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TROSOLWG 

Mae'r canllaw gweithgaredd hwn 
yn cyflwyno'r pwnc o helfa 
rywogaethau. Mae’r gweithgaredd 
hyn yn eich galluogi i archwilio'r 
pwysigrwydd adnabod 
rhywogaethau er mwyn eu hamddiffyn. 

• Nod y wers: I adnabod bywyd morol a'u 
cynefinoedd dewisol 

• Cysylltiadau cwricwlwm: Daearyddiaeth 
/ bioleg / celfyddydau creadigol 

TIPS I DDYSGU 

Edrychwch ar ein canllaw 
ffotograffiaeth natur - nid 
oes angen offer ffansi! 
Rhannwch eich lluniau 
gyda Project Seagrass! Gellir lanlwytho 
unrhyw luniau gyda morwellt ynddo i ap 
SeagrassSpotter i helpu gwyddonwyr i ddysgu 
am forwellt. Gellir defnyddio’r canllaw ‘Helfa 
Rhywogaethau’ hwn gyda chanllawiau eraill 
Project Seagrass, megis canllawiau ‘Hidlo 
dŵr’, ‘Microplastig’, ‘Cuddio a cheisio’ a 
‘Daeareg’, yn ogystal â gweithgareddau 
cynaliadwyedd fel ‘Newid hinsawdd’, 
‘Reiat adnoddau', 'Gwneud newidiadau' a'r 
canllawiau 'Cyfarfodydd Rhanddeiliaid'. 

Geiriau allweddol 
Allwedd ddeuol - Cyfres o 
gwestiynau gyda dau ateb yn 
unig sy'n helpu i adnabod 
organeb 

Enw gwyddonol - mae hwn 
yn enw ffurfiol dwy ran a 
roddir i rywogaeth sy'n dilyn 
set fyd-eang o reolau. Er 
enghraifft, mae bodau dynol yn 
‘Homo sapiens’. Mae gwastad 
gan y gair cyntaf prif lythyren 
ac mae'r enw cyfan wastad 
mewn italig 

Gwybodaeth allweddol 
• Tu allan, treath. 

• Mewn partneriad. 

• 1 awr. 

• Ymarferol / llyfr gwaith 

 

FFAITH HWYL! 

Mae gan ddolydd 

morwellt yn y DU 35 

gwaith yn fwy o 

anifeiliaid na thywod 

noeth! 
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RHAGYMADRODD 
Mae yna lawer iawn o greaduriaid anhygoel ac 

amrywiol yn gefnforoedd DU ac o'u cwmpas! 

Mae'r rhain yn amrywio o berdys bach i 

heulforgwn, gyda cegau yn fetr o led. Yn union fel 

ar dir, mae gan bob un o’r anifeiliaid hyn ran 

allweddol i’w chwarae wrth gadw ein moroedd yn iach. 

Mae'r gweithgaredd hwn yn ymwneud â chael blas ar fywyd yn ein 

moroedd ac o'u cwmpas. 

Un o'r ffyrdd rydyn ni'n 

adnabod gwahanol 

rywogaethau yw trwy 

ddefnyddio allwedd ddeuol, 

lle mae cyfres o gwestiynau'n 

cael eu gofyn am yr anifail 

gydag ateb ie neu na, gan ei 

gulhau i un rhywogaeth. 

Gallai cwestiwn fod yn 

rhywbeth fel ‘a oes ganddo 

blu?’, os na, mae’n debyg 

nad yw’r anifail yn aderyn. 

Pam? 

Mae angen i wyddonwyr wybod ble mae gwahanol anifeiliaid yn byw, eu 

harferion a maint eu poblogaeth er mwyn gallu eu hamddiffyn. Meddyliwch 

pa mor anodd yw hi i adnabod yr anifeiliaid, eu hadnabod a deall beth 

maen nhw'n ei wneud tra'ch bod chi'n chwilio ar y lan neu'n snorcelu. Ydych 

chi'n siŵr mai cranc glan ydyw ac nid cranc brown? Sut ydych chi'n gwybod 

nad ydych chi'n gweld yr un anifail dro ar ôl tro neu ddim yn ei weld? 

