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N I Y W M YS E L I W M
Mae’r adnodd hwn wedi ei gynhyrchu ar gyfer Amdanom Ni yn rhan o UNBOXED:
Creadigrwydd yn y DU.
Mae’r adnodd amlddisgyblaethol yma yn uno ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth a
gwyddoniaeth: gall athrawon ei ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth i archwilio technegau
llenyddol mewn cyd-destunau gwyddonol ac i archwilio’r creadigrwydd sy’n sail i themâu
gwyddonol. Gall myfyrwyr hŷn ddefnyddio’r adnodd yn eu hamser ei hunain i hybu eu
darllen a chreu syniadau ar gyfer cerddi eu hunain.
Os ydych chi’n 4-18 ac wedi’ch ysbrydoli i ysgrifennu cerdd ar y themâu a drafodir
yma, cyflwynwch hi i’r gystadleuaeth farddoniaeth Amdanom Ni erbyn 23:59 GMT
ar 19 Rhagfyr 2021 am gyfle i ennill gwobrau gwych. Gallwch hefyd ymgeisio yn y
gystadleuaeth codio ar yr un thema trwy gyflwyno prosiect Scratch. Dysgwch fwy ac
ymgeisio ar-lein ar amdanomni.com.

CYFNODAU ALLWEDDOL 4 A 5
Pynciau
• myseliwm
• symbiosis - coed a madarch
• ecosystem
• newid hinsawdd
Nodweddion llenyddol
• amserau - gorffennol a phresennol
• stad - person cyntaf lluosog
• ailadroddiad (anaffora)

DECHRAU ARNI
Mae’r gerdd rydych chi ar fin ei darllen yn
ymwneud â myseliwm, màs o ffilamentau
canghennog sy’n rhan o ffyngau. Mae’r
bardd yn myfyrio ar sut mae madarch
yn cyfrannu at yr ecosystem, a’r
perthnasoedd symbiotig maen nhw’n eu
ffurfio â choed. Ydych chi wedi clywed y
gair ‘symbiosis’ o’r blaen? Beth ydych chi’n
feddwl mae’n ei olygu?

Edrycha’r adnodd hwn ar gerdd Brooke Nind
‘Myseliwm Dan y Canopi’, a oedd yn gerdd
fuddugol mewn cystadleuaeth flaenorol i feirdd
ifanc y Gymdeithas Farddoniaeth ar gerddi
i ddatrys yr argyfwng hinsawdd. Yn y gerdd,
mae Nind yn archwilio myseliwm a’i gyfraniad i’r
ecosystem. Mae’r adnodd yn cynnwys trafodaeth
ac ysgogiadau ysgrifennu i bobl ifanc ymgysylltu
â’r testun a chreu eu cerdd eu hunain mewn
ymateb.

G W Y B O DA E T H A L LW E D D O L
Myseliwm yw rhan lystyfiannol ffyngau (mewn
bioleg, mae’r term ‘llystyfiannol’ yn cyfeirio at
atgenhedlu anrhywiol neu luosogi). Mae’n cynnwys
rhwydwaith o edafedd o’r enw hyffae. Mae’r
edafedd hyn ymledu o dan y ddaear, gan helpu
organebau eraill i gyfathrebu a chario maetholion.
Mae Myselia yn rhan annatod o’r ecosystem
oherwydd eu bod yn ffurfio perthnasoedd
symbiotig â phlanhigion eraill. Symbiosis yw’r term a
ddefnyddir i ddisgrifio rhyngweithio agos rhwng dwy
organeb wahanol, yn aml (er nad bob amser) mewn
ffordd sy’n fuddiol i’r ddwy organeb.
Myseliwm yw’r enghraifft berffaith o hyn. Mae’n
datblygu ensymau i ddadelfennu deunydd planhigion, gan ryddhau’r maetholion i’r
pridd. Yn y modd hwn, mae cyfraniad myseliwm at bydredd mater organig yn helpu cylch
yr ecosystem, lle mae dadelfennu un organeb yn bwydo i fywyd un arall. Yn ogystal â
hyn, mae myselia yn dosbarthu maetholion ledled eu rhwydwaith, yn gwneud y pridd yn
iachach trwy chwalu sylweddau gwenwynig a hidlo dŵr, a gall hyd yn oed gynnal system
imiwnedd planhigyn lletyol. Mewn gwirionedd, amcangyfrifir bod mwy na 90% o deuluoedd
planhigion yn rhyngweithio â ffyngau.
A ydych wedi clywed am ‘goed sy’n siarad’ (na, nid
fel sy’n digwydd yn Lord of the Rings)? Mae coed
yn defnyddio myseliwm i gyfathrebu â’i gilydd trwy
eu gwreiddiau, yn yr hyn a elwir yn rhwydwaith
mycorhisol. Mae’r ffwng yn mynd i mewn i wreiddiau’r
goeden, naill ai’n symud rhwng ei chelloedd
(‘rhwydwaith ectomycorhisol’) neu o fewn ei chelloedd
(‘rhwydwaith endomycorhisol’). Mae hyn yn caniatáu i’r
ffwng elwa o’r glwcos y mae’r goeden yn ei gynhyrchu
yn ystod y broses ffotosynthesis, tra bod y goeden yn
elwa o’r maetholion - nitradau a ffosffadau - y mae’r
ffwng yn eu hamsugno o’r pridd.
Yn fwy na hynny, mae coed yn rhannu adnoddau â choed eraill gan ddefnyddio’r myseliwm.
Yn y modd hwn, mae coed iau yn elwa ar goed mwy sefydledig. Gall coed ddefnyddio
myseliwm i fesur pa mor bell i ffwrdd yw coed eraill a phryd i roi ychydig o le i’w gilydd!

