
Bingo Natur

Am ragor o ganllawiau natur neu i gysylltu â gwyddonwyr amgueddfa i gael cymorth gydag adnabod, 
ewch i amgueddfa.cymru/casgliadau/ar-eich-stepen-drws

Ydych chi’n barod ar gyfer her nature bingo? Dewch o hyd i bob un o’r

16 gwrthrych ar y daflen bingo i gael full house ac ennill pwyntiau. 

Mae taflen bingo ar gyfer pob tymor ac ar gyfer llefydd ar lan y môr hefyd. Defnyddiwch

ein cardiau bingo Unrhywbryd Unrhywle ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Maen nhw’n

cynnwys 16 gair i chi eu defnyddio i gael ysbrydoliaeth wrth i chi archwilio byd natur o’ch

cwmpas.

Ewch i chwilota gyda’ch camera (ond cofiwch adael llonydd i fyd natur), ac ar ôl casglu

pob un beth am rannu eich lluniau gyda ni ar Twitter? @CardiffCurator.
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1    Gwanwyn 2     Haf

3    Haf

Helyglys Hardd a’r
Griafolen

Poer y Gwcw

Poer y Gwcw yn cael ei greu

gan drychfil bach o’r enw llyffant

y gwair.

Ffromlys Chwarennog

Daethpwyd â Ffromlys

Chwarennog i’r DU yn yr 1800au. 

Yn anffodus mae’n tra-

arglwyddiaethu dros blanhigion

eraill o ran gofod, golau, 

maetholion a pheillwyr.

Mantell Paun Lindysen

Lindysen – neu siani flewog. 

Tybed i sut fath o löyn byw fydd

hon yn tyfu?

Clymog Japan

Mae’r planhigyn ymledol hwn yn

gallu niweidio adeiladau a 

chynefinoedd naturiol. 

Edrychwch amdano ar hyd

afonydd, llinellau rheilffyrdd a thir

anial. Mae ei dail bob yn ail ochr ar

goesynnau igam ogamog. 

Cynffon Las

Ymysg enwau eraill y planhigyn

hwn mae bwdleia, coeden fêl, a 

llwyn iâr fach - mae gloÿnnod

byw (neu iâr fach yr haf) wrth eu

bodd gyda’r blodau! 
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4     Haf

Neidr gantroed

Caws Llyffant

Er ei enw blasus – Torth Felen –

mae’r rhywogaeth hon yn

wenwynig, felly cadwch draw! 

Bedw

Mae 2 rywogaeth o goed Bedw

yn gyffredin yn y DU: Bedw Arian 

(yn y llun) a Bedw Llwyd.

Canfod Llysiau'r Cryman

Chwiliwch am y blodyn bach coch

ar dwyni tywod, mewn parciau a 

gerddi, a chaeau âr.

Jac-do

Gellir adnabod y brain bach du 

hyn drwy edrych ar y plu

sgleiniog ariannaidd ar gefn y pen 

a'u llygaid golau.

5 Haf
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6    Hydref

Gwyfynod

Adeg yma’r flwyddyn, mae gan

rai gwyfynod guddliw gwych yn

erbyn dail yr Hydref. Chwiliwch

am adenydd sydd â siâp dail, rhai

coch, oren a melyn.

Turiwr dail

Mae llawer o greaduriaid bach

ifanc yn bwydo ar ddail o’r tu

mewn. Er mwyn eu hadnodbod, 

edrychwch ar y planhigyn ac ar y 

patrymau.

7    Gaeaf

Madarch

Mae coedwigoedd ffawydd y de-

ddwyrain yn lefydd gwych am 

fadarch hefyd!

Nythod

Mae’r gaeaf yn adeg wych i

chwilio am nythod tebyg - rhai

wiwerod, neu frain. 

Maen nhw’n fwy amlwg pan 

mae’r dail yn dechrau cwympo.

Coeden Onnen

Mae coed ynn yn colli eu dail yn y

Graean Hewl

Halen grisial (crisialau sodiwm

clorid) wedi ei gasglu o ddŵr môr

wedi anweddu, yn debyg i’r halen

y byddwn yn rhoi ar ein cinio

Nadolig! 

gaeaf ond maent

yn hawdd i’w

nabod diolch i’w

blagur dail du.

Yn y gwanwyn

mae’r rhain yn

agor i ddangos

dail Newydd.
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8    Lan y Môr

Gwymon Corniog

Efallai bod gwymon corniog yn

edrych fel gwymon ond mewn

gwirionedd yr hyn ydyw yw 

anifail mwsogl bryosoaidd!  

Cytref o unigolion bychan bach

o’r enw sõoidau ydyn nhw, y 

mae’n bosib y byddwch chi’n

gallu eu gweld drwy ddefnyddio

sbienddrych. Dewch o hyd i

ddarnau wedi eu golchi i’r lan ar

ymyl y traeth.

Clustog Fair

Yr enw Cymraeg ar Thrift yw 

Clustog Fair. Mae’r planhigion

yn tyfu mewn twmpathau bach

sy’n edrych fel clustogau.

9     Creigiau a Ffosiliau

Haenau

Mae digon o haenau ar greigiau

Larnog, yn dangos y gwahanol

fathau o gerrig gwaddodol.

Brith

Mae byd natur yn llawn pethau

brith - yn adar, gwyfynnod, a 

chreigiau fel yn y llun - ond does 

dim byd mor flasus â bara brith! 

Carreg

Mae'r garreg dywodfaen hon yn

cynnwys haenau o gwarts rhwng

haenau o garreg llawn haearn.

Darnau

Mae llawer o gerrig calch yn

cynnwys ffosilau. Mae’r garreg

hon yn llawn darnau bach o lili’r

môr (crinoidau).

9    Cerrig a Fossiliau
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