Faint o’r adar yma alli di eu gweld o gwmpas lle rwyt ti’n byw?
Bob tro y gweli di aderyn, gwna nodyn o ble y gwnest ti ei weld.

Aderyn y to

Drudwen

Titw Tomos las

Aderyn du

Edrycha mewn gwrychoedd,
parciau a gerddi am adar bach
brown brith sy’n trydar. Mae
gan y gwryw gap llwyd a
gên ddu; mae’r fenyw yn fwy
plaen.

Aderyn mwy na gwennol,
ond llai nag aderyn du (brith
yn y gaeaf), sydd â chynffon
fer, pig main ac yn siglo wrth
gerdded. Mewn heidiau yn
aml.

Aderyn gwyrdd a melyn
bach iawn gyda chynffon ac
adenydd glas. Chwiliwch am
gap glas gydag ymylon gwyn.
Cyffredin mewn gerddi a
choedwigoedd.

Cyffredin mewn gerddi a
choedwigoedd, maint
rhwng gwennol a cholomen.
Gwrywod yn ddu gyda phig
melyn, benywod yn frown.

Ble?

Ble?

Ble?

Colomen wyllt
Colomen fawr, gyffredin sy’n
llwyd gyda streipen wen ar
yr adain a phatsys gwyn ar
y gwddf. Mae’r adenydd yn
clecian yn swnllyd. Mewn
heidiau yn aml.

Ble?
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Robin goch
Aderyn bach sionc sydd
i’w weld mewn gerddi a
choedwigoedd. Mae’r wyneb
a’r frest orengoch yn unigryw,
ond ddim mor llachar ag y
byddech chi’n ei ddisgwyl.

Ble?

Titw mawr

Nico

Llai na gwennol ond yn
llachar, trawiadol a swnllyd.
Mae ganddo gap du, patsys
gwyn mawr ar ei fochau a
streipen ddu i lawr ei ffrynt.

Aderyn llachar yr un maint
â gwennol, fel arfer mewn
heidiau yn canu fel cloch.

Where?

Ble?

Ble?

Ji-binc
Turtur dorchog

Pioden

Turtur fach denau a gwelw.
Chwiliwch am y streipen
denau ddu o amgylch cefn
y gwddf. I’w gweld yn aml
mewn gerddi.

Aderyn du a gwyn mawr
heb ei debyg, gyda chynffon
hir. Mae’n clegar yn swnllyd.
I’w weld yn aml mewn
gerddi, ar dir fferm ac mewn
coedwigoedd.

Ble?

Ble?

www.rspb.org.uk/wildchallenge
Cofrestra i ennill gwobrau!

Aderyn yr un maint â
gwennol i’w weld mewn
gerddi, caeau a
choedwigoedd. Chwiliwch
am ddwy streipen wen ar
draws yr adain ac ymylon
gwyn ar y gynffon.

Ble?
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