Darganfod
y Twyni
#JohnMuirArYTwyni

Ynghylch Darganfod y Twyni

Mae twyni tywod yn llefydd hyfryd i ymweld â nhw,
unrhyw adeg o’r flwyddyn.
Mae eu bryniau tywodlyd, eu llwybrau troellog, eu pyllau
cudd a’u bywyd gwyllt prin yn llawn rhyfeddodau i chi eu
darganfod.
A feiddiwch chi ddod i ddarganfod y twyni?
Mae’r llyfryn gweithgareddau Darganfod y Twyni wedi’i
greu’n arbennig i’ch helpu chi i gyflawni Gwobr Darganfod
John Muir. Mae’n llawn dop o syniadau a gweithgareddau i
chi a’ch tîm ddewis ohonyn nhw ac i sicrhau y cewch
amser bythgofiadwy yn darganfod y twyni. Gallwch ei
ddefnyddio hefyd fel dyddiadur wrth i chi gyflawni’r
gweithgareddau, a’i lenwi wrth i chi fynd yn eich blaenau!
Ymunwch â ni ar y daith i ddadlennu cyfrinachau’r llefydd
arbennig hyn.
Byddwch chi’n dysgu mwy am y planhigion a’r creaduriaid
sy’n byw yn y twyni tywod a sut i’w gwarchod.
Cyn i chi gychwyn arni, gwnewch yn siŵr eich bod yn
darllen y canllawiau yng nghefn y llyfryn a bod pob
caniatâd angenrheidiol wedi’i roi.

Croeso ac i ffwrdd â ni!
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Dringwch i’r top

Ewch i guddio

Archwiliwch y twyni a dringo i ben y bryn
tywodlyd uchaf sydd i’w weld.

Dewch o hyd i le cudd lle does neb arall wedi bod
o’r blaen.

Arhoswch i edrych ar yr olygfa a gwneud llun o
beth welwch chi yma.

Gwrandewch ar synau byd natur. Ydych chi’n gallu
enwi’r gwahanol synau?
Disgrifiwch beth glywoch chi neu enwoch chi yma:

Oeddech chi’n gwybod?
Llyffant y twyni yw
amffibiad mwyaf swnllyd y
Deyrnas Unedig.

Mae twyni iach yn symud wrth i’r tywod gael ei
chwythu gan y gwynt. Sut fydd y lle hwn yn edrych
mewn 20 mlynedd tybed?

Beth am ddod yn ôl i’r llecyn hwn ar wahanol adegau o’r
dydd neu’r flwyddyn a chofnodi’r holl bethau eraill sy’n
ymweld â’r lle hwn hefyd? Ydy’r synau’n newid drwy’r
dydd neu drwy’r flwyddyn?
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Olrhain Anifeiliaid
Edrychwch yn ofalus iawn i weld a oes unrhyw olion anifeiliaid yn y tywod. Mae tywod
noeth yn helpu i gadw twyni’n iach. Mae rhywogaethau arloesol (y planhigion cyntaf i
dyfu) yn dibynnu ar dywod noeth ac mae rhai o’r rhywogaethau hyn yn brin iawn. Mae
anifeiliaid yn dibynnu ar dywod noeth hefyd. Mae madfall y tywod yn gorweddian ar y
tywod ac yn dodwy ei hwyau ynddo. Pa anifeiliaid eraill sydd wedi gadael eu holion?

Ydych chi wedi gweld unrhyw
arwyddion eraill o anifeiliaid? Unrhyw
dyllau, nythod, unrhyw faw anifail neu
blu, esgyrn, ffwr neu gregyn?
Cofnodwch nhw yma.

……………………………………….……..
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………

Cwningen

Person

Amffibiad/ymlusgiad

………………………………………………
………………………………………………

Aderyn

Ci

Pryfyn

Oeddech chi’n gwybod?
Mae cwningod yn bwysig ar
gyfer cadw twyni’n iach. Maen
nhw’n creu darnau bychain o
dywod noeth o gwmpas eu
tyllau ac yn pori ar y twyni, ac
mae hynny’n cadw prysgoed
problemus i lawr.

