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Croeso i weithgaredd dŵr i fywyd gwyllt Llefydd i Natur 
Ysgolion y BBC. Hwn yw prif weithgaredd Gwnewch Un 
Peth ar gyfer tymor yr haf 2009. 

Dŵr bywyd 

Mae’n amser i ddechrau arni a chanfod sut i 
wneud tir eich ysgol yn fangre i frogaod a 
gweision y neidr a bywyd gwyllt arall sy’n 
hoffi d ̂wr. 

Mae angen d ̂wr ar bopeth byw i oroesi. Gellir 
cymryd d ̂wr yn ganiataol mewn gwledydd 
datblygedig fel y Deyrnas Unedig, oherwydd 
ymddengys bod cyflenwad diddiwedd ar gael 
o’r tap. 

Nid fel hyn y mae i fywyd gwyllt. Mae 
cynefinoedd gwlyb wedi dirywio’n sylweddol 
wrth i ni newid y tirlun i’w wneud yn addas ar 
gyfer tai, diwydiant a masnach, hamdden a 
chynhyrchu bwyd. Mae pob diferyn o dd ̂wr 
rydym ni’n ei ddefnyddio yn un diferyn yn llai i 
fywyd gwyllt. 

Yng ngweithgaredd Gwnewch Un Peth y 
tymor hwn, byddwch yn cymryd cam bychan i 
helpu bywyd gwyllt drwy greu cynefinoedd 
gwlyb ar dir eich ysgol. 

Bydd eich disgyblion yn dysgu am dd ̂wr wrth 
greu dau neu dri chynefin gwlyb gwahanol. 
Byddant yn defnyddio eu sgiliau ymchwilio ac 
arsylwi i gymharu’r planhigion a’r anifeiliaid 
gwahanol sydd yno. 

Beth am wneud 
cynefinoedd d ̂wr? 
Gellir creu pyllau bach a gerddi corsiog yn 
hawdd ar dir unrhyw ysgol. Nid oes ganddynt 
lawer o risgiau iechyd a diogelwch, os o gwbl, 
ac maent yn darparu ffocws perffaith ar gyfer 
dysgu am y rôl hanfodol y mae d ̂wr yn ei 
chwarae i fywyd gwyllt. Dilynwch y canllaw 
cam wrth gam i greu pwll a gardd gorsiog ar 
dir eich ysgol. 

Mae pyllau, hyd yn oed rhai bach, yn wych i 
fywyd gwyllt. Mae’n debyg y byddai brogaod 
wedi diflannu yn y DU erbyn hyn oni bai am 
byllau mewn gerddi. Mae adar yn ymweld â 
phyllau i ymolchi ac yfed. Mae llawer o 
fwystfilod bychan, fel gweision y neidr, yn 
defnyddio pwll fel rhan o’u cylch bywyd ac 
mae llawer, fel rhianedd y d ̂wr, chwilod d ̂wr 
a malwod pwll, yn treulio’u bywyd i gyd 
mewn pyllau. 

Bydd gardd gorsiog yn gweddu i rai 
planhigion a’r bywyd gwyllt sy’n byw ynddynt 
ac yn bwydo arnynt. Efallai y daw adar fel 
gwenoliaid a gwenoliaid y bondo i nôl mwd i 
adeiladu eu nythod. Mae corsydd yn bont 
naturiol rhwng d ̂wr a thir sych. 

Os oes gan eich ysgol bwll neu ardd gorsiog 
eisoes, dylech ystyried ychwanegu’r 
cynefinoedd bach hyn o hyd i alluogi 
eich disgyblion i weld yn agos sut maent 
yn gweithio. 
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Yr hyn fydd ei angen arnoch i 
greu pwll bach a gardd gorsiog 
– Tri chynhwysydd sy’n dal d ̂wr, neu 

gynhwyswyr â leinin sy’n dal d ̂wr 

– Ychydig o gerrig a gro pys 

– Ychydig o bridd heb fawn 

– Rhai planhigion addas 

Cam 1 – Penderfynu ar 
eich cynefinoedd 
Awgrymwn y dylid defnyddio tri chynhwysydd 
i greu tri chynefin d ̂wr bach a fydd yn denu 
gwahanol fathau o fywyd gwyllt. Yna gall y 
plant eu cymharu. 

Cynefin 1: Gardd gorsiog fach – ardal fach o 
bridd gwlyb yn cynnwys detholiad o 
blanhigion addas 

Cynefin 2: Pwll bach â gro – pwll bach â gro 
ar y gwaelod a detholiad o blanhigion addas 

Cynefin 3: Pwll bach â phridd – pwll bach 
â phridd ar y gwaelod a detholiad o 
blanhigion addas 

Gallech ddefnyddio planhigion sy’n sefyll 
allan o’r d ̂wr fel llafnlys bach mewn un pwll a 
phlanhigion sy’n gorchuddio’r arwyneb fel 
lili’r d ̂wr yn yr un arall. 

Dylai eich disgyblion allu gweld pa fwystfilod 
bychan sy’n ffafrio’r pyllau gwahanol. 

