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gwyrdd cymunedol  
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Creu gofod gwyrdd  
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Creu gofod gwyrdd  
cymunedol cyfeillgar i 
gacwn – camau allweddol 

Creu gofod gwyrdd  
cymunedol cyfeillgar i  
gacwn a phobl 

Cyflwyniad
Nod y canllaw hwn 
yw cefnogi grwpiau 
cymunedol, Cymdeithasau 
Tai, Awdurdodau Lleol, 
Ysgolion a sefydliadau 
eraill sy’n dymuno datblygu 
gofod gwyrdd cyfeillgar 
i gacwn yn eu cymuned 

neu eu hamgylchedd lleol. 
Mae’n darparu cyfarwyddyd 
am ddim ar y broses o 
gynllunio, cyllido a chreu 
gofod gwyrdd cymunedol 
sy’n fuddiol i’n cacwn 
brodorol, ond hefyd mae’n 
darparu lle hardd a diogel i 
bobl ei fwynhau. 

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol bod cacwn yn bwysig a’u 
bod mewn perygl yn ôl pob tebyg. Mae llawer o bobl wedi clywed 
am y dirywiad yn y rhywogaethau o gacwn drwy ffactorau fel 
colli cynefin, gorddefnydd o blaladdwyr a chlefydau.
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Mae cacwn nid yn unig yn 
cynrychioli rhan hardd ac atgofus 
o fywyd gwyllt brodorol Prydain, 
ond hefyd maent yn gyfrifol am 
beillio llawer o blanhigion, 
gwyllt a dof.  
Mae eu cyrff blewog,  
eu dibyniaeth ar flodau  
am fwyd a’u gallu i  
hedfan yn gymharol  
bell yn cyfrannu at eu  
rôl fel peillwyr  
planhigion rhagorol.

Hefyd mae cacwn yn gallu 
‘gweithio’ mewn tymheredd 
oerach ac ymweld ag amrywiaeth 
o flodau drwy gydol y tymor tyfu. 
Maent yn cyfrannu  
at gynhyrchu rhai o’n  
cnydau bwyd pwysicaf  
– pys, ffa, tomatos,  
afalau a mefus i enwi  
dim ond rhai!

Mae cofnod da am effeithiau 
plaladdwyr ar gacwn yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf ond efallai 
mai’r ffactor unigol pwysicaf yn 
nirywiad ein cacwn brodorol 
yw colli cynefin. Ers yr Ail Ryfel 
Byd, mae colli dolydd gwair, 
caeau meillion a gwrychoedd 
brodorol oherwydd 
amaethyddiaeth 

ddwysach wedi cael effaith 
ddramatig ar ein bywyd gwyllt. 
Yn ystod yr 20fed ganrif, mae dwy 
rywogaeth o gacwn wedi diflannu 
yn y DU ac mae sawl rhywogaeth 
sy’n weddill, er enghraifft,  
y Gardwenynen feinlais,  
(Bombus sylvarum)

  wedi dioddef dirywiad
   mawr o ran dosbarthiad.

Y gardwenynen feinlais – 
un o’n rhywogaethau sy’n 
wynebu’r bygythiad mwyaf
Llun: David a Holly Harris

Pam gwneud eich gofod gwyrdd cymunedol  
yn gyfeillgar i gacwn?

Mae cacwn dan lawer o bwysau 

Mae cacwn yn bwysig 
Gall gerddi a gofod gwyrdd 
cymunedol arall, ar yr amod bod 
ganddynt flodau a safleoedd 
nythu addas, ddarparu cynefin 
da i gacwn. Mae’n hanfodol 
felly ein bod yn manteisio ar 
gyfleoedd i wella ymhellach ein 
gofod gwyrdd ar gyfer y pryfed 
pwysig a charismatig hyn.

Gall tyfu planhigion llawn paill a 
neithdar fod yn llesol i bobl hefyd, 
gan ddarparu lliw, sŵ   n, arogl 
a blas hyd yn oed wrth dyfu 
ffrwythau neu lysiau!
 

Mae diddordeb a boddhad gofod 
gwyrdd cyfeillgar i gacwn yn 
werthfawr i les pobl hefyd ac 
i ddatblygu gwybodaeth a 
chysylltiadau cymunedol yn ein 
cymunedau ni.

bumblebeeconservation.org 5bumblebeeconservation.org4

Gall ein camau gweithredu gael effaith bositif 

Mwy o wybodaeth
Os ydych chi eisiau rhagor o 
wybodaeth, edrychwch ar dudalen 
27, sy’n darparu cysylltiadau â 
strategaethau Peillwyr y DU. 

https://www.bumblebeeconservation.org
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Cyn i chi ddechrau
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Dewis eich safle

1.  Pwy sy’n cynllunio’r prosiect?
Mae’r canllaw hwn yn bennaf 
ar gyfer sefydliadau a grwpiau 
cymunedol sydd wedi’u sefydlu.  
Ar gyfer y rhai nad ydynt yn rhan o 
grŵ   p neu sefydliad o’r fath, rydym 
yn argymell eich bod yn ystyried 
ffurfio grŵ   p prosiect. Gall hyn fod 
yn rhan hanfodol o wneud cais am 
gyllid hefyd. 

2.  Ydych chi wedi dewis eich 
safle? 

Wrth chwilio am safle neu ystyried 
un presennol, mae ymchwil yn 
hanfodol. 
•  Pwy sy’n berchen ar y tir?   

Gweithiwch mewn partneriaeth 
â’r perchennog tir a thrafod 
problemau posib yn gynnar.  
Os ydych yn gweithio gydag 
awdurdod lleol, sefydlwch 
berson allweddol fel y prif gyswllt 
ac wedyn ymgynghori ag ef 
ynghylch pob penderfyniad.