Oeddech chi’n gwybod?
Pantiau llaith rhwng y bryniau
tywodlyd yw llaciau twyni. Yn
aml mae pyllau yn eu gwaelod
sy’n llawn bywyd gwyllt ac yn
gartref i lyffantod y twyni.
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Ditectifs y Twyni

Edrychwch am bethau sy’n byw yn y twyni ac ar y traeth. Allwch chi enwi’r rhan o’r system twyni tywod ble gweloch chi nhw?
Y lan

Ymyl y Lan Twyni Symudol Twyni Sefydlog Llac Twyni Prysgoed Coetir

Moresg

Eithin/prysgoed

Glöyn byw

Cranc gwyrdd

……………………..…………...

……………………..…………...

……………………..…………...

……………………..…………...

Bywyd y dŵr

Tegeirian

Aderyn

Coeden

……………………..…………...

……………………..…………...
……………………..…………...
Ewch i’n gwefan i ddysgu mwy am wahanol rannau systemau twyni

……………………..…………...
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Gwnewch fap trysor

Ewch gyda’r wawr, ewch gyda’r
hwyr, ewch gyda’r nos

Gwnewch fap trysor o’ch twyni tywod a dangos
ble mae’r holl lefydd hanesyddol.

Cerddwch y twyni ar wahanol adegau o’r dydd.
Ar ôl gwneud, disgrifiwch yma beth glywoch chi a
beth weloch chi:

Edrychwch ar ein gwefan i ddysgu mwy am hanes
twyni.

Os byddwch chi’n mynd
gyda’r nos, peidiwch ag
anghofio’ch tortsh! Cadwch
olwg am y golau’n
disgleirio’n ôl o lygaid
gwahanol anifeiliaid.
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Llenwch gadwyn fwyd

Dyma rai anifeiliaid sy’n byw ar y twyni
Allwch chi labelu’r cigysyddion, yr hollysyddion, a’r llysysyddion?

Llenwch y cylchoedd isod gyda lluniau i wneud
cadwyn fwyd y twyni.

Ysydd eilaidd

Ysydd cynradd

Cwningen

Llyffant y twyni

Chwilen deigr

Lindysyn

Madfall y tywod

Penbwl

Ysgrifennwch am eich hoff anifail neu blanhigyn
chi o’r twyni
Sut mae’n symud, o ble mae’n cael ei egni, ble mae’n byw?

Cynhyrchydd

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Archwilio addasiadau’r twyni
Mae anifeiliaid a phlanhigion wedi addasu dros amser i allu
ffynnu ar y twyni. Mae twyni yn amgylcheddau eithaf garw
– maent yn cael gwynt cryf ac mewn rhai mannau maent
yn sych iawn ac yn eithaf hallt.
Mae gan fadfall y tywod streipen
frown i lawr ei chefn. Sut mae’r
addasiad hwn yn ei helpu?
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………...
Mae gan foresg wreiddiau hir iawn,
a dail tebyg i gŵyr sydd wedi’u cau
amdanynt eu hunain. Pam?
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………...………………….

Gwnewch lun o un planhigyn ac anifail arall sy’n
byw ar y twyni. Labelwch nhw a disgrifio sut maent
wedi addasu i’w cartrefi tywodlyd.

RHIF 9

RHIF 10

Gwnewch eich twyn bychan
eich hun

Llenwch gadwyn fwyd

Archwiliwch sut mae tywod yn symud a thwyni’n
ffurfio

Bydd angen i chi fod yn arbennig o graff a thalu
sylw’n ofalus. Edrychwch yn y tywod ar hyd ymyl
y lan. Beth welwch chi? Oes trysor, hen
wrthrychau, cregyn pert neu blanhigion? Pa
hanes mae’r rhain yn ei adrodd?

Bydd angen:


Dod o hyd i dywod



Hambwrdd i’w roi ynddo



Gwelltyn



A nerth chwythu!

Gwnewch lun o’r pethau rydych wedi’u
casglu yn eich bwced.