Cam 2 – Dod o hyd i leoliad ar 
gyfer eich cynefinoedd gwlyb 
Bydd yr ardal sydd ei hangen arnoch yn 
dibynnu ar faint y cynhwyswyr y byddwch 
wedi’u dewis. Ni fydd angen mwy na metr 
sgwâr o dir i gyd ar gyfer tair powlen 
golchi llestri. 

Dewch o hyd i leoliad y gallwch ei weld o’r 
ysgol ac sy’n agos i gynefinoedd bywyd 
gwyllt eraill. Bydd hyn yn sicrhau ei fod mor 
ddiogel â phosibl a bod tebygolrwydd uchel y 
bydd bywyd gwyllt yn cytrefu yn eich 
ardal newydd. 

Dewiswch leoliad a gaiff ei gysgodi wrth 
brifwyntoedd a heulwen uniongyrchol am 
ychydig o’r dydd er mwyn lleihau anweddiad. 

Dylech osgoi lleoliadau yn union o dan 
goed. Nid yw cysgod parhaol a dail yn 
disgyn yn yr hydref yn dda ar gyfer pwll. 
Bydd dail sy’n pydru’n defnyddio’r ocsigen 
yn y d ̂wr gan wneud y pwll yn llai addas ar 
gyfer bywyd gwyllt. 

Gall eich disgyblion helpu i arolygu tir yr ysgol 
i gael y lleoliad perffaith. 
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Cam 3 – Gosodwch 
eich cynhwyswyr 
Pan fyddwch wedi dod o hyd i leoliad addas, 
cloddiwch dyllau ar gyfer pob un o’ch 
cynhwyswyr fel y bydd top pob un ohonynt ar 
yr un lefel â’r tir o’u hamgylch. Cadwch y 
pridd a gaiff ei gloddio o’r tyllau, gan y 
byddwch angen ychydig ar gyfer yr ardd 
gorsiog ac, o bosibl, ar gyfer pwll. 

Gosodwch eich cynhwyswyr mewn tyllau yn y 
ddaear mewn gr ŵp. Os nad yw’n bosibl eu 
claddu, ceisiwch adeiladu llethrau bach hyd at 
ymyl y cynhwyswyr gan ddefnyddio cerrig a 
phridd. Os ydych mewn maes chwarae, dyma 
fydd yr ateb gorau a dylai leihau’r risg y cânt 
eu cicio drosodd. 

Os na allwch gladdu’r cynhwyswyr neu eu 
gorchuddio hyd at eu hymylon, efallai yr 
hoffech ystyried defnyddio cynhwyswyr mwy, 
fel gwaelod casgenni â leinin gan y byddant 
yn edrych yn fwy parhaol ac wedi’u cynllunio. 
Gellir prynu leinin sy’n dal d ̂wr o 
ganolfan arddio. 

Dangosir trefniant da o gynhwyswyr wedi’u 
claddu yn Ffigur 1. Drwy roi’r pyllau ar 
ychydig o ogwydd a’u gosod yn agos i’r ardd 
gorsiog, bydd unrhyw dd ̂wr sy’n llifo ohonynt 
oherwydd glaw trwm neu am eu bod wedi’u 
gorlenwi yn helpu i gadw’r ardd gorsiog yn 
wlyb. Mae’r gogwydd yn y braslun yn 
bwrpasol fwy nag sydd angen at 
ddibenion egluro. 

Ffigur 1. Safle’r pwll a’r ardd gorsiog 

Cam 4 – Llenwch 
eich cynhwyswyr 
Ar gyfer yr ardd gorsiog, gwnewch ychydig o 
dyllau yng ngwaelod y cynhwysydd neu’r 
leinin i adael rhywfaint o’r d ̂wr i ddiferu allan. 
Mae hyn yn atal y d ̂wr rhag sefyll yn yr unfan. 
Leiniwch waelod y cynhwysydd â 2cm o ro pys 
wedi’i olchi i helpu’r d ̂wr i ddraenio’n gyfartal. 
Llenwch weddill y cynhwysydd â phridd 
anghywasgedig a’i socian â d ̂wr. Dewiswch 
ychydig o blanhigion a fydd yn ffynnu yn eich 
gardd gorsiog o’r rhestr yn yr adran 
Awgrymiadau Defnyddiol. 

Ar gyfer cynefin pwll, mae angen i chi sicrhau 
bod gan fywyd gwyllt ffordd i mewn ac allan 
o’r d ̂wr. Y ffordd orau o wneud hyn yw drwy 
gynnwys silff fas o bridd ar ogwydd. 

Ychwanegwch ro pys neu bridd at eich pwll a 
chaniatáu iddo ogwyddo ychydig i un ochr 
(gweler Ffigur 1). Drwy ychwanegu ychydig o 
gerrig neu rywfaint o frics i’r ‘pen bas’ 
byddwch yn sicrhau bod ychydig o’r gro yn 
aros lle dylai fod. Caniatewch drwch o ro pys 
neu bridd sy’n mesur o leiaf rhwng 2cm a 4cm 
ar draws y pwll cyfan. 

Gosodwch ardaloedd mwyaf bas eich pyllau 
bach yn agos i’r ardd gorsiog i greu pont 
hawdd rhwng d ̂wr a thir. Llenwch y pwll â d ̂wr. 
Mae d ̂wr glaw yn well na d ̂wr tap am ddau 
reswm: 

– Mae ychwanegion cemegol mewn d ̂wr tap, 
fel clorin, a ddefnyddir fel diheintydd er 
diogelwch pobl. 

