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9. Mwsoglau, Llysiau’r Afu a Rhedyn 

Mae’r daflen hon yn egluro beth yw mwsoglau, 
llysiau’r afu a rhedyn, ble maent i’w gweld a 
chanllawiau ar sut mae gofalu amdanynt mewn 
safle claddu. 
Roedd y planhigion tir cynharaf yn perthyn i redyn 
a mwsoglau. Fe wnaethant ddechrau tyfu ar ymyl 
llynnoedd ac afonydd 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl. 
Heddiw, mae’r rhan fwyaf o fwsoglau, rhedyn a llysiau’r 
afu angen tyfu mewn llefydd llaith o hyd. 

Gyda’n hinsawdd laith ni, mae llawer o safleoedd 
claddu’n profi’n ddelfrydol i redyn, mwsoglau a llysiau’r 
afu; yn enwedig yn yr ardaloedd gorllewinol ym 
Mhrydain ac Iwerddon. 

MWSOGLAU a LLYSIAU’R AFU 
Mae mwsoglau a llysiau’r afu’n cael eu 
hadnabod fel ‘bryoffytau’. Planhigion 
bychain, gwyrdd yw’r rhain heb flodau 
na hadau, ond maent yn cynhyrchu 
‘sborau’. Mae mwy na 1000 o wahanol 
rywogaethau o fryoffytau yn y DU ac 
maent yn tueddu i fyw mewn llefydd 
cysgodol, llaith oherwydd nid yw’r 
rhan fwyaf ohonynt yn gallu goroesi 
os byddant yn sychu. Ychydig iawn o 
fwsoglau neu lysiau’r afu sydd ag enwau 
Cymraeg neu Saesneg ac mae angen 
microsgop i adnabod llawer ohonynt.                  

Mwsoglau 
Gellir dod o hyd i fwsoglau ar bob math o waith carreg, 
ar doeau ac mewn glaswelltir. Gwelir amrywiaeth 
eang o fwsoglau mewn safle claddu, gyda lliwiau a 
siapiau hardd yn aml. Mae mwsoglau’n glynu wrth y 
ddaear, wrth bren, rhisgl neu garreg gan ddefnyddio 
gwreiddiau o’r enw ‘rhisoidau’ a gallant dyfu mewn 
llefydd diffaith heb faethynnau. Bydd y cysgod a’r 
dŵr fyddant yn ei gael yn effeithio ar fannau tyfu 
mwsoglau a pha fathau sydd i’w cael. Fel rheol, bydd 
mwy nag un rhywogaeth o 
fwsogl yn tyfu gyda’i gilydd, 
gan feddalu gwaith carreg 
gyda chlustogau neu dyfu 
dros gerrig beddau. Gallant 
orchuddio cerrig gwastad yn 
gyflym iawn, gan warchod y 
garreg ac unrhyw arysgrif sydd 
arni. Mae mwsoglau’n tueddu 
i dyfu mewn llefydd gwahanol 
i gennau, sydd angen mwy 

o haul a llai o ddŵr; felly 
pur anaml mae mwsoglau a 
chennau’n cystadlu am yr un 
gofod. Mae hyn yn wir hefyd 
mewn glaswelltir ble mae 
mwsogl i’w ganfod mewn 
ardaloedd llaith a chysgodol, 
gyda hesg, brwyn a ffyngau fel 
rheol. 

Llysiau’r Afu 
Mae llysiau’r afu’n debyg i fwsoglau ond yn llai deiliog 
ac yn llai cyffredin. Gwelir llysiau’r afu gan amlaf mewn 
coetiroedd ac wrth nentydd neu afonydd, ond maent 
i’w gweld hefyd ar gerrig cysgodol ac mewn pridd llaith 
mewn safleoedd claddu. Maent yn blanhigion nodedig 
a rhyfedd yr olwg ac mae’n werth edrych yn fanwl 
arnynt neu dynnu eu lluniau i weld eu siapiau astrus a’u 
lliwiau cynnil.  