Oeddech chi’n gwybod?
Mae moresg yn tyfu yr un
mor gyflym ag y mae’r tywod
yn hel. Mae’r gwreiddiau hir
yn helpu i ddal y tywod sy’n
cael ei symud ar hyd y lan
gan y gwynt a’r tonnau. Mae
hyn yn helpu’r twyni i dyfu a
datblygu.

RHYBUDD – gofalwch beidio cyffwrdd â baw ci nac
unrhyw beth miniog!
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Gwnewch ymarfer meddwlgarwch Adroddwch straeon
Gall yr arfordir fod yn lle da i ymlacio. Beth am roi
amser i ddadweindio? Eisteddwch yn eich hoff
lecyn, byddwch mor dawel ag y gallwch, caewch
eich llygaid a theimlo’r awel drwy eich gwallt.
Ymlaciwch a mwynhewch y foment hon. Gallech
ei chael hi’n anodd iawn peidio gwenu. O, a
pheidiwch anghofio anadlu!

Sut ydych chi’n teimlo?

Meddyliwch am eich diwrnod.
Dewch at eich gilydd fel grŵp
ac adrodd straeon wedi’u
hysbrydoli gan eich
anturiaethau.

Efallai yr hoffech gadw dyddiadur i gofnodi’ch taith neu
dynnu lluniau wrth i chi fynd. Gallech hefyd gario jar a
chasglu gwrthrychau a welwch ar y ffordd. Fydd
planhigion ac anifeiliaid byw ddim yn hoffi cael eu cadw
mewn jar – gallech chi edrych efallai, ond gadewch
lonydd iddynt!
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Celf y traeth

Gwnewch waith cadwraeth

Rhowch rwydd hynt i’ch ochr greadigol!

Gallwch helpu i wneud gwaith cadwraeth natur ar
eich twyni drwy gofnodi beth welwch chi. Bydd
angen i chi dalu sylw yn ofalus iawn a chadw golwg
am fywyd gwyllt diddorol wrth i chi fentro ar eich
taith.

Gallech chi wneud patrymau yn y tywod
Gallech chi adeiladu tŵr cerrig a gweld pa mor uchel
gallwch fynd – peidiwch â gadael iddyn new syrthio!
Gallech chi greu cerflun o ddeunyddiau naturiol –
cofiwch beidio gadael dim ar eich ôl

Byddwch yn Wyddonydd-Ddinesydd a
lawrlwytho’r ap I-Naturalist Seek am
ddim. Gallwch ennill bathodynnau am
ganfod a nodi gwahanol fathau o
rywogaethau.
Pa fathodynnau arbennig enilloch chi?

Rhowch lun o’ch
creadigaethau yma

Rhannwch eich gwaith:
#HerCelfYTwyni

Drwy gofnodi beth welwch chi, gallwch helpu
gwyddonwyr, ecolegwyr a chadwraethwyr i ddeall
sut i helpu’r amrywiaeth eang o fywyd sy’n byw ar
ein twyni tywod.
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Ewch am bicnic di-blastig

Ewch i hel sbwriel

Cynlluniwch bicnic heb unrhyw fath o blastig o
gwbl. Mae’n anoddach nag y mae’n
ymddangos!
Gwnewch lun neu ysgrifennwch am beth
gawsoch chi ar gyfer eich picnic yma:

Ydych chi’n barod am her go iawn i helpu’ch
twyni tywod? Gall sbwriel gael ei ddal mewn
twyni tywod am ddegawdau. Mae’n arbennig o
wael i’r anifeiliaid, yn enwedig i’r adar sy’n bwydo
ac yn nythu yno.
Bydd angen:






Bag
Menig
Ffon hel sbwriel os oes un ar gael
Rhywle i gael gwared ar y bagiau
bin yn iawn ar y diwedd

Oeddech chi’n
gwybod?
Gall gymryd 1,000
o flynyddoedd i
blastig dorri i lawr.

Faint o sbwriel gasgloch chi? ................... o fagiau
Ddaethoch chi o hyd i lawer iawn o unrhyw eitemau
penodol? Pa rai?