– Mae mwy o gyfansoddion nitrogen mewn 
dŵr tap sy’n gweithredu fel maetholion. 

Gardd gorsiog 
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Gadewch dd wr tap am ryw wythnos mewn ˆ
cynhwysydd agored er mwyn gadael y clorin, 
a all niweidio creaduriaid yn y pwll, i adael y 
toddiant. Bydd y maetholion mewn d wr tap ˆ
yn ysgogi blanced o chwyn ac algâu i dyfu. 
Gellir eu tynnu’n ofalus o’r pwll. 

Ychwanegwch ychydig o blanhigion sy’n 
rhyddhau ocsigen at eich pwll i gefnogi 
bywyd gwyllt. Gellir ychwanegu planhigion 
eraill er diddordeb gweledol ac i weddu i 
greaduriaid gwahanol. Mae’r adran 
Awgrymiadau Defnyddiol yn rhoi cyngor ar ba 
fathau o blanhigion i’w gosod yn eich pyllau 
a’ch gardd gorsiog. Gellir plannu planhigion 
mewn potiau rhwyllog plastig a fydd yn dal y 
pridd. Mae’n syniad da rhoi haen o ro pys ar 
ben y pridd yn y pot i gadw’r pridd yn ei le. 

Cam 5 – Monitro eich 
cynefinoedd d wr ˆ
Bydd creaduriaid yn ymddangos yn ddigon 
buan yn eich pyllau a’ch gardd gorsiog a gall 
eich disgyblion gofnodi’r hyn maent yn ei 
weld. Mae deial chwilod ar gael i’w 
lawrlwytho a fydd yn caniatáu i’r plant greu 
canllaw syml i greaduriaid y pwll. 

Cadwch olwg am arwyddion i ddangos bod y 
dŵr yn y pyllau’n mynd yn is a bod yr ardd 
gorsiog yn sychu. Dyma un o ganlyniadau 
naturiol anweddiad ac, yn y rhan fwyaf o’r DU, 
bydd y lefel anweddu yn uwch na’r glawiad yn 
ystod misoedd yr haf. Gallwch hwyluso’r 
broses o fonitro’r newidiadau yn lefel y d wr ˆ
drwy osod pren mesur ar du mewn y pwll gan 
ganiatáu i’r plant gymryd mesuriadau 
uniongyrchol. 

Gadewch i’ch disgyblion archwilio cyflwr y 
pridd yn yr ardd gorsiog i sicrhau nad yw wedi 
sychu. Gwthiwch frigyn tua 5cm i’r pridd a 
phan gaiff ei dynnu allan rhaid iddo fod yn 
amlwg yn wlyb neu fel arall mae angen rhagor 
o dd wrˆ . I ddechrau, trefnwch fod hyn yn cael 
ei wneud bob dau neu dri diwrnod. Drwy 
gofnodi’r profion hyn a’r d wr a ddefnyddirˆ , 

bydd yn bosibl datblygu cynllun dyfrhau i 
sicrhau nad yw’r cynefinoedd yn sychu. 

Awgrymir dull ar gyfer cynnal lleithder yn eich 
gardd gorsiog yn yr adran ‘rhagor o 
weithgareddau’ pan nad oes rhywun yno i 
ychwanegu d wrˆ . 

Ar gyfer gwyliau’r haf, efallai y bydd angen 
cael mynediad i ychwanegu d wr i’r pwll, er y ˆ
gallai fod yn bosibl trefnu ‘diferiad araf’ o 
dd wr i gadw lefelau’r d ˆ wr yn uchel. Bydd ˆ
gosod potel gadarn â thwll pin yn y caead 
uwchben y pwll a gadael iddi ddiferu i mewn 
i’r d wr drˆ os amser yn helpu i gadw lefel y d wr ˆ
yn uchel. 

Yn ogystal â bywyd gwyllt sy’n byw yn y d wrˆ , 
mae’n debygol y daw adar i yfed ac ymolchi 
yn y d wr bas. Bydd gwaelod y pwll, sydd ar ˆ
ogwydd, yn help mawr iddynt a bydd yn 
llwybr dianc hawdd i famaliaid bach, fel 
draenogod, a allai ddisgyn i mewn. 

Cam 6 – Cynnal a chadw 
eich cynefinoedd 

Bydd angen i chi ofalu am eich pyllau a’ch 
gardd gorsiog i’w cadw’n iach. Dyma rai 
pethau y gallech eu gwneud. 

Yr amser gorau i fynd i’r afael â rheoli pwll yw 
diwedd mis Medi a mis Hydref, pan fydd 
penbyliaid wedi datblygu coesau ac wedi 
gadael y pwll, a phan na fydd amffibiaid 
oedolion yn gaeafgysgu eto. 

Os ymddengys bod rhai planhigion yn 
gordyfu, tynnwch rai allan. Dim ond traean o’r 
planhigion y dylech eu tynnu ar y tro. 
Gosodwch unrhyw blanhigion sydd wedi’u 
tynnu allan ar ymyl y pwll am ychydig 
ddiwrnodau er mwyn gadael i unrhyw fywyd 
gwyllt sy’n sownd ddychwelyd i’r pwll. 

