
Rhyw ddiwrnod, os byddwch ar goll yn anialdiroedd Califfornia 
neu dde-orllewin Awstralia, bydd cofio’r llwybr hwn yn help i chi. 
Trwy ddefnyddio gwybodaeth brodorion y tiroedd hyn, sef llwyth y Chumash 
yn America a phobl cynfrodorol y Noongar yn Awstralia, fe ddysgwch sut 
y gall planhigion gwyllt eich helpu i hela, bwyta’n iach, yfed yn ddoeth a 
chysgu’n dawel. Mae’n her i grwydryn oroesi mewn ardaloedd o’r math hyn, 
yn enwedig mewn haf crasboeth, hir pan allech farw o syched a newyn.

a phob math o lindys ych-a-fi. Larfâu gwyfynnod a 
chwilod yw’r rhain, sy’n byw yng ngwreiddiau’r acasia, ac 
maent yn gwneud pryd bach maethlon iawn.

Teimlo’n llwglyd? Byddai’r Noongar yn hela anifeiliaid fel 
cangarw, possum a walabi ac yn gosod trapiau ar gyfer 
anifeiliaid a physgod. I ddal pysgodyn gall spigyn blodyn 
o’r goeden wair Xanthorrhoea spp. (8 – llun y clawr) 
weithio’n dda. I hela’r walabi byddai coed acasia’n addas 
i wneud bwmerang a gwaywffon, gan fod y pren cryf 
yn anhebygol o hollti. Mae’r resin yn y goeden wair fel 
glud, felly mae’n dda i drwsio disglau cadw dŵr hefyd. Ar 
fonyn hen goeden wair farw (7) gallech ddigwydd daro ar 
bâr o greaduriaid bychan tebyg i lygod bach sy’n byw ar 
neithdar – fasai blas melys iawn arnynt, tybed?

Oes syched arnoch chi erbyn hyn? Byddai helwyr yn rhoi 
blodau acasia mewn dŵr i wneud diod iachusol. 

Mae’n bryd cael cân i godi calon goroeswyr. Oes, mae 
dijeridŵ (9) hardd iawn ar y goeden ewcalyptws.  Dim 
ond i chi ddawnsio dawns yr ysbrydion yn wych, cewch 
eich gwarchod rhag ysbrydion drwg drwy’r nos.
Amser clwydo nawr? Mae hi’n nosi a dyma’r amser i 
wneud defnydd eto o’r acasia. Mae’n bren delfrydol 
os byddwch chi eisiau i’r tân bara, heb lawer o fwg i’ch 
trwblu. Nos da, oroeswyr. Cysgwch yn dawel.
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BYDDWCH YN OFALUS!
Mae gan rai dail neu ganghennau 
ymylon pigog. Ffyrdd eraill i blanhigion 
amddiffyn eu hunain yw trwy fod yn 
wenwynig neu’ch brathu, a’ch gwneud 
yn annifyr. Felly peidiwch â bwyta dim 
byd, a dylech osgoi rhoi eich bysedd 
yn agos at eich ceg, eich trwyn neu’ch 
llygaid tan i chi olchi’ch dwylo.

LLWYBRAU YN Y TŶ GWYDR MAWR

Mae blodau acasia yn gwneud diod blasus
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Cyn mynd i hela dylech ymbaratoi fel y byddai helwyr 
brodorol yn ei wneud. Mae angen sicrhau na fydd yr anifail 
yn gallu’ch arogli chi wrth i chi nesáu. Edrychwch am 
saets gwyn Salvia apiana (1) a gwasgu ei ddail i ryddhau 
olew persawrus a’i rwbio ar eich croen. Wedyn fydd ceirw 
cynffonddu, ysgyfarnod a chwnigod ddim yn dal eich arogl 
ar y gwynt.

Byddai llwythi brodorol Califfornia fel y Chumash, a greodd 
y math o gelf a welir ar y creigiau cyfagos (2), yn defnyddio 
hadau’r saets gwyn i lanhau llwch o’u llygaid ar ôl hela. 
Mae’n arfer digon peryglus oherwydd rhaid rhoi hedyn dan 
glawr y llygad cyn cysgu; yna bydd yr hedyn yn chwyddo 
dros nos gan amsugno’r holl lwch a gall yr heliwr ei waredu 
yn y bore.

Mamolyn bach yw’r drewgi ond mae’n creu drewdod 
mawr, er mwyn cadw helwyr – fel chithau – draw. Mwg o’r 

prysglwyn saets Artemisia californica (3) yw un o’r ychydig 
bethau sy’n gallu gwaredu arogl y drewgi o’ch croen. Tip i 
chi ar gyfer hela: mae canghennau hir y saets yn gwneud 
saethau da.

Pan fyddwch chi yn eich cwrcwd yn dilyn anifail yn dawel, 
dawel fach, mae’n hawdd cael eich pigo gan bryfyn neu 
wenynen. Edrychwch am y blodyn pert, troed y golomen 
Aquilegia formosa (4). Byddai’r helwyr brodorol yn cnoi ei 
ddail ac yna’n ei boeri ar y brathiad a’i wasgu i mewn.

Wedi diwrnod da o hela yn yr anialwch bydd pob rhan o’ch 
corff yn brifo. Byddai’r helwyr yn dod â gwreiddiau troed y 
golomen adre gyda nhw, eu gwasgu i wneud eli a’i rwbio ar 
y cymalau dolurus.

Mae pobl cynfrodorol Awstralia wedi cael bywoliaeth o’r 
tir ers dros 25,000 o flynyddoedd. De-orllewin Awstralia 
yw cartref llwyth y Noongar – fe welwch esiampl o’u celf 
ar y creigiau (5). Cyn i bobl o Ewrop ymsefydlu yno roedd 
y brodorion yn symudol, o dymor i dymor, gan wneud 
defnydd synhwyrol o’r  tirwedd yr oedd llwyth y Noongar yn 
ei alw’n Kwongan. Gyda dealltwriaeth eang o blanhigion 
ac anifeiliaid, roeddent yn gallu goroesi a ffynnu. Gallwch 
ddysgu llawer ganddynt.

Cyn unrhyw helfa, dylech gael boliaid o fwyd. Edrychwch 
am goeden acasia, sef ‘wattle’, Acacia spp., sydd â chodau 
hadau. Wedi eu paratoi’n ofalus, cewch fwy o egni o fwyta’r 
hadau hyn na reis neu wenith. Tra’n hela, edrychwch am 
ragor o acasia. Os welsoch chi’r gyfres ITV ‘I’m a Celebrity 
Get Me Out of Here’, fe gofiwch fod pobl yn bwyta cynrhon 

Dilynwch y rhifau ar y map ac edrychwch am y dotiau 
oren ar labeli’r planhigion.
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I gael gwared ar sawr y 
drewgi o’ch croen, llosgwch 
brysglwyn saets Califfornia
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