HYDREF-RHAGFYR 2021
Mae gan Sir Gaerfyrddin gyfoeth o fywyd gwyllt. Mae'r 'Nodiadau
Natur' hyn yn nodi rhai o'r uchafbwyntiau er mwyn ein hannog ni i
gyd i fwrw golwg fanylach o'n hamgylch ni – mae hyd yn oed y
pethau mwyaf cyffredin yn arbennig. Ydych chi wedi gweld rhywbeth
diddorol? Beth am anfon llun atom?

I gael rhagor o wybodaeth am natur yn y sir,
darllenwch ein Cynllun Adfer Natur:
sirgar.llyw.cymru/bioamrywiaeth

Anfonwch eich lluniau at: Biodiversity@sirgar.gov.uk
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Sgrech y Coed
Sgrech y Coed (Garrulus glandarius)
yw'r rhai mwyaf disglair o blith ein
rhywogaethau brân, ond rydych chi'n
debygol o'u clywed yn gyntaf. Mae gan
Sgrech y Coed blu pinc gwelw ac
adenydd glas llachar. Yn yr hydref
gellir eu gweld yn chwilota am ac yn
claddu mes. Gelwir hyn yn gelcio ac
mae'n darparu bwyd i'r adar yn ystod y
gaeaf. Gall y mes hynny na chânt eu
hadfer neu a gaiff eu gadael dyfu i fod
yn goed derw. Yn ôl astudiaeth, yn
Lloegr fe blannwyd mwy na hanner y
coed mewn dau gae a adawyd i ‘ailwylltio’ yn goetir gan sgrechod y coed.
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Gwiwer Goch
Roedd hi'n braf gweld y wiwer goch (Sciurus
vulgaris) hon yng nghoedwigoedd Cwm
Rhaeadr i'r gogledd o Lanymddyfri. Dyma un
o'r ychydig leoedd mor bell â hyn i’r de i'r
wiwer goch gael ei gweld yn ardal Prosiect
Gwiwer Goch Canolbarth Cymru, ac nid oedd
yn ymddangos bod y wiwer yn poeni rhyw
lawer am y beicwyr mynydd a oedd yn teithio
ar hyd y coetir. Bwriad y prosiect hwn yw cael
rhagor o wybodaeth am y gwiwerod yng
Nghanolbarth Cymru trwy gymryd samplau o'u
blew a fydd yn cael eu hanfon i Brifysgol
Abertawe i'w dadansoddi i ddarganfod mwy
am y berthynas rhwng unigolion. Bydd modd
felly meithrin gwell dealltwriaeth o ddeinameg
y boblogaeth yma yng nghanolbarth Cymru.

Pibydd Coch
Mae'r Pibydd Coch (Calidris canutus) yn
bridio yn yr arctig uchaf yn unig ar dwndra
sych â llystyfiant tenau, a gallant deithio
pellter rhyfeddol o 9,000 milltir wrth
ymfudo - ymhlith y pellaf o unrhyw aderyn.
Y tu allan i'r tymor bridio, maent yn
treulio'u hamser, yn gyffredinol, mewn
aberoedd mawr fel Cilfach Tywyn ymhlith
miloedd o adar eraill yn y gaeaf. O'r llwybr
arfordirol, gallwch weld heidiau o'r pibydd
coch yn hedfan dros y fflatiau llaid, wrth
iddynt droelli a throi gyda’i gilydd.
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Lliwiau’r hydref
Mae dail yn wyrdd yn yr haf gan eu
bod yn cynnwys cloroffyl o liw
gwyrdd. Mae'r lliw gwyrdd hwn yn
hanfodol ar gyfer ffotosynthesis, y
broses lle mae planhigion yn
harneisio egni o olau'r haul. Wrth i'r
hydref fynd yn ei flaen ac wrth i'r
coed golli eu dail, mae llai o gloroffyl
yn cael ei gynhyrchu. Mae unrhyw
gloroffyl sy'n weddill yn y dail yn cael
ei ddadelfennu a'i storio i'w
ddefnyddio gan y goeden yn y
dyfodol. Wrth i'r lliw gwyrdd yn y dail
leihau, mae lliwiau melyn, oren, coch
a lliwiau eraill, a gafodd eu cuddio
gan y cloroffyl yn ystod yr haf, yn
ymddangos. Y gred yw bod y lliwiau
hyn yn helpu'r dail i ddal golau haul
a'u hamddiffyn rhag niwed yn sgil
gormod o olau.
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Cen Ceirw
Mae nifer o wahanol rywogaethau yn
dwyn yr enw cyffredin Cen Ceirw. Mae'r
rhain i gyd yn edrych yn debyg ond mae
yna fân wahaniaethau rhyngddynt o
edrych yn ofalus. Mae'r rhain yn cynnwys
canghennau bach, mae'n tyfu'n araf, gan
ffurfio mewn clustogau - ac yn fregus pan
fyddant yn sych ond fel sbwng pan
fyddant yn wlyb. Mae cen ceirw yn
organebau cyfansawdd sydd wedi'u
gwneud o ffyngau ac algâu gwyrdd.
Mae'r ffyngau yn darparu strwythur a
maetholion sy'n caniatáu i'r algâu
ffotosyntheseiddio a chynhyrchu siwgr ar
gyfer y ffyngau. Mae cen ceirw fel arfer
yn tyfu mewn darnau o bridd ynghlwm
wrth frigiadau creigiog.