WYDDOCH CHI?
•

Mae’r myseliwm mwyaf a gofnodwyd yn y Mynyddoedd Glas yn

Oregon, UDA. Mae dros 2,000 erw o faint, sy’n golygu mai dyma’r
organeb fwyaf ar y blaned.

Daeth llawer o’r wybodaeth hon o Micropia, amgueddfa microbau. Os oes gennych
ddiddordeb mewn deall rhwydweithiau mycorhisol yn fwy manwl, dyma fideo (Saesneg) byr
gan y BBC.

N AW R B E T H A M I N I F E D D W L A M Y P W N C Y M A
A R F F U R F C E R D D…
Dyma ‘Mycelium Under the Canopy’, gan Brooke Nind.

M YC E L I U M U N D E R T H E C A N O PY
Under the canopy we planted trees and mushrooms—
the mushrooms sang, nutrients pooling
around them, humus darkening in delight.
Under the canopy the trees and mushrooms worked
in tandem, pushing water through the dirt,
underground transportation.
Under the canopy the mushrooms bore fruit,
bore our burdens, bore everything.
Under the canopy we cut open our houses,
found mushrooms, rolled them in our palms.
Under the canopy we dug a ditch, clawed
into the earth and found mycelium, dipped
our fingers into cleansed water.
Under the canopy we cried over oil spills,
sent mushrooms to the shore to absorb
the chemical pains of the thickened waters.
Under the canopy we dreamed of mushrooms,
grown thick and fluffy like marshmallows – they latched
onto our worries, decomposing them while we slept.

Yn wreiddiol, cyfansoddodd Brooke Nind y gerdd hon ar gyfer her ar Rwydwaith Beirdd Ifanc
y Gymdeithas Farddoniaeth mewn partneriaeth â People Need Nature, 2021.

DA U GY F I E I T H I A D
Dyma ‘Myseliwm Dan y Canopi’. Cyfieithwyd gan Bla Translation.

M YS E L I W M DA N Y C A N O P I
O dan y canopi gwnaethom blannu coed a madarchcanodd y madarch, maetholion yn cronni
o’u cwmpas, llysieubridd yn tywyllu mewn hyfrydwch.
O dan y canopi roedd y coed a’r madarch yn gweithio
law yn llaw, gan wthio dŵr trwy’r baw,
cludiant tanddaearol.
O dan y canopi roedd y madarch yn dwyn ffrwyth,
yn cario ein beichiau, yn cario popeth.
O dan y canopi gwnaethom dorri ein tai ar agor,
dod o hyd i fadarch, eu rholio yn ein cledrau.
O dan y canopi gwnaethom gloddio ffos, crafangu
i’r ddaear a dod o hyd i fyseliwm, trochi
ein bysedd i mewn i ddŵr wedi’i lanhau.
O dan y canopi fe wnaethon ni wylo dros ollyngiadau olew,
anfon madarch i’r lan i amsugno
poenau cemegol y dyfroedd tew.
O dan y canopi roeddem yn breuddwydio am fadarch, wedi
tyfu’n drwchus a blewog fel malws melys - fe wnaethant gydio
ar ein pryderon, gan eu dadelfennu wrth i ni gysgu.

Dyma ‘Myseliwm o dan y canghennau’. Cyfieithwyd gan Sian Northey.

