
Ffurflen Asesu Cynefin 
Rwbel Glofa
E-bostiwch eich canlyniadau at wales@buglife.org.uk

Caiff y prosiect ei gyllido drwy Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant 
Llywodraeth Cymru drwy raglen gwaith ‘Gwent Fwyaf Gydnerth’. 
Mae’r rhaglen yn parhau tan haf 2022 ac mae’n gweithio i sicrhau De Ddwyrain Cymru 
lle mae adferiad mewn natur a chymunedau cynaliadwy yn gwerthfawrogi eu tirluniau a 
bywyd gwyllt ac yn cymryd rhan ar gyfer eu hiechyd a’u llesiant eu hunain.

Rhowch y manylion dilynol am y safle rwbel glofa y gwnaethoch ymweld â hi:

Pa un yw’r disgrifiad gorau o fynediad yr arolwg i’r safle? Ticiwch un.

A oes unrhyw un o’r nodweddion dwr dilynol i’w gweld? Ticiwch bob un perthnasol.

Gogledd

Ydi

Pyllau dwr dros dro

Na

Corsle Arall

De

A yw’r safle’n cael ei ddefnyddio’n dda gan bobl leol?

Dwyrain Gorllewin Dim yn siwr

Nant

Gweithgaredd presennol. Ticiwch bob un perthnasol.

Mynediad llawn

Ffosydd Pyllau Dwr Llyn (mwy na 2ha)

O’r hawl tramwy cyhoeddus Arall

Tipio anghyfreithlon

Marchogaeth

Mynediad rhannol Gweld o ffin safle

Beiciau modur all-ffordd/cerbydau 4x4

Ym mha gyfeiriad mae’r safle yn wynebu yn gyffredinol? Ticiwch un.

Tir llwm

Pori gan dda byw BMX/Beiciau mynydd Cerdded cwn

Tyfiant tenau Cen Mwsogl

A oes unrhyw un o’r mathau dilynol o dyfiant yn bresennol? Ticiwch bob un perthnasol.

Dyddiad yr Arolwg: 

Enw’r Syrfëwr (person/grwp/ysgol):

Enw’r Safle:

Perchennog y Safle (os gwyddoch):

Cod Post neu gyfeirnod grid OS y lle (os gwyddoch):

Cyfeiriad e-bost cyswllt:

A oes gennych unrhyw sylwadau eraill?
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A welsoch unrhyw un o’r infertebrata dilynol? Ticiwch bob un perthnasol.

Cacwn y llus 
(Bombus monticola)

Ebrill i Fedi
Dros hanner yr abdomen yn 

oren/coch ac mae hefyd ddau fand 
melyn ysgafn ar y thoraces.

Mis Mai i fis Mehefin
Bach a tebyg i wyfyn. Adennydd llwyd-

frown gyda marciau brown brith a 
dwy res o smotiau gwyn bach.

Mis Gorffennaf i fis Medi
Blaenau’r adenydd yn bennaf yn frown 

tywyll ac oren, gyda phatrwm cain 
llwyd a du ar yr adennydd cefn.

Gwibiwr llwyd
(Erynnis tages)

Iâr fach y graig
(Hipparchia semele)

Mis Mai i fis Medi
Mae’r gwrywod yn amlwg gyda’u 

adenydd glas fioled, gyda marciau 
gwyn clir ar ymyl yr adennydd.

Mis Ebrill i fis Medi
Chwilen fawr, gwyrdd metalig gyda 
choesau a llygaid porffor-efydd, a 

smotiau hufen ar glawr yr adennydd.

Mis Mai i fis Medi
Mae’r thoracs a’r abdomen yn ddu 

gyda bandiau melyn. Mae gan 
oedolion hefyd lygaid gwyrdd.

Pili pala glas cyffredin 
(Polyommatus icarus)

Chwilen teigr gwyrdd
(Cicindela campestris)

Gwas neidr aurdorchog
(Cordulegaster boltonii)



A welswch unrhyw rai o’r mathau dilynol o dyfiant? Ticiwch bob un perthnasol.

