
Gallwch gynnal yr arolwg yn eich gardd, ar eich fferm neu pan rydych yn mynd allan am dro yn ddyddiol. Gallwch wneud hyn ar unrhyw

amser rhwng mis Ebrill a mis Medi tra bydd gwahanol flodau yn eu blodau.Dywedwch wrthym ni ble welsoch chi’r blodyn drwy ysgrifennu’r

cod cynefin yn y bocs nesaf at enw’r planhigyn e.e. Clychau’r gog mewn coetir yn cael ei labelu fel 3

Clychau’r Gog

Dagrau Mair

Briallu Cyffredin

Clefryn

Llygad-llo mawr

Dolau Dyfi

Arolwg Adnabod Blodau Gwyllt

1

Gardd

2

Dôl

3

Coetir neu

wrych

4

Ffordd neu

Ymyl llwybr

5

Tir gwlyb

Tegeirian Coch

Pys y ceirw

Gwiolydd Cyffredin

Tynnwch luniau o’r blodau gyda’ch ffôn, eich tabled neu eich camera os gwelwch yn dda. Os gallwch

chi sganio neu dynnu llun eich taflenni wedi’u llenwi, anfonwch nhw gyda’ch lluniau

i Swyddfa Prosiect Dolau Dyfi os gwelwch yn dda Richard.jones@pontcymru.org
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Carpiog y Gors

Gold y Gors

Clafrllys Gwreidd-do

Clychlys Deilgrwn

Pengaled

Dolau Dyfi

Arolwg Adnabod Blodau Gwyllt

Tegeirian gwenyn

Briwydden Felen
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wrych

4

Ffordd neu

Ymyl llwybr
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