Ceisiwch ychwanegu d ŵr glaw er mwyn osgoi 
ychwanegu gormod o faetholion i’r pwll. Os 
oes rhaid i chi ddefnyddio d ŵr tap, gadewch 
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iddo sefyll mewn cynhwysydd agored am tua 
wythnos cyn ei ychwanegu at y pwll. 

Os bydd algâu’n tyfu (a elwir yn fl ̂wm algaidd) 
mewn pyllau mwy, gallwch ystyried ychwanegu 
gwellt barlys fel ffordd naturiol o gyfyngu ar yr 
algâu. 

Ni ddylech fyth adael i’ch gardd gorsiog sychu 
a rhaid rhoi lle i blanhigion a ychwanegir at y 
cynefinoedd i ledaenu fel nad ydynt yn 
gorlenwi’r cynefin wrth iddynt dyfu. 

Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol hefyd os 
oes gan eich ysgol bwll eisoes. 

Mwy o syniadau am 
weithgareddau 

Ymdopi â’r tywydd 

Hafau hir a phoeth! 

Mae’n debyg y bydd y pwll a’r ardd gorsiog 
angen rhagor o dd ̂wr, yn enwedig yn ystod 
misoedd yr haf a’r gwyliau. Dyma ffordd o 
ychwanegu d ̂wr at eich gardd gorsiog. 

Dewiswch botel ddiod a gadewch y caead 
arni. Dewiswch botel nad yw’n edrych yn rhy 
fawr i’ch gardd gorsiog. 

Driliwch nifer o dyllau yng nghaead y botel a 
thorrwch y gwaelod i ffwrdd o’r botel. 

Gosodwch y botel â’r caead am i lawr yn yr 
ardd gorsiog, wedi’i chladdu hyd at dua 
hanner ei hyd a llenwch hi â d ̂wr. Bydd yn 
rhyddhau’r d ̂wr dros amser. Efallai y byddwch 
am ddefnyddio mwy nag un botel ar gyfer 
gardd gorsiog fawr. 

Rhowch gynnig ar y dull hwn cyn gwyliau’r 
ysgol i sicrhau ei fod yn gweithio. 

Sicrhewch fod yr ardd gorsiog yn llawn d ̂wr a 
bod digon o dd ̂wr yn y botel neu’r poteli cyn 
cyfnod o wyliau. 

Gallai eich disgyblion ddefnyddio eu sgiliau 
creadigol i guddio’r botel dd ̂wr drwy beintio 
planhigion ac anifeiliaid arni. 

Ceisiwch drefnu bod y pyllau yn cael rhagor o 
dd ̂wr bob wythnos yn ystod y gwyliau 

Gaeafoedd rhynllyd 

Mae rhewi yn berygl posibl yn y gaeaf ym 
mhob rhan o’r wlad. Bydd eich pyllau bach yn 
fas ac efallai y byddant yn rhewi’n gyfan gwbl. 
Gallwch gyfyngu ar y rhew sy’n ffurfio ar 
arwyneb y pwll, pan nad yw’r tywydd yn rhy 
oer, drwy osod gwrthrych sy’n arnofio ar 
arwyneb y pwll, fel pêl ping pong. Bydd y 
gwynt yn symud y bêl o gwmpas gan gadw 
ardal fach o dd ̂wr yn agored. 

Ni fydd rhew dwfn yn ffurfio’n syth ond pan 
fydd y tywydd o dan y rhewbwynt am ychydig 
ddiwrnodau rydym yn argymell eich bod yn 
gosod pot o dd ̂wr poeth ar arwyneb y rhew yn 
ystod y dydd a fydd yn toddi ychydig o’r rhew 
(DS peidiwch â’i arllwys ar y rhew gan y 
byddai hyn yn ychwanegu hylif i’r pwll). Bydd 
hyn yn lleihau’r risg y bydd y pwll yn rhewi’n 
gyfan gwbl, gan gadw eich pwll yn fyw ac yn 
iach. Mae’n well peidio â thorri’r rhew 
oherwydd gall y siocdonnau ladd anifeiliaid 
yn y d ̂wr. 

Arolwg defnydd o dd ̂wr 

Po fwyaf o dd ̂wr y defnyddiwn o’r tap, lleiaf yn 
y byd o dd ̂wr sydd ar gael i fywyd gwyllt. Mae 
ffyrdd o leihau ein defnydd o dd ̂wr a fydd yn 
gadael mwy i fyd natur. Y cam cyntaf er mwyn 
lleihau ein defnydd o dd ̂wr yw asesu faint o 
dd ̂wr a gaiff ei ddefnyddio a’i wastraffu. 