 

FFAITH HWYL! 

Mae gan y môr-

gyllyll cyffredin 

dair calon! 

a oes ffwr arno? 

Ie Na 

a oes ganddo 
blu? 

Yes Na 

a yw'n ffrwythloni'n 
fewnol? 

Yes Na 
a oes gan 
oedolion 
dagellau? 

Na Yes 

Ie 

Ie 

Ie 
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Mae technegau newydd i edrych ar fywyd gwyllt morol yn cael eu datblygu 

drwy'r amser. Mae gwyddonwyr bellach yn defnyddio technegau fel 

camerâu fideo tanddwr wedi'u babio, sgwba-deifio, rhwydi, trapiau, dronau, 

tagio anifeiliaid a hyd yn oed 

recordio sŵn y cefnfor - gallant 

gyfieithu dolffiniaid yn sgwrsio mewn 

cliciau a chwibanau! 

GWEITHGAREDD: 
1) Ar y tir, siaradwch â'r dosbarth 

am rai nodweddion adnabod 

sylfaenol megis y math o anifail 

(pysgodyn/aderyn/malwen ac 

ati), lliw, maint, nifer y coesau 

neu'r esgyll ac ati. Defnyddiwch 

un neu ddau o'r rhywogaethau ar 

y rhestr fel enghreifftiau - megis fel 

pwyntio allan sut mae penfras yn 

wyrdd ddiflas gyda thair asgell ar 

ei gefn. 

2) Anogwch y dosbarth i feddwl sut y 

byddan nhw'n dod o hyd i'r 

anifeiliaid. Yn gyntaf, bydd angen 

iddynt ystyried lle mae'r anifail yn 

byw. Mae'r cerdyn adnabod 

rhywogaeth yn cynnig 

awgrymiadau. 

a. Os yw'n well gweld yr anifail o'r 

lan, gofynnwch iddynt feddwl a 

ddylent edrych i'r clogwyni, yr 

IECHYD A DIOGELWCH 

Peidiwch ag aflonyddu na chyffwrdd â bywyd 
gwyllt! 

Cyfeiriwch at ein hawgrymiadau arfordirol am 
gyngor ar iechyd a diogelwch wrth chwilio am 
fywyd gwyllt morol.wildlife 

. Cardiau adnabod helfa 

rywogaethau a phensil. 

. Bwrdd clip (yn dal dŵr yn 

ddelfrydol, fel llechen blymio) 

Ar gyfer snorcelu bydd 

angen: 

. Cardiau adnabod helfa 

rywogaethau wedi'u 

lamineiddio gyda marciwr 

bwrdd gwyn 

. Siwtiau gwlyb a dillad nofio 

. Snorkel a mwgwd 

. Esgyll (dewisol) 

. Tywelion 

. Eli haul diogel riff 

Ar gyfer chwiliadau glannau 

bydd angen: 

. Welis 

. Offer tywydd priodol 

. Ysbienddrych (dewisol) 

 

YOU WILL NEED: ADNODDAU 
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awyr, allan i'r môr neu mewn pyllau glan môr. Os yw ar y traeth, yna’r 

draethlin fydd y lle gorau i edrych. Dyma'r llinell o wymon a darnau 

eraill sy'n cael eu gadael ar ôl wrth i'r llanw fynd yn ôl i lawr y traeth. 

b. Os yw'r anifail yn y môr cofiwch y 

cynghorion da hyn! 

i) Po fwyaf y bydd gennych eich traed 

ar y llawr, y fwyaf y byddwch yn 

dychryn yr anifeiliaid i ffwrdd a pho 

fwyaf aneglur y byddwch yn 

gwneud y dŵr. 