Beth am wahodd eich teulu a’ch ffrindiau i ymuno â chi?
Gofalwch beidio codi unrhyw beth miniog, a golchwch
eich dwylo ar ôl gorffen.
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Gwnewch greaduriaid bach y môr

Pethau defnyddiol eraill:

Rhowch rwydd hynt i’ch dychymyg! Rhowch gynnig
ar wneud creaduriaid bach y môr gyda’r eitemau a
gasgloch chi yn ystod eich sesiwn hel sbwriel.



Allwch chi wneud slefren fôr o fagiau siopa a
darnau o raff?



Beth am heulgi (‘basking shark’ yn Saesneg) o botel
fawr a darnau o blastig fel esgyll?



Neu bysgodyn, cranc neu anghenfil môr anferthol
hyd yn oed?

Pennau
ffelt

Glud

Papur

Gofalwch olchi beth bynnag a gasglwch chi yn dda cyn
i chi ei ddefnyddio. Mae’n well defnyddio plastig sydd
wedi’u sgubo i’r lan gan y tonnau.

Rhannwch eich gwaith:
#HerCelfYTwyni

Brws
paent

Paent
Siswrn
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Dilynwch y Cod Cefn Gwlad

Rhannwch eich anturiaethau

Mae’n bwysig dilyn y Cod Cefn Gwlad i helpu i
sicrhau y gallwn ni ac eraill fwynhau bod yn yr
awyr agored ac edrych ar ôl y mannau hyn hefyd.
Ticiwch beth wnaethoch chi:

○
○
○
○
○
○
○
○
○

Parchwch bobl eraill
Parciwch yn ofalus a chadw gatiau a
rhodfeydd yn glir
Gadewch gatiau ac eiddo fel yr oeddent

Waw! Da iawn am ddod mor bell â hyn!
Y peth olaf i’w wneud i orffen eich taith yw rhannu’r
pethau a ddysgoch chi gydag eraill. Y ffordd hon gall
mwy o bobl ddysgu am yr anturiaethau anhygoel y
gallwch chi eu cael yn y twyni, a gallwch chi ddweud
wrthyn nhw pa mor bwysig yw’r llefydd hyn.





Gallech chi wahodd mwy o bobl i fynd am bicnic diblastig
Gallech fynd â theulu a ffrindiau ar daith gerdded a
sgwrs ar droed

Cadwch eich ci dan reolaeth effeithiol



Gallech chi wahodd pobl eraill i ddod i hel sbwriel gyda
chi

Peidiwch gwneud barbeciw neu dân



Gallech chi wneud poster, blog, bwrdd arddangos neu
gyflwyniad

Dilynwch lwybrau ond gadewch i eraill basio
pan fydd hi’n gul
Cynlluniwch eich taith a byddwch yn barod
am unrhyw beth annisgwyl
Dilynwch y cyngor a’r arwyddion lleol
Peidiwch â gadael unrhyw arwydd eich bod
wedi bod yno, ac ewch â’ch sbwriel gyda chi

Rhannwch eich anturiaethau ar y cyfryngau
cymdeithasol gyda
#JohnMuirArYTwyni
#JohnMuirOnTheDunes
Twitter: @dynamicdunes
Facebook: /dynamicdunescapes

Canllawiau
Sut i beidio colli coes neu fraich neu adael i
bethau fynd yn ffradach
I gael y profiad gorau posibl ar y twyni heb i bethau fynd o chwith,
edrychwch drwy’r canllawiau hyn. Mae’n bwysig eich bod chi a’ch
tîm yn cadw’n ddiogel er mwyn cael y profiad gorau. Byddwch yn
wyliadwrus a pheidiwch â chymryd unrhyw risgiau diangen. Rydym
yn argymell y dylech fynd â phecyn cymorth cyntaf gyda chi rhag
ofn.

