 



12 
 

bwyd eich hun. Roedd yn fendigedig yma. Cyfle i werthfawrogi patrymau melyn 
hyfryd y cen mapiau (Rhizocarpon geographicum) ar gerrig y doman, ac uwchben, 
ddawns y barcud a ddaeth i gael sbec arnom yn cnoi ein cinio. Sori farcud, ond 
dim byd at dy ddant neu dy big di.  

Mae hanes Chwarel Gorseddau yn rhyfeddol. Cychwynnwyd gweithio yma am 
gyfnod ddechrau’r 19eg ganrif. Ond yn 1855 dyma fuddsoddi enfawr i greu 
tramffordd i felin lechi Ynys y Pandy ac oddi yno yr holl ffordd i Borthmadog. Mae 
Ynys y Pandy yn unigryw yn y diwydiant llechi ac yn hollol anaddas i’w phwrpas. 
Ond ei bwriad, fel gweddill y buddsoddiad, oedd gwneud argraff ar fuddsoddwyr. 
Mae’n un or enghreifftiau prin o ‘scam’ yn y diwydiant llechi. Roedd y gwario 
aruthrol a ddigwyddodd yma yn cyfleu’r argraff bod ffydd aruthrol gan y 
perchnogion ym mhotensial y chwarel. Llifodd yr arian i mewn a phan aeth 
gwerth y cyfranddaliadau’n uchel, gwerthodd y perchnogion eu siârs yn ddistaw 
bach a rhoi pin yn swigan y cyfan. 

Roedd hyd at 200 o ddynion yn gweithio yma yn ei hanterth, rhai ohonynt â’u 
teuluoedd yn byw mewn pentref newydd, Treforys, ar y llethr yn is i lawr y cwm – 
gwelsom yr adfeilion yn y pellter. Sefydlwyd naw ponc neu lefel yn y chwarel, 
gyda inclên fawr yn dod i lawr drwy ei chanol.  

Cen mapiau 
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Aethom i waelod y ponciau, gan 
obeithio gweld rhai adar sy’n ffafrio’r 
math yma o gynefin.  

Ni chawsom ein siomi, yr oedd pâr o 
frain coesgoch yno, cudyll coch a thair 
cigfran; oedolion a chyw mae’n debyg. 
Mae’r cigfrain yn nythu’n gynnar iawn ac 
roedd eu nyth gwag i’w weld ar wal serth 
un o’r ponciau. 

Yn ôl a ni yr un ffordd ag y daethom, 
gan orffen yng nghaffi Tyddyn Mawr ger y 
llyn. Does dim byd gwell na phanad a 
chacan ar ddiwedd taith.     

 Twm Elias 
Lluniau: Dafydd Paul 

Ymwelydd Anghyffredin 
Achoswyd cryn gynnwrf adaryddol ym mhrifddinas Tsieina, Beijing, dros y Dolig a 
dechrau Ionawr eleni pan ymddangosodd ymwelydd anghyffredin iawn yno, sef 
aderyn bychan brown efo bron goch fawr. Ia, robin coch oedd o ac fe 
ymgartrefodd am gyfnod yng nghyffiniau Sŵ Beijing. Daeth cannoedd o bobl yno 
i’w weld ac i geisio cael lluniau ohono am mai anaml iawn iawn y gwelir robin cyn 
belled a hyn i’r dwyrain yn un peth, ond roedd o hefyd yn yn dderyn bach mor 
‘egsotig’ yn y rhan hon o’r byd, yn weddol ddof, ac mor ffotojenic. 

Mae ambell robin yn troi fyny yn nhalaith Xinjiang yng ngorllewin Tsieina o bryd 
i’w gilydd ac mae’n debyg 
mai o ddwyrain Ewrop y 
daeth o. Ond barn arall 
oedd mai o Brydain y 
daeth o – yn ffoadur rhag 
Brexit!  

(o bapur newydd ‘Y Llygad’, 
neu “i”, Ionawr 15fed, 2019) 

 

Llun: Elfyn Lewis 
(Porthmadog nid Beijing!)  

Bran goesgoch 
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Taith ardal Trefor, Mai 18fed 
Taith ar y cyd oedd hon, rhwng 

Cymdeithas Ted ag Ardal Harddwch Naturiol 
Eithriadol (AHNE) Llŷn. Bu inni gydweithredu 
sawl gwaith o’r blaen dros y blynyddoedd a 
chafwyd hwyl dda iawn bob tro. 

