Creu pyllau
ar gyfer y Dibynlor
Pibellaidd
1. Y Dibynlor Pibellaidd
Mae'r Dibynlor Pibellaidd (Oenanthe fistulosa) yn blanhigyn parhaol o
faint canolig (hyd at 80cm o uchder) sydd â chlystyrau o flodau gwyn a
ddelir mewn wmbelau ym mhen coesynnau hir rhwng diwedd mis Mehefin
a mis Medi. Mae ganddo goesynnau a deilgoesau gwag. Fe'i ceir mewn
pyllau ond hefyd mewn amrywiaeth eang o gynefinoedd gwlyptir eraill gan
gynnwys dolydd gwlyb.

Negeseuon allweddol

Mae'r Dibynlor Pibellaidd wedi dirywio ers y 1950au yn y DU oherwydd
systemau draenio, ewtroffigedd a gweithgarwch rheoli chwyn ac o
ganlyniad i droi tir pori yn dir âr. Mae'n dal i fod yn gymharol gyffredin yn
ne Lloegr ac mewn mannau ar arfordir Cymru. Ystyrir bod y Dibynlor
Pibellaidd yn Agored i Niwed yn y DU ac mae'n Rhywogaeth â
Blaenoriaeth ar gyfer cadwraeth yng Nghymru a Lloegr.

 Crëwch byllau dŵr glân lle mae
lefelau'r dŵr yn amrywio

 Dylech leoli pyllau ar safleoedd
sy'n cynnal y dibynlor pibellaidd
ar hyn o bryd neu sydd wedi
gwneud hynny yn y gorffennol

 Crëwch byllau ag ymylon bas a
pharthau llydan sy’n dod i’r golwg
pan fydd lefelau dŵr yn gostwng
 Crëwch byllau mewn ardaloedd
nad ydynt yn cael eu gorfaethu.
Er y gall y rhywogaeth hon oddef
lefelau cymharol uchel o
faethynnau, mae'n cael ei
disodli'n rhwydd gan lystyfiant
ymylol arall.
 Dylech gynnal cynefinoedd
digysgod, agored gan ddefnyddio
systemau pori neu dorri dwysedd
isel
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 Dylech fonitro proses sefydlu'r
pwll a chael gwared ar
rywogaethau goresgynnol cyn
gynted ag y byddwch yn eu
gweld. Ar ôl iddynt ymsefydlu, fel
arfer mae'n anodd cael gwared
arnynt
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Dibynlor Pibellaidd a phen hadol (mewnosodedig)
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2. Cynefin ac atgynhyrchu
Mae'r Dibynlor Pibellaidd yn blanhigyn iseldirol sy'n tyfu mewn amrywiaeth eang o gynefinoedd gwlyptir, gan
gynnwys tir gwlyb ar ymylon pyllau a chyrff dŵr eraill gan gynnwys afonydd, nentydd, camlesi, ffosydd a llynnoedd yn
ogystal ag ymysg llystyfiant gwlyptir trwchus mewn dolydd, corsydd, ffeniau a thir pori ar orlifdiroedd afonydd ac
weithiau mewn dŵr dwfn mewn ffosydd parhaol. Fe'i gwelir amlaf mewn cynefinoedd hynafol, lle mae hanes hir o
ddefnydd tir sefydlog, megis tir pori a dolydd a reolir yn draddodiadol.
Mae'r Dibynlor Pibellaidd yn ffurfio poblogaethau parhaus, hirhoedlog ac fe'i ceir gan amlaf ymysg llystyfiant trwchus.
Fodd bynnag, mae angen rhyw fath o darfu er mwyn creu cyfleoedd iddo sefydlu poblogaethau newydd. Gall hefyd
oroesi fel planhigion sy'n tyfu'n isel iawn ar laswelltir sy'n cael ei dorri a hyd yn oed ar lwybrau a gaiff eu boddi'n
dymhorol, er mai anaml y mae'r blodau hyn yn blodeuo. Mae'n atgynhyrchu drwy hadau, a all gael eu cludo gan ddŵr
llifogydd, a thrwy ledaenu stolonau (sy'n debyg i goesynnau sy'n ymlusgo ar hyd y ddaear neu drwyddi).
Mae angen dŵr glân nad yw'n cynnwys fawr ddim llygredd maethynnau o amaethu dwys ar y Dibynlor Pibellaidd ac
mae'n well ganddo safleoedd â lefelau dŵr amrywiol sy'n darparu tir gwlyb am fod llifogydd tymhorol yn helpu i ddileu
planhigion daearol sy'n cystadlu ag ef. Ni all oddef cael ei gysgodi gan goes na phrysgwydd ond gall dyfu ymysg
planhigion tal eraill sy'n codi o'r dŵr ac fe'i cysylltir yn aml â hesg a brwyn.