Chi a’ch tîm
Mae hi’n bwysig peidio colli neb. Arhoswch yn eich grŵp a defnyddiwch
system cyfaill. Peidiwch â mynd gydag unrhyw ddieithriaid. Dilynwch unrhyw
gyfarwyddiadau’n ofalus a cheisiwch beidio bod yn rhy wirion! Byddwch yn
ymwybodol o geir, ffyrdd, pobl eraill a phobl sy’n cerdded cŵn ar y safle.
Cytunwch ar fan cyfarfod diogel rhag ofn i chi gael eich gwahanu oddi wrth
eich tîm. Gwrandewch a chyfathrebwch.

Cysylltiadau mewn Argyfwng

Pobl a’r amgylchedd o’ch cwmpas

Sicrhewch eich bod yn gwybod pwy i gysylltu â nhw os bydd
rhywbeth yn mynd o’i le a ble mae’r llefydd agosaf i gael help.
Cariwch ffôn gyda chi wedi’i wefru’n llawn, neu wneud nodyn o’r
ffôn tir agosaf. Gall signal ffôn symudol fod yn doredig.

Byddwch yn ymwybodol o’r llanw pan fyddwch chi ger yr arfordir. Gwiriwch
hyn a gwiriwch eto cyn i chi fynd. Ymgyfarwyddwch â’ch safle. Byddwch yn
ymwybodol o unrhyw arwyddion i’ch rhybuddio – efallai bod tywod suddo,
cerrynt cryf a phyllau agored.
Ceisiwch beidio rhoi unrhyw beth yn eich ceg na ddylech ei roi, gofalwch
rhag tywod yn chwythu yn eich llygaid a byddwch yn wyliadwrus o
blanhigion ac anifeiliaid sy’n pigo. Dydy pobl ddim yn hoffi cael eu procio, a
dydyn nhw ddim chwaith!
Pan fydd yr haul yn gwenu, peidiwch ag anghofio’ch eli a’ch het haul, a
gorchuddiwch eich croen pan fydd yr haul yn ei anterth. Ewch â dŵr gyda
chi. Efallai na fydd llawer o gysgod ar y twyni.

Gwasanaethau argyfwng agosaf:
Rhif gwasanaeth argyfwng: 999

Mewn argyfwng
Peidiwch mynd i banig. Ffoniwch eich cyswllt argyfwng, eglurwch
y sefyllfa wrthyn nhw, dywedwch beth ddigwyddodd a ble rydych
chi. Arhoswch yn eich unfan a dilyn y cyfarwyddiadau’n ofalus.

Efallai y byddai’n well i chi wisgo trowsus hir yn hytrach na throwsus byr os
byddwch chi’n rhedeg drwy’r twyni – gall moresg fod yn eithaf pigog.
Gwisgwch esgidiau synhwyrol a dillad sy’n addas at y tywydd.
Peidiwch â gadael dim ar eich ôl a dilynwch y Cod Cefn Gwlad. Ewch â’ch
holl sbwriel adref gyda chi.

Peidiwch â chladdu’ch pen yn y tywod.
Cymerwch gyfrifoldeb dros unrhyw sefyllfa a dangoswch barch at
bawb a phopeth.

Am y twyni
Mae twyni’n llefydd arbennig i bobl ac anifeiliaid, ac maent yn llawn
hanes hefyd.

Ond oeddech chi’n gwybod bod twyni wedi cael
eu difrodi a’u bod yn mynd yn fwyfwy prin?
Mae twyni wedi dioddef gormodedd o lystyfiant ac wedi sefydlogi.
Mae hyn oherwydd bod pobl, dros nifer o ddegawdau, wedi ceisio
helpu’r twyni drwy eu hatal rhag symud. Mae newid hinsawdd,
cwymp mewn poblogaethau cwningod a newid yn y ffordd caiff y tir
ei ddefnyddio a’i bori wedi cael effaith hefyd. Erbyn hyn rydym yn
gwybod bod rhaid i’r tywod allu symud yn rhydd mewn twyni iach.
Mae cwningod, defaid, gwartheg a merlod yn rheoli’r llystyfiant drwy
bori ac yn creu tywod noeth a llystyfiant sy’n tyfu hyd at wahanol
uchderau, ac mae hynny’n darparu cartrefi ar gyfer gwahanol
rywogaethau. Mae rhywogaethau ymledol, lle nad oes fawr ddim pori
bellach, wedi dechrau dominyddu ac mae prysgoed wedi tyfu hefyd.