Mae fflysiad toiled cyffredin yn defnyddio 6–9 
litr o dd ̂wr. Golyga hyn bod fflysio’r toiled 
ddwywaith yn defnyddio mwy o dd ̂wr nag a 
fyddai i’w gael mewn pwll o faint powlen 
golchi llestri sy’n cefnogi bywyd gwyllt. Gall 
toiledau â thechnoleg fodern leihau lefel y 
dŵr a ddefnyddir i 4.5 litr fesul fflysiad. 
Gallwch ychwanegu ‘hyppo’ at danciau d ̂wr 
hŷn i leihau’r capasiti ac felly’r d ̂wr a 
ddefnyddir fesul fflysiad. 
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Gall nifer o sefydliadau, fel Eco Schools, 
awdurdodau lleol a chwmnïau d wr helpu â’r ˆ
broses o arolygu’r defnydd o dd wr a rhoi ˆ
canllaw ar syniadau o ran arbed d wrˆ . Bydd y 
ddolen ganlynol yn darparu cynllun gwers 
diddorol wedi’i seilio ar weithgareddau 
arbrofi ac arolygu i’ch disgyblion sy’n 
gysylltiedig â’r defnydd a wneir o dd wr: ˆ
www.recyclezone.org.uk/library/docs/ 
Sustainable Schools - Be water wise!.pdf 

Casglu d wr ˆ

Mae defnyddio casgen dd wr i gasglu d ˆ wr ˆ
glaw yn ffordd wych o roi cyflenwad am ddim 
o dd wr glaw i’ch planhigion a’ch cynefinoedd ˆ
dŵr. Mae gan lawer o awdurdodau lleol 
gynlluniau grantiau gwyrdd. 

Beth am gasglu eich costau a gwneud cais? 
Fel arall, mae llawer o gwmnïau’n fodlon 
noddi prosiectau amgylcheddol mewn 
ysgolion – gofynnwch i’ch disgyblion 
ysgrifennu llythyrau! 

Fel arfer bydd casgenni d wr yn dal 200 litr o ˆ
dd wr pan fyddant yn llawn. Maent yn ˆ
gweithio drwy ‘gynaeafu’r’ glaw sy’n disgyn ar 
do ac yna’n llifo i lawr beipen law. 

Mae taflen ffeithiau ar gael i’w lawrlwytho a 
fydd yn caniatáu i chi ragfynegi swm y d wr y ˆ
gellir ei gasglu ac os oes gennych ddisgyblion 
hŷn, gallant wneud y mesuriadau a’r 
cyfrifiadau eu hunain. 

Chwilota mewn pyllau 

Mae chwilota mewn pyllau’n golygu dal 
bwystfilod bychan mewn pwll mewn rhwyd 
llaw a’u symud i hambwrdd bas 3–4cm o dd wr ˆ
croyw. Drwy ddefnyddio chwyddwydr i’w 
hastudio gall eich disgyblion weld sut mae 
creaduriaid gwahanol yn edrych, sut maent yn 
symud a sut maent yn rhyngweithio â’i gilydd. 
Bydd allwedd adnabod yn caniatáu iddynt 
ddosbarthu’r bwystfilod bychan yn grwpiau. 
Ar ôl eu harchwilio, dylid dychwelyd y 
creaduriaid i’w cartref yn y pwll. 

Gyda’r cynefinoedd pwll bach a ddisgrifir 
yma, nid oes angen tarfu ar y bwystfilod 
bychan, gan ei bod yn bosibl eu gwylio’n 
agos heb eu tynnu o’u cartref. Os byddwch yn 
dewis chwilota yn eich pyllau, sicrhewch y 
rhoddir y creaduriaid yn ôl yn y pyllau cywir. 

Prosiectau celf 

Mae d ̂wr wedi ysbrydoli arlunwyr dros y 
canrifoedd a, gobeithio, y bydd yn ysbrydoli 
eich disgyblion i beintio neu dynnu llun o’u 
pwll a’u gardd gorsiog a’u trigolion. 

Beth am wneud symudyn pwll? Mae gan 
Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir ddyluniad 
da ar eu gwefan 
www.wwt.org.uk/admin/xstandard/ 
ws/pond_mobile.pdf 

O ble byddwn ni’n cael 
ein planhigion d ̂wr? 
Gallwch brynu planhigion d ̂wr o ganolfannau 
garddio lleol. Mae’r rhestr ar dudalen 8 yn 
cynnwys planhigion nodweddiadol sy’n addas 
i’ch cynefinoedd. Ni fydd pob un yn gyffredin 
ym mhob ardal o’r wlad. Ewch â’r rhestr hon 
gyda chi a gofynnwch i staff y ganolfan arddio 
i argymell y rhai gorau i’ch ardal. 

Os oes pwll cyfagos sy’n berchen i rywun 
rydych yn ei adnabod, gallwch ofyn am 
ychydig o wreiddiau o’u planhigion i’w gosod 
yn eich cynefin d ̂wr. Sicrhewch eich bod yn 
gwybod beth rydych yn ei gael gan nad ydych 
am gyflwyno rhywogaethau o blanhigion 
ymledol nad ydynt yn briodol i’ch cynefin d ̂wr. 
Cofiwch gael caniatâd hefyd, gan ei bod yn 
anghyfreithlon dadwreiddio planhigion yn y 
gwyllt heb ganiatâd y tirfeddiannwr. Ceisiwch 
ailblannu’n gyflym gan y bydd hyn yn rhoi 
gwell cyfle i’r planhigion oroesi. 
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Awgrymiadau defnyddiol a ffeithiau diddorol – 
Dŵr i Fywyd Gwyllt 
Tyfu planhigion yn eich cynefin d ̂wr 

