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Gwarchod sŵn yr haf



Mae cacwn ymhlith 
y pryfed gardd 
mwyaf cyfarwydd 
a phoblogaidd. 
Mae eu gweld a’u 
clywed nhw’n suo 
o flodyn i flodyn 

yn rhan annatod o’r haf ym Mhrydain 
ond, yn anffodus, mae’r creaduriaid 
carismataidd yma’n cael anhawster 
goroesi. Yn ein byd modern ni o erddi 
wedi’u palmantu, amaethu dwys a 
newid hinsawdd, mae cacwn yn llwgu 
ac yn ddigartref. 

Mae cyfanswm o 25 o rywogaethau o 
gacwn yn y DU, ond dim ond diolch i 
ymdrechion i’w hailgyflwyno mae un 
o’r rhain, y Gacynen blewyn cwta, i’w 
gweld yma.

Gwaetha’r modd, mae’r Gacynen 
blewyn cwta yn un o ddwy rywogaeth 
yn y DU sydd wedi diflannu’n 
genedlaethol yn ystod yr 80 mlynedd 
diwethaf, tra bo rhywogaethau eraill 
wedi dirywio’n ddramatig. Mae’r 
rheswm dros hyn yn syml ac yn gwbl 
amlwg: mae llawer llai o flodau yng 
nghefn gwlad erbyn hyn i roi paill a 
neithdar i gacwn, sy’n hanfodol er 
mwyn iddyn nhw oroesi. O gyfuno 
hyn gyda phwysau modern, fel dod 
i gysylltiad â phlaleiddiaid, newid 
hinsawdd, a dod i gysylltiad hefyd 
â pharasitiaid ac afiechydon, mae’n 
amlwg bod ein peillwyr pwysig ni dan 
fygythiad.

Ond mae gobaith o hyd – fe allwch 
chi weithredu heddiw i helpu i achub 
y peillwyr prysur yma. Mae’r daflen 
yma’n esbonio pam mae cacwn yn 
bwysig a sut allwch chi helpu. 

Beth sydd mor arbennig 
am gacwn? 

I’r rhan fwyaf o bobl, mae cacwn a 
gwenyn yn hawdd eu hadnabod, ond 
mae gwahaniaethau nodedig rhwng 
ymddangosiad a bywydau cacwn, 
gwenyn mêl a gwenyn unigol. Mae cacwn 
yn fwy na’u cefndryd ac yn fwy blewog 
ac felly mae hynny’n golygu eu bod yn 
berffaith ar gyfer hinsawdd oerach. Mae’r 
gôt ychwanegol sydd ganddyn nhw’n ei 
gwneud yn bosib iddyn nhw fentro allan 
ar ddyddiau oer pan mae gwenyn mêl 
yn aros yn eu cwch gwenyn yn gynnes a 
chlyd. Ond mae nythod cacwn yn fach ac 
nid ydynt yn storio llawer iawn o fêl, sy’n 
golygu eu bod yn fwy sensitif i argaeledd 
paill a blodau llawn neithdar, i fwydo 
arnyn nhw. 

Mae cacwn yn chwarae rhan hanfodol 
bwysig ac ni ddylem gymryd hynny’n 
ganiataol. Maen nhw’n peillio llawer 
o gnydau sy’n rhoi bwyd i ni ei fwyta 
a blodau lliwgar yn ein tirwedd. Heb 
eu gwasanaeth am ddim nhw, gallai 
llawer o flodau gwyllt, a’r anifeiliaid a’r 
ecosystemau sy’n dibynnu arnyn nhw, 
ddirywio’n ddramatig neu ddiflannu’n 
gyfan gwbl hyd yn oed. 

Os dewch chi o hyd i gacynen swrth neu ar goll, 
gallwch roi hwb i’w lefelau egni gyda chymysgedd 
syml o siwgr a dŵr. Cymysgwch yr un faint o 
siwgr gwyn a dŵr cynnes ac wedyn tywalltwch y 
gymysgedd i gynhwysydd bychan neu i sbwng. 
Rhowch y gacynen a’r neithdar artiffisial wrth ymyl 
blodau ac wedyn rhoi amser iddi ddod ati’i hun. 

Cymysgedd o siwgr a dŵr . . 



Oeddech chi’n gwybod . . .

• Yn y DU mae mwy na 250 o 
wahanol fathau o gacwn a 
gwenyn ac mae 25 o’r rhain 
yn gacwn, un ohonyn nhw’n 
wenyn mêl a’r lleill yn wenyn 
unigol.   

• Byddai cynhwysion allweddol 
yn ein deiet ni, fel ffa, pys, 
mafon a thomatos, yn anos 
eu cynhyrchu ac yn llawer 
drutach heb gacwn Prydain.