ii) Symudwch yn araf yn y dŵr rhag 

tarfu ar yr anifeiliaid. 

iii) Chwiliwch am siâp yr anifail yn 

hytrach na'r lliw. Mae'r rhan 

fwyaf o anifeiliaid yn ceisio 

paru eu lliw â'u hamgylchoedd 

er mwyn osgoi cael eu gweld. 

iv) Gwiriwch wely'r môr, yn 

ogystal ag rhwng ac ar forwellt, gwymon a chreigiau, ac yn syth allan 

i'r môr. 

v)  Edrychwch yn ofalus ar ddail a chreigiau am greaduriaid bach! 

vi) Mae amynedd a sganio cyson yn allweddol! 

3) Anogwch y myfyrwyr i ddilyn y codau QR i weld rhai darnau o ffilm o'r 

anifeiliaid. Mae symud yn ffordd ddefnyddiol o adnabod anifeiliaid a 

bydd yn eu helpu i wybod beth maen nhw'n chwilio amdano cyn cyrraedd 

y traeth. 

4) Edrychwch ar y canllaw ffotograffiaeth os ydych yn bwriadu dod â 

chamera. 

5) Mae'n well gwneud snorcelu ar drai. 

Enghraifft o gerdyn adnabod rhywogaeth, gyda'r 

enw cyffredin, enw gwyddonol, dolen QR i glip 

rhywogaeth JD Scuba, lluniad a nodweddion 

adnabod allweddi a chyngor darganfod. Rhowch 

gylch o amgylch ble a phryd y deuir o hyd iddynt - 

gellir rhoi cylch o amgylch lluosog! 
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6) Rhowch friff llawn gan gynnwys rheolau diogelwch, ardal chwilio, risgiau, 

a signalau cyfathrebu. Edrychwch ar y cynghorion arfordirol am ragor o 

gyngor. 

7) Dechreuwch y sesiwn snorcelu gyda chyflwyniad sylfaenol ar sut i 

snorcelu. 

a. Cysylltwch y snorcel wrth ochr y mwgwd fel nad yw'n cwympo i ffwrdd 

o hyd. 

b. Mae'r mwgwd yn mynd dros eu llygaid a'u trwyn er mwyn iddynt allu 

gweld! 

c. Ceisiwch beidio ag anadlu trwy eu trwyn oherwydd mae’n niwlio'r 

mwgwd. Os daw'n niwlog, rhowch swil yn y môr 

iddo. Os yn bosibl, cynigiwch siampŵ babi - gellir 

sychu blob bach o amgylch y mwgwd ac 

yna ei rinsio allan i atal y mwgwd rhag 

mynd yn niwliog. 

d. Ymarfer anadlu drwy'r snorcel uwchben 

y dŵr, ac yna ceisiwch anadlu 

gyda'ch cegau oddi tano ond 

gyda’ch penau allan o’r ddŵr. Yn 

olaf, ceisiwch anadlu drwyddo gyda'ch 

hwyneb wedi'i foddi'n llwyr. 

e. Atgoffwch nhw, os ydyn nhw'n rhoi eu pen yn rhy ddwfn neu os 

oes ton fawr y gallai eu snorcel lenwi â dŵr! Os bydd hyn yn digwydd, 

does dim ond angen iddyn nhw anadlu allan yn ddwfn iawn i'w glirio, 

neu gallant adael iddo ddraenio uwchben y dŵr. 

f. Atgoffwch nhw fod llawer o staff yn barod i'w helpu a bod rhaid iddynt 

gadw'n agos at eu haelod o staff. 

g. Gellir defnyddio bwrdd padlo neu syrffio fel dyfais arnofio i ddal gafael 

arni wrth iddynt fagu hyder. 
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h. I unrhyw un sy'n gwbl ddihyder yn y dŵr, yna mae llawer o'r 

rhywogaethau i'w canfod ar y lan, lle does dim rhaid gwlychu. 

i. Dod allan o'r dŵr os yw'n oer neu os rydych yn flinedig. 
 