Oeddech chi’n
gwybod?
Twyni tywod yw’r cynefin
sy’n wynebu’r bygythiad
mwyaf yn Ewrop o ran
colli bioamrywiaeth.

Mae angen i ni helpu’r twyni drwy greu darnau o
dywod noeth a mwy o gartrefi i’r anifeiliaid arbennig hyn.
Mae angen i ni helpu i ailgychwyn yr arfer o bori mewn rhai mannau a
chael gwared ar rywogaethau ymledol.

Mae angen i ni hefyd helpu i godi
ymwybyddiaeth o’r llefydd arbennig hyn a’r
bygythiadau sy’n eu hwynebu. Allwch chi helpu?
Mae Twyni ar Symud yn brosiect partneriaeth sy’n adfer twyni tywod
yng Nghymru a Lloegr, sydd wedi’i gefnogi gan Gronfa Treftadaeth y
Loteri Genedlaethol a Rhaglen LIFE yr UE. Y partneriaid yw Natural
England, Plantlife, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth
Genedlaethol, Cornwall Wildlife Trust, Cumbria Wildlife Trust a
Lincolnshire Wildlife Trust.

Mae llawer o blanhigion ac anifeiliaid arbennig yn byw ar dwyni
tywod ac mae angen tywod noeth arnynt ac amrywiaeth o
gynefinoedd i ffynnu – fel madfall y tywod a’r chwilen deigr groesryw.

Efallai bod y blodyn uchod yn bert iawn, ond mae’n rhywogaeth
ymledol, sef Rosa rugosa. Mae’n tyfu’n gyflym iawn ac yn dod i
ddominyddu’n twyni tywod yn gyflym, ac mae hynny’n golygu na all
ein planhigion arbennig, fel tegeirian a blodau gwyllt eraill, dyfu.
Byddwn yn helpu i waredu’r rhain o’n twyni.

Pwy oedd John Muir?

Gwobr John Muir?

Magwyd John Muir yn Dunbar, i’r dwyrain o Gaeredin, ble datblygodd
ei gariad at fyd natur. Ymfudodd i’r Unol Daleithiau gyda’i deulu pan
oedd yn 11 oed.

Cynllun gwobrwyo amgylcheddol sy’n canolbwyntio ar lefydd gwyllt
yw Gwobr John Muir. Fe’i lansiwyd yn 1997 gan Ymddiriedolaeth
John Muir.

Roedd ganddo ddiddordeb mawr ym myd natur yn ei gyfanrwydd, o
fosgitos i fynyddoedd mawr, ac roedd yn deall bod popeth wedi’i
gysylltu â’i gilydd. Bu ei frwdfrydedd dros lefydd gwyllt yn sbardun
iddo eu gwarchod gydol ei fywyd.

Mae’n gymysgedd o antur, twf personol, mwynhad, celfyddyd,
diwylliant a chreadigrwydd.

Helpodd gwaith ysgrifennu Muir i bobl ddeall pwysigrwydd y gwyllt.
Achubodd Ddyffryn Yosemite yng Nghaliffornia a helpodd i greu’r
system gyntaf o barciau cenedlaehol yn y byd.

Mae’r wobr yn croesawu ac yn agored i bobl o bob cefndir sy’n gallu
bodloni meini prawf y wobr. Mae’n canolbwyntio ar lefydd gwyllt, nid
yw’n gystadleuol, ac mae’n llawn hwyl ac anturio. Mae’n agored i
deuluoedd, unigolion, ysgolion a grwpiau.
I ennill gwobr John Muir, rhaid i gyfranogwyr gyflawni Pedair Her:

“Pan geisiwn ddidoli rhywbeth yn unigol, cawn ei fod wedi’i
gysylltu gyda phob dim arall yn y bydysawd” John Muir