3. Cynllunio pyllau ar gyfer y Dibynlor Pibellaidd
Gall gwneud pyllau newydd helpu i wrthdroi dirywiad y Dibynlor Pibellaidd drwy greu cynefin newydd i'r rhywogaeth
hon, gan ddisodli pyllau sydd wedi cael eu cysgodi neu sydd bellach yn anaddas i'w rheoli. Dylech greu pyllau ar
borfa frwynaidd drwchus gerllaw poblogaethau sy'n bodoli eisoes neu ar safleoedd lle y'i cofnodwyd yn flaenorol ond
lle nas ceir mwyach.

Lleoli pyllau
Crëwch byllau ymysg llystyfiant corslyd tal ond gwnewch yn siŵr y bydd rhywfaint o bori neu darfu achlysurol er
mwyn agor y cynefinoedd hyn a galluogi'r Dibynlor Pibellaidd i ledaenu a chytrefu ardaloedd newydd.
Crëwch byllau gerllaw poblogaethau sy'n bodoli eisoes, naill ai o fewn yr un uned bori neu ar hyd nant a
gorlifdiroedd afonydd i lawr yr afon o'r poblogaethau presennol. Credir bod y Dibynlor Pibellaidd yn lledaenu drwy
hadau i safleoedd newydd, ar draed anifeiliaid sy'n pori neu mewn dŵr llifogydd yn ôl pob tebyg, ond mae hefyd yn
debygol y gall poblogaethau gytrefu safleoedd newydd drwy ledaenu gwreiddiau a darnau o stolonau. Gall creu
pyllau lle y gwyddys fod poblogaethau i'w cael yn y gorffennol ar safleoedd sy'n cael eu rheoli'n briodol helpu i
adfer poblogaethau.
Crëwch byllau dŵr glân. Mae'r Dibynlor Pibellaidd i'w weld mewn dolydd a reolir yn draddodiadol nad ydynt
wedi'u gorfaethu a lle nad yw llyswenwynau yn cael eu defnyddio er mwyn gwneud yn siŵr bod y defnydd tir yn
briodol ac yn debygol o barhau felly yn yr hirdymor. Gall dŵr llifogydd o nentydd ac afonydd gludo maethynnau neu
fathau eraill o lygredd, ond gall sychu tymhorol - sy'n lleihau'r crynhoad o faethynnau - helpu i gynnal cyflyrau
addas ar gyfer y Dibynlor Pibellaidd.
Mae'r rhan fwyaf o swbstradau gan gynnwys cleiau, gro a mawn yn addas i'r Dibynlor Pibellaidd.
Ychwanegwch byllau at safleoedd sy'n bodoli eisoes er mwyn creu cyfadail o byllau. Bydd pyllau unigol yn
cynnal y Dibynlor Pibellaidd ond drwy gynyddu arwynebedd cynefin addas, bydd y boblogaeth yn fwy cadarn yn yr
hirdymor. Edrychwch ar byllau sy'n bodoli eisoes ar y safle er mwyn nodi ardaloedd lle mae pyllau yn dal dŵr a
chrëwch ragor. Yn ddelfrydol, peidiwch â chreu pob pwll ar un cynnig, ond ychwanegwch un neu ddau bob
blwyddyn fel y bydd rhywfaint o gynefin agored sy'n addas i'w gytrefu gan boblogaethau newydd bob tro.
Mae angen rheoli pyllau yn gywir ac, yn ddelfrydol, dylai gynnwys pwysau pori cymharol isel ond gall y Dibynlor
Pibellaidd hefyd ffynnu ar laswelltir wedi'i dorri a lle mae anifeiliaid sy'n pori ond yn tarfu ar y tir yn achlysurol,
megis mewn corsydd a ffeniau.
Peidiwch â chreu pyllau ar laswelltir lle y ceir amrywiaeth eang o blanhigion na threftadaeth archeolegol megis
systemau cefnen a rhych. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnal y gwiriadau cywir cyn bwrw ymlaen â'ch cynlluniau
creu pyllau – er mwyn cael rhagor o wybodaeth am wiriadau cyn datblygu'r safle ymgynghorwch â'r Pecyn Cymorth
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Yng Nghors Malltraeth yr RSPB ar Ynys Môn, ceir y Dibynlor Pibellaidd mewn amrywiaeth o gynefinoedd gan
gynnwys cors â llystyfiant trwchus, pyllau newydd (uchod ar y chwith) a ffosydd (uchod ar y dde) yn ogystal â
glaswelltir sy'n cael ei dorri gryn dipyn (isod ar y chwith) a glaswelltir sy'n cael ei bori (isod ar y dde).
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Siâp, dyfnder a maint y pwll
Nid oes angen cynlluniau cymhleth ar byllau a grëir ar gyfer y Dibynlor Pibellaidd. Os oes gan y pwll broffil graddol
iawn a lefelau dŵr amrywiol – a fydd yn creu parth sy’n dod i’r golwg pan fydd lefelau dŵr yn gostwng (Ffigur 1) bydd yn addas. Nid oes angen i'r pwll ddal dŵr drwy gydol y flwyddyn er mwyn cynnal y Dibynlor Pibellaidd. Felly,
gallwch hefyd greu pyllau dros dro, yn arbennig mewn ardaloedd a all fod yn cael eu gorfaethu gan ddŵr llifogydd o
afonydd a nentydd.
Edrychwch ar y pyllau eraill sy'n cynnal y rhywogaeth hon yn eich ardal a cheisiwch ail-greu nodweddion tebyg.
Mae bob amser yn syniad da cael cyngor ar eich cynllun ar gyfer creu pwll gan arbenigwyr lleol neu genedlaethol
yn gynnar.
Ffigur 1: Cynllunio'r parth sy’n dod i’r golwg pan fydd lefelau dŵr yn gostwng