Y tro yma roedd y daith yn ddwy ran; 
Coed Elernion a Thrwyn y Tal yng nghyffiniau 
Trefor. Parcio a chyfarfod ar y rhan o’r hen 
ffordd wrth y lôn newydd ym Mhen-lôn 
Trefor, a cherdded yn fintai i lawr  at y 
fynedfa i Goed Elernion. Ond cyn cychwyn 
fedrwn ni ddim peidio rhyfeddu at borffor 
hyfryd y bwtshars y gôg neu glychau gleision 
oedd yn harddu llethrau Gyrn Ddu wrth ein 
hymyl uwchlaw’r ffordd i un cyfeiriad ac ar 
lethrau’r Eifl y tu draw i’r coed i’r cyfeiriad 
arall.  

Bu Gwarchodfa Coed Elernion yn eiddo i’r elusen Coed Cadw ers rhai 
blynyddoedd bellach. Mae eu nod fel mudiad yn eitha’ syml, sef gwarchod, adfer 
a rheoli coedlannau er bydd byd natur, tra ar yr un pryd yn darparu gwybodaeth a 
llwybrau fel y gall y cyhoedd fwynhau’r safle. Egwyddorion gwych ac yn wir i chi 
dyma warchodfa werth chweil gydag amrywiaeth ryfeddol o goed a phlanhigion 
brodorol a llwybrau a phontydd mewn cyflwr bendigedig. 

Un peth a wnaeth ein taro’n syth wrth gyrraedd oedd pa mor gysgodol oedd 
hi yma. Roedd awel digon oer ym Mhen-lôn lle roeddem wedi parcio, ond yma yn 
y coed roedd yn gynnes braf. Effaith cysgod mynyddoedd Yr Eifl mae’n amlwg – 
mor wahanol i Nant Gwrtheyrn yr ochr arall sy’n llawer mwy agored i wynt y môr. 

Roedd yr adar yn ei morio hi, yn gôr cymysg o’n brodorion megis titws, ji-binc, 
deryn du, dryw, robinod a bronfraith, a hefyd rhai o’r ymfudwyr, er enghraifft 
sawl telor penddu a thelor yr helyg. Roedd amrywiaeth o flodau a rhedynnau yma 
hefyd, yn cynnwys bwtshars y gôg, botwm crys, blodyn menyn, blodyn trannau ac 
ambell glwt o flodau’r gwynt. Arwydd oedd y rhain, mwyaf tebyg, bod y goedlan 
ei hun yn hynafol, er bod y coed yn y rhan yma o’r goedlan yn weddol ifanc; cyll, 
bedw, helyg, criafol, drain duon a gwynion yn bennaf. Mae hynny i’w ddisgwyl 
mewn coedlan lled-naturiol fel hon, lle bu torri a chlirio ac yna ail-dyfu ar adegau. 
Tebyg y bu i Coed Cadw ail-blannu tipyn hefyd.  

Daethom ar draws tystiolaeth glir bod y goedlan wedi bod yn llawer mwy 
agored ar un adeg, sef derwen fawr braff â’i changhennau’n ymestyn at allan yn 
hytrach nag at i fyny fel y coed ’fengach o’i chwmpas. Roedd ei thyfiant yn ddi-



15 
 

rwystr yn wreiddiol, gwahanol i’r coed ifanc a orfodwyd i gystadlu am olau a 
thyfu’n dal a main.   

Wrth ddilyn y llwybr roedd pethau’n newid rownd bob cornel bron ac roedd 
yn bosib nabod caneuon a galwadau adar eraill megis siani lwyd, siff-saff, 
sguthan, cnocell fraith yn y pellter, a phan ddaethom at lecyn o goed ynn go fawr 
clywyd cip o rywbeth tebyg iawn i dingoch. 

Roedd llwyni o goed cyll wedi eu bôn-dorri ar un adeg ar gyfer ffyn a choed 
pŷs yn britho’r goedlan, ac wrth inni gyrraedd llecyn agored oedd yn cael ei dorri i 
greu gweirglodd, roedd rhes syth o gyll wedi eu bôn-dorri yn ffin iddo. Olion hen 
wrych o gyll? 

Roedd ail lecyn gweirglodd yn is i lawr, efo blodau llefrith hardd wrth y llwybr. 
Dyma gymryd golwg agosach ar y coesynnau oedd yn dal y blodau a chanfod un 
neu ddau o smotiau bychan bach oren ar rai o’r planhigion. Wyau’r iâr fach yr haf 
– y wen blaen oren – oedd y rhain. 