Mae’n syniad da ychwanegu ychydig o blanhigion sy’n hoffi d ̂wr. Bydd hyn yn cadw’r cynefin yn 
iach yn ogystal â rhoi cysgod i amffibiaid a bwystfilod bychan. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer 
planhigion addas: 

Enw 
cyffredin 

Enw 
gwyddonol 

Planhigyn 
gardd 
gorsiog 

Planhigyn 
pwll bach 

Planhigion 
â dail 
arnofiol 

Planhigion 
ocsigeneiddio Blodyn 

Melyn 
y gors 

Caltha 
palustris ✓ Blodau 

melyn 

Corn glas Ajuga 
repens ✓ Blodau glas 

tywyll 

Gwyarllys Lythrum 
salicaria ✓ 

Pigau coch
porffor 
mawr 

Fioled y dŵr Hottonia 
palustris ✓ ✓ 

Pigau bach 
gwyn o 
flodau 

Carpiog y 
gors 

Lychnis 
flos-cuculi ✓ Blodau 

pinc brau 

Ysgorpionllys 
y dŵr 

Myosotis 
scorpioides ✓ Blodau bach 

glas golau 

Alaw lleiaf 
Hydrocharis 
morsus – 
ranae 

✓ ✓ Blodau 
gwyn 

Llafnlys bach Ranunculus 
flammula ✓ ✓ 

Blodau 
melyn tebyg 
i flodau 
menyn 

Gellesgen 
las y gerddi 

Iris 
versicolor ✓ ✓ 

Blodau glas 
neu biws â 
gwythiennau 
gwyn 

Lili ddŵr fach 

Nymphaea 
‘Pygmaea 
rubra’ neu 
tetragona’ 
neu helvola 

✓ ✓ 

Rubra – 
Blodau 
Coch, 
Tetragona  – 
Blodau 
Gwyn a 
Helvola – 
Blodau 
Melyn 
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Pwy fydd yn ymweld â’ch 
cynefin d ̂wr a pham 
Mae gerddi corsiog a phyllau bach yn rhoi’r 
pethau hanfodol sydd eu hangen ar y bywyd 
gwyllt sy’n ymweld â hwy i oroesi – 
ffynhonnell o fwyd a chartref i fyw ynddo. 
Bydd eich disgyblion yn rhyfeddu at y cyfnod 
byr o amser mae’n ei gymryd i fywyd gwyllt i 
ddechrau defnyddio cynefin d ̂wr newydd eich 
ysgol. Bydd yn llawn bywyd yn fuan iawn. 

Gardd gorsiog 

Mae gardd gorsiog yn gynefin diddorol a 
anwybyddir yn aml, ond sy’n hawdd iawn i’w 
chreu. Caiff yr amodau llaith a thamp eu ffafrio 
gan lawer o greaduriaid. 

Pwy allai fyw yng ngardd gorsiog eich 
ysgol? 

Gwlithod, corynnod, mwydod, brogaod, 
llyffantod 

Pwy allai ddod o hyd i ffynonellau o fwyd yn 
yr ardd gorsiog? 

Gwenyn a bwystfilod bychan eraill sy’n yfed 
neithdar (sy’n ymweld â’r blodau), 
draenogod, brogaod, llyfantod, bwystfilod 
dŵr bychan, llygod y maes, adar (a fydd hefyd 
yn defnyddio’r mwd i leinio eu nythod) a 
nadroedd y gwair. 

Ymlusgiaid – wyddech chi? 

Dim ond chwe rhywogaeth o ymlusgiaid sy’n 
byw yn y DU: neidr y gwair, y neidr lefn, y 
wiber, y neidr ddefaid, madfall y tywod a’r 
fadfall gyffredin. 

Pwll bach 

Gall pwll bach ddenu rhestr faith o 
greaduriaid sydd naill ai’n byw o dan y d ̂wr 
neu uwch ei ben. Dyma rai enghreifftiau. 

Pwy allai fyw ym mhwll bach eich ysgol neu 
gerllaw iddo? 

Ceffylau d ̂wr bolwyn, chwilod plymio mawr, 
malwod pwll, chwilod bwganod, nymffau 
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gweision y neidr, chwain y d wrˆ , cynrhon 
cochion, rhianedd y d wrˆ , corynnod y d wrˆ , 
gweision y neidr, mursennod, madfallod y 
dŵr, llyffantod a brogaod 

Pwy allai ddod o hyd i fwyd yn y pwll bach? 

Yn ogystal â’r bwystfilod bychan a restrir 
eisoes sy’n debygol o fyw yn eich pwll neu 
gerllaw iddo, gwenyn a bwystfilod bychan 
eraill sy’n yfed neithdar, bwystfilod bychan 
sy’n byw mewn d wrˆ , draenogod, brogaod, 
llyffantod, adar, nadroedd y gwair a llygod y 
maes 

Amffibiaid – wyddech chi? 