RHEDYN  
Yn hinsawdd oer, laith y DU, ceir 64 math o redyn. 
Cadwch lygad am redyn ar waliau sy’n wynebu’r 
gorllewin a’r gogledd yn arbennig. Bydd yr ardaloedd 
cysgodol yn y safleoedd claddu, ac o dan goed, lle 
nad yw peiriannau torri gwair yn cyrraedd, yn llefydd 
i redyn ffynnu heb i neb darfu arnynt hefyd. Un ffaith 
ryfeddol am redyn yw eu bod, unwaith maent wedi 
sefydlu, yn gallu goroesi mewn mannau eithaf sych, 
fel waliau. Yn wahanol i fwsoglau a llysiau’r afu, mae 
rhedyn yn tueddu i fod ag enwau Cymraeg a Saesneg 
ac mae llawer ohonynt yn eithaf hawdd eu hadnabod. 
Ymhlith y rhedyn sydd i’w canfod ar waliau mae 
duegredyn, rhuw’r muriau, rhedyn cefngoch, rhedyn y 
derw a rhedyn tarian. Ymhlith y rhywogaethau sy’n fwy 
tebygol o gael eu canfod o dan goed mae marchredyn 
benyw, marchredyn gwryw, gwibredyn a rhedyn 
brenhinol, yn ogystal â’r rhedyn tarian a’r rhedyn y derw 
sydd i’w canfod ar waliau. Gall rhedyn y derw dyfu ar 
goed hefyd. Os oes pridd calchaidd yn mynwent eich 
eglwys, efallai y gwelwch chi redyn tafod yr hydd neu, 
yn fwy prin fyth hyd yn oed, rhedyn tafod y neidr. 

Rhedyn Ungoes  
Mae rhedyn ungoes yn rhedyn ymledol. Mae’n hawdd 
dweud y gwahaniaeth rhwng rhedyn ungoes a rhedyn 
eraill oherwydd nid yw’n tyfu mewn clystyrau o safle 
canolog, ond ar goesynnau ar wahân. Mae gan redyn 
ungoes fantais i fywyd gwyllt, yn enwedig i löynnod 
byw a gwyfynod, sy’n eu defnyddio fel cysgod ac i 
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ddodwy wyau. Nid yw clwstwr o redyn ungoes mewn 
safle claddu’n broblem ond, os yw’n dechrau cynyddu, 
yna dylid torri’r coesynnau fel maent yn dechrau agor. 
Bydd ‘cleisio’ neu dorri’r planhigyn yn gyson yn ei 
wanio. 

Sut mae helpu mwsoglau, llysiau’r afu a rhedyn       
Oni bai fod problem amlwg fel llwybr llithrig, gadewch 
lonydd i’r planhigion hyn oherwydd pur anaml maent 
yn difrodi gwaith carreg ac maent yn rhan naturiol o’r 
glaswelltir.

Eithriad

Weithiau gall mwsogl wneud i gerrig ddirywio’n gynt. 
Efallai ei bod yn werth tynnu mwsogl oddi ar arwyneb 
tywodfaen, oherwydd gall y rhisoidau dreiddio i lawr 
i mewn i’r garreg. Ar wahân i hyn, nid yw mwsogl yn 
gwneud difrod. 

Os ydych yn trwsio wal sydd â mwsoglau, llysiau’r afu 
neu redyn yn tyfu arni, ceisiwch eu cadw yn eu lle. Os 

nad yw hyn yn bosib, tynnwch nhw i ffwrdd yn ofalus, 
cadwch nhw’n llaith yn ystod y gwaith ac yna rhowch 
nhw yn eu hôl yn yr un lleoliad. Mae trwsio wal dros 
gyfnod o amser, yn hytrach nag ar un tro, o fantais i’r 
planhigion hyn, oherwydd mae’n rhoi amser iddynt 
ailsefydlu. 

Os oes rhedyn mewn ardal laith o’r fynwent, yna gallai 
torri’n llai aml yn yr ardal o’u cwmpas helpu iddynt 
ymledu’n naturiol, yn arbennig os yw’r ardaloedd hyn 
yn llaith neu’n gysgodol. 

Peidiwch â gadael i blanhigion ymledol fel eiddew 
orchuddio mwsoglau, llysiau’r afu a rhedyn. Gall hyn 
ddigwydd ar wal, cofadail neu goeden. Cadwch lygad 
ar blanhigion ymledol drwy eu trimio neu eu tynnu’n 
rheolaidd. 

Mae mwsoglau, llysiau’r afu a rhedyn yn agored iawn i 
niwed gan gemegau, a dyna un rheswm pam eu bod 
yn gallu ffynnu mewn safleoedd claddu. Peidiwch â 
defnyddio chwynladdwyr na phlaladdwyr.                      

 
Cysylltiadau defnyddiol 

Cymdeithasol Fryolegol Prydain, www.britishbryologicalsociety.org.uk

Gofalu am Erw Duw, www.caringforgodsacre.org.uk

Fern World – Cymdeithas Redynegol Prydain, www.nhm.ac.uk/hosted_sites/bps

Darllen defnyddiol 

A Key to Common Ferns – siart plygu’r Cyngor Astudiaethau Maes 

Grasses, Ferns, Mosses & Lichens of Great Britain & Ireland – Roger Phillips
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