Eirin
Aeron y ddraenen ddu (Prunus spinosa)
yw Eirin. Mae Eirin yn las-ddu tywyll ac
mewn blwyddyn dda gyda'r gymysgedd
berffaith o gynhesrwydd a dŵr, mae'r
hydref yn dod â chnwd gwych o eirin.
Maen nhw'n darparu bwyd i adar fel y
fronfraith, adar duon, esgyll coch, cesig,
drudwy a brain yn ystod y gaeaf. Mae
gan adar fantais oherwydd i ni mae eirin
yn chwerw ac yn sur i'w bwyta'n amrwd
ond fe'u defnyddir i flasu jin ac fel
cyffaith.

Gweoedd larfa
Ieir bach yr haf byrhoedlog yw brithegion y
gors (Euphydryas aurinia) sy'n byw mewn
glaswelltir corsiog ac maen nhw'n dodwy eu
hwyau ar blanhigyn cennog y diafol. Cyn
gynted ag y bydd y larfâu'n deor, maen
nhw'n troelli gwe yn agos at y ddaear, ar
ddail sydd ar waelod y planhigyn. Mae'r
larfâu du a blewog hyn yn byw ar y we, gan
fwydo ar y dail y mae'r we ynghlwm wrthynt.
Ar ddiwedd yr haf defnyddir gweoedd larfa
fel ffordd o arolygu y glöyn byw hwn. Yna, yn
y gwanwyn, ar ddiwrnodau heulog, daw
larfâu i'r amlwg i fwynhau yn yr heulwen
gyda'r larfâu du yn amsugno'r gwres. Yn y
pen draw, mae'r larfâu'n gwasgaru i fyw'n
unigol, cyn chwileru, tua diwedd mis Ebrill.
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Morgrug a llyslau
Ymddengys fod y morgrug hyn yn
cymryd diddordeb mawr yn y llyslau
ar y gangen hon. Efallai eu bod yn eu
‘ffermio’. Mae llyslau yn bwyta sudd
planhigion ac mae llawer o siwgr o'r
sudd yn cael eu hysgarthu gan y
llyslau fel ‘mêl-gawod’. Gall morgrug
fwydo hyn trwy ‘odro’ y llyslau. Mae'r
morgrug yn cadw'r holl lyslau gyda'i
gilydd ac yn eu hamddiffyn rhag
ysglyfaethwyr megis buchod coch
cwta, gwenyn a larfâu pryf hofran.
Gall morgrug fynd â'r mêl-gawod yn
ôl i'w nyth i’w ailchwydu er mwyn
bwydo'r frenhines ac eraill yn y nyth.
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Robin
Efallai eich bod yn meddwl bod y robin goch
(Erithacus rubecula), sy'n ymweld â'ch gardd
yn ystod y gaeaf, yn aderyn lleol, ond mewn
gwirionedd, efallai ei fod wedi teithio o
Ewrop am y gaeaf, o lefydd oerach. Yn
ogystal, gall ein robin goch fynd i'r de, gan
deithio mor bell â Sbaen neu Bortiwgal.
Sut maen nhw'n dod o hyd i'w cyrchfannau?
Mae gan adar allu anesboniadwy i
ddefnyddio maes magnetig y Ddaear i
ymfudo. Mae'n caniatáu iddynt deithio pan
nad yw hyd yn oed golau haul, golau seren
neu dirnodau ar gael i'w cynorthwyo. Roedd
sut mae’r broses yn gweithio mewn
gwirionedd yn ddirgelwch, ond bellach mae
rhai gwyddonwyr o'r farn mai bioleg
cwantwm sy’n allweddol.

Cylch tylwyth teg
Mae'r madarch sy'n ffurfio cylch tylwyth teg
yn ymledu allan o'r man y cafodd ei
sefydlu gyntaf. Mae maetholion sy'n
ofynnol gan y ffwng yn cael eu disbyddu
o'r man lle mae wedi tyfu, felly dim ond i
un cyfeiriad y gall y cylch fynd, am mas,
gan ffurfio'r cylch anochel. Yn aml, fe
welwch laswellt glasach neu hiracho flaen
y cylch oherwydd bod gormod o amonia
yn cael ei ryddhau gan yr hyffae ffwngaidd,
gan sicrhau bod nitrogen ar gael i'r
glaswellt. Mae cylchoedd yn tyfu'n
amhenodol ond maent yn torri ac maen
anodd iawn i'w hadnabod yn sgil hyn.
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Tyfiannau
Mae tyfiannau yn ardaloedd lle mae dŵr o dan
ddaear yn llifo i'r wyneb i greu ardal o dir
dirlawn, yn hytrach na sianel glir. Gall tyfiannau
fod yn ardaloedd o dir agored, caregog gydag
ond ychydig o blanhigion prin neu doreth
gyflawn a thrwchus o blanhigion blodeuol, fel
arfer hesg neu frwyn, lle mae mwsoglau a
llysiau'r afu yn ffurfio haen ddaear o dan y
canopi hwn.
Mae'r dŵr, fan hyn, yn llifo allan o ochr y bryn
ac mae glaswelltir corsiog yn diffinio maint y
cynefin tyfiant.
Mae tyfiannau yn cynnal amrywiaeth eang o
blanhigion gwlyptir, ac amrywiaeth rhyfeddol o
infertebratau sy'n gallu byw yn yr amodau bas
iawn, llystyfiannol a dyfrlawn.
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Ffwng cwrel dulas
Dim ond yn achlysurol y gwelir ffwng
cwrel dulas (Clavaria zollingeri) hardd yn
Sir Gaerfyrddin. Mae'n tyfu hyd at 10cm
o ran taldra ac mae pigynnau eithafol y
canghennau bregus, main fel arfer yn
grwn. Fel rheol, maent yn tyfu ar eu pen
eu hunain neu mewn grwpiau bach. Pam
y mae rhai ffyngau yn llachar? Nid ydyn
nhw fel blodau sy'n denu pryfed i'w
peillio, ond gall rhai rhywogaethau lliw
llachar ddenu pryfed i helpu i
ddosbarthu'r sborau ffwngaidd.

Mowld llysnafedd chwydu ci

Ffwng clwb lindys sgarlad

Er bod y stwff gwyn amheus hwn yn edrych
fel bod ci wedi mynd yn sâl, mowld
llysnafedd ydyw mewn gwirionedd! Gall
ymddangos ar laswellt dros nos ac mae'n
fwyaf cyffredin yn yr hydref. Ar ôl un noson
bydd yn troi’n ddu, a bydd wedi diflannu
mewn cwpl o ddiwrnodau, yn enwedig os
yw wedi bod yn wlyb. Mae mowldiau
llysnafedd yn anhygoel. Y rhan fwyaf o'r
amser, mae mowldiau llysnafedd yn
gelloedd sengl bach ac yn rhan o'r ystod
eang o organebau sy'n helpu i chwalu
deunydd organig yn y pridd. Pan fydd bwyd
yn mynd yn brin mae’r celloedd i gyd yn
cyfuno gan ddod yn aml-niwclews llawer
mwy sef ‘plasmodia’ a all ffurfio ffrwyth a
rhyddhau sborau.

Mae'r Ffwng clwb lindys sgarlad
(Cordyceps militaris) i'w weld yn bennaf
mewn glaswelltir. Mae'r Ffwng clwb
lindys sgarlad yn meddiannu chwiler
tanddaearol glöyn byw neu wyfyn
(ymhlith rhywogaethau eraill) ac yn tyfu
o'r tu mewn i'r larfa, gan ei lenwi â
myceliwm (y ffibrau pry cop-o liw gwyn
neu hufen o'r enw hyffae). Mae'r ffrwyth
wedyn yn gwthio i fyny trwy'r dywarchen
fel clwb oren llachar. Yn Tsieina, mae
rhywogaethau tebyg yn adnabyddus fel
ffyngau bwytadwy.
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Diwedd Hydref
Mae digonedd i'w weld o hyd yn Sir Gaerfyrddin yn
ystod misoedd yr hydref a misoedd y gaeaf - hoffem
weld lluniau o'r hyn a welwch yn eich ardal.

Partneriaeth Natur Sir Gâr