 
 

•  Oes gennych chi ganiatâd i 
gynnal y prosiect?  
Holwch y perchennog tir a gwirio 
am unrhyw gyfyngiadau neu 
warchodaeth sy’n berthnasol i’r tir 
gyda’r awdurdod lleol. Os oes  
gan y safle gynefinoedd  
neu rywogaethau dan  
warchodaeth eisoes,  
efallai na fydd yn addas  
i’w addasu ar gyfer cacwn!    

•  Ydi eich safle’n ddiogel?  
Holwch y perchennog tir neu’r 
awdurdod lleol sut cafodd y safle 
ei ddefnyddio’n flaenorol. Ydi’r tir 
yn sefydlog?

 
 

 Oes llifogydd yn ei gyrraedd?  
  Oes problemau gyda llygredd, 

ceblau uwch ben neu 
wasanaethau o dan y ddaear? 
Llogwch Sganiwr CAT i asesu am 
wasanaethau o dan y ddaear cyn 
dechrau gweithio.  

•  Ydi eich safle chi’n hygyrch?  
A fydd eich safle’n hygyrch ar 
gyfer dosbarthu deunyddiau, 
celfi a phlanhigion? Pan fydd y 
gofod wedi’i ddatblygu, a fydd 
yn hygyrch i holl ddefnyddwyr y 
gymuned, gan gynnwys plant, 
pobl hŷ  n a’r rhai â phroblemau 
symud neu synhwyraidd? 

3.    Creu a chynnal a chadw 
yn y tymor hir 

•  Pwy fydd yn ymwneud â 
chynllunio, creu a defnyddio’r 
gofod cymunedol?  
Ystyriwch gyda phwy fydd raid 
i chi ymgynghori a gweithio er 
mwyn rhoi gwybod i drigolion 
lleol a defnyddwyr posib 
am y prosiect. Sut byddwch 
yn datblygu ymdeimlad o 
berchnogaeth ac yn meithrin 
diddordeb ar gyfer y dyfodol?

•   Pwy fydd yn gyfrifol am gynnal 
a chadw yn y tymor hir?  
Bydd lefel y cynnal a chadw 
gofynnol yn dibynnu ar faint a 
nodweddion y gofod gaiff ei greu. 
Efallai bod gennych chi griw o 
wirfoddolwyr brwd eisoes (neu’n 
gallu ffurfio criw fel rhan o’ch 
prosiect). Cewch ddefnyddio 
grwpiau gwirfoddol neu weithio 
mewn partneriaeth â thimau 
cynnal a chadw awdurdodau lleol. 
Efallai y bydd rhaid i chi lunio 
cynllun rheoli ysgrifenedig syml 
(er enghraifft, cynllun torri gwair 
ar gyfer dôl, amseroedd tocio, 
neu gyngor ynghylch pryd  
i chwynnu).   
A fyddwch yn gallu  
cynnal a chadw’r  
hyn rydych chi  
wedi’i greu? 

https://www.bumblebeeconservation.org
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Sicrhau cyllid

Gweithgareddau codi  
arian lleol
Cynnwys y gymuned 
leol mewn codi arian e.e. 
cystadleuaeth gwisg ffansi 
cacwn, gwerthu cacennau 
cacwn neu daith gerdded 
noddedig wedi’i hysbrydoli 
gan gacwn!
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Cadw costau’n isel
•  Defnyddio hadau neu  

doriadau i dyfu’ch rhai  
eich hun. 

•  Defnyddio deunyddiau wedi’u 
hailgylchu e.e. teiars a phaledi.

•  Gofyn am blanhigion, hadau, 
celfi neu lafur yn rhoddion  
gan fusnesau lleol (cyfnewid 
am gyhoeddusrwydd i  
ddangos eich 
gwerthfawrogiad!)

Cynlluniau dyfarnu 
cenedlaethol 
Mae sawl sefydliad allweddol 
yn cynnig grantiau a chyngor i 
brosiectau cymunedol e.e.
www.biglotteryfund.org.uk
www.hlf.org.uk
www.growwilduk.com

Ffrydiau cyllido lleol
Efallai y bydd cyllid ar  
gyfer prosiectau ar gael gan: 
Busnesau Lleol  
Cynghorau Lleol
Ymddiriedolaethau Elusennol
(Gofynnwch i’ch Awdurdod 
Lleol)

Cyngor ar 
gyllid a 

ffynonellau 
ar gyfer eich 

prosiect

4.  Cyllido eich gofod gwyrdd 
cyfeillgar i gacwn

Gall y cam hwn ddod cyn neu 
ar ôl y cam cynllunio manwl ac 
efallai y bydd yn amrywio o godi 
symiau cymharol fach o arian 
ar gyfer prosiectau llai i wneud 
cais am grantiau allanol ar gyfer 
datblygiadau ar raddfa fwy. Ewch 
ati i greu cynllun o’ch costau’n 

seiliedig ar y nodweddion rydych yn 
dymuno eu cynnwys, sut byddwch 
yn talu am y cynllun, pwy fydd yn 
gwneud y gwaith ac unrhyw gostau 
cynnal a chadw. Peidiwch â gadael 
i’r adran hon wneud i chi ildio –  
mae llawer o ffynonellau posib ar 
gael, o fusnesau lleol i gynlluniau 
cyllido cenedlaethol.
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Cymryd eich amser
Mae cael cynllun plannu  
tymor hir yn galluogi i chi 
rannu’r costau a chodi arian 
wrth fynd. 

https://www.bumblebeeconservation.org
https://www.tnlcommunityfund.org.uk
https://www.heritagefund.org.uk
https://www.growwilduk.com
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Y cynllun
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Ystyriaethau
Diogelwch Os bydd plant yn defnyddio’r safle, efallai nad yw llwyni 

pigog ac aeron gwenwynig yn addas hyd yn oed os 
yw’r blodau’n addas i gacwn. Mewn ardaloedd lle mae 
fandaliaeth yn broblem, efallai nad yw potiau plannu 
symudol yn ddelfrydol!  