• Yn y DU, dim ond cacwn sy’n 
gallu suo beillio. Mae hyn yn 
digwydd pan mae’r gacynen 
yn cydio mewn blodyn ac 
yn gwneud sŵn suo uchel 
a main, gan ryddhau paill a 
fyddai wedi’i gau y tu mewn 
fel arall. Mae tomatos yn cael 
eu peillio fel hyn. 

• Mae traed cacwn yn drewi! 
Ydyn maen nhw ac mae’n 
eithaf defnyddiol! Ar ôl bwydo, 
maen nhw’n gadael arogl ar 
y blodyn sy’n helpu cacwn 
eraill i osgoi gwastraffu egni’n 
glanio – ni fydd y blodyn yn 
cynnwys llawer o neithdar na 
phaill.  

Cylch bywyd cacwn

Mae cacwn yn bryfed cymdeithasol ac maen 
nhw’n gallu byw mewn nythod o hyd at 400 
o unigolion. Mae pob nyth yn cael ei rheoli 
gan frenhines ac yn para am flwyddyn yn 
unig. Mae hyn yn wahanol i gychod gwenyn 
mêl sy’n parhau’n weithredol am sawl 
blwyddyn.      Ddechrau’r gwanwyn, mae’r 
frenhines yn rhoi’r gorau i aeafgysgu er 
mwyn dechrau nyth newydd.       Ei thasg 
gyntaf yw cynyddu ei chronfeydd egni ac 
felly mae’n bwysig iawn ei bod yn gallu dod 
o hyd i ddigon o flodau llawn neithdar.      Ar 
ôl iddi ddod o hyd i safle addas ar gyfer 
nyth, bydd yn casglu llawer o baill ac yn 
magu ei nythaid gyntaf o wyau.       Mae’r 
wyau hyn yn datblygu’n grŵp o weithwyr 
benywaidd a’u rôl nhw fydd bwydo a 
magu’r boblogaeth. Mae’r broses yn cael ei 
hailadrodd drwy gydol yr haf a phur anaml 
mae’r frenhines yn gadael y nyth.      Tua 
diwedd yr haf, mae’r frenhines yn cynhyrchu 
cacwn bach gwrywaidd, a hefyd breninesau 
newydd, sy’n gadael y nyth i chwilio am 
gymar. Ar ddiwedd yr haf, mae’r nyth yn 
marw’n naturiol. Dim ond y breninesau 
newydd sydd wedi ffrwythloni fydd yn 
goroesi dros y gaeaf drwy aeafgysgu 
yn y tir, yn barod i ddod allan a sefydlu 
eu poblogaethau eu hunain y flwyddyn 
ganlynol.

Os dewch chi o hyd i gacynen swrth neu ar goll, 
gallwch roi hwb i’w lefelau egni gyda chymysgedd 
syml o siwgr a dŵr. Cymysgwch yr un faint o 
siwgr gwyn a dŵr cynnes ac wedyn tywalltwch y 
gymysgedd i gynhwysydd bychan neu i sbwng. 
Rhowch y gacynen a’r neithdar artiffisial wrth ymyl 
blodau ac wedyn rhoi amser iddi ddod ati’i hun. 
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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

Lluniau drwy garedigrwydd:  John Hoyes, 
Nick Owens, Mary Harris, Carron Brown a 
Sara Botterell.

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.

Beth allwch chi ei 

wneud i helpu

Mae gerddi Prydain yn gorchuddio 
mwy nag 1 miliwn o erwau ac maen 
nhw’n gallu bod yn gwbl hanfodol i 
gacwn. Dim ots beth yw maint eich 
gardd chi, fe allwch chi gyfrannu at 
ein hymdrechion ni i warchod sŵn 
yr haf drwy ddarparu llawer o flodau 
cyfeillgar i gacwn. Blodau llawn paill 
a neithdar ydi’r rhain.  

Mae llawer o blanhigion addurnol i’w 
canfod mewn gerddi ym Mhrydain, 
fel fioledau a begonias, ond dydyn 
nhw ddim o werth i fywyd gwyllt. 
Mae blynyddoedd o feithrin blodau 
lliwgar ac addurnol yn golygu mai 
ychydig o baill a neithdar mae’r 
blodau yma’n eu cynhyrchu. Er 
hynny, mae cannoedd o flodau 
hardd sy’n cynnig hyn, gan gynnwys 
bysedd y cŵn, lafant, garlleg, 
perlysiau a rhosod gwyllt, a gallwch 
chi eu hychwanegu at eich casgliad. 

Hefyd mae posib i chi helpu 
drwy gefnogi ein gwaith ni, drwy 
wirfoddoli, codi arian neu ddod yn 
aelod o’r Bumblebee Conservation 
Trust. Am fwy o wybodaeth am yr 
uchod i gyd, gan gynnwys mynediad 
at ein pecyn garddio Bee kind, ewch 
i bumblebeeconservation.org

Dilynwch ni ar: 

Taflen ffeithiau addysgol 2

Cynhyrchwyd diolch i gefnogaeth hael 
sefydliad xxxxxx.


