
Garddio er lles 
cacwn                 

Canllaw ar beth 
i’w dyfu i helpu i 
fwydo cacwn   

www.bumblebeeconservation.org

Gwarchod sŵn yr haf



mwy fyth o neithdar, yn ogystal â phaill, 
o flodau. Mae’n storio’r neithdar mewn 
potiau cwyr bach y tu mewn i’r nyth ac 
yn dodwy ei hwyau wrth eu hymyl. Mae’r 
frenhines yn gorwedd ar ben yr wyau hyn 
ac yn ysgwyd i’w cadw’n gynnes. Bydd 
y criw cyntaf o wyau’n deor i gyd i fod yn 
weithwyr benywaidd.

Mae’r cyfnod hwn o gasglu bwyd yn 
hanfodol i’r nyth – os na fydd y frenhines 
yn sefydlu nyth lwyddiannus yn y cyfnod 
yma, gallai’r nyth a’r frenhines farw. 
Mae gwneud yn siŵr bod gennych chi 
blanhigion yn eu blodau ar ddechrau’r 
gwanwyn yn hanfodol i helpu i fwydo’r 
breninesau llwglyd a’u nythod sy’n prysur 
ehangu.           

Ar ddechrau’r haf, 
bydd y nyth yn tyfu’n 
fwy. Bydd rhai o’r 
gweithwyr yn casglu 
mwy o fwyd ar gyfer 
y nyth a bydd eraill 

yn gofalu am y nyth a’r criw nesaf o 
weithwyr mae’r frenhines wedi’u dodwy. 

Bydd y cacwn gweithio ifanc angen 
llawer o fwyd er mwyn eu helpu i oroesi a 
thyfu, sy’n golygu bod angen llawer mwy 
o neithdar a phaill gan flodau. 

Bydd gwneud yn siŵr bod eich gardd yn 
llawn blodau yn y cyfnod yma’n golygu 
bod y gweithwyr ifanc yn cael dechrau da 
mewn bywyd.

Mae cacwn yn greaduriaid 
gweithgar a hoffus ond mae 
eu poblogaethau’n dirywio’n 
fawr.

Mae newidiadau mewn technegau 
amaethyddol wedi golygu bod llawer 
llai o flodau gwyllt yn y tirlun nag 
a arferai fod, gan olygu bod llawer 
o rywogaethau o gacwn yn cael 
anhawster goroesi. Gan mai dim ond 
ar flodau mae cacwn yn bwydo, mae 
rhai rhywogaethau wedi diflannu’n llwyr 
o’r rhan helaeth o gefn gwlad.            

Y newyddion da yw bod gerddi wedi 
bod yn hafan i gacwn ers blynyddoedd 
lawer. Mae rhai rhywogaethau’n fwy 
cyffredin mewn gerddi trefol a chytrefol 
erbyn hyn nag yng nghefn gwlad.           

Dilynwch ein canllaw plannu a bydd 
eich gardd yn fwrlwm o gacwn prysur!

Gwanwyn

Mae cylch 
bywyd cacwn 
yn dechrau yn y 
gwanwyn, pan 

ddaw’r frenhines i’r golwg ar ôl bod yn 
gaeafgysgu. Bydd wedi treulio’r gaeaf 
yn gaeafgysgu yn ei phridd ei hun, felly 
ei thasg gyntaf yw bwydo ar flodau 
llawn neithdar i adfer ei chronfeydd 
egni. Ar ôl iddi fwyta, bydd y frenhines 
yn chwilio am nyth.

Wedyn mae’r frenhines yn casglu 
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Dechrau’r haf



Beth i’w dyfu . . .

Blodau’r gwanwyn 
• Cyrens yn   • Clychau’r  
 blodeuo   gog 
• Corn glas   • Mahonia
• Llysiau’r ysgyfaint • Pieris
• Lelog Califfornia  • Saffrwm
• Llysiau’r cwlwm   • Helyg y 
• Deubig   gath  
 

Blodau cynnar yr haf

• Garllegyn  • Troed 
• Bysedd y cŵn  y golomen 
• Tafod yr ych  • Clychlys 
• Mintys y gath  • Creigafal 
• Pig y crëyr • Ysgallen   
• Pabi  bengron  
• Safn y llew   • Pys pêr    
• Teim • Corswigen  
   

Blodau terfyn yr haf

• Coed mêl   • Penlas yr ŷd   
• Cosmos  • Echinacea  
• Gwyddfid  • Lafant     
• Bysedd y blaidd   • Bywlys 
• Ferfaen  • Mintys y   
• Capan cornicyll  creigiau 

Terfyn haf  

Ar derfyn haf, mae 
nythod y rhan fwyaf o’r 
rhywogaethau’n dechrau 
cynhyrchu gwrywod a 
breninesau newydd. Tan 
y cyfnod hwn, ni fydd y 

frenhines wedi dodwy unrhyw wyau i ddeor 
yn wrywod. Gan mai eu hunig rôl yw paru 
gyda’r breninesau newydd o nythod eraill, 
mae’r gwrywod yn gadael y nyth ac nid 
ydynt yn cael dychwelyd. Maent yn treulio 
eu dyddiau a’u nosweithiau y tu allan, yn 
glynu wrth flodau fel rheol, neu’n ‘crwydro’ ar 
hyd gwrychoedd, yn chwilio am freninesau i 
baru â nhw.    

Mae angen llawer o egni i gynhyrchu 
breninesau a gwrywod newydd a dim ond 
ar ôl tyfu’n fawr, gyda storfa dda o fwyd, 
mae nythod yn gallu gwneud hynny. Os 
na fydd nyth yn cynhyrchu gwrywod neu 
freninesau newydd, mae wedi methu mewn 
gwirionedd. Ar derfyn haf felly, bydd y nyth 
angen cyflenwad da o fwyd o flodau er 
mwyn bwydo’r breninesau a’r gwrywod. 
Felly, ceisiwch wneud yn siŵr bod gennych 
chi armywiaeth dda hyd at yr hydref.

Defnyddiwch yr ap Bee kind i weld pa 
mor garedig i gacwn yw eich gardd chi. 
Dewiswch y blodau sydd gennych chi 
yn eich gardd i gyfrif eich sgôr ac wedyn 
byddwch yn derbyn rhestr benodol o 10 o 
flodau eraill i’w hychwanegu i helpu mwy 
fyth ar y cacwn. 
http:// beekind.bumblebeeconservation.
org/ 

Pa mor garedig i 
gacwn yw eich gardd 
chi?  
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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: Delma Moore, 
Paul Benson, Les Moore.

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

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

Beth allwch chi ei 
wneud i helpu 

Mae gerddi Prydain yn fwy nag 
1 miliwn o erwau a gallant fod yn 
hanfodol i gacwn. Dim ots beth 
yw maint eich gardd chi, gallwch 
gyfrannu at ein hymdrechion i 
warchod sŵn yr haf drwy ddarparu 
llawer o flodau cyfeillgar i gacwn. 
Ystyr hynny yw blodau sydd â 
llawer iawn o baill a neithdar. 

Nid yw llawer o blanhigion addurnol 
sydd i’w gweld yn aml yng ngerddi 
Prydain, fel fioledau a begonias, o 
unrhyw werth i fywyd gwyllt. Mae 
blynyddoedd o feithrin y planhigion