Gwneud ein ffordd yn ôl yn gylch at y fynedfa a dychwelyd at y ceir. I lawr a ni 
wedyn drwy bentra Trefor ac i faes parcio’r traeth. Draw a ni efo’n brechdanau i 
gael ein cinio ar y meinciau yng nghysgod y pier. Mi oedd angen y cysgod hefyd – 
roedd ’na hen wynt brathog ac oer o’r môr yma, dipyn gwahanol i gysgod braf 

Blodau llaeth y gaseg/blodyn llefrith gydag ŵy y wen-blaen-oren ar y goes 
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Coed Elernion. Dim ond y darn concrit o’r pîer sy’ ar ôl bellach wedi i’r darn pren 
gael ei glirio oherwydd Iechyd a Diogelwch. Colled fawr ar ei ôl, yn enwedig i 
bysgotwyr gwialen.  

 Roedd amryw o wylanod penwaig a chefnddu lleiaf yn clwydo ar y traeth a 
phiod môr yn cystadlu. Telor helyg a deryn du yn y gwrych gerllaw a ‘chân-fer-
gyflym-gras-a-gorffen’ y barfog neu lwydfron. Hefyd corhedydd y graig o gwmpas 
y pîer. Mae’r deryn bach brown hwn yn dueddol o fod yn gyfyngedig i greigiau’r 
glannau ac mae ron bach yn fwy a llwytach ar ei gefn a’i ben na’r corhedydd y 
waun sy’ mor gyffredin ar y ffriddoedd.  

 Wedi gwledda, dyma gychwyn ar hyd Llwybr yr Arfordir i gyfeiriad godre’r Eifl. 
Roedd y gog yn canu ei deunod yn y pellter a barfog arall yn rhuthro drwy ei gân. 
Cyrraedd yr hen waith mango ar ymyl y Trwyn. Mae’n rhyfeddol faint o olion 
cloddio am y metel hwn sy’ yn yr ardal – llethrau Bwlch Mawr, Gyrn Goch a llawer 
mwy ym Mhen Llŷn. 

Pâr o biod môr yn nythu reit ar ben y clogwyn gerllaw. Y ceiliog ar y top yn 
cadw golwg arnom ni a’r iâr yn swatio ar ei nyth ar silff oddi tano. Clustog Mair, 
glydlus arfor, trwch o gen gwyn ar y clogwyni ac roedd yn hyfryd gweld cymaint 
o’r blodyn bach glas, seren y gwanwyn, yn y borfa uwchben. Mae hwn yn perthyn 
yn agos i fwtshars y gog ac yn ein rhan ni o’r byd yn gyfyngedig i borfeydd neu 
rostir pennau clogwyni’r glannau. Roeddent ym mhobman a chlywyd arweinydd y 
daith yn bloeddio “Watshwch lle dach chi’n rhoid eich hen draed mawr!”   
  

Gwylan gefnddu leiaf 
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Piod y môr - yr iâr ar y nyth a'r ceiliog yn ei gwarchod 

Mulfrain yn nythu 
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 Wrth fynd yn ein blaenau fe gawsom olwg dda ar fulfrain yn nythu ar silff ac, 
ychydig yn bellach ymlaen bili-dowcars a mulfrain yn clwydo ar ben gwastad y 
golofn o graig elwir yn Ynys Bach, efo gwylanod penwaig yn nythu ar silffoedd 
oddi tanynt a dwy g’lomen y graig yn swatio rhag y gwynt.  

Golygfa ddigon hyll oedd penglog gwningen ar y borfa, wedi ei flingo a phob 
tamaid o gig wedi ei fwyta hyd yr asgwrn oddi arno. Baw ryw greadur bychan, 
carlwm mae’n debyg, wrth ei ochr. 

Ymlaen â ni ymhellach ar hyd y llwybr a chael golygfa drawiadol o’r Ynys Fawr 
a’i chwiorydd o ben y clogwyn, a rhain hefyd efo’u hadar.  

