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Roedd hi’n ddiwrnod heulog braf – perffaith ar gyfer trip i’r traeth, a dyna’n 
union beth oedd Sky, Jay, Ant, Cat a Lily Rose wedi penderfynu gwneud.

Roedden nhw wedi glanio’r Fal ŵn Werdd ar smotyn perffaith o draeth.

“Rasia i ti, rasia i ti!” gwaeddodd Jay. 

Roedd e’n cael hwyl fawr yn rhedeg i fyny ac i lawr y twyni 
tywod ar ôl cael gafael ar ddau ffrind newydd i chwarae gyda 
nhw – yr efeilliaid Saraya a Silver, dwy wylan ifanc.

“Edrych pa mor bell alla i ymestyn!” meddai Silver gan chwifio’i adenydd anferth.   
 
        “ Dwi’n credu y galla i hedfan yn uwch ac yn bellach nag unrhyw aderyn arall ar y 

traeth – fe alla i hedfan mor uchel â’r Fal ŵn Werdd.”
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“Ond edrych arna i,” meddai Saraya. 

    “Mae gen i big hir iawn. Dwi’n gallu   
       ei gwthio’n ddwfn i lawr y tyllau i   

dynnu mwydod, gwichiaid a phob math 
o drysorau.”

“Dwi’n dwlu ar drysorau,”  
        meddai Jay gan oedi i gael ei wynt. 

“Gallwn i gael gafael ar drysor i ti ar y traeth,” meddai Saraya.

“Fi hefyd!” broliodd Silver. 

“Pan dwi’n hedfan fry, fry yn yr awyr, dwi’n 
gallu gweld popeth sy ar y traeth – dwi’n si ŵr 
y galla i gael gafael ar drysor mwy diddorol 
nag un Saraya.”



“ Ewch i gael gafael ar drysor yr wylan ar y traeth – rhywbeth nad ydych chi 
wedi’i weld o’r blaen a rhywbeth a fydd yn drysor i mi hefyd. Cewch aros yn 
yr awyr hyd nes y bydda i’n chwifio fy mreichiau –
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A dyma Silver a Saraya ar eu ffordd!

“Reit te,” meddai Jay. “Dwi’n mynd i roi her i chi’ch dau – tasg Clwb y Fal ŵn Werdd.”

Un, Dau, Tri,

Ffwrdd â

Chi!”



Yna, gyda’i phig bigog, gwthiodd garreg fechan. 

5

  I fyny fry, fry aeth Silver.  

Roedd e’n iawn – roedd e’n gallu gweld popeth – y tonnau’n torri, y môr yn 
disgleirio, ymbarels haul streipïog, a phobl yn bwyta picnic. Gallai hyd yn 

oed weld Sky wrth ymyl y Fal ŵn Werdd yn gwneud yn si ŵr bod pawb yn 
defnyddio eli haul.

Ar y traeth tywodlyd roedd Saraya’n hercian dros y creigiau. 
Roedd ei phig hir yn berffaith ar gyfer fforio.  

Pigo, pigo, pigai ei phig yn y pyllau.

Tap, tap, tapiai ei hewinedd ar y creigiau garw. 



“Gall e gadw’i arian neu ryw drysor arall ynddo – yn union fel pwrs.  
 Gwych – dwi wedi cael gafael ar fy nhrysor.”

Ac i ffwrdd â hi.

6

“Sgwn i beth sy dan hwn?”
holodd granc a oedd yn ei gwylio. 

Dan y graig roedd yna rywbeth bach, drewllyd a llawn tywod. Roedd e’n edrych fel rhywbeth i ddal pethau.

“Dwi’n gwybod, fe wna i roi hwn i Jay,” meddai wrth y cranc. 



O’r diwedd llwyddodd Silver i 
dynnu darn bach coch yn rhydd.
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Ymhellach i ffwrdd roedd Silver yn plymio, yn troi a chwyrlïo drwy’r awyr.  

Yn sydyn dyma weld rhywbeth ar y môr –  
    “Sgwn i beth yw hwnna?” meddai Silver wrth blymio i lawr i’r môr.

“Waw! Edrychwch ar y rhubanau yma. Maen nhw mor lliwgar.”

Tynnodd y stribedi gwyrdd, brown a choch yn ofalus gyda’i big a sefyll 
arnyn nhw. Roedden nhw’n feddal ac yn llithrig.

“Dwi’n gwybod, galla i fynd ag un o’r rhubanau yma i Jay 
– bydd hwnnw’n drysor yr wylan gwych.”

Tynnodd Silver y rhubanau a’u procio – ond 
doedd dim symud arnyn nhw. Roedd y 
rhubanau’n gwbl sownd.