8) Pan fyddant yn gweld anifail, gallant dicio'r anifail bant o’r daflen 

adnabod. Gwnewch nodyn o ba gynefin a phryd y daethant o hyd iddo! 
 

9) Tra yn y dŵr, dylai fod gan aelod o staff pob grŵp fersiwn rhestr helfa 

rywogaethau wedi'i lamineiddio neu sy'n wrth dŵr. Gall y myfyrwyr gofyn 

yr aelod o staff i wirio'r hyn y maent wedi'i ddarganfod. Mae hyn yn 

ffordd dda o'u cadw'n agos hefyd. 

10) Yn ddelfrydol, cynhaliwch eich helfa ar ddau fath o gynefin gwahanol 

er mwyn i chi allu cymharu'r hyn a ddarganfyddwch. Rydym yn argymell 

dechrau gyda'r cynefin lleiaf cymhleth yn gyntaf. Er enghraifft, snorcelu 

dros wely'r môr tywodlyd noeth ar y diwrnod cyntaf a thros ddôl morwellt 

ar yr ail ddiwrnod. 

11) Ar ôl sesiwn sylwi, cynhaliwch drafodaeth grŵp ynglŷn â phwy ddaeth 

o hyd i ba anifeiliaid, pa anifeiliaid oedd yr hawsaf a'r anoddaf i'w gweld 

a pha gynefinoedd oedd â'r mwyaf o fywyd. 

12) Ar ôl sesiwn sylwi gychwynnol, gellid creu gystadleuaeth barhaus 

ynghylch pwy all dicio'r nifer fwyaf o rywogaethau erbyn diwedd yr 

wythnos - dim twyllo! 

13) Trafodwch pa mor anodd yw hi i gasglu data cywir am ymddygiad a 

deinameg bywyd morol. A all y dosbarth ychwanegu at ein tipiau spotio 

bywyd gwyllt? 
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TAFLEN WAITH: 
Isod mae diagram Venn. Ysgrifennwch yr anifeiliaid welsoch chi yn y cynefin 

lle daethoch chi o hyd iddyn nhw yn y diagram Venn. Efallai y bydd rhai yn 

gorgyffwrdd mewn llawer o gynefinoedd tra bod eraill efallai dim ond mewn 

un cynefin y byddwch wedi dod o hyd iddo. Er enghraifft, os mai dim ond 

cranc glan y gwnaethoch chi ddod o hyd iddo ar y traeth, yna rhowch ef yn 

yr adran ‘traeth’ yn unig, ond os daethoch o hyd iddo ar y traeth, yn y ddôl 

morwellt ac ar wely'r môr tywodlyd yna mae'n mynd yn ganol y diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traeth 

Morwellt Gwely'r môr tywodlyd 
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Ble daethoch chi o hyd i'r nifer fwyaf o anifeiliaid a pham ydych chi'n 

meddwl y gallai hynny fod? 

 

 

 

 

 

 

Yn debygol o fod ar y lan, lle mae'n haws gweld yr anifeiliaid. Mewn gwirionedd mae 

dolydd morwellt yn cynnal y mwyaf o fywyd o ystyried ei ddarpariaeth o ddigonedd o 

fwyd a diogelwch, fodd bynnag mae’n gynefin sy’n dda am guddio anifeiliaid cryptig tu 

mewn fel y gall ymddangos fel nad oes llawer o fywyd! 

Gwnewch gerdyn adnabod rhywogaeth ar gyfer eich creadur 

cyfansoddiadol eich hun - rhowch enw cyffredin iddo, enw gwyddonol, 

lluniwch ef, nodwch nodweddion adnabod allweddol a chyngor ar sut i ddod 

o hyd iddo. 

 