Hygyrchedd A fydd yr ardd yn darparu mynediad a symud hwylus i bob 
defnyddiwr, gan gynnwys pobl â phroblemau synhwyraidd 
ac anableddau? A fyddwch yn cynnwys seddi ac a ydynt 
yn ddiogel rhag cael eu symud neu eu difrodi? Ydi’r potiau 
plannu o uchder addas fel bod plant yn gallu mwynhau 
plannu neu weld y blodau? Ydi’r llwybrau’n ddigon llydan?

Gwybodaeth A fyddwch yn darparu gwybodaeth ysgrifenedig ar fyrddau 
neu arwydd ar gyfer yr ardd? A oes gennych unrhyw logos 
sydd angen eu cynnwys ar yr arwydd (e.e. elusen sydd 
wedi helpu i gyllido’r prosiect)? 

Dyfarniadau Os hoffech gystadlu am ddyfarniad, bydd rhaid i chi sefydlu 
meini prawf ar ddechrau eich cam cynllunio.  
Mae’r esiamplau’n cynnwys:   
www.greenflagaward.org.uk/
www.biodiversitywales.org.uk/Wales-Action-Plan-for-
Pollinators

Cynnal a 
Chadw

Ar ôl sefydlu eich capasiti ar gyfer cynnal a chadw parhaus, 
dewiswch nodweddion priodol. Hefyd efallai y bydd rhaid i 
chi ystyried a ydych angen dŵ   r ar gyfer eich cynllun plannu 
ac a oes cyflenwad gerllaw. Ydi’r arwyddion, y potiau plannu 
a’r nodweddion eraill yn mynd i allu gwrthsefyll fandaliaeth?

Beth bynnag yw graddfa eich 
prosiect, o osod potiau plannu 
cyfeillgar i gacwn yn eu lle i 
ddatblygu gardd gymunedol 
fawr, bydd y cynllun yn 
dibynnu ar ddau brif faen 
prawf – addas i bobl ac addas 
i gacwn! 

1.  Sut mae gwneud eich cynllun 
yn hygyrch, yn atyniadol ac yn 
ddiogel i bobl? 

Rhaid i’ch cynllun fod yn addas 
fel bod ei ddefnyddwyr yn gallu 
sicrhau’r manteision gorau posib 
o’r prosiect, gan gynnwys lles, 
cynnwys yn gymdeithasol a 
chodi ymwybyddiaeth o faterion 
amgylcheddol. 

https://www.bumblebeeconservation.org
http://www.greenflagaward.org.uk
https://www.biodiversitywales.org.uk/Wales-Action-Plan-for-Pollinators
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Hydref
Mae’r breninesau sydd 
wedi paru o’r newydd 
yn chwilio am le i 
aeafgysgu. Bydd yr hen 
nyth, gan gynnwys yr 
holl wrywod, yn marw’n 
naturiol.

Gwanwyn
Mae’r frenhines yn 
rhoi’r gorau i aeafgysgu. 
Rhaid iddi fwydo ar baill 
a neithdar a dod o hyd i 
safle nythu.

Mae’r frenhines yn 
dodwy wyau sy’n 
datblygu’n weithwyr 
benywaidd. Mae’r 
frenhines yn aros 
yn y nyth wedyn ac 
yn dodwy mwy o 
wyau.  

Blwyddyn  
y gacynen 

2. Sut mae gwneud eich cynllun 
yn hygyrch, atyniadol a diogel i 
gacwn?

Anghenion cacwn
Yn y DU mae gennym ni 24 
rhywogaeth o gacwn. Maent 
yn bryfed cymdeithasol sy’n byw 
mewn poblogaeth gyda brenhines 
a’i merched sy’n weithwyr. Nid 
yw cacwn yn byw mewn cychod 
gwenyn ac ni allant wneud mêl felly 
maent yn goroesi gaeaf Prydain 
fel rheol. Mae breninesau’r cacwn 
yn gaeafgysgu ac yn dod allan eu 
hunain yn y gwanwyn i ddechrau 
nyth newydd ac mae’r cylch bywyd 
blynyddol yn dechrau eto... 

Mae cacwn yn dibynnu’n llwyr 
ar flodau am fwyd – gan yfed 
neithdar fel ffynhonnell o egni 
siwgr cyfoethog a bwyta paill ar 
gyfer tyfiant protein cyfoethog a 
datblygiad. Rhaid iddynt fwydo 
o’r adeg pan mae’r breninesau’n 
dod allan yn y gwanwyn bob cam 
tan ddiwedd yr haf pan mae’r 
breninesau ifanc newydd yn paratoi 
ar gyfer gaeafgysgu. Oherwydd 
hyn, mewn ardal ddelfrydol i 
gacwn, rhaid wrth flodau gyda 
digon o baill a neithdar ar gael 
rhwng mis Mawrth a diwedd 
Medi. Hefyd gallwch gynnwys 
safleoedd nythu a gaeafgysgu 
yn eich cynllun, gan ddarparu help 
i gacwn ym mhob cam o’u cylch 
bywyd.
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Haf 
Mae’r gweithwyr yn 
brysur yn bwydo ar 
flodau ac yn gofalu am 
wyau a larfa yn  
y nyth.    

Diwedd yr haf  
Mae rhai wyau’n 
datblygu’n wrywod a 
breninesau newydd sy’n 
gadael y nyth i fwydo 
ac, os ydynt yn  
lwcus, i baru! 

https://www.bumblebeeconservation.org
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Lawnt yn blodeuo
Opsiwn taclusach yn lle dôl blodau gwyllt gan ddefnyddio planhigion  

sy’n blodeuo ar goesau byrrach!

Creu Cynnal a Chadw Rhywogaethau 
enghreifftiol o blanhigion

Defnyddio hadau ar dir 
noeth neu blannu egin-
blanhigion mewn lawnt 
bresennol. Efallai bod 
gennych rywogaethau 
yn eich lawnt eisoes – 
gadewch iddi flodeuo er 
mwyn gweld! Plannwch 
fylbiau cyfeillgar i gacwn 
fel saffrwm i ddarparu 
neithdar yn y gwanwyn.

Torri bob rhyw dair 
wythnos yn ystod y 
tymor tyfu, fel bod y 
planhigion yn tyfu i ryw 
5cm o uchder. Efallai 
y bydd angen rheoli 
planhigion fel tafol a 
danadl poethion. Dim 
ychwanegu gwrtaith na 
chemegau artiffisial.

Pys y ceirw, y feddyges 
las, camri’r lawnt a 
meillion coch. Crocus 
tommasinianus.
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Nodweddion gardd addas i  
ofod cyfeillgar i gacwn

Dôl o flodau gwyllt
Dim ots beth yw ei faint, mae posib trawsnewid darn o laswellt yn  

ddôl liwgar yn llawn blodau gwyllt!

Creu Cynnal a Chadw Rhywogaethau 
enghreifftiol o blanhigion

Y flwyddyn gyntaf  – 
Gadael i’r glaswellt 
dyfu i weld beth sydd 
gennych eisoes. 
Torri ddiwedd yr haf 
/ dechrau’r hydref a 
symud y toriadau (i 
leihau ffrwythlondeb 
y pridd i annog blodau 
gwyllt).  
Yr ail flwyddyn – torri 
yn y gwanwyn i leihau’r 
glaswellt ymhellach. 
Hau gyda chymysgedd 
o hadau blodau gwyllt 
brodorol yn y gwanwyn 
neu’r hydref i roi hwb i’r 
broses (torri a chribinio i 
ddechrau).

Parhau ddiwedd yr haf/ 
ddechrau’r hydref gan 
dorri yn y gwanwyn os 
oes angen. Symud y 
toriad bob amser os yw 
hynny’n bosib. Efallai 
y bydd angen rheoli 
planhigion fel tafol a 
danadl poethion. Dim 
ychwanegu gwrtaith na 
chemegau artiffisial.

Pys y ceirw, meillion coch,  
y bengaled gyffredin, 
ffacbys cyffredin a gellesg 
felen. Dyma blanhigion sy’n 
fwyd gwych i gacwn i gyd.

https://www.bumblebeeconservation.org
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Gardd fwytadwy
Mae cacwn yn beillwyr gwych ar lawer o lysiau a ffrwythau!

  

Creu Cynnal a Chadw Rhywogaethau 
enghreifftiol o blanhigion

Coed ffrwythau –  
angen gofod ac amodau 
priodol.
Llwyni ffrwythau 
meddal – cymharol 
hawdd eu tyfu – rhowch 
gynnig arni mewn 
potiau neu yn erbyn 
ffens heulog.
Gardd lysiau – y tir 
angen ei drin. Gall 
gwelyau wedi’u codi 
ddarparu opsiwn cynnal 
a chadw haws. 
Perlysiau – yn hoffi 
llecyn heulog ac yn 
ddelfrydol i botiau.

Bydd planhigion 
ffrwythau a llysiau 
angen llawer o waith 
cynnal a chadw a 
mwy o ymroddiad na 
nodweddion gardd 
eraill. Er yn rhoi llawer 
o foddhad, bydd angen 
cynllunio gofalus ar y 
rheolaeth tymor hir ar 
eich gardd fwytadwy.  

Afalau, gellyg, eirin a 
cheirios.
Mafon cochion, cyrrains 
duon, cyrrains cochion, 
mefus, pys, ffa, tomatos, 
corbwmpenni a 
chiwcymbyrs.
Lafant, rhosmari, teim, 
llysiau’r cwlwm, tafod yr 
ych, cennin syfi a saets.
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Gwely planhigion bythol
Gall gwely o blanhigion bythol gwydn ddarparu paill a neithdar drwy gydol y 

tymor ac, o’u cynllunio’n fanwl, gallant fod yn eithaf hawdd o ran cynnal a chadw.

Creu Cynnal a Chadw Rhywogaethau 
enghreifftiol o blanhigion

Gorchuddio’r ardal gyda 
blanced chwyn drwchus 
ac wedyn rhoi graean 
addurnol neu naddion 
coed ar ei phen. Torri 
holltau yn y blanced 
chwyn ar gyfer plannu 
llwyni neu flodau bythol 
cyfeillgar i gacwn. 
Dewis planhigion 
gwydn addas i amodau’r 
safle – pridd, faint o 
haul sy’n ei gyrraedd a 
lleithder. Bydd plannu 
mewn grwpiau’n creu 
‘clytwaith’ atyniadol ac 
yn edrych yn hardd! 

Tacluso, chwynnu a 
thocio unwaith neu 
ddwy y flwyddyn. Atal 
planhigion rhag mynd 
yn rhy fawr. Plannu 
ychwanegiadau neu 
blanhigion i gymryd 
lle hen blanhigion yn 
achlysurol.

Llwyni: grug y gaeaf, 
cyrrains yn blodeuo, lelog 
Califfornia, rhosod agored 
un blodyn, Mahonia, 
Escallonia, lafant a 
rhosmari.
Blodau bythol: 
Pulmonaria, llysiau’r 
cwlwm, pig yr aran, ysgall 
pengrwn, Echinacea, 
bysedd y cŵ   n, celyn y  
môr, isop, Sedum.

https://www.bumblebeeconservation.org
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Gwrych helyg neu nodwedd helyg
Mae coed helyg yn un o’r ffynonellau cynharaf o fwyd i frenhines y cacwn pan 

ddaw allan yn y gwanwyn.

Creu Cynnal a Chadw Rhywogaethau 
enghreifftiol o blanhigion

Dylid plannu helyg gyda 
gwreiddiau noeth yn y 
gaeaf, oddi wrth bibellau 
neu strwythurau eraill, 
gan fod y gwreiddiau’n 
lledaenu’n ffyrnig ac yn 
chwilio am wlybaniaeth. 
Ewch ati i greu twnnel 
neu gerflun helyg byw. 
Plannwch wrych helyg 
ar gyfer cysgod neu 
groes rhwng ffens a 
gwrych helyg!

Mae’r rhan fwyaf o 
amrywiaethau o helyg 
yn tyfu’n gyflym iawn 
felly bydd rhaid tocio’n 
flynyddol, yn enwedig 
os oes gennych chi 
gymdogion yn byw yn 
agos. Gellir defnyddio’r 
helyg wedi’u torri ar 
gyfer gwaith celf a 
chrefft amrywiol.

Amrywiaethau o helyg 
sydd â chynffonnau ŵ   yn 
bach yn y gwanwyn. Mewn 
gofod bach, dewiswch 
amrywiaeth sydd ddim 
yn tyfu’n rhy fawr a gellir 
ei defnyddio fel nodwedd 
sengl, er enghraifft  Salix 
purpurea ‘Pendula’.
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Y gardwenynen 
gyffredin (Bombus 
pascuorum) ar 
gynffonau ŵ   yn bach 

Gwrych brodorol neu fwytadwy
Mae gwrych yn darparu safleoedd bwydo a nythu i lawer o fywyd gwyllt, gan 

gynnwys cacwn! Gall dewis cnau ac aeron roi cynhaeaf i bobl hefyd. 
Byddwch yn ofalus wrth ddewis aeron – ydyn nhw’n ddiogel? 

Creu Cynnal a Chadw Rhywogaethau 
enghreifftiol o blanhigion

Plannwch rhwng 
misoedd Hydref a 
Mawrth pan mae’r coed 
yn cysgu. Paratowch 
y tir drwy gloddio a 
chwynnu. Plannwch 
blanhigion gwreiddiau 
noeth tua 30cm oddi 
wrth ei gilydd, drwy 
flanced chwyn neu 
domwellt os yw 
hynny’n bosib. Ewch ati 
i hau planhigion gwrych 
brodorol fel bysedd y 
cŵ   n, briwlys y goedwig 
a bylbiau ym môn 
cysgodol y gwrych.                                

Rheoli chwyn yn ystod 
y blynyddoedd cyntaf. 
Tocio blynyddol gan 
ddibynnu ar ba mor 
uchel rydych chi am i’r 
gwrych dyfu. Gall trimio 
gofalus ar flaenau’n 
tyfu yn y flwyddyn neu 
ddwy gyntaf helpu’r 
coed i fod yn fwy 
trwchus.

Cyll (cnau cyll), ysgaw 
(blodau ac aeron), drain 
duon (eirin tagu), rhosod 
brodorol fel rhosyn y 
cŵ   n (egroes) ac afalau 
surion bach. Bydd coed 
cnau’n denu mamaliaid 
brodorol fel llygod y coed 
a llygod coch. Maent yn 
creu nythod sy’n cael 
eu defnyddio’n aml gan 
gacwn!
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Cofiwch adael:
– Tomenni compost heb darfu arnyn nhw
– Corneli neu ymylon glaswellt twmpathog
– Pentyrrau o sbwriel dail mewn llecyn cysgodol 
–  Ymylon gwrych heb eu strimio i annog mamaliaid bach i greu 

tyllau     
–  Hen focsys nythu gyda rhywfaint o ddeunydd nythu ynddyn nhw – 

os nad ydi’r adar yn eu defnyddio, efallai y bydd cacwn! 

Os byddwch yn ddigon ffodus i ddod o hyd i nyth cacwn – 
mwynhewch ei gwylio o bellter synhwyrol. Nid yw cacwn yn ffyrnig 
oni bai eich bod yn eu pryfocio a dim ond am ychydig wythnosau 
fydd nyth yn para. Ewch i: bumblebeeconservation.org/about-
bees/habitats/bumblebee-nests

Darparu safleoedd nythu a gaeafgysgu

Compost
Efallai bod gennych chi domen 
gompost fel rhan o’ch cynllun ond 
os ydych chi’n prynu compost 
ar ddechrau’r prosiect, prynwch 
gompost heb fawn os yw hynny’n 
bosib. Efallai y bydd canolfannau 
garddio’n gwerthu compost  
organig gan gyflenwr lleol.  

Hadau blodau gwyllt 
Cysylltwch â’ch Ymddiriedolaeth 
Natur leol neu grŵ   p Dolydd i 
ofyn a oes posib cael hadau o 
ffynhonnell leol. Efallai y bydd yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
neu berchnogion tir eraill yn gallu 
darparu gwair llawn blodau gwyllt 
i’w daenu ar eich dôl yn yr hydref. 
Chwiliwch am hadau organig 
wedi’u tyfu yn lleol os  
yw hynny’n bosib.

Planhigion
Os ydych chi’n prynu o feithrinfa, 
ceisiwch brynu gan dyfwr lleol 
oherwydd bydd yn gallu dweud 
wrthych chi a oes unrhyw 
gemegau wedi’u defnyddio. 
Peidiwch â phrynu planhigion  
(gan gynnwys coed a llwyni 
ffrwythau) sydd wedi’u tyfu  
gyda phlaladdwyr.

Cyngor ar  
gyfer dod o hyd 
i ddeunyddiau 
amgylcheddol 

gyfeillgar

Cacwn y coed yn  
nythu mewn sied 
Llun: Clare Flynn

Mae rhai cacwn yn hoffi nythu o dan y ddaear, gan ddefnyddio hen dyllau 
llygod fel arfer, ac mae eraill yn nythu ar wyneb y pridd mewn glaswellt 
twmpathog. Bydd rhai’n dewis hen focs adar neu ofod mewn to, gan 
ddynwared eu tueddiad naturiol i nythu mewn coed. Potiau plannu a nodweddion 

eraill
Efallai y bydd posib i chi 
ddefnyddio deunyddiau wedi’u 
hailgylchu, e.e. teiars neu baledi, 
fel rhan o’ch cynllun ond hefyd 
cewch brynu nodweddion gardd 
wedi’u gwneud o ddeunyddiau 
wedi’u hailgylchu os oes 
gennych chi ddigon o arian. 
Mae rhai cyflenwyr rhagorol ar 
nodweddion gardd plastig wedi’u 
hailgylchu. Gwnewch yn siw ̂   r  
nad yw unrhyw bren sy’n cael 
ei ailgylchu (e.e. traciau trên) yn 
cynnwys gweddillion niweidiol 
neu gynhyrchion trin coed.

https://www.bumblebeeconservation.org
https://www.bumblebeeconservation.org/bumblebee-nests/
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Os yw eich gofod gwyrdd yng nghalon y gymuned neu ar agor i’r cyhoedd mewn 
unrhyw ffordd, mae ymgynghoriad yn hanfodol wrth gynllunio. Bydd cyfathrebu 

effeithiol a rhannu syniadau’n cynyddu gwerthfawrogiad, perchnogaeth ac,  
yn y pen draw, llwyddiant y prosiect. 

Llun: Ruby Cole, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Beth bynnag yw maint eich prosiect, cynlluniwch y gwaith  
ymarferol yn ofalus.

Iechyd a 
Diogelwch

Gwnewch yn siŵ   r bod yr holl weithdrefnau diogelwch 
angenrheidiol wedi’u cynnal cyn dechrau ar unrhyw waith, 
gan gynnwys asesiadau risg priodol o bob gweithgaredd a 
digwyddiad arfaethedig. 

Yswiriant Os ydych chi’n cynnal digwyddiadau cyhoeddus a gweithgorau, 
rhaid i chi gael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.   

Offer Gwnewch yn siŵ   r bod gennych chi’r celfi priodol ac, os oes 
angen, yr hyfforddiant priodol i’w defnyddio a’u storio’n ddiogel.

Help 
Proffesiynol

A fyddwch yn cyflogi tirluniwr? Gall hyn fod yn ddrud ond gall 
fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer rhai agweddau ar brosiect lle 
mae angen cyfraniad ac offer arbenigol.  

Help 
gwirfoddol

Oes grŵ   p cadwraeth gwirfoddol lleol neu sefydliad arall a all 
ddarparu help ymarferol heb godi ffi ychwanegol?  

Y Gymuned 
Leol

Gall fod yn briodol cynnwys grwpiau cymunedol lleol fel 
sgowtiaid, guides neu ysgolion i greu eich gofod. Gwnewch yn 
siŵ   r bod y gweithgareddau’n addas i’r grŵ   p, er enghraifft, efallai 
y bydd plant yn mwynhau plannu bylbiau ond ieuenctid eisiau 
cyfrannu at blannu coed neu greu gwelyau blodau. Gwnewch yn 
siŵ   r bod y gwirfoddolwyr i gyd yn cael eu gwerthfawrogi a’ch 
bod yn diolch iddynt.

Tymor Gwnewch y gwaith ar adeg addas o’r flwyddyn. Er enghraifft, 
mae’n well plannu bylbiau a choed yn y gaeaf ond yn well hadu 
dôl yn yr hydref neu’r gwanwyn.

Pwysigrwydd siarad gyda phobl Creu eich gofod

Ysgolion
Cyflwynwch syniadau ar gyfer 
planhigion cyfeillgar i gacwn 
i blant ysgol lleol – pa rai yw 
eu ffefrynnau? Pa liwiau maen 
nhw’n eu hoffi? Oes posib 
cynrychioli’r ysgol yn y gofod 
gwyrdd gyda cherflun neu 
rywfaint o arwyddion wedi’u 
cynllunio gan y plant? Beth am 
gynnal cystadleuaeth i gael 
enw i’r ardal!

Rhieni
Ewch ati i godi stondin ger y 
gofod gwyrdd ar amser prysur 
o’r dydd, fel pan mae’r ysgol 
yn cau. Defnyddiwch hwn fel 
cyfle i godi ymwybyddiaeth 
o’r prosiect a thrafod unrhyw 
bryderon.

Swyddogion
Cofiwch ymgynghori â’r  
cyngor lleol ac unrhyw 
randdeiliaid eraill, gan gynnwys 
grwpiau gwirfoddol, drwy 
gydol y broses. Rhowch 
wybodaeth gyson i randdeiliaid 
am y cynnydd.

Cyngor ar  
gyfer 

ymgynghori  
â’r cyhoedd

Cyfathrebu
Gan ddibynnu ar raddfa eich 
prosiect, ewch ati i ddatblygu’r 
cyfathrebu yn unol â hynny. 
Mae cylchlythyrau ysgolion, 
posteri, taflenni a chyfryngau 
cymdeithasol i gyd yn 
adnoddau defnyddiol. 

Trigolion
Ewch ati i gynnal te prynhawn 
neu noson caws a gwin i 
gyflwyno syniadau a gwrando 
ar farn. Pa blanhigion mae 
pobl yn eu hoffi yn eu gerddi? 
Beth am gyflwyno bwrdd 
arddangos o nodweddion a 
phlanhigion a gofyn i bobl 
‘bleidleisio’ gyda sticeri. 
Gwrandewch ar safbwyntiau 
am ddiogelwch a phroblemau 
posib, fel fandaliaeth. 

https://www.bumblebeeconservation.org
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Syniadau cychwynnol: Wedi 
deillio o dorri tair coeden ffawydd 
leol a’r dymuniad i ailgylchu’r coed 
yn gynefinoedd i bryfed.

Partneriaid: Cyngor Sir Amwythig 
a menter Ellesmere Sculpture.

Cyllid: Cyngor Sir Amwythig a 
menter Ellesmere Sculpture.

Cyngor arbenigol: Bumblebee
Conservation Trust.

Nodweddion dylunio: Cerflun 
o gacynen ar sylfaen o bren 
ffawydd. Driliwyd y pren a’i 
bentyrru er mwyn creu cynefin 
i bryfed, gan gynnwys gwenyn 
unigol. Mae’r cerflun 12 troedfedd 
wedi’i amgylchynu gan ddôl o 
flodau gwyllt, ffens dderw a 
chadair freichiau wedi’i cherfio o 
bren. Mae bwrdd gwybodaeth 
yn cyflwyno gwybodaeth am yr 
ardal bywyd gwyllt a chadwraeth 
cacwn.

Cynnal a Chadw: Bu 
gwirfoddolwyr Mere yn helpu 

gydag adeiladu a chynnal a chadw, 
yn enwedig ardaloedd y blodau 
gwyllt bythol.

Gwersi a ddysgwyd: Roedd 
angen mwy o waith cynnal a 
chadw na’r disgwyl ar yr ardaloedd 
o flodau gwyllt gan fod chwyn yn 
sefydlu’n gyflym. Er mai nod yr 
ardaloedd hyn yw denu bywyd 
gwyllt, roedd y Cyngor hefyd 
eisiau iddynt edrych yn ddeniadol 
a dangos nad yw ‘cyfeillgar i 
fywyd gwyllt’ yn golygu ‘wedi’u 
hesgeuluso’. 

Gwaddol: Enillodd y prosiect  
Ddyfarniad Bees’ Needs Defra, 
gan roi mwy o gyhoeddusrwydd 
i gadwraeth cacwn. Mae’r Bee 
Metropolis wedi dod yn nodwedd 
o Barc Mere ac yn ffefryn am 
gyfle i dynnu llun gan ymwelwyr.   
Gobeithir y bydd hyn yn annog 
ymwelwyr a rheolwyr y safle yn 
y dyfodol i ddarparu a hybu gofod 
cyfeillgar i gacwn, a’u creu a’u 
cynnal a’u cadw’n barhaus.

Astudiaethau achos
1. The Mere Bee Metropolis, Ellesmere, Sir Amwythig
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The Bee Metropolis

Gall gymryd sawl blwyddyn i’ch planhigion a nodweddion eich gardd 
sefydlu yn llawn. Dyma gyngor ar gyfer dal ati i fwynhau eich gofod 

gwyrdd cymunedol.

Digwyddiad 
agoriadol

Dathlu cwblhau neu ben blwydd cyntaf gyda digwyddiad 
cymunedol i godi ymwybyddiaeth ac i fwynhau’r ardal. 
Er enghraifft, cynnal picnic, te prynhawn neu arwerthiant 
planhigion ‘Cyfeillgar i Gacwn’.

Digwyddiadau 
blynyddol 

Trefnu helfa pryfed, dyddiau arolygu cacwn neu de parti i 
annog defnydd gan y gymuned a gwerthfawrogiad parhaus 
o’r gofod. Efallai y bydd sefydliadau natur yn barod i helpu 
gyda hyn a rhoi cefnogaeth arbenigol.

Monitro eich 
bywyd gwyllt

Adnabod a chofnodi adar, glöynnod byw, cacwn a 
chreaduriaid eraill sy’n ymweld â’r ardal. Efallai dechrau 
arolwg Beewalk y Bumblebee Conservation Trust yn eich 
gofod gwyrdd cymunedol. Cysylltu â’ch Canolfan Cofnodion 
Leol i ddechrau cyflwyno’r wybodaeth rydych yn ei chasglu.

Annog  
dysgu 

Darparu gwybodaeth am rywfaint o’r bywyd gwyllt sy’n dod i’ch 
safle drwy osod byrddau gwybodaeth yn eu lle neu ddarparu 
rhestri syml wedi’u lamineiddio o blanhigion a chreaduriaid 
sydd wedi’u gweld mewn mis neu flwyddyn benodol. Cadw 
dyddiadur o weld bywyd gwyllt, ymweliadau grŵ   p neu waith 
sydd wedi’i wneud. Ffordd wych o gydnabod cynnydd a diolch i 
bobl sydd wedi helpu.

Cadw’n 
ddiogel

Monitro’n rheolaidd am waith cynnal a chadw angenrheidiol, 
ailblannu a materion iechyd a diogelwch a all godi wrth i amser 
fynd heibio.

Mwynhau eich gofod
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Syniadau cychwynnol: Dymuno 
creu cynlluniau plannu cyfeillgar i 
gacwn ar stadau preswyl. 

Partneriaid: Tai Canolbarth Cymru 
a’r Bumblebee Conservation Trust.

Cyllid: Cronfa Dreftadaeth y Loteri 
drwy’r Bumblebee Conservation 
Trust.

Nodweddion dylunio 
(dewiswyd drwy drafod â’r 
trigolion) – Potiau plannu wedi’u 
hailgylchu gyda pherlysiau, plannu 
bylbiau brodorol o amgylch y coed, 
plannu egin-banhigion blodau 
gwyllt mewn ardaloedd o laswellt 
a chreu lawntiau’n blodeuo.

Cynnal a Chadw: Cyswllt â 
thimau cynnal a chadw’r cyngor, 
gan gynnwys contractwyr torri 
gwair cyn datblygu. Darparu trefn 
bori i bartneriaid a thrigolion.

Gwersi a ddysgwyd: Efallai 
y byddai cynllunio cyfleoedd 
ymgysylltu â’r cyhoedd mwy 
positif a chynhwysol wedi 
cynyddu cyswllt y trigolion â’r 
prosiect. Rhaid sefydlu cynnal a 
chadw parhaus ar y potiau plannu 
cyn eu gosod yn eu lle.

