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Gwarchod sŵn yr haf

Mae’r Gardwenynen
feinlais yn wenynen
nodedig sy’n gallu
cael ei hadnabod
oddi wrth ei lliw
llwydfelyn gwan,
y band o flew du
rhwng ei hadenydd a’i chynffon oren i
goch. Hefyd mae ganddi sŵn suo main
amlwg iawn. Mae’r breninesau tua
17mm o hyd tra mae’r gweithwyr a’r
gwrywod lawer llai yn gyffredinol.
Mae dosbarthiad y Gardwenynen
feinlais wedi dirywio’n ddramatig yn
ystod y ganrif ddiwethaf, sy’n golygu
mai hon yw un o gacwn prinnaf y DU.
Dim ond mewn saith ardal yn ne Lloegr
a Chymru mae’r Gardwenynen feinlais
i’w gweld yn awr. Mae’r poblogaethau
gwasgarog hyn i’w gweld yng Nghaint,
Essex, Gwlad yr Haf, Swydd Wilt,
Gwent, Morgannwg a Sir Benfro
Mae’n rhywogaeth flaenoriaeth ar gyfer
cadwraeth yng Nghymru a Lloegr. Y
prif achosion dros ei dirywiad yw colli
dolydd sydd â chyfoeth o flodau a
dwysau arferion ffermio a phori.

Beth i chwilio amdano . . .
Band du rhwng yr adenydd
Streipiau du ar
yr abdomen

Gwenynen lliw gwellt yn bennaf gyda
chynffon oren i goch ddwl.

Dosbarthiad cyffredin
Dosbarthiad presennol y Gardwenynen
feinlais yn y DU. Dangosir ar ôl 2000
mewn coch a chyn 2000 mewn llwyd.

Rhywfaint o ddata drwy garedigrwydd BWARS¹.

Cylch bywyd y
Gardwenynen feinlais
Mae’r Gardwenynen feinlais yn
rhywogaeth sy’n dod i’r amlwg yn
hwyr, gan nad yw’r breninesau’n rhoi’r
gorau i aeafgysgu tan fis Mai. Bydd y
breninesau’n bwydo ar neithdar ac wedyn
yn dechrau chwilio am safle nythu addas.
Fel rheol mae’r nythod yn cael eu
hadeiladu ar y ddaear, neu ychydig o
dan yr arwyneb, mewn llystyfiant trwchus
fel glaswelltir tal neu dwmpathog. Mae
breninesau’r Gardwenynen feinlais yn
cynhyrchu poblogaethau bychain o
gymharu â chacwn eraill, gyda 50 - 70 o
weithwyr mewn nyth aeddfed.
Mae’r gweithwyr, sydd i’w gweld o ganol
mis Mehefin ymlaen, yn casglu neithdar
a phaill i gefnogi’r nyth. Yn nes ymlaen
yn y cylch, mae’r frenhines yn newid o
gynhyrchu gweithwyr i fagu breninesau

gwrywaidd a benywaidd bach, sy’n dod allan
o’r nyth ddiwedd mis Awst neu fis Medi. Ar ôl
paru, mae’r breninesau bach benywaidd yn
dod o hyd i safleoedd gaeafgysgu addas ac
ni fyddant yn dod i’r golwg eto tan fis Mai y
flwyddyn ganlynol. Unwaith mae’r breninesau
newydd wedi cael eu cynhyrchu, mae
gweddill y boblogaeth, gan gynnwys yr hen
frenhines, yn dechrau marw.

Oeddech chi’n gwybod . . .
•

Y gardwenynen feinlais yw
un o’r cacwn sy’n wynebu’r
bygythiad mwyaf yn y DU.

•

Roedd i’w gweld yn gyffredin
ar un adeg ar dir isel Prydain,
ac mae’r rhywogaeth hon
wedi dioddef gostyngiad
difrifol mewn dosbarthiad yn
ystod yr 20fed Ganrif.

Mae’r Gardwenynen feinlais yn gacwn tafod hir ac
mae’n ffafrio planhigion gyda blodau tiwbaidd hir.
Mae ei hoff blanhigion yn cynnwys marddanadl
gwyn, briwlys y goedwig, marddanadl duon a
chodlysiau fel meillion coch, pys y ceirw ac ytbys
y ddôl. Ymhlith y rhywogaethau sy’n blodeuo’n
hwyr mae gorudd, y bengaled a chlafrllys. Mae
rhywogaethau o ‘chwyn’ fel llysiau’r gingroen ac
ysgall yn gallu bod yn adnoddau pwysig hefyd.

•

Un o’r rhywogaethau lleiaf o
gacwn ym Mhrydain.

•

Mae ganddi sŵn suo main
nodedig.

