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Gwyniad
 Math o bysgodyn tebyg i bennog 
sy’n unigryw i Lyn Tegid.

Ble:
Yn ddwfn yn y llyn, tua 80 troed-

fedd ac yn bwydo ar blancton.

Dyfrgwn
Ble: 

Mewn nentydd, afonydd ac ar lan y 
llyn - lleoliadau sy’n cynnig digon 
o fwyd a mannau bridio.

Pryd:
Gyda’r nos neu’n gynnar yn y 

bore.

Adar ysglyfaethus
Mae sawl rhywogaeth i’w gweld 

yn cynnwys y barcud coch, y 
bwncath, boda tinwen, hebog 
tramor, cudyll coch, y gwalch 
bach a’r gwalch glas.

Ble :
O gwmpas y llyn y rhostir a’r myny-

ddoedd.
Hwyrach y gwelwch chi walch y pysgod 
sy’n ymwelydd achlysurol â’r llyn.

Adar y dŵr  
Yn Cynnwys glas y dorlan, crëyr glas, y trochwr, 
sigl-di-gwt, hwyaden ddanheddog, hwyaden frongoch.

Ble: 
Ar lannau’r llyn a’r afonydd, yn arbennig y 
Ddyfrdwy a’r Tryweryn.

Adar y rhostir
Mae rhywogaethau arbennig yn cynnwys: y gwalch 
bach, boda tinwen, Hebog tramor, barcud coch. Rhywo-
gaethau eraill yw: grugieir coch a duon, y gornchwiglen, 
y gïach, y gylfi nir, tylluanod, clochdar yr eithin, tinwen y 
graig, tinwen y garreg, mwyalchen y mynydd, a’r gigfran.

Ble:
Mae’r rhostiroedd a’r ff riddoedd yn gartref i niferoedd o’r 
rhywogaethau hyn o adar yr ucheldir. Mae Gwarchodfa 
Natur Genedlaethol y Berwyn yn un o’r lleoliadau gwar-
chod pwysicaf sydd ar ôl erbyn hyn.

Mamaliaid bychain
Mae’n nhw’n ff ynnu yn y cyne-

fi noedd gwyllt gan gynnwys 
y llygoden goch, llygoden y 
maes, y carlwm a’r wenci.

Ble: 
Coedlannau, rhostiroedd a 

mynyddoedd.

Mamaliaid Mawr
Yn cynnwys yr ysgyfarnog, y mochyn daear, y 
llwynog, y wiwer lwyd, y gwningen a’r ff wlbart.

Ble:
Coedwigoedd, rhostiroedd a mynyddoedd.

Arweiniad i fywyd gwyllt Bala a Phenllyn

Cynhyrchwyd gan Cymdeithas Dwristiaeth y Bala a Phenllyn

Clodrestri:
• Dinah Delchambre (arlunydd) Lluniau o fywyd gwyllt
• Bill Taylor (Warden Parc Cenedlaethol Eryri) Gwybodaeth am fywyd gwyllt
• Elfyn Pritchard (cyfi eithu)

Gwybodaeth i Dwristiaid www.VisitBala.org neu www.ymweldageryri.info

Gwybodaeth am Deithiau www.GoBala.org