Wrth gyrraedd pendraw’r clogwyni, i’r West End fel y’i gelwir, fe gododd haid 
o jacdoeau a chlywyd cri bran 
goesgoch yn eu mysg cyn iddyn 
nhw ddiflannu o’r golwg rownd 
y gornel. Cawsom dipyn o 
hanes chwarel y Gwaith Mawr 
cyn troi a dilyn y llwybr i fyny’r 
nant am Drefor, gan sylwi ar 
olion y difrod wnaethpwyd i’r 
coed drain gwynion gan Storm 
Hannah ddiwedd Ebrill. Roedd 
ochr orllewinol y coed, i 
gyfeiriad y môr, wedi eu llosgi’r 
hollol goch gan yr heli, tra bo’r 
ochr gysgodol yn fyw ac yn Corhedydd y graig 
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flodeuog. Dyma pam, a dim rhyfedd chwaith, bod coed drain ardaloedd y glannau 
yn gwyro i ffwrdd o’r môr!  

Cyrraedd cyrion Trefor a throi i’r chwith ar hyd hen lwybr tramffordd y 
chwarel ac yn ôl at y pîer a’r maes parcio. Cafwyd cip ar sgrech goed a hefyd 
cudyll coch ar ein ffordd. Diwrnod da iawn a chyfran ohonom, sef criw 
Cymdeithas Ted, yn ei hel hi yn ôl ein harfer ar ddiwedd taith am panad. Draw a ni 
i ganolfan arddio Tyddyn Sachau i’r perwyl hwnnw. Hyfryd iawn.  

Diolch i Bleddyn a Delyth o’r Ardal Harddwch ddaeth hefo ni yn eu siacedi 
melyn, ac i Elin oedd wedi gwneud tipyn o’r trefniadau o flaen llaw i daith mor 
ddifyr a gwych. E’lla y cawn gydweithredu eto?   

 
Twm Elias 

  
Adar a dyfeisiadau 

Soniwyd yn y rhifyn diwethaf o Llygad Barcud am sut y bu i’r modd y mae 
cnocellod yn arbed neu leihau niwed i’w hymennydd wrth gnocio pren roi 
syniadau newydd i ddyfeiswyr oedd am gynllunio helmedau diogelwch i yrwyr 
ceir rasio ayyb. Dyma enghreifftiau eraill: 

Gwella drôns y dyfodol – Wel, mae sawl enghraifft o adar yn ysbrydoli 
dyfeisiadau newydd. Rydym yn hen gyfarwydd â’r hanes bod Leonardo Da Vinci 
wedi astudio ehediad adar pan yn ceisio dyfeisio peiriant hedfan iddo’i hun, fel 
hefyd y gwnaeth y brodyr Wright wrth ddyfeisio’r awyren gyntaf. Heddiw, mae 
gwyddonwyr yn edrych ar sut mae gwylanod, sydd ymysg y goreuon am reoli’n 
fanwl eu hedfaniad ar awelon ansefydlog, yn llwyddo mor dda i wneud hynny, 
gan gynnwys mân symudiadau i’r ochr pan fo angen. A phwrpas y diddordeb 
newydd yn hedfaniad yr wylan? – ymgais i wella’r rheolaeth dros symudiad 
‘drôns’ yn yr awyr mewn llefydd cyfyng.   

Trên bwled Japan – pan sefydlwyd y rhwydwaith o drenau cyflym, y 
Shinkansen neu drên bwled, yn Japan yn 1964, buan y daeth problemau i’r 
amlwg. Roedd clec sŵn y trenau wrth iddynt wibio heibio ar dros 200km yr awr 
yn llawer rhy uchel – roedd fel bŵm sonig – ac roedd y sioc a achosid wrth iddynt 
saethu drwy dwneli yn ddigon i beru difrod i’r waliau.  

Ond daeth achubiaeth o fyd yr adar. Roedd un o gynllunwyr y Shinkansen yn 
bysgotwr brwd ac, un diwrnod, pan welodd las y dorlan yn plymio i ddal 
pysgodyn, gan adael ond ychydig iawn o gynnwrf ar wyneb y dŵr, dyma ddechrau 
meddwl. O ganlyniad dyma roi blaen llawer meinach ar y trenau fel eu bod yn 
gwibio’n llawer llyfnach. O ganlyniad cafwyd gwared o’r bŵm swnllyd a’r difrod i 
waliau’r twneli. Hefyd, mae trenau bwled Japan yn 15% cyflymach na chynt ac yn 
defnyddio 10% llai o drydan. Diolch i’r glas y dorlan hwnnw ynde?        