•

Mae angen ardaloedd helaeth
o gynefin sydd â chyfoeth o
flodau i gynnal poblogaeth.

Mae meillion coch yn ffefryn gan
y Gardwenynen feinlais. Mae’n
adnodd bwyd hanfodol gyda
neithdar a phaill llawn maethynnau
sydd â chyfnod blodeuo hir.

•

Mae’n nythu uwch ben y
ddaear mewn glaswellt
twmpathog a llystyfiant
trwchus.

•

Mae i’w chanfod mewn
amrywiaeth o gynefinoedd,
gan gynnwys glaswelltir,
rhostir, safleoedd arfordirol a
safleoedd tir llwyd.

•

Un o’r rhywogaethau olaf i
roi’r gorau i aeafgysgu ac un
o’r rhywogaethau olaf i orffen
nythu a dechrau gaeafgysgu
yn yr hydref.

Y ffynonellau bwyd a ffafrir . . .

Darparu cynefin
Mae’r Gardwenynen feinlais yn byw mewn
cynefinoedd amrywiol, fel glaswelltiroedd
sych Gwastadeddau Salisbury a Meysydd
Castellmartin, safleoedd arfordirol a thir
llwyd ym Mhorth y Tafwys a chorsydd
pori gwlyb Gwlad yr Haf a Gwastadeddau
Gwent. Mae ymchwil yn awgrymu nad yw’n
chwilio am fwyd mor bell oddi wrth ei nyth
â rhywogaethau eraill, felly mae angen
cynefinoedd agored, helaeth sydd â chyfoeth
o flodau’n agos at gynefin nythu heb neb
yn tarfu arno. Gan ei bod yn rhywogaeth
sy’n dod i’r golwg yn hwyr, mae’n hanfodol
darparu bwyd hyd at ddiwedd mis Medi er
mwyn sicrhau bod breninesau newydd yn
cael eu magu. Gall torri gwair yn hwyr mewn
dolydd, ymylon caeau, gwrychoedd, waliau
môr a ffosydd helpu i ddarparu hyn.

Meillion Coch – ffefryn!
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•

•
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•

Sicrhau bod digon o gynefin 		
bwydo sydd â chyfoeth o flodau
ar gael tan ddiwedd mis Medi.
Gellir cyflawni hyn drwy dorri
neu bori ar gylchdro.
Torri dolydd gwair a reolir yn
draddodiadol ar ôl canol mis
Gorffennaf; os yn bosib, 		
cylchdroi toriad hwyr i ddarparu
bwyd ym mis Medi.
Gadael lleiniau llydan heb eu
torri ar ymylon caeau i ddarparu
bwyd hwyr (cylchdroi’r llain bob
blwyddyn).
Atal pori yn ystod yr haf neu
fabwysiadu pori ysgafn ar 		
gylchdro drwy gydol y flwyddyn.
Cylchdroi torri gwrychoedd, 		
ffosydd a glannau – sicrhau bod
rhai ardaloedd yn cael eu torri’n
hwyr.
Sefydlu glaswelltir newydd o
flodau gwyllt neu ymylon o 		
neithdar a phaill.
Gadael glaswellt twmpathog ac
ardaloedd o lwyni ar gyfer nythu,
heb darfu arnynt rhwng misoedd
Mawrth a Hydref.
Gwarchod a rheoli cynefinoedd
safleoedd llwyd drwy glirio 		
llystyfiant ar gylchdro i gynnal
mosaig gydag ardaloedd agored
o flodau.

Gorudd ffynhonnell
bwysig o neithdar
a phaill ar
ddiwedd yr haf.

Ymunwch â ni heddiw!
I gefnogi ein gwaith cadwraeth i
ddiogelu dyfodol y peillwyr hanfodol
hyn, beth am fod yn aelod am ddim
ond £20 y flwyddyn. Byddwch yn
derbyn pecyn aelodaeth o wybodaeth
am gacwn a’n cylchgrawn i aelodau
deirgwaith y flwyddyn. Ymunwch
heddiw yn
www.bumblebeeconservation.org

Cynhyrchwyd diolch i gefnogaeth hael
Sefydliad John Spedan Lewis.
1. Y Gymdeithas Cofnodi Cacwn, Gwenyn a Morgrug
(BWARS) yw’r gymdeithas genedlaethol sydd
wedi ymrwymo i astudio a chofnodi cacwn, gwenyn
a morgrug ym Mhrydain ac Iwerddon.
Lluniau drwy garedigrwydd: Nick Withers,
David a Holly Harries.

Taflen ffeithiau addysgol
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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

Cyfle i wella eich sgiliau adnabod
gwenyn gydag ap newydd.Chwiliwch
am Bee ID yn yr App Store.
Dilynwch ni ar:
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