“ Dyw hwn ddim yn edrych yn fawr o ddim – ond efallai y bydd 
Jay yn gwybod pam mae’r rhubanau’n sownd.”
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Yna, gwelodd Jay yn neidio i fyny ac i lawr ar y twyni gan chwifio’i freichiau.

“Silver, Saraya. Mae’r amser ar ben. Dewch â’ch trysor i fi.”

“O wel,” meddyliodd Silver. 
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Yn ôl ar y twyni tywod, dangosodd Saraya ei thrysor i Jay. 

“ Pwrs yw e,” gwenodd, “i roi arian ynddo, neu bethau arbennig eraill. Mae braidd yn wlyb ac 
mae’n drewi o’r môr ond os golchi di fe, dwi’n si ŵr y bydd y pwrs yn ddefnyddiol.”

“ Rwyt ti’n glyfar Saraya – ie pwrs yw e. Ond nid pwrs arian. Pwrs y Fôr-forwyn yw hwn. 
Mae pysgod ifanc yn eu gadael nhw ar ôl pan fyddan nhw’n mynd allan i’r môr.”

“Dwi’n gwybod beth yw e!” meddai Jay yn gyffrous wrth godi’r trysor llwyd, llawn tywod. 

“Pa fath o bysgod?” meddai Silver, gan dorri ar ei draws.

“ Pysgod fel cathod môr a siarcod. Mmmm a ch ŵn  
môr. Pa fyddan nhw’n tyfu’n fabanod, dyma’u cartref.  
Yna, pan fyddan nhw’n ddigon mawr i nofio, maen  
nhw’n gadael y pwrs ar ôl.”

“ Ydy hynna’r un fath â gwylan yn gadael y plisgyn 
ar ôl pan fydd yn deor o’r  ŵy?” holodd Saraya.

“Ydy,” meddai Jay “Ydy wir. Mae 
llawer o anifeiliaid, adar a phryfed yn 
gadael eu cartrefi cyntaf pan fyddan 
nhw’n tyfu i fyny.”

Roedd Silver yn colli amynedd, ac yn chwifio’i adenydd.
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“Edrych – edrych ar y trysor sy gen i.”

“Ie Silver, beth wnes ti ddod o hyd iddo?” meddai Jay.

“Dyma ges i – rhuban! Ond dim ond y tamaid bach hwn allwn i ei gael yn rhydd – roedd y gweddill yn sownd!”

“ Nid rhuban yw hwn Silver, gwymon yw’r stwff llithrig, gwlyb yma,” 
meddai Jay. “Mae’n bwysig iawn i fywyd ar y traeth.”

“ Doeddwn i ddim yn gwybod bod cymaint o wahanol liwiau 
o wymon,” meddai Silver gan edrych yn ddryslyd.

“ Mae cymaint o wahanol liwiau am fod cymaint o wahanol 
fathau o wymon,” meddai Jay.

“Felly, mae hynny’n meddwl bod angen  
i ni ofalu am y gwymon,” meddai Silver.  

“Ond roedd y gwymon weles i yn sownd,  
a dwi ddim yn gwybod pam. Wyt ti?”

“ Wyddoch chi fod angen gwymon ar ddraenogiaid môr, pysgod ac adar 
– weithiau fel bwyd ac weithiau fel rhywle i gysgodi neu fyw?”
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“ Gad fi i edrych trwy fy ysbienddrych. 
 
   Nawr, ble oeddet ti, Silver?”



“Wel, mae angen Sky a’r lleill o Glwb y Fal ŵn Werdd arnon ni – mae’n amser ar gyfer  
Tasg y Fal ŵn Werdd – her tacluso’r traeth. Dewch i ni chwilio amdanyn nhw a dechrau’r gwaith.”
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Chwiliodd Jay ar hyd y traeth gyda’i ysbienddrych golwg pelydr-x 
nes dod o hyd i’r man lle’r oedd Silver wedi bod. 

“ Edrych – dyna pam mae’r gwymon yn sownd. Mae sbwriel ymhob man.  
Bagiau plastig, pecynnau creision a chartonau sudd – i gyd o amgylch y gwymon. 
Dyw hyn i gyd ddim yn dda,” meddai Jay gan roi ei ysbienddrych i lawr.

“Ond beth allwn ni wneud?” holodd Silver.

“ Mae’r gwylanod eraill wedi dweud wrthym ni fod sbwriel yn wael i ni 
ac i eraill sy’n byw ar y traeth,” ychwanegodd Saraya.



A’r tro hwn roedd Jay, Saraya a Silver ar eu ffordd i chwilio am y gweddill er mwyn 
dechrau’r gwaith tacluso pwysig. Byddai traeth glân yn drysor gwerth chweil.
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