Canllaw Infertebrau
Coed

Criafolen

Gallwch ddefnyddio’r canllaw hwn ar gyfer Arolwg Iechyd Coed OPAL ac
Arolwg Aer OPAL

Derwen

Rhywogaeth Quercus

Castanwydden y Meirch
Aesculus hippocastanum

Ysgawen

Ffawydden

Cerddinen Wen

Coeden Geirios
Rhywogaeth Prunus

Rhywogaeth Salix

Bedwen

Poplysen

Sorbus aria

Helygen

Sorbus aucuparia

Sambucus nigra

Fagus sylvatica

Masarnen

Rhywogaeth Acer

Draenen Wen

Crataegus montana

Oestrwydden

Coeden Afalau Surion
Malus sylvatica

Rhywogaeth Betula

Rhywogaeth Populus

Planwydden Llundain

Castanwydden Bêr

Collen

Pisgwydden

Llwyfen

Gwernen

CRAFFU
AR NATUR

Onnen

Fraxinus excelsior

Carpinus betulus

Sycamorwydden
Acer pseudoplatanus

Platanus x acerifolia

Castanea sativa

Corylus avellana

Rhywogaeth Tilia

Rhywogaeth Ulmus

Rhywogaeth Alnus

‹

‹

Dechreuwch yma

Ydy’r ddeilen o leiaf
Na
ddwywaith cyn hired â’i lled?

Na

Oes gan y goeden nodwyddau
Na
neu ddail tebyg i gen?

Ai dail syml sydd gan y
goeden?

Oes

Ie

Oes llabedau ar
y dail?

Na

Ydy

Draenen Wen

Conwydd

Castanwydden
y Meirch

Ysgawen

Gwiriwch: Mae dail ysgaw’n rhyddhau
arogl siarp wrth ichi eu rhwbio

Mae deilen gyfansawdd
– yn cynnwys nifer o
ddeilios

Ydyn

Oes

Onnen

Gwiriwch: Blagur du sydd gan
Onnen

Deilen syml
– yw un ddeilen
ynghlwm wrth
goesyn

Llabedau yw darnau
mawr yn ymwthio allan
ar ymyl y ddeilen

Ydyn

Oes gan y ddeilen ddau
neu dri phâr o ddeilios?

(Gwnewch yn siŵr eich bod yn
edrych ar y dail, nid dim ond y
deilios)

Criafolen

Castanwydden Bêr

Na

Na

Ydy’r blagur yn tyfu ar
goesyn?
Ydy

Bedwen

Dail â dannedd dwbl:
Dannedd mawr
(saethau)
gyda dannedd llai
rhyngddynt
(cylchoedd)

Gwiriwch eich bod yn edrych ar Fedwen nid
Gwernen. Mae blaen deilen Gwernen yn grwn,
tra mae blaen deilen Bedwen yn bwyntiog

Coeden
Afalau
Surion

Na
Oes dannedd mawr ar ymyl
Oes
y ddeilen?
mae’r
gwythiennau’n
ymledu o sawl man
ar hyd coesyn y
ddeilen – mewn
deilen adeiniog

Oes ymyl ddanheddog i’r
ddeilen?

Na

Planwydden Llundain

Na
Ydy’r dail yn tyfu mewn
parau cyferbyn?
Ydyn

Oes

Masarnen

Parau am yn ail –
mae pob deilen yn
tyfu o fan gwahanol
ar y coesyn
© OPAL 2015. Cedwir pob hawl.

Gwiriwch: Mae gan ddail
Masarn labedau mwy
crwn, tra mae gan
Blanwydd Llundain a'r
Sycamorwydden labedau
mwy pigog

Ydy gwaelod y ddeilen yn
anghymesurol?

Coeden Geirios

Gwiriwch: Mae dail
coed ceirios yn dod
mewn amrywiaeth
eang o feintiau

Na

Ydy blaen y ddeilen yn
grwn?
Ydy

Gwernen

Ydy blaen y ddeilen yn
bwynt amlwg?
Ydy

Llwyfen

Gwiriwch: Mae dail y Llwyfen yn teimlo’n
arw o’u rhwbio rhwng y bysedd

Na

Helygen

Na

Ydy

Oes 2 smotyn coch ar ben
Oes
coesyn y ddeilen?

Na

Sycamorwydden
Gwiriwch: Does gan Griafolen byth
flagur du fel yr Onnen. Mae dannedd
dyfnach ar ddeilios y Griafolen nag ar
Onnen. Cadwch lygad am aeron coch
ar Griafolen yn yr hydref.

Na

Ydy

Cerddinen Wen

Oes ymyl ddanheddog i’r
ddeilen?

Gwiriwch: Nid oes 2
smotyn coch ar ben
coesyn deilen y
Gastanwydden Bêr

Na

mae’r
gwythiennau’n
ymledu o un man
ar frig coesyn y
ddeilen – mewn
deilen balfaidd

Dannedd yw darnau
bach yn ymwthio
allan ar ymyl y
ddeilen

Na

Ydy’r ddeilen yn fyrrach na
Ydy
10 cm?

Derwen

Na

Na

Na

Oestrwydden
Oes

Na

Ydy’r gwythiennau'n
ymledu o un man?

Ydy’r dail yn tyfu mewn
parau cyferbyn ar y brigyn?
Ydyn

Ydy’r brigau’n
bigog

Ydy’r deilios i gyd yn tyfu o
ben y coesyn?

Na

Parau am yn ail –
mae pob deilen yn
tyfu o fan gwahanol
ar y coesyn

Ydy ochr isaf y ddeilen yn
olau?

Oes

Oes
Ydyn

Os mai conwydden sydd gennych, dewiswch
goeden arall ar gyfer Arolwg Iechyd Coed OPAL

Oes ymyl ddanheddog i’r
ddeilen?

Na

Oes blew gwyn ar ymyl y
ddeilen?
Oes

Ffawydden

Gwiriwch: Mae gan
ddail Ffawydd ymyl
tonnog

Na

Ydy’r ddeilen yn bolio mwy
ar un ochr?
Ydy

Collen

Gwiriwch:
Mae dail a
choesynnau
dail y Gollen
yn flewog

Na

Ydy coesyn y ddeilen yn
fwy fflat?
Ydy

Pisgwydden
Poplysen

pwynt
amlwg:
mae’n
edrych fel
pe bai blaen
y ddeilen
wedi cael
ei phinsio