Parth cul

Glan uchaf wedi’i thorri’n serth i greu parth llydan.
Glan uchaf lydan, nad
oes llawer o werth
iddi fel rheol

4. Cytrefu pwll
Gadewch i byllau newydd gael eu cytrefu yn naturiol a pheidiwch byth â phlannu planhigion mewn pyllau sydd
wedi'u creu ar gyfer y Dibynlor Pibellaidd. Gall pyllau newydd ymddangos yn anneniadol ac yn amddifad o fywyd
ond mae'r cam cynnar hwn yn fuddiol i blanhigion ac infertebrata sydd wedi addasu i'r cam arloesi hwn. Gall y
broses gytrefu ddigwydd yn gyflym iawn mewn ardaloedd lle y ceir llawer o wlyptiroedd gerllaw, neu ar orlifdir afon
ac mae'n tueddu i fod yn arafach mewn pyllau mwy anghysbell i ffwrdd o ffynonellau hadau, lle y bydd siawns yn
chwarae rhan bwysig o ran pa rywogaethau sy'n ymsefydlu. Dylid monitro pyllau newydd ac os canfyddir
rhywogaethau goresgynnol mae'n rhaid eu tynnu cyn iddynt ymsefydlu.
Gall gymryd blynyddoedd lawer i'r Dibynlor Pibellaidd gytrefu pwll. Mewn cyfadail pyllau newydd yn Swydd
Rydychen ar orlifdir Afon Cherwell, cofnodwyd y Dibynlor Pibellaidd – a geir mewn dolydd eraill yn y dalgylch - yn
un o'r pyllau dros dro newydd a phwll lled-barhaol 10 mlynedd ar ôl iddynt gael eu creu.
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Mae'r Dibynlor Pibellaidd yn tyfu mewn amrywiaeth o ffurfiau gan ddibynnu ar yr
amodau lleol ac arferion rheoli. Mae'n hawdd adnabod planhigion sy'n blodeuo ond
gall fod yn anodd adnabod hadblanhigion neu blanhigion nad ydynt yn blodeuo, ac
mae'n hawdd eu cymysgu â rhywogaethau eraill o'r dibynlor. Dengys y delweddau
hyn amrywiaeth o siapiau o ddail sy'n nodweddiadol o'r rhywogaeth hon.

www.freshwaterhabitats.org.uk/projects/million-ponds

5

FFEIL RHYWOGAETH

Cysylltiadau defnyddiol

Yr Ymddiriedaeth Cynefinoedd Dŵr Croyw sefydliad cadwraeth yn seiliedig ar dystiolaeth sy'n gweithio i
ddiogelu a gwella amrywiaeth tirweddau dŵr croyw.
Ewch i www.freshwaterhabitats.org.uk i gael rhagor o wybodaeth a
manylion cyswllt

Pondnet: rhwydwaith o wirfoddolwyr sy'n monitro
rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid anghyffredin.
Ewch i www.freshwaterhabitats.org.uk/projects/pondnet/ i gael
rhagor o wybodaeth a manylion cyswllt

The Botanic Society of Britain and Ireland:
Mae’r gymdeithas hon yn gweithio i hyrwyddo astudiaeth a
mwynhad o blanhigion gwyllt a chynorthwyo cadwraeth ym
Mhrydain ac Iwerddon.
Ewch i www.BSBI.org.uk i gael rhagor o fanylion

Darllen pellach
Stewart A., Pearman DA. and Preston CD. (1994) Scarce plants in Britain. JNCC, Peterborough.

Ysgrifennwyd y daflen ffeithiau hon gyda chyngor gan Richard Lansdown, sy'n arbenigwr
annibynnol ym maes adnabod a diogelu planhigion gwlyptir

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y Million Ponds Project ac er mwyn edrych ar
daflenni ffeithiau eraill yn y Pond Creation Toolkit, ewch i
www.freshwaterhabitats.org.uk/projects/million-ponds
neu e-bostiwch ymholiadau i info@freshwaterhabitats.org.uk
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