Ymddiriedolaeth John Muir






Darganfod lle gwyllt
Archwilio’i natur wyllt
Gwneud gwaith cadwraeth yno
Rhannu’ch profiadau

Mae 3 lefel i’r wobr: Gwobr Darganfod, Archwilio a Chadwraeth.
Mae Ymddiriedolaeth John Muir yn elusen a sylfaenwyd yn 1983 i
ddiogelu a gwarchod llefydd gwyllt yn y Deyrnas Unedig. Maent o’r
farn bod llefydd gwyllt yn hanfodol i les pobl a bywyd gwyllt. Eu
cenhadaeth yw gweithio gydag eraill i ysbrydoli pobl i agosáu at natur
wyllt; siarad o blaid manteision y gwyllt; atal colli llefydd gwyllt; rheoli
llefydd gwyllt mewn ffordd gyfrifol a rhagorol; ac adfer ac ailwylltio’r
hyn a ddifrodwyd yn y gorffennol. Fel Muir, mae Ymddiriedolaeth
John Muir yn credu mewn gwarchod llefydd gwyllt – er eu lles eu
hunain, ac er lles pobl a bywyd gwyllt. Mae dros 25,000 o aelodau, o
gefnogwyr ac o bartneriaid yn cyfrannu at eu gwaith.

Mae Darganfod y Twyni yn canolbwyntio ar eich helpu i gyflawni’ch
gwobr Darganfod. Mae angen ymrwymo 4 diwrnod o leiaf (neu swm
cyfatebol) ar gyfer hyn. Rydym yn eich annog i barhau drwy bob lefel o’r
wobr.
I ddysgu mwy, ymwelwch â:
www.johnmuirtrust.org/cymraeg

Cwis John Muir?
5. Gyda phwy fu John Muir yn gwersylla yn Yosemite?

Faint wyddoch chi am John Muir?
Rhowch gylch o amgylch eich atebion.

A. Arlywydd Theodore Roosevelt
B. Tad sŵau môr
C. Tad y mudiad Parciau Cenedlaethol

Efallai hoffech chi ymweld â www.johnmuirtrust.org/
cymraeg i wneud ychydig o waith cartref yn gyntaf!

6. Pa synnwyr gollodd John Muir yn sgil damwain?
Ble ganwyd John Muir?
B. Yr Alban

C. Lloegr

2. Sawl milltir gerddodd John Muir i New Mexico?
A. 100

B. 1000

C.500

3. Pa mor hen oedd John Muir pan symudodd i
America gyda’i deulu?
A. 11

B. 20

A. Fel tad gwleidyddiaeth America
B. Fel tad sŵau môr
C. Fel tad y mudiad Parciau Cenedlaethol

C. Clyw

Gwnewch farf John Muir
Chwilotwch ar lan y dŵr am wymon a chregyn i wneud
barf wyllt fel un John Muir.
Bydd angen:



C.30

4. Sut mae John Muir yn cael ei gofio?

B. Golwg

Dangoswch eich barf i ni!
#JohnMuirArYTwyni

Cardfwrdd wedi’i dorri i
siâp barf



Llinyn i’w glymu wrth
eich pen



Rhywbeth i ludo’ch
eitemau at y cardfwrdd

Atebion: B,B,A,C,A,B

A. Califfornia

A. Arogl

Llongyfarchiadau
Rydych chi wedi gwneud gwaith Darganfod, Archwilio, Cadwraeth
a Rhannu ar eich twyni tywod.
Gobeithio eich bod wedi cael antur werth chweil!
Ewch i wefan Twyni ar Symud i lawrlwytho a chyflawni’ch
Adolygiad Pedair Her a’ch ffurflen Cais am Dystysgrif er mwyn
derbyn eich Gwobr Darganfod John Muir

Rhannwch eich antur
#JohnMuirArYTwyni

www.dynamicdunescapes.co.uk
E-bost: dynamicdunescapes@naturalengland.org.uk
Mae Twyni ar Symud wedi’i gefnogi gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, Rhaglen LIFE yr UE a phartneriaid y prosiect:

