
Eirin Cotoneaster Gwyllt yw’r rhain
(Cotoneaster cambricus), sef o bosibl yr aeron
prinnaf yn y wlad! 

Mae’n frodorol ar Ben y Gogarth, ond mae yna
nifer o fathau o’r Cotoneaster tramor sydd
wedi dianc o erddi.

Llwyni Mwyar Duon yw’r math mwyaf
adnabyddus ar y rhestr, ond yn fotanegol
dydyn nhw ddim yn aeron go iawn! 

Edrychwch am y clwstwr nodweddiadol o
drwpledau ar y canghennau hir, pigog.

Coeden finiog sy’n gyffredin iawn yn ein
cloddiau yw’r ddraenen ddu, mae’r
ffrwythau’n cael eu galw’n eirin tagu neu eirin
duon bach. 

Maen nhw’n las tywyll ac yn aml â sglein gwyn
arnyn nhw.

Aeron
Hydref



Daw’r cwyrosyn yn fyw yn yr hydref
oherwydd ei ddail a’i frigau coch llachar. 

Mae’r aeron bach duon yn tyfu ar ddiwedd y
brigau coch.

Mae aeron ysgaw yn ffynhonnell fwyd bwysig
i nifer i adar, yn enwedig y telor penddu. 

Mae’r ffrwythau’n hongian yn glystyrau
trwchus oddi ar y canghennau.

Mae gan Ysgawen y Gors ddail arbennig
fel tri bys, ac mae’r aeron coch llachar yn
hawdd eu gweld ar ôl i’r dail ddisgyn yn y
gaeaf.

Y Ddraenen Wen yw un o’r llwyni mwyaf
cyffredin yn ein cloddiau gyda’i brigau miniog
a’i heirin coch. 

O fis Mai tan y gaeaf mae’r Ddraenen Wen
yn cynnal dros 300 o fathau o bryfed.



Math arall adnabyddus adeg y Nadolig ym
Mhrydain yw’r Celyn coch llachar gyda’u dail
gwyrdd tywyll, pigog.

Mae Gwyddfid yn fwy cyfarwydd am ei arogl
dymunol yn yr haf, ond mae’r clystyrau tynn
o aeron coch yn olygfa hardd yn y gaeaf
hefyd.

Mae’r iorwg sy’n blodeuo’n hwyr yn
ffynhonnell wych o neithdar i beillwyr yn yr
hydref. 

Mae’r aeron yn rhyfedd am eu pennau
gwastad, sy’n tyfu’n glystyrau crwn ac yn duo
wrth i’r eirin aeddfedu.

Rhosyn Gwyllt, planhigyn dringo cyffredin
gyda phigau mawr ac egroes hirgrwn lliw
coch-oren.

Mae’n hawdd ei gamgymryd am fathau o
rosod sydd â ffrwythau tebyg.



Mae gan y Griafolen ddail arbennig wedi’u
rhannu’n nifer o ddeiliach bach. 

Yn yr hydref mae’n cynhyrchu clystyrau
trwm o aeron y gellir eu defnyddio i wneud
jam.

Planhigyn yr arfordir yw Rhafnwydden y Môr.
Mae’n cynhyrchu clystyrau o aeron oren
meddal, sy’n cael eu defnyddio’n gynyddol i
bobi. 

Ond byddwch yn ofalus – maen nhw’n
arbennig o sur gyda phigau mawr!

Aeron lliwgar y goeden Biswydd yw’r rhain. 

Mae’r ffrwythau fel pedwar capsiwl pinc o
gwmpas un eirinen ganolog lliw oren.

Ywen, mae’r aeron bythwyrdd yn wenwynig
iawn, felly byddwch yn ofalus! 

Yn anarferol mewn coed conifferaidd, mae’r
hadau o fewn yr ‘aril’ pinc trwchus
sy’n agored yn y pen.