Ffurflen Asesu Cynefin Rwbel Glofa

www.buglife.org.uk  |  @BuglifeCymru  |  Buglife

Buglife - The Invertebrate Conservation Trust, cwmni cyfyngedig trwy warant. Cofrestrwyd yn Lloegr yn The Lindens, 86 Lincoln Road, 
Peterborough PE1 2SN. Rhif cwmni 4132695, Elusen gofrestredig rhif 1092293, Elusen gofrestredig Yr Alban rhif SC040004.

Pysen y ceirw 
(Lotus spp.)

Mis Mai i fis Medi
Planhigyn lluosfydd tyfu’n isel gyda 

chlystyrau o flodau dwfn, melyn 
gydag ychydig o oren/coch.

Mis Gorffennaf i fis Medi
Perth fach drwchus gyda choesu 

yn llawn dail bach gwyrdd a blodau 
pinc/porffor.

Mis Gorffennaf i fis Medi
Planhigion pigog yn blodeuo bob yn ail 

flwyddyn gyda blodau brown ac aur 
sy’n edrych fel ysgall wedi hadu.

Grug
(Calluna vulgaris)

Ysgall Siarl
(Carlina vulgaris)

Mis Mai i fis Gorffennaf
Tegeirian porffor-pinc gyda dail heb 

farciau fel arfer. Gallant fod yn anodd 
eu hadnabod oherwydd hybrideiddio 

gyda ‘r Tegeirian Brych.

Mis Mawrth i fis Hydref
Planhigion lluosflwydd tebyg i ddant y 
llew gyda phenau blodau melyn crwn 

trwchus. Enghreifftiau’n cynnwys Carn 
yr Efol, Clust y Gath, Heboglys, Barf 

y Gweilch a Peradyl.

Mis Mai i fis Medi
Nodweddir gan eu hwmbelau siâp 

parasol, yn cynnwys llawer o flodau 
bach iawn ar goesau byr. 

Enghreifftiau’n cynnwys Gorthryfail, 
Cnau’r Ddaear, Moron Gwyllt ac Efwr.

Tegeirian y gors deheuol
(Dactylorhiza praetermissa)

Cyfansoddion melyn
(Asteraceae)

Wmbeliffrau melyn/gwyn
(Apiaceae)
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Welsoch chi unrhyw un o’r dilynol? Ticiwch bob un sy’n berthnasol.
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Cen Cladonia
(Cladonia spp.)

Mis Ionawr i fis Rhagfyr
Genws mawr o gen sy’n cynnwys rhywogaethau a elwir fel arfer yn ‘cen cwpan 
yn ogystal â rhywogaethau mwy trechus y cyfeirir atynt fel ‘mwsogl carw’. Mae 

coesau rhai rhywogaethau yn ddi-gangen ac yn tapro i bwynt, tra bod eraill 
flaen coch neu frown (e.e. Ffyn y Diafol). Mae cen Cladonia yn gyffredin ar y 

ddaear ymysg grug.

Mis Ionawr i mis Rhagfyr
Mae’r mwsogl cors hyn yn tyfu’n 

agos at ei gilydd, gan ffurfio ‘carpedi 
byw’ sbonciog mewn lleoedd gwlyb. 
Maent yn amrywio mewn lliw o goch 

a phinc, i oren a gwyrdd.

Mwsogl Cors/Mawn 
(Sphagnum spp.)

Mis Awst i fis Tachwedd
Caws llyffant traddodiadol, mae 

ganddo gap coch gyda smotiau gwyn 
a smotiau bach tebyg i ddafadennau a 
thagelli gwyn. Mae’n aml i’w weld dan 

goed bedw yn yr hydref.

Mis Gorffennaf i fis Medi
Ffwngws glastir amrywiol gyda chapiau 
gwlyp, siap pîg sy’n troi’n ddu drostynt 

yn sydyn, fel arfer o ganol y cap. Gallant 
aros yn sefyll am wythnosau lawer.

Mis Ionawr i fis Rhagfyr
Ffwngws crwst tenau sy’n rhwydd ei 
adnabod oherwydd ei liw glas lachar. 

Mae i’w weld ar wahanol goed a 
pherthi yn cynnwys helyg ac eithin.

Amanita’r Gwybed 
(Amanita muscaria)

Ffwngws cap cwyr duol
(Hygrocybe conica)

  Ffwngws Crwst Glas
(Terana caerulea)