(o drafodaeth ar raglen foreol Al Huws, Radio Cymru, ddechrau’r flwyddyn)  
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Taith Llenyrch, Mehefin 1af 

Tipyn o lojistics efo’r daith hon. Cyfarfod ar groesffordd Cilfor a threfnu i ddau 
gar gael eu gyrru a’u gadael ger pwerdy Maentwrog – yno yr oeddem yn 
gobeithio gorffen. Y gweddill o’r ceir i fyny’r allt serth heibio Cilfor at Hen Ysgol 
Llandecwyn. Yma yr arferai Joan Addyman breswylio; gwraig fechan ryfeddol 
oedd yn rhedeg tri clwb adar i blant (ar yr un pryd!) yn yr 1980au ac yn gofalu am 
adar wedi brifo. Roedd tingoch yn tiwnio yn y coed gerllaw, bronfraith, siff-saff a 
ji-binc. 

I fyny at Lyn Tecwyn Isa, lle clywyd cnocell 
fraith fwyaf, y gog ac y gwelwyd iâr ddŵr ar y 
llyn. Roedd hi’n hyfryd yma, efo’r galaetsh/iris 
felen, lilis dŵr melyn yn blodeuo ac ambell 
flodyn y lili ddŵr wen a ffa corsydd yn dechrau 
ymddangos. Rhai yn cofio rhai o’n teithiau 
blaenorol yma – pryd y gwelsom, ar un o 
deithiau cynnar y Gymdeithas, 
ddyfrgast yn dod a’i theulu at ymyl y 
llyn, a’r rhai bach yn gwichian yn 
bryderus am eu bod ofn dilyn eu 
mam I’r dŵr! A thro arall am 6.00 y 
bore ar fora bendigedig yn gwrando 
ar gôr y wig a chael golwg a lluniau 
da iawn o sawl tingoch.  
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Troi i fyny i’r coed a chael saib i 
werthfawrogi harddwch yr hyn a 
adnabyddir bellach fel enghraifft wych o 
‘fforest law yr Iwerydd’, gyda’i choed 
derw Cymreig (Quercus petraea) hynafol 
yn diferyd o fwsoglau a chen. Mewn 
llecyn agored roedd amryw fathau o 
bryfed cop, un yn cario sach wyau go 
fawr ac un arall yn llechu mewn twnnel 
yn ei we ar lawr. 

Dilyn llwybr drwy’r coed eto a gorfod 
gwthio rownd rhai coed oedd wedi eu 
dymchwel gan stormydd diweddar. Telor helyg a gwybedog brith ger Cae’n y 
Coed Isaf. I lawr a ni wedyn at y ffordd darmac a dringo’n raddol at Ty’n y Ffridd, 
lle bu inni gael hoe am ginio. Roedd sgrech y coed gerllaw, telor helyg, amryw o 
fân adar a ieir bach yr haf megis y wen gwythiennau gwyrddion a gweirlöyn y 
cloddiau. Ond y gorau o’r cyfan oedd y fursen fawr dywyll uwchben y nant fechan 
gerllaw. Mae hon mor drawiadol o hardd efo’i hadenydd tywyll a’i chorff gwyrdd 
tywyll metalaidd. 

Dringo eto i dir mwy agored, ac wrth y fynedfa i fferm Tallin clywed ehedydd a 
llinos bengoch oedd, mae’n debyg ar daith o’r coed pîn yn y pellter. Nesu at Llyn 
Llenyrch a chael golwg ar gorhedydd y coed yn esgyn o dderwen gerllaw a 
gwrando ar ei gân; mae’n dipyn gwell cantor na’r corhedydd y waun. Ychydig 
ymhellach ymlaen roedd un o’r cyfryw gorhedyddion y waun ar ben wal gerrig yn 
agos iawn atom ni. Roedd o’n swatio’n ddistaw ac yn cadw golwg agos arnom ni. 

Mursen fawr dywyll 
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Mae’n rhaid bod nyth yn agos, felly wnaethom ni ddim oedi. 
Draw a ni at ffermdy Llennyrch, sydd bellach ym meddiant Coed Cadw. 

