
Dewch ar daith fyd-eang i weld planhigion o gynefinoedd sydd dan 
fygythiad difrifol – gyda’r mwyaf difrifol ar ein planed. Hinsawdd 
canoldirol sydd gan y cynefinoedd hyn, sef hafau sych, twym a gaeafau llaith, 
oerach. Dim ond 1.7% o’r Ddaear sydd â’r hinsawdd hwn ond mae’n gynefin i 
dros 20% o’r planhigion blodeuol y gwyddom am eu bodolaeth. Mae’n cynnwys 
arfordir gorllewinol Awstralia, De Affrica, Chile, Califfornia a Basn Môr y Canoldir. 
Mae cymaint o fygythiad i’r ardaloedd hyn ag sydd i goedwigoedd glaw trofannol.

  

Planhigion sydd i’w cael ar yr arfordir ac wrth odre mynydd 
yr Andes sydd yma, a’r mwyaf trawiadol yw’r puya (7). Bydd 
gwlân neu flew anifail yn glynu wrth bigau miniog y dail ac, 
heb allu dianc, gall anifail drengi. Wrth i’w gorff bydru mae’n 
wrthaith defnyddiol i’r planhigyn. Bob gwanwyn ceir blodau 
tal godidog.

Wrth adael Chile fe welwch amrywiaeth o blanhigion suddlon 
(8) fel llaethlys ac aeoniwm o’r Ynysoedd Dedwydd. Mae 
ganddynt arwyneb trwchus, cwyraidd sy’n eu galluogi i storio 
dŵr ar gyfer cyfnodau sych, twym. 

Tyfwyd coed olewydd Olea europaea (9) ym Masn Môr y 
Canoldir ers tua 6-7000 o flynyddoedd. Ac ar ynys Santorini 
yng Ngwlad Groeg darganfuwyd olion larfa pryfyn gwyn yr 
olewydd, pla sy’n gyffredin hyd heddiw, ar ffosilau o ddail 
olewydd sy’n mynd â ni nôl 37,000 o flynyddoedd. Welwch 
chi ffrwythau’r olewydd o gwbl?

Ymhellach ar hyd y llwybr mae amrywiaeth anghyffredin 
o blanhigion protea o Benrhyn De Affrica. Mae’r Protea 
Brenhinol Protea cynaroides (10 – llun y clawr) wedi esblygu 
dail unionsyth heb blygiadau er mwyn arbed gwlybaniaeth. 
Gall ei flodau gymeryd hyd at 4 mis i agor, ond wedyn maent  
yn wledd o siwgr i adar a fydd yn eu peillio.

Ar ddiwedd y llwybr efallai y bydd llu o fylbiau yn eu blodau 
(11), fel Chasmanthia, Dietes (yn y llun), Freesia a Gladiolus. 
Mantais bylbiau yw y gall planhigion fod ynghwsg mewn 
hafau chwilboeth lle na fyddai modd iddynt oroesi fel arall. 
Mae gan ardaloedd sydd ag hinsawdd canoldirol mwy o 
amrywiaeth o fylbiau nag unman arall ar y Ddaear.
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Dechreuwch eich siwrnai lawr y llethr. Ar y chwith gwelwch 
dyfiant cymhleth o brysglwyni sy’n nodweddiadol o ardal 
y Fynbos yn Ne Affrica – ardal sydd ymhlith y mwyaf 
cyfoethog ar y Ddaear o safbwynt ei blodau. Ceir 8500 o 
rywogaethau’n tyfu mewn ardal fach (i’w chymharu â 1800 
o blanhigion brodorol ym Mhrydain, sydd dros deirgwaith ei 
maint) ac mae 68% o’r tyfiant yn unigryw i ardal y Fynbos.

Mae gan (1) Erica caffra, fel y teulu Erica yn gyffredinol, 
ddail pigog fel nodwyddau er mwyn osgoi colli dŵr yn ystod 
hafau hir, poeth. O’r 650 math o Erica yn Ne Affrica, mae 
gan lawer flodau tiwbaidd persawrus sydd wedi esblygu i 
ddenu adar gyda phigau hir a phryfed â thafodau hirion.

Yn bellach lawr y llwybr ceir planhigion o’r ceunentydd llaith 
sy’n croesi’r Fynbos. Yr enw Afrikaans arnynt yw ‘kloofs’ 
a’r planhigion amlwg ynddynt yw (2) ‘rhedyn y Penrhyn’, 
sef Cape reeds - w. Ceir dros 320 rhywogaeth gwahanol o 
Restio sy’n unigryw i’r Penrhyn.

Heibio i’r pyllau dŵr fe welwch y planhigion a geir ym 
mynyddoedd yr Ynysoedd Dedwydd. Sylwch ar flodau 
anferth (3) Geranium madeirense, chwaer fawr i flodyn 
bach cyffredin iawn yng Nghymru, sef y goesgoch. 

Trowch i’r dde wrth y gyffordd. Ar eich ochr chwith bydd (4) 
planhigion o ardal Chaparral Califfornia i’w gweld. Darn 
cul o dir arfordirol yw’r Chaparral, yn cynnwys coed derw a 
thyfiant pigog fel ceanothws a iwca, a achosodd y cowbois 
i wisgo ‘chaps’ i amddiffyn eu coesau. Yno ceir blodau 
unflwydd lliwgar sy’n wledd i’r llygad yn eu tymor – bysedd y 
blaidd, clarcia a phabi Califfornia.

Ar y llaw dde y mae rhanbarth Awstralia. Dim ond mewn 
rhannau bychan o Orllewin a De Awstralia y ceir hinsawdd 
canoldirol ond mae’n gynefin i 8000 o blanhigion gwahanol, 
gyda 75% ohonynt wedi addasu i fod yn unigryw i’r ardal. 
Yr un mwyaf prin yw (5) Grevillea maccutcheonii – dim 
ond mewn un twmpath o bridd wrth ochr y ffordd y’i gwelir 
bellach. Mae’n aelod o deulu hynafol o blanhigion o’r enw 
Proteaceae a ddaeth o’r archgyfandir Gondwana. Wrth i’r 
ehangdir ddatgymalu tua 140 miliwn o flynyddoedd yn ôl 
gwahanwyd y planhigion gan filoedd o filltiroedd o gefnfor. 
Heddiw gwyddom am tua 1400 rhywogaeth o Proteaceae, 
y mwyafrif yn Awstralia ac Affrica a rhai yn Ne America. 

Dewch nôl i fyny’r llwybr a throi i’r chwith. Gelwir y math 
hwn o gynefin yn Kwongan gan lwyth cynfrodorol y 
Noongar. Bydd conau caled melaleuca a banksia (6) ond yn 
hollti yng ngrwes tân ffyrnig. Pan fydd eu hadau wedyn yn 
egino mae’r egin yn cael mantais o’r tir agored lle llosgwyd y 
tyfiant yn llwyr. 

Croeswch y bont a orchuddir gan ‘bys cwrel’ Gorllewin 
Awstralia, Hardenbergia comptoniana, at ranbarth Chile. 

Dilynwch y rhifau ar y map ac edrychwch am y dotiau 
gwyrdd ar labeli’r planhigion.
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