
Sadwrn 28 Hydref 2017
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mynediad am ddim.
Ffoniwch 01656 724100 neu e-bostiwch info@welshwildlife.org i archebu lle;

gadewch eich manylion a nifer y llefydd rydych am eu harchebu.

Diwrnod i ddathlu bywyd gwyllt Cymru
Cymru Anhysbys 2017



10.30 – 10.35      Cyflwyniad i’r diwrnod gan y cadeirydd

10.35 – 11.05      Steve Ormerod: “If there were only water”: cyflwr afonydd Cymru
        Mae llinell T. S. Eliot yn ‘The Waste Land’ yn dychmygu byd heb ddŵr a’i 
        holl ddaioni. Ond beth yw realiti’r sefyllfa?

11.05 – 11.35  Mandy Cartwright: Project ail-gyflwyno llyffant y twyni yng ngogledd Cymru
        Amffibiad prinnaf Cymru: 20 mlynedd o fuddsoddiad i gadwraeth yng ngogledd Cymru.
      
11.35 – 11.50      Egwyl

11.50 – 12.25  Caroline Buttler: Bryosoaid ffosil –ffylwm a anghofiwyd
        Mae bryosoaid ymysg y ffosilau mwyaf cyffredin yng Nghymru, ond ychydig a 
        wyddom amdanynt, sy’n datgelu llawer am balaeobioddaearyddiaeth Cymru.

      12.20 – 12.50  Sarah Perry: Bwystfilod mawr y môr
        Creaduriaid mawr Bae Ceredigion, a gwaith ymchwil a chadwraeth Living Seas.
      
12.50 – 13.55      Cinio (gallwch brynu o’r Amgueddfa neu ddod â chinio eich hun)

13.55 – 14.00      Croeso i Sesiwn y Prynhawn

14.00 – 14.30   Leanne Cullen-Unsworth: Gerddi tanfor Cymru
        Archwilio dôl y morwellt.

14.30 – 15.00      Andy Mackie: Mwydod amrywiol Cymru
        Mae pob math o fwydod anelid i’w cael, ar dir, mewn dŵr croyw ac yn enwedig yn y môr.

15.00 – 15.30      Stephen Roberts: Boda Mêl – aderyn ysglyfaethus dirgel Cymru
        Y pry fwytäwr prin sy’n ymgartrefu yng Nghymru.

15.30                   Cloi
                             

Diwrnod i ddathlu bywyd gwyllt Cymru

Ymunwch â ni eleni ar gyfer Cymru Anhysbys a darganfod mwy o sêr byd natur 
ein gwlad. Eleni byddwn yn canolbwyntio ar ddŵr, gan edrych ar gynefinoedd a 
bywyd mewn afonydd a’r môr, ddoe a heddiw. Byddwn hefyd yn darganfod ambell 
amffibiad ac aderyn prin.
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