M YS E L I W M O DA N Y C A N G H E N N A U
O dan y canghennau buom yn plannu coed a madarch canodd y madarch, maeth yn crynhoi
o’u hamgylch, deilbridd yn tywyllu a gwirioni.
O dan y canghennau bu’r coed a’r madarch yn gweithio
gyda’i gilydd, yn gwthio’r dŵr trwy’r baw,
trafnidiaeth danddaearol.
O dan y canghennau roedd y madarch yn cynnal eu llinach,
yn cynnal ein beichiau, yn cynnal popeth.
O dan y canghennau buom yn hollti ein tai yn agored, yn darganfod
madarch, a’u rowlio rhwng cledrau ein dwylo.
O dan y canghennau buom yn agor ffos, crafu
i mewn i’r ddaear a darganfod myseliwm, rhoi blaenau
ein bysedd mewn dŵr wedi’i buro.
O dan y canghennau buom yn wylo am olew wedi’i golli,
ac anfon madarch i’r glannau i amsugno
poen cemegol y dyfroedd oedd wedi ceulo.
O dan y canghennau buom yn breuddwydio am fadarch
oedd wedi tyfu’n dew a gwlanog fel malws melys – a hwythau’n cydio
wrth ein pryderon, a’u pydru’n bridd wrth i ni gysgu.

Pa gyfieithiad ydych chi’n ei ffafrio, a pham?

PWYNTIAU TRAFOD
•

Cyfansoddwyd y gerdd hon mewn
ymateb i’r ysgogiad ‘cerddi i ddatrys
yr argyfwng hinsawdd’. Sut ydych
chi’n meddwl y gall creadigrwydd, ac
yn benodol iaith, ein helpu i ymateb i
newid yn yr hinsawdd?

•

Thema bwysig yn y gerdd hon yw
cysylltedd. Sut mae hyn yn cael
ei archwilio yng nghyd-destun y
berthynas rhwng coed a madarch?
Meddyliwch am y rhwydwaith
myseliwm sy’n cludo maetholion.

•

Ydych chi’n meddwl bod y syniad hwn o gysylltedd neu gydweithrediad yn berthnasol i’r
ffordd rydyn ni’n ymateb i’r argyfwng hinsawdd? A allwn ddysgu o fyd natur mewn rhyw
ffordd?

•

Mae ‘Myseliwm Dan y Canopi’ wedi’i ysgrifennu yn y person cyntaf lluosog (‘ni’). Pwy
ydych chi’n meddwl yw’r ‘ni’ yn y gerdd? Pam mae’r bardd wedi dewis y llais hwn a pha
effaith y mae’n ei gael ar y darllenydd?

•

Edrychwch ar y berfau. Mae rhai yn yr amser gorffennol (‘plannu’, ‘canu’) tra bod eraill yn
y presennol (‘tywyllu’). Amlygwch yr holl ferfau amser gorffennol mewn un lliw, a’r berfau
presennol mewn lliw arall. Beth yw effaith cyfuno amseroedd yn y modd hwn? Gan
feddwl yn benodol am newid yn yr hinsawdd, sut mae gweithredoedd a gwblhawyd yn y
gorffennol yn gysylltiedig â chamau gweithredu sy’n parhau?

•

Mae’r gerdd yn defnyddio ailadroddiad, ac yn benodol anaffora, sef pan fydd yr un gair
neu ymadrodd yn cael ei ailadrodd sawl gwaith ar ddechrau brawddegau olynol. Yn yr
enghraifft hon, ailadroddir yr ymadrodd ‘Dan y Canopi’. Gall canopi olygu’r haen uchaf
o ganghennau mewn coedwig, neu frethyn sy’n hongian dros wely. Beth yw’r berthynas
rhwng y goedwig a chwsg yn y gerdd hon?
• Mae’r gerdd yn sôn am lysieubridd,
baw, daear, cloddio a dadelfennu. A
yw’r rhain yn bethau y byddech chi’n
disgwyl eu gweld yn cael eu dathlu
mewn cerdd? Ym mha ffordd mae
pydredd yn cael ei gynrychioli fel peth
da?
• Allwch chi lunio cymhariaeth rhwng
myseliwm a chelfyddyd barddoni?
Dywedir bod y madarch yn ‘canu’. O
gofio’r hyn a ddysgon ni yn gynharach
am goed yn defnyddio myseliwm i
gyfathrebu, ydych chi’n meddwl y gellid
ystyried myseliwm i fod yn gyfatebol i
iaith?

YS G R I F E N N U E I C H C E R D D E I C H H U N
Mae ‘Myseliwm Dan y Canopi’ yn myfyrio ar y berthynas
rhwng coed a madarch, a’r ffordd y mae pob un yn
chwarae rôl wrth feithrin y llall. A allwch chi feddwl am
enghraifft arall o berthynas symbiotig ym myd natur ac
ysgrifennu amdani?
Fe allech chi feddwl, er enghraifft, am wenyn yn casglu
neithdar o flodau ac yn helpu lledaenu paill yn y broses.
Neu fe allech chi ystyried byfflo a phigwyr ychen (math
o aderyn bach): mae’r pigwyr ychen yn helpu tynnu
parasitiaid o’r byfflo, ac mae’r byfflo yn darparu bwyd i’r
pigwyr ychen ar ffurf y parasitiaid hynny. Meddyliwch sut
y gallech chi strwythuro’ch cerdd mewn ffyrdd diddorol i
arbrofi â syniadau deuoliaeth neu gylchoedd bywyd - a
all eich cerdd fod yn sgwrs rhwng dwy organeb? Allwch
chi ddefnyddio odl neu ailadroddiad i wneud i’ch cerdd
gylchu’n ôl arno’i hun?

M W Y O SY N I A DA U A R GY F E R C E R D D I …
Ysgrifennwch gerdd i ddathlu mwd. Meddyliwch am sut mae’n cael ei ffurfio a pham ei fod
yn ddefnyddiol. Meddyliwch am sut mae’n teimlo neu’n arogli. Efallai eich bod chi’n arfer
chwarae mewn mwd pan oeddech chi’n fach (efallai eich bod chi’n dal i wneud!). Efallai
eich bod chi’n mwynhau garddio. Pa ran o fod yn gysylltiedig â’r ddaear sy’n apelio at ein
dychymyg?

NEU
Ysgrifennwch gerdd am fadarch.
Cofiwch feddwl am yr holl synhwyrau
y mae madarch yn apelio atynt:
gallant fod yn bob math o siapiau a
lliwiau rhyfedd a rhyfeddol. Sut maen
nhw’n teimlo neu’n blasu? A allwch
chi ganolbwyntio ar fath penodol o
fadarch? Dewiswch un o’r canlynol a
gweld lle mae’ch dychymyg yn mynd â
chi:
•
•
•
•
•

Madarch Portobello
Madarch Crimini
Madarch Wystrysen y Coed
Madarch Trymped Du
Madarch Draenog

CAMAU NESAF
Unwaith y byddwch wedi ysgrifennu cerdd, ystyriwch ei chyflwyno yng nghystadleuaeth
Amdanom Ni. Mae’r gystadleuaeth am ddim ac yn agored i bobl ifanc sy’n byw yn y Deyrnas
Unedig a rhwng 4-18 oed ar y dyddiad cau o ddydd Sul 19 Rhagfyr 2021. Ni ddylai cerddi fod
yn fwy na 20 llinell o hyd. Os byddwch yn fuddugol, gallai’ch cerdd gael ei chynnwys mewn
sioe fyw fawr fydd yn teithio’r DU yn ystod gwanwyn 2022. Bydd enillwyr hefyd yn derbyn
llawer o bethau eraill, a chyfleoedd datblygu. Ymgeisiwch ar-lein ar amdanomni.com.
Mae Amdanom Ni yn sioe epig newydd i bawb sydd erioed wedi edrych i fyny tua’r awyr yn y
nos a phendroni am ein cysylltiad â’r bydysawd mawr. Wedi ei ddatblygu ar y cyd â beirdd a
gwyddonwyr ar draws pedair gwlad y Deyrnas Unedig, bydd Amdanom Ni yn adrodd hanes
y ffyrdd niferus rydym wedi ein cysylltu i’r bydysawd, y byd naturiol a’n gilydd.
Mae Amdanom Ni yn gydweithrediad am y tro cyntaf rhwng 59 Productions – y stiwdio
ddylunio arobryn a chwmni cynhyrchu a greodd y cynllun fideo syfrdanol ar gyfer Seremoni
Agoriadol Gemau Olympaidd Llundain 2012; Stemettes – y fenter gymdeithasol arobryn
sy’n gweithio ar draws y DU ac Iwerddon i ddenu menywod ifanc a phobl ifanc anneuaidd i
yrfaoedd mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM); a The Poetry
Society – un o sefydliadau celfyddydol mwyaf dynamig Prydain yn hyrwyddo barddoniaeth
i bob oed.
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