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TROSOLWG 

Mae’r canllaw gweithgaredd hwn yn 
cyflwyno pwnc garddio tanddwr, gan 
ganiatáu i chi archwilio pwysigrwydd 
gwarchod morwellt gyda’ch myfyrwyr. 
O fewn y canllaw hwn mae 
gweithgaredd a thaflen waith sy'n dilyn 
gydag atebion. 

• Nod y wers: cymryd rhan 

weithredol mewn cadwraeth 

morwellt 

• Cysylltiadau cwricwlwm: 

Daearyddiaeth/ gwyddoniaeth 

TIPS I DDYSGU 

Cysylltwch â Project Seagrass am unrhyw ganllawiau ar sut a ble i blannu 

dôl morwellt. 

Byddwch yn ofalus iawn wrth weithio ar y môr! 

Cysylltwch hyn â gweithgareddau eraill megis 

‘Adfer Morol’, ‘Anatomeg Planhigion’, 

‘Ffotosynthesis’, ‘Atgenhedlu’, ‘Cyfarfod 

Rhanddeiliaid’, 

‘Amddiffyn yr 

Arfordir’, ‘Hidlo 

Dŵr’ a ‘Cuddio a 

Cheisio’. 

Geiriau allweddol 
Rhynglanwol - Ardal lle mae'r cefnfor 
yn cwrdd â'r tir rhwng llanw uchel ac isel 

Amddalen - Y rhan o'r planhigyn 
morwellt sy'n cynnwys hadau, fel pod 
hadau 

 

FFAITH HWYL 

Mae hyd at 92% o 

ddolydd morwellt y DU 

wedi’u colli yn y ganrif 

ddiwethaf yn unig. 

Gwybodaeth allweddol 
• Tu allan, mewn ddôl morwellt. 

• Gweithgaredd grŵp. 

• 2-3 awr ar ddau ddiwrnod yn 

olynol (ar llanw isel). 

• Ymarferol. 

•  
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RHAGYMADRODD 
Casgliad Hadau Morwellt - Cerdded a Snorcelu 

Erioed wedi bod eisiau bod yn arddwr tanddwr? Wel heddiw 

yw eich amser i ddisgleirio! Gwyliwch y fideo hwn ar sut y gwnaeth Morwellt 

Achub Cefnfor hynny fel eich bod chi'n gwybod beth i'w ddisgwyl! 

Mae morwellt yn blanhigion blodeuol morol, yn byw ar arfordiroedd bas a 

chysgodol. Gallant dyfu i 10 metr yn y DU ac maent i’w cael yn aml yn y 

rhynglanw – lle mae’r traeth yn agored pan fydd y llanw’n mynd allan. Mae 

morwellt yn wahanol i wymon ac mae eu dail gwyrdd llachar yn ffurfio dolydd 

tanddwr, sy’n allweddol i’n pysgodfeydd, yn storfa garbon bwysig ac yn 

darparu amddiffyniad arfordirol inni. 

Ewch i sianel YouTube Project Seagrass i weld rhai fideos o forwellt fel eich 

bod yn gwybod sut olwg fydd arno o dan y dŵr! Mae'n teimlo'n union fel 

glaswellt yn eich gardd. 

Mae’r hadau ar ben deilen arbennig o’r enw amddalen (spathe yn 

Saesneg); maen nhw'n edrych fel pys bach mewn pod. Y ffordd hawsaf i'w 

hadnabod yw chwilio am linynnau sy'n lliw melyn/gwyrdd, ac sy'n deneuach 

ac yn dueddol o fod yn dalach na'r dail gwastad. Unwaith bod yr hadau yn 

aeddfedu ac yn barod i'w casglu, maent yn edrych fel hirgrwn bach cwpl o 

filimetrau o faint, wedi'u gwasgu mewn llinell. 
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Rhisom 

Eginyn 

Deilen 

Hadau 

Pwynt rhwygo 

10 cm  

 Anatomeg morwellt a man torri ar gyfer casglu hadau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planting your seeds! 

Adnabod amddalen hadau 

2 

Pigo yn dyner o 10cm uwchben y saethu 
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Rhowch yr hadau mewn bag rhwyllog ac 
ailadrodd! 

1 
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Mae'r morwellt yn hoffi tyfu mewn baeau cysgodol gyda gwaddod meddal fel 

tywod neu fwd. Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i rywle addas i blannu hadau 

yw plannu wrth ymyl morwellt presennol. Pan fydd hadau'n disgyn yn naturiol 

o'r planhigyn, mae'r rhan fwyaf yn cael eu golchi i'r môr, lle na fyddant yn 

gallu tyfu. Trwy roi'r hadau mewn bagiau hesian bioddiraddadwy, maent yn 

aros ger y ddôl gan ganiatáu iddo datblygu llawer cyflymach, gan roi hwb i'r 

cynefin gwych. Mae hefyd yn atal crancod rhag bwyta'r hadau! 

Bydd angen hanner llenwi'r bagiau hesian â thywod o'r traeth lle bydd yr 

hadau'n cael eu plannu. Yna ychwanegir hadau a llenwir y bagiau i'r brig 

gyda mwy o dywod. Mae ychwanegu’r tywod yn rhoi rhywbeth i gwreiddiau’r 

eginyn dyfu mewn yn debyg i blanhigion ar y tir. Bydd pwysau'r tywod hefyd 

yn helpu i gadw'r hadau yn eu lle. Ni fydd y tywod yn ddigon i atal yr hadau 

rhag cael eu cario i ffwrdd gyda’r llanw, felly mae angen pinio’r bagiau i 

wely’r môr gan ddefnyddio sticiau bambŵ neu eu clymu i raffau sy’n cael eu 

pwyso gan fagiau tywod mwy. 
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GWEITHGAREDD: 
Sicrhewch fod amodau'r môr yn 
dawel a bod gennych chi 
wybodaeth gywir am gerhyntau a 
llanwau yn yr ardal. Os ydych chi'n 
teimlo'n ansicr am os yw'r amodau'n 
ddiogel, peidiwch â mynd i mewn i'r 
dŵr. Argymhellir llanw isel hefyd ar 
gyfer y gwaith snorcelu er mwyn 
lleihau'r angen i blymio hwyaid. 

Bydd angen dau ddiwrnod i 
gwblhau'r gweithgaredd plannu 
morwellt hwn gan ei fod yn dibynnu 
ar lanw isel. 

• Cyn mynd i'r traeth, dylai pawb 
gael sesiwn friffio drylwyr ar iechyd 
a diogelwch ar y lan, yn ogystal â 
sut i adnabod a chasglu hadau. 
Gallai llun wedi'i lamineiddio o 
hadau morwellt fod yn ddefnyddiol 
ar gyfer ID cywir. 

• Pwysleisiwch mai ansawdd yn 
hytrach na nifer yr hadau sy'n 
allweddol! Ni fydd hadau 
anaeddfed yn datblygu'n blanhigion 
newydd. 

• Cysylltwch â Project Seagrass cyn 
y gweithgaredd am gymorth gyda thrwyddedau, cynllunio ac offer. 

YOU WILL NEED: 
. Cysylltwch â Project Seagrass cyn y 

gweithgaredd am gymorth gyda 

thrwyddedau, cynllunio ac offer. 

. Offer snorcelu gan gynnwys mwgwd, 

snorkel a siwt wlyb. Mae pethau 

ychwanegol yn cynnwys bwiau marcio 

arwyneb, esgyll, esgidiau a chyflau. 

. Wellies, rhydwyr neu esgidiau siwt 

wlyb ar gyfer casglwyr rhynglanwol. 

. Tywelion a dillad cynnes. 

. Pecyn cymorth cyntaf (gweler canllaw 

snorcelu a iechyd a diogelwch rhynglanwol). 

. Bag casglu rhwyll. 

. Siswrn neu gyllell blymio (dewisol). 

. Blwch storio y gellir ei selio. 

. Bagiau hessian a rhaff 

. Bwcedi. 

. Sticiau bambŵ (maint lleiaf o 15 cm) neu 

gordyn bioddiraddadwy. 

. Sicrhau bod trwyddedau safle priodol yn 

eu lle gan gynnwys caniatâd perchennog tir. 

IECHYD A DIOGELWCH 

Dilyn canllawiau rhynglanwol a snorcelu a 
chwblhau asesiad risg. 
Peidiwch â bwyta hadau na thywod. 
Byddwch yn ofalus gyda'r sticiau bambŵ i beidio 
ag anafu eich hun. 

ADNODDAU 
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Dilynwch y canllaw tips arfordirol ar gyfer cynllunio eich casgliad hadau 

rhynglanwol neu trwy snorcelu. 

Diwrnod 1 – Casglu hadau 

1) Os ydych chi'n snorcelu, rhowch eich bag rhwyll ar eich siwt wlyb neu o amgylch 

eich arddwrn i'w atal rhag arnofio i ffwrdd. Yn yr un modd, atodwch eich bwi 

marciwr arwyneb os ydych chi'n defnyddio un. 

2) Ceisiwch ddod o hyd i ddarn o wellt gyda hadau sydd o fewn pellter breichiau 

tra'n arnofio ar yr wyneb. Bydd amseru'ch snorcel gyda'r llanw isel yn gwneud 

hyn yn llawer haws! 

3) Gellir rhoi cynnig ar blymio hwyaid os yw'r staff yn teimlo'n hyderus i oruchwylio 

hyn. 

4) Dewiswch ac ychwanegwch at eich bag rhwyll bob trydydd egin hadu morwellt 

aeddfed. Mae hyn yn lleihau'r risg o gorpigo mewn 

man penodol. 

5) Egin hadu aeddfed yw'r rhai lle mae'r hedyn wedi 

datblygu’n llawn sy’n edrych mwy grwn yn hytrach na 

gwyrdd a phwyntiog. Gall pob egin hadau gynnwys 

hyd at 20 o hadau. Bydd gan rai egin ganghennau 

lluosog o lwybrau, sy'n golygu y gellir pigo egin 

lluosog ar yr un pryd. 

6) Pigo’r egin planhigyn hadu 10 cm uwchben gwely'r môr. I wneud hyn, pinsiwch 

o dan y pwynt casglu i atal unrhyw ddifrod i weddill y planhigyn a rhwygwch yn 

y man casglu. Peidiwch â thynnu i fyny, dim ond rhwygo yn ofalus! Efallai y bydd 

yn haws i chi wneud hyn trwy ddefnyddio siswrn. 

7) Mae'r broses yr un fath p'un a ydych yn cerdded ar ddôl agored ar neu'n 

snorcelu. 

8) Cadwch yr egin hadau yn y bag rhwyll trwy gydol y casgliad. 

9) Ar y traeth, snipio'r codennau hadau mor fyr â phosib. Tynnwch y deunydd o 

amgylch yr hadau i ffwrdd fel mai dim ond y pod hadau sydd ar ôl. 
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10) Trosglwyddwch yr hadau i flychau gwrth-ddŵr wedi'u llenwi â dŵr môr lleol. 

Mae bocsys cinio yn gweithio'n dda! Cadwch mewn lle oer i ffwrdd o golau haul 

uniongyrchol. 

Diwrnod 2 – Plannu 

1) Anelwch i fod ar y draeth ychydig o oriau cyn y llanw isel. 
2) Gosodwch orsaf llenwi bagiau gyda bagiau hesian gwag, sgwpiau tywod 

(neu ddwylo!) a bwced wedi'i lenwi â dŵr môr i'w ddefnyddio fel tanc. 
3) Llenwch bob un o'r bagiau hesian tua hanner ffordd â thywod sych. 
4) Ychwanegwch 4-5 o'r egin hadau yn y bag, yna rhowch dywod ar ben y 

bag a chlymwch y llinynnau tynnu'n dynn. 
5) Ar ôl eu llenwi rhowch y bagiau'n syth yn y tanc ddŵr i gadw'r hadau'n 

wlyb. 
6) Unwaith y bydd y llanw 

ar ei isaf, mae'n amser 
plannu'r bagiau! Gellir 
gwneud hyn mewn un 
neu ddwy ffordd: 

Dull plannu 1: 

1) Cerddwch allan ar drai i uchder clun, edrychwch am safle o dywod noeth 
neu fwd mewn neu wrth ymyl dôl o forwellt. 

2) Dylid plannu fesul tri. 
a. Person un i gario'r bagiau. 
b. Person dau i dyllu'r bag hesian fel bod y stic bambŵ yn dod drwodd i 

ochr arall y bag. Cymerwch ofal i beidio ag anafu eich hun! 
c. Person tri sy'n gyfrifol am blannu. Gan ddal top y stic bambŵ, gwthiwch 

y bag i'r gwaddod cyn belled ag y bo modd. Os yw'r dŵr yn ddigon 
clir, cloddiwch dwll bach yn y tywod i'r bag eistedd ynddo cyn gwthio'r 
stic bambŵ i'r ddaear. 

Dull plannu 2: 

1) Ar ôl socian yn y tanc ddŵr mae'r bagiau'n barod i'w clymu. 
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2) Rhowch bawb i mewn i un llinell fawr, wedi'u gwasgaru tua metr oddi 
wrth ei gilydd ac yna pasio’r rhaff ar hyd y llinell. Gadewch 2 m 
ychwanegol o rhaff ar y naill ben a'r llall. 

3) Mae pob cyfranogwr bellach yn clymu bag llawn hadau ar y rhaff wrth 
farc eu mesurydd. I wneud hyn pinsiwch y rhaff gan greu dolen 3 cm. 
Rhowch y ddolen drwy un o'r llinynnau tynnu bagiau a chlymwch gwlwm 
dwbl. 

4) Ailadroddwch hyn nes bod gennych tua 30 bag ar y rhaff (torri'r rhaff 
gyda 2m yn weddill o'r bag olaf). 

5) Clymwch fag hesian mawr wedi'i lenwi â dywod o'r traeth ar bob pen o’r 
rhaff. Mae angen o leiaf 7kg o'r rhain i ddal y llinell yn ei lle tra bod yr 
hadau'n tyfu! 

6) Unwaith y bydd y llanw bron yn isel, yna mae'n amser plannu! Cael 
rhywun o'r naill ben a'r llall i gefnogi'r bagiau tywod mawr, a chwpl o 
bobl i gefnogi'r bagiau bach gyda’r hadau. Ewch yn syth allan i’r môr tan 
uchder y frest a gollwng y rhaff i wely'r môr. 

7) Yn anhygoel, rydych chi wedi plannu rhan hollol newydd o ddôl morwellt 
ac wedi helpu i greu cartref i gymaint o fywyd gwyllt! Anfonwch luniau i 
Project Seagrass fel y gallwn weiddi am eich cyflawniad anhygoel!  

• Llwythwch i fyny unrhyw luniau o forwellt i'n app seagrass spotter! 

https://seagrasspotter.org/ 

• Sut i blannu dôl o forwellt. https://www.youtube.com/watch?v=fC1QxOBkx-

g&ab_channel=RAZORScienceShow 

• Gwybodaeth am Seagrass Ocean Rescue. https://www.projectseagrass.org/seagrass-

ocean-rescue/ 

• Fideos morwellt. https://www.youtube.com/channel/UCGSHPlN3rgaE04a0bgzCYjw 