Dim ond chwe rhywogaeth o amffibiaid sy’n 
byw yn y DU: y broga, y llyffant dafadennog, 
llyffant y twyni, y fadfall dd wr gyfˆ fredin, y 
fadfall dd wr balfog a’r fadfall dd ˆ wr gribog. ˆ
Mae deial chwilod ar gael i’w lawrlwytho a 
fydd yn caniatáu i’r plant greu canllaw syml i 
greaduriaid y pwll. 
I gael gwybod am amffibiaid ac ymlusgiaid, 
dilynwch y dolenni i wefan Froglife: 
www.froglife.org/Amphibians.htm 
www.froglife.org/Reptiles.htm 

Cymerwch ofal 

Ar ôl gweithio ar eich pyllau a’ch gardd 
gorsiog mae’n bwysig fod pawb yn golchi eu 
dwylo â sebon a d wr i osgoi unrhyw heintiau ˆ
o facteria a all fod mewn d wr pwll. ˆ

Mae brogaod a llyffantod hefyd yn agored i 
glefydau. Ni ddylech eu symud o un man i un 
arall er mwyn osgoi’r risg o ledaenu clefydau. 
Os oes gennych fadfallod d wr cribog yn eich ˆ
pwll, cofiwch eu bod yn rhywogaeth mewn 
perygl a’u bod yn cael eu gwarchod i raddau 
helaeth yn ôl y gyfraith. Fel rheol gyffredin, 
mae’n debyg ei bod yn well gadael llonydd i 
unrhyw ymlusgiaid y dewch o hyd iddynt. 



Ffeithiau diddorol am dd ̂wr
 

P’un a yw’n dd wr rydych yn ei ddefnyddio ar ˆ
gyfer llefydd i natur eich ysgol neu’n dd wr a ˆ
ddefnyddiwch yn eich ysgol neu’ch cartref, 
mae llond gwlad o ffeithiau diddorol am dd wr ˆ
i blymio i mewn iddynt. Dyma ychydig 
ohonynt: 

Y ffeithiau sylfaenol 

– Heb dd wrˆ , ni fyddai bywyd ar y Ddaear gan 
fod pethau byw angen d wr o ryw fath i ˆ
oroesi 

– Mae’r d wr a ddefnyddiwch bob dydd wedi ˆ
bodoli fel rhan o’r gylchred dd wr am filiynau ˆ
o flynyddoedd – golyga hyn fod d wr sydd o ˆ
gwmpas nawr hefyd o gwmpas pan oedd 
deinosoriaid yn rheoli’r Ddaear. 

– Mae 97.5% o dd wr y byd yn dd ˆ wr hallt a ˆ
geir yn y moroedd a’r cefnforoedd. ‘Water, 
water, everywhere, Nor any drop to drink’ 
The Rime of the Ancient Mariner gan 
Samuel Taylor Coleridge. 

– Mae 2.5% o dd wr y byd yn dd ˆ wr crˆ oyw – 
hwn yw’r d wr sydd gennym i’w ddefnyddio ˆ
bob dydd (sy’n cynnwys y d wr a ddefnyddir i ˆ
wneud eich cynefin d wr llefydd i natur!). Ni ˆ
ellir cael gafael ar 70% o’r swm bychan hwn 
o dd wr crˆ oyw gan ei fod wedi rhewi mewn 
rhewlifoedd, eira parhaol a chapiau iâ. 

Dŵr Croyw 

– Gellir dod o hyd i dd wr crˆ oyw mewn sawl 
cynefin gwahanol: pyllau, corsydd, 
llynnoedd, afonydd a gwlyptiroedd. 

– Ceir amrywiaeth eang o fywyd mewn 
cynefinoedd d wr crˆ oyw sy’n amrywio o 
fywyd gwyllt mwy o faint fel pysgod, 
mamaliaid d wrˆ , ymlusgiaid, adar a 
phlanhigion i organebau mân fel bacteria 
neu firysau. 

– Mae angen gwarchod gwlyptiroedd (a 
choedwigoedd), gan eu bod yn rhan bwysig 
iawn o’r gylchred dd ̂wr. Yn ystod cyfnodau 
gwlyb, maent yn amsugno llawer o dd ̂wr ac, 
yn ystod cyfnodau sych, maent yn rhyddhau 
dŵr yn raddol sy’n cadw’r d ̂wr i symud yn y 
gylchred. Os na fyddwn yn gwarchod yr 
ardaloedd hyn, ni fyddant yn gallu ein helpu 
i reoli sychder neu lifogydd 

– Diflannodd hanner gwlyptiroedd y byd yn y 
ganrif ddiwethaf wrth i dir gael ei ddraenio 
at ddibenion datblygu neu amaethyddiaeth. 

– Mae gwlyptiroedd (a choedwigoedd) yn 
helpu i buro d ̂wr. 

– Yn y Deyrnas Unedig, gwelwn amrywiaeth 
mewn glawiad bob blwyddyn o’r lleoedd 
sychaf, fel Dwyrain Anglia (tua 700mm y 
flwyddyn), i’r lleoedd gwlypaf fel 
Ucheldiroedd Gorllewinol yr Alban, Eryri 
neu Ardal y Llynnoedd (tua 3,000mm y 
flwyddyn). 

– Y lle sychaf ar y Ddaear yw Anialdir Atacama 
yn Chile. Byddai’n cymryd 100 mlynedd i 
lenwi cwpan coffi o lawiad yno ar 0.76mm y 
flwyddyn. Mae mannau yn yr Atacama lle 
nad oes glaw wedi disgyn ers 400 mlynedd! 

– Un o’r lleoedd gwlypaf yn y byd yw Assam yn 
India, lle mae’n glawio’n bennaf rhwng mis 
Ebrill a mis Medi ac fe’i elwir yn fons ŵn. Yn 
1861, cafwyd dros 9,000mm o law yno mewn 
mis! Mae lle gwlyb arall, Kauai yn Ynysoedd 
Hawäi, yn cael glaw drwy’r flwyddyn ar rwng 
335 a 360 o ddiwrnodau ac yn cael tua 
12,000mm y flwyddyn. 

– Mae rhy ychydig o law yn beth drwg gan 
mai ychydig iawn o fywyd all oroesi mewn 
anialdir ond gall gormod o law hefyd fod yn 
beth drwg, yn enwedig os bydd yn syrthio 
mewn cyfnod byr o amser, gan achosi 
llifogydd, erydu a marwolaeth 
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Dŵr a ni 

– Yn y cyfnod cyn awyrennau, defnyddio 
gwynt ar y d wr oedd y brif fˆ fordd i bobl 
deithio o gwmpas y ddaear. Daeth fforwyr 
enwog fel Syr Walter Raleigh â phethau’n ôl 
gyda hwy o wledydd pell (ee tatws) rydym 
bellach yn eu defnyddio yn ein bywydau 
bob dydd. Mae’r Prydeinwyr, gan eu bod yn 
byw ar ynys, wedi mordeithio ers sawl canrif 
a deilliodd llawer o ffyniant y wlad o fasnach 
a gariwyd yn bennaf ar longau ar draws 
cefnforoedd y byd. 

– Dyfeisiodd y Rhufeiniaid hynafol ffyrdd 
gwahanol o gyflenwi poblogaethau trefi â 
dŵr, gan gynnwys adeiladu dwythellau d wr ˆ
a oedd yn cario d wr am filltirˆ oedd lawer ac 
yn cyflenwi d wr i’w yfed, i ymolchi a ˆ
charthffosiaeth. Yng nghyfnod y Rhufeiniaid 
roedd y baddonau cyhoeddus yn aml yn 
lleoedd lle roedd llawer o bobl yn cyfarfod 
am sgwrs. 

– Y dyddiau hyn, mae pobl yn y DU yn 
defnyddio tua 150 litr o dd wr y dydd yr un ˆ
drwy fflysio’r toiled, golchi, coginio, yfed, 
dyfrhau’r ardd neu lanhau’r car. 

– Mae’r d wr a ddefnyddiwn bob dydd yn ˆ
ffurfio rhan o’r gylchred d wr crˆ oyw. 
bbc.co.uk/schools/riversandcoasts/water_ 
cycle/rivers/index.shtml 

– Mae dros 6.6 biliwn o bobl yn byw ar y 
Ddaear; dychmygwch bob un ohonynt yn 
defnyddio hyd yn oed gyfran fechan o’r d wr ˆ
a ddefnyddir yn ddyddiol gan bobl yn y DU 
– mae hynny’n llawer o dd wr! ˆ
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– Mae prinder d wr eisoes yn efˆ feithio ar 
draean o boblogaeth y byd ac nid oes gan 
dros 1 biliwn o bobl yn y byd fynediad 
rheolaidd i dd wr glân. ˆ

– Mae’r defnydd a wneir o dd wr bob ˆ
blwyddyn yn cynyddu’n fyd-eang felly mae 
angen i ni fod yn ofalus ynghylch sut rydym 
yn ei ddefnyddio a sut rydym yn ei arbed. 

Canfyddwch beth allwch chi wneud yn eich 
ysgol i arbed d wr a sut y gallwch wneud eich ˆ
ysgol yn effeithlon o ran d wr: ˆ
www.eco-schools.org.uk/nine-topics/ 
water.aspx 

Dewch o hyd i syniadau addysg am dd wr o ˆ
amgylch y byd ar wefan Water Aid: 
www.wateraid.org/uk/learn_zone/ 
default.asp 



Cwestiynau
 

Dyma rai cwestiynau ysgogol ar y thema o 
dd ̂wr. Anogwch eich disgyblion i edrych am 
atebion mewn llyfrau ac ar y rhyngrwyd os 
ydynt am ganfod mwy. 

– Beth yw’r gwahaniaeth rhwng cynefin d ̂wr 
croyw a chynefin d ̂wr hallt? 

– Pa bethau byw gwahanol y gallech eu 
canfod mewn pwll? 

– Beth allwch chi ei ddarganfod am 
riffiau cwrel? 

– Pam fod mawnogydd yn bwysig iawn? 

– Ym mha rannau o’r byd y mae’n anodd i 
bobl gael gafael ar dd ̂wr glân? 

– Beth yw rhewlif? 

– O ble y daw’r d ̂wr sy’n dod o’ch tapiau yn yr 
ysgol a gartref? 

– Pam ei bod yn bwysig i ni arbed d ̂wr? 

– Ym mha wahanol ffyrdd y gallwn ni arbed 
dŵr yn ein hysgolion a’n cartrefi? 

bbc.co.uk/breathingplaces/schools 
Argraffwyd ar bapur wedi’i ailgylchu 100% 


