
A ydych, yn ddiarwybod, yn lledaenu
rhywogaethau goresgynnol ar eich 
dillad a’ch offer chwaraeon dwr?
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Mae planhigion ac anifeiliaid ymledol 
yn niweidiol i'r amgylchedd, maent 
yn blocio dyfrffyrdd, yn gwneud
mordwyo a phadlo yn anodd a gallant
niweidio peiriannau cychod a phropiau.
Helpwch i’w hatal rhag lledaenu os
gwelwch yn dda. Cofiwch Edrych,
Golchi, Sychu.

EDRYCH - Edrychwch
am blanhigion ac
anifeiliaid byw ar eich
offer a'ch dillad, yn
enwedig mewn mannau
sy'n llaith neu'n anodd
eu gweld.

GOLCHI - Golchwch a
glanhewch eich holl
offer, esgidiau a dillad yn
drylwyr. Os yn bosib
defnyddiwch dwr poeth.
Os ydych yn dod ar
draws unrhyw blanhigion
neu anifeiliaid, gadewch

ˆ

nhw yn y dwr y daethon
nhw ohono.

ˆ

SYCHU - Sychwch eich
holl offer a’ch dillad -
gall rhai rhywogaethau
fyw am nifer o
ddiwrnodau dan amodau
llaith. Sicrhewch nad
ydych yn trosglwyddo
dwr i fannau eraill.ˆ



Berdys
rheibus

Misglen dwr croyw hynodˆ
fach (2-4cm o hyd) a all
newid ecosystemau cyfain
trwy greu cytrefi dwys a
hidlo swm anferthol o ddwr.ˆ

Mae’r ferdysen fawr hon
(hyd at 3cm) yn bwyta
creaduriaid di-asgwrn-
cefn eraill mewn modd
rheibus, a gall fyw hyd
at 15 diwrnod mewn
amgylchiadau llaith.

Misglod
rhesog

Gall y planhigyn hwn dyfu
hyd at 20cm y dydd! Cadwch
eich llygaid ar agor am ei
ddail gloyw (hyd at 7cm o
led) sydd ag ymylon crychlyd.

Dail-ceiniog
arnofiol

Mae plâu a chlefydau fel
“llau pysgod” yn arwain
at ddioddefaint mawr, a
hyd yn oed at farwolaeth,
i bysgod a gallant arwain
at gau pysgodfeydd.

Dim ond ambell rywogaeth
oresgynnol sy’n broblem
yn ein dyfrffyrdd:

Clefydau
pysgod
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Er bod y rhan fwyaf o defnyddwyr cychod yn
wyliadwrus ynghylch lledaenu clefydau a
rhywogaethau estron, mae yna berygl
gwirioneddol y gallai’r rheini nad ydynt yn ofalus
ledaenu’r organeddau hyn yn ddamweiniol, 
gan niweidio’r amgylchedd ac efallai wneud 
drwg i enw da’r gamp.

Mae pawb sy’n ymweld ag ardal ddyfrol yn
gyfrifol am helpu i beidio â lledaenu
rhywogaethau estron ar eu dillad, eu hoffer 
a phopeth arall a ddaw i gysylltiad â’r dwr. 

Cofiwch edrych 
ar y rhain, a’u golchi

ˆ

ˆ



Cafodd yr ymgyrch Edrych
Golchi Sychu ei lansio yn
2011 ar ôl i’r Ferdysen
Reibus hynod oresgynnol
gael ei darganfod yn
nyfroedd Prydain yn 2010.

Prif nod yr ymgyrch 
yw tynnu sylw at yr 
angen am gamau
bioddiogelwch ar gyfer 
y dwr i atal y rhywogaeth
broblemus hon, a
rhywogaethau problemus
eraill, rhag ymledu.

ˆ

Mae Edrych Golchi Sychu wedi cael
ei ddatblygu mewn partneriaeth ag
nifer o sefydliadau, gan gynnwys:
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