
Nythod cacwn 
beth i’w wneud os dewch chi o hyd i nyth 

Canllaw i nythod 
cacwn a beth sydd 
arnoch angen ei 
wybod  

www.bumblebeeconservation.org

Gwarchod sŵn yr haf



Cacwn y Coed (Bombus 
hypnorum) yw un o’n 
rhywogaethau mwyaf 
cyffredin ni erbyn hyn. 
Maen nhw’n nythwyr trefol 
ac yn barod iawn i nythu 

mewn blychau adar ac mewn bondo yn y to.

Ble mae dod o hyd i 
nyth cacwn?

Mae tymor y cacwn yn dechrau yn y 
gwanwyn pan ddaw’r breninesau allan 
o’u lleoliad gaeafgysgu i chwilio am fwyd 
a chysgod. Yn aml iawn, yr adeg yma, 
mae posib eu gweld nhw’n archwilio 
llefydd amrywiol yn chwilio am safleoedd 
nythu posib. Mae rhai’n nythu o dan y 
ddaear, mewn llefydd fel tyllau llygod 
gwag, o dan siediau neu o dan ddecin 
yn yr ardd. Mae eraill yn nythu uwch 
ben y ddaear mewn glaswellt trwchus 
neu domenni compost, tra mae eraill yn 
gwneud nythod yn uchel i fyny mewn 
blychau adar, coed gwag neu mewn 
bondo. Bydd y boblogaeth yn byw yn 
y nyth am ychydig fisoedd cyn marw’n 
naturiol. Yn y rhan fwyaf o lefydd, dim 
ond tan ddiwedd yr haf fydd y nyth yn 
para. Mae rhai cacwn yn cael ail dymor 
nythu yn ystod yr un flwyddyn ac mae’r 
nythod yma’n para tan yr hydref.  

Os oes gennych chi Gacwn y Coed 
(Bombus hypnorum) yn nythu mewn 
blwch adar neu yn eich bondo, efallai y 
gwelwch chi grwpiau mawr o gacwn yn 
hedfan o amgylch y nyth yn yr haf. Nid 
‘haid’ ydi hwn - yr enw arno ydi ‘cwmwl 
gwryw’, sef grŵp o gacwn gwrywaidd 
yn cystadlu yn erbyn ei gilydd am gyfle 
i baru gyda brenhines newydd wrth 
iddi ddod allan o’r nyth. Er bod hon yn 
gallu edrych yn olygfa fygythiol, nid yw’r 
cacwn gwrywaidd yn gallu pigo ac nid 
oes angen pryderu am hyn o gwbl.

Beth ddylech chi ei 
wneud os dewch chi o 
hyd i nyth 
Os dewch chi o hyd i nyth cacwn, 
ystyriwch eich hun yn lwcus iawn! 
Dydi pawb ddim yn cael cyfle i weld  
poblogaeth o gacwn byw yn gweithio. 
Diolch byth, dydi cacwn ddim yn 
greaduriaid bygythiol ac maen nhw’n 
byw eu bywydau o ddydd i ddydd yn 
dawel yn chwilio am flodau i fwydo arnyn 
nhw, gan beillio ein cnydau a’n blodau 
gwyllt ni ar yr un pryd.                                 

•  Os ydych chi’n ddigon ffodus i ddod   
 o hyd i nyth, peidiwch â tharfu arni,   
 ac ni fydd y cacwn yn tarfu arnoch   
 chithau chwaith!

• Peidiwch â mynd yn rhy agos a   
 pheidiwch ag anadlu ar y nyth.

•  Os oes cacwn yn nythu yn eich tŷ chi  
 neu arno - gallwch fod yn sicr na fydd  
 hyn yn achosi difrod saernïol ac nad   
 ydyn nhw’n gwneud tyllau nac   
 yn cnoi drwy bren.

•  Os oes cacwn wedi nythu yn y gofod   
 yn eich to neu mewn wal wag ac   
 os yw’n well gennych chi iddyn   
 nhw beidio dod yn ôl y flwyddyn   
 nesaf, arhoswch tan yr hydref,   
 pryd bydd y nyth yn wag, a    
 gwagiwch a blociwch y fynedfa   
 i’r twll, i atal brenhines newydd rhag   
 dod o hyd i’r un twll y flwyddyn nesaf.

•  Gwnewch yn siŵr eich bod yn   
 darparu digon o blanhigion cyfeillgar   
 i gacwn, i helpu’r boblogaeth drwy   
 gydol ei chylch bywyd. Edrychwch   
 ar ein hadnodd Bee kind am    
 argymhellion ynghylch planhigion.



Nid yw poblogaethau 
o gacwn yn para’n hir 
ac mae pob cacynen 
yn marw’n naturiol o 
fewn ychydig fisoedd, 
ac eithrio’r breninesau 
newydd sy’n dod o hyd 

i le i aeafgysgu yn rhywle arall yn y pridd - 
yn barod i sefydlu poblogaethau’r flwyddyn 
nesaf. Yn achlysurol, bydd gan rai cacwn ail 
nyth yn yr un flwyddyn, ond mae pob nyth yn 
wag erbyn diwedd yr hydref.

Oeddech chi’n 
gwybod . . .
Mae tymor nythu cacwn yn dechrau 
yn y gwanwyn ac yn dod i ben yn yr 
hydref, dim ond y breninesau sy’n 
goroesi dros y gaeaf – maen nhw’n 
gaeafgysgu yn y pridd. 

Nid yw cacwn yn ffyrnig, dim ond y 
benywod sy’n pigo (a dim ond pan 
maen nhw’n teimlo dan fygythiad 
maen nhw’n gwneud hynny).

Mae 97% o ddolydd blodau gwyllt 
y DU wedi diflannu yn ystod yr 80 
mlynedd diwethaf, gan adael cacwn 
a pheillwyr eraill gyda llai i’w fwyta.                  

Nid yw cacwn yn heidio – weithiau 
mae posib gweld niferoedd mawr o 
wrywod y tu allan i nyth yn cystadlu 
am gymar, a’r enw ar hyn yw 
‘cwmwl gwryw’. 

Dim ond am ychydig fisoedd mae 
nythod cacwn yn byw ac maen 
nhw’n wag erbyn diwedd yr hydref.

Yn y DU mae mwy na 250 o 
wahanol fathau o gacwn neu wenyn 
ac allan o’r rhain mae 25 yn gacwn, 
mae un yn wenynen fêl ac mae’r 
lleill yn wenyn unigol.

Beth mae cacwn yn ei 
wneud? 

Mae cacwn yn hanfodol bwysig gan eu bod 
nhw’n peillio llawer o’n ffefrynnau pob dydd ni, 
fel mefus, ciwcymbyrs, tomatos, 
afalau a mafon. 
Yn anffodus, 
er hynny, mae 
nifer y cacwn yn 
dirywio. 

Cofiwch . . .

Symud nythod cacwn         

Nid ydym yn argymell symud nythod cacwn. 
Er hynny, os yw nyth yn achosi problemau 
mawr i chi, ac os nad oes posib i chi adael iddi 
orffen ei chylch bywyd yn ei lleoliad presennol, 
mae gennym ni rywfaint o gyfarwyddyd ar ein 
gwefan ynghylch sut i newid llwybr mynedfa 
i nyth a sut i symud nyth eich hun yn www.
bumblebeeconservation.org. Gwnewch yn siŵr 
eich bod yn darllen yr holl wybodaeth sydd ar 
gael cyn ceisio gweithio ar nyth. Cofiwch: nid 
yw staff y Bumblebee Conservation Trust 
yn gallu symud nythod cacwn.
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Mae’r Bumblebee Conservation Trust 
yn elusen gofrestredig (Cymru a Lloegr 
1115634 / Yr Alban SC042830). Rhif 
cofrestru’r cwmni 05618710 (Cymru a 
Lloegr). Swyddfa Gofrestredig: Bumblebee 
Conservation Trust, Parkway House 
Business Centre, Eastleigh Works, 
Campbell Road, Eastleigh, Hampshire 
SO50 5AD.

www.bumblebeeconservation.org

Ymunwch â ni heddiw!

I gefnogi ein gwaith cadwraeth i 
ddiogelu dyfodol y peillwyr hanfodol 
yma, beth am fod yn aelod am ddim 
ond £20 y flwyddyn. Cewch becyn 
aelodaeth sy’n cynnwys gwybodaeth 
am gacwn a hefyd ein cylchgrawn 
i aelodau deirgwaith y flwyddyn. 
Ymunwch â ni heddiw yn 
www.bumblebeeconservation.org

Cyfle i wella eich sgiliau adnabod 
Cacwn gydag ap newydd – chwiliwch 
am Bee ID yn yr App Store.

Cynhyrchwyd diolch i gefnogaeth hael 
sefydliad John Spedan Lewis. 

Rhagor o wybodaeth  

Nid yw staff y Bumblebee 
Conservation Trust yn gallu symud 
nythod ac nid ydynt yn argymell 
gwneud hynny, dim ond o dan 
amgylchiadau eithriadol. 
Os oes arnoch angen mwy o 
wybodaeth am nythod cacwn (gan 
gynnwys gwybodaeth am newid 
llwybr mynedfeydd i nythod neu 
symud nythod), ewch i’n gwefan ni 
ac fe welwch chi restr o gwestiynau 
cyffredin am nythod. 

Os oes arnoch angen help ar 
ôl darllen yr holl wybodaeth, 
cysylltwch ag enquiries@
bumblebeeconservation.org

Dilynwch ni ar: 