Gwaddol: Mae’r prosiect wedi 
helpu i gynyddu ymwybyddiaeth a 
diddordeb mewn plannu cyfeillgar 
i gacwn ymhlith rhai trigolion 
a staff y gymdeithas tai leol. 
Mwynhawyd y gweithgareddau 
ymarferol yn fawr gan y plant yn 
y tai cyfagos. Mae’r ardaloedd o 
laswellt wedi’u torri yn gynefin 
blodeuo atyniadol erbyn hyn i 
gacwn a phryfed eraill.

Strategaethau’r Llywodraeth
Cymru: www.biodiversitywales.org.
uk/Wales-Action-Plan-for-Pollinators
Yr Alban: www.nature.scot/pollinator-
strategy-2017-2027
Lloegr: www.gov.uk/government/
publications/national-pollinator-
strategy-for-bees-and-other-
pollinators-in-england
Iwerddon: www.pollinators.ie/

Prosiectau Cymunedol a Gofod 
Gwyrdd 
www.growwilduk.com/
www.groundwork.org.uk/sites/
projecttoolkit/pages/an-introduction-
to-community-projects-tips
www.keepwalestidy.cymru/
naturalbuzz
www.pollinatorexchange.org/
www.farmgarden.org.uk/

Garddio cyfeillgar i gacwn a bywyd 
gwyllt             
www.bumblebeeconservation.org/
land-management-advice/ (includes 
factsheets)
www.bumblebeeconservation.org/
gardeningadvice/
www.buglife.org.uk/activities-for-you/
wildlife-gardening
www.wildflowerlawnsandmeadows.
com
www.plantlife.org.uk/uk
www.wildlifetrusts.org/gardening
www.rhs.org.uk/get-involved/wild-
about-gardens

Mudiadau gwirfoddol sy’n darparu 
cyngor neu help ymarferol
www.groundwork.org.uk/
www.volunteeringmatters.org.uk/
www.tcv.org.uk/

Gwyddoniaeth y dinesydd, 
adnabod a chofnodi bywyd gwyllt
www.beewalk.org
www.ispotnature.org
www.irecord.org
www.bloomsforbees.co.uk
www.ceh.ac.uk/our-science/projects/
pollinator-monitoring
Local Record Centres

Llyfrau
Bumblebees: An Introduction (2018) 
gan Dr Nikki Gammans,  
Dr Richard Comont, S C Morgan,  
Gill Perkins

Field Guide to the Bees of Great 
Britain and Ireland (2015) gan  
Steven Falk a Richard Lewington

Plants for Bees: A Guide to the Plants 
That Benefit the Bees of the British 
Isles (2012) gan Kirk, W. D. J., Howes, 
F. N. 

RHS Companion to Wildlife Gardening 
(2016) gan Chris Baines

The Community Gardening Handbook: 
Plant & Grow Together (2017) gan  
Ben Raskin

Astudiaethau achos
2. Cynllun Plannu Cymunedau Cacwn – Buzzing Communities, 

Aberteifi, Ceredigion

Mwy o wybodaeth

Plannu perlysiau cyfeillgar  
i gacwn
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https://www.bumblebeeconservation.org
https://www.biodiversitywales.org.uk/Wales-Action-Plan-for-Pollinators
https://www.nature.scot/pollinator-strategy-2017-2027
https://www.gov.uk/government/publications/national-pollinator-strategy-for-bees-and-other-pollinators-in-england
http://www.pollinators.ie
https://www.growwilduk.com
https://www.groundwork.org.uk/sites/projecttoolkit/pages/an-introduction-to-community-projects-tips
https://www.keepwalestidy.cymru/naturalbuzz
http://www.pollinatorexchange.org
https://www.farmgarden.org.uk/splashify-splash
http://www.bumblebeeconservation.org/land-management-advice/
http://www.bumblebeeconservation.org/gardeningadvice/
https://www.buglife.org.uk/activities-for-you/wildlife-gardening
https://www.wildflowerlawnsandmeadows.com
https://www.plantlife.org.uk/uk
https://www.wildlifetrusts.org/gardening
https://www.rhs.org.uk/get-involved/wild-about-gardens
http://www.groundwork.org.uk
https://volunteeringmatters.org.uk
https://www.tcv.org.uk
http://beewalk.org.uk
https://www.ispotnature.org
http://www.irecord.org
http://www.bloomsforbees.co.uk
https://www.ceh.ac.uk/our-science/projects/pollinator-monitoring


Mae’r Bumblebee Conservation Trust yn elusen gofrestredig (Cymru a Lloegr 1115634
/  Yr Alban SC0428340). Rhif cofrestru’r cwmni 05618710 (Cymru a Lloegr). Cyfeiriad 
cofrestredig: Bumblebee Conservation Trust, Lakeside Centre, Lakeside Country Park, 
Wide Lane, Eastleigh, Hampshire, SO50 5PE.

Mae Bee Wild Gorllewin Cymru wedi’i gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri,  
Cronfa Datblygu Cynaliadwy Sir Benfro, y Peoples Local Trust, ‘Dyfarniadau i Bawb’  
y Loteri Fawr, D’Oyly Carte,  Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm,  
Ymddiriedolaeth Elusennol Simon Gibson a’r Dyfarniad Stiwardiaeth Cefn Gwlad. 

Dilynwch ni ar:www.bumblebeeconservation.org
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Dod yn  
aelod

Dod yn
Beewalker

Gadael 
gwaddol

Dod yn 
wirfoddolwr

Prynu ein 
nwyddau

Codi arian /  
cyfrannu rhodd

https://www.bumblebeeconservation.org
https://www.bumblebeeconservation.org/join/
https://www.bumblebeeconservation.org/legacies/
https://www.bumblebeeconservation.org/volunteering-opportunities/
https://www.bumblebeeconservation.org/merchandise/
https://www.bumblebeeconservation.org/donate/
https://www.bumblebeeconservation.org/brilliant-beewalk/
https://twitter.com/bumblebeetrust
https://www.instagram.com/bumblebeeconservationtrust/
http://www.dianaedwardsdesign.co.uk
https://www.facebook.com/BumblebeeConservationTrust/