Tingoch yn canu yn y coed ynn a bronfraith yn rhywle. Ar ôl bysnesu dipyn drwy’r 
ffenest (roedd ôl lle safai’r cloc mawr i’w weld yn glir: amlinell o’i siâp mewn lliw 
paent gwahanol ar y pared), ymlaen drwy’r caeau at Geunant Llenyrch. Cyrraedd 
dwy neu dair o goed derw oedd wedi eu blingo o lawer o’u dail gan lindys. Un o’r 
dolenwyr oedd hwn – gwyfyn y blingwr (Eranis defoliara) mae’n debyg. Gall hwn 
achosi difrod aruthrol i’r dderwen ambell flwyddyn ond, wrth lwc, gall y goeden 
dyfu set newydd o ddail tua diwedd Gorffennaf, sef dail Awst fel y’u gelwir. O 
leiaf bydd crop da o lindys yn golygu digon o fwyd i gywion adar eleni. 

Yn ôl a ni i’r goedwig law hynafol a hardd a dilyn yr hen ffordd drol heibio clwt 
aroglus o graf y geifr neu arlleg gwyllt at weddillion Pont Llennyrch; pont garreg a 
chwalwyd gan lifogydd enfawr yn y 1930au. Roedd telor penddu yn canu’n hyfryd 
yno yn y coed.  

Ymlaen a ni at y ffin efo Coed 
Felenrhyd (Coed Lenthryd ar lafar), 
sydd eto yn eiddo i Coed Cadw. Onid 
yw’n drueni d’wch, eu bod wedi 
cam-enwi’r goedlan yn Coed 
Felinrhyd ac yn rhy styfnig i’w 
gywiro; fuodd ’na erioed felin yma. 
Ia, y Felenrhyd sydd gywir, wedi ei 
henwi ar ôl tywod melyn aber yr 
afon Dwyryd yn is i lawr a safle’r 
frwydr rhwng Gwydion a Phryderi yn 
y Mabinogion.  

Corhedydd y waun 
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Croesi ffens a nant, a phawb yn cyrraedd yr ochr draw yn saff wrth lwc. Dilyn y 
llwybr uwchben Rhaeadr Ddu Maentwrog ac i lawr y grisiau serth at y pwerdy. 
Mae’r amrywiaeth o fwsoglau a chen ar y coed a’r creigiau yn anhygoel yma. 
Gwybedog brith a thelor y coed yma ac erbyn inni gyrraedd y pwerdy, be oedd yn 
ein croesawu, neu yn ein dwrdio i fod yn gywirach, ar ben y giât i’r ffordd fawr, 
ond Wil dŵr (pibydd y dorlan). Roedd yn amlwg ei fod yn nythu yma’n rhywle am 
ei fod yn hedfan yn ôl a blaen i fyny ac i lawr yr afon yn reit agos atom ni. Dyma 
ddiwedd da i’r daith. 

Wedi nôl y ceir o Landecwyn, ymlaen a ni i’r Oakeley Arms am panad a 
chacan. Gwych.       

Twm Elias 
(Gweler y llun ar y clawr cefn a dynnwyd gan Dr Rhian Parry pan ymwelodd hi â Llenyrch.) 

 

 

 

 

 

 

 

Pibydd y dorlan 
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Pan fu Dr Rhian Parry yn fferm Llenyrch rai blynyddoedd yn ôl, tynnodd lun o’r  
cerrig pwyso hyn a arferid gael eu defnyddio ganddynt ar y fferm. 

RHAGLEN Medi 2019 – Ionawr 2020 
Mae’n bwysig iawn eich bod yn edrych ar ein gwefan yn rheolaidd er mwyn cael y 

manylion diweddaraf am beth fydd yn digwydd. Yn well byth, anfonwch eich cyfeiriad  
e-bost i ni ac fe gewch neges amserol am bob digwyddiad (cyswllt pwllheli@gmail.com ). 
Hydref 5 
Y gynhadledd flynyddol ym Mhlas Tan-y-Bwlch. 
 
Hydref 26 
Taith yn ardal Bangor ac Aberogwen 
Cyfarfod ger pier Bangor SH584 731 LL57 2SU 
  
Tachwedd 16 
Taith yn ardal Talsarnau 
Cyfarfod ger Ynys Talsarnau SH596 358 LL47 6TH 
 
Rhagfyr 14 
Taith flynyddol ym Mhorthmadog 
Cyfarfod ger Recordiau’r Cob SH571 384 LL49 9NA  
 
Ionawr 11: 
Taith ar lannau’r Fenai 
Cyfarfod yn y maes parcio sydd y tu ôl i siop Morrisons yng Nghaernarfon 
SH481 632 LL55 1BD 
  

 

Teithiau yn cychwyn am 10.30 y bore (oni nodir yn wahanol) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cymdeithastedbreezejones.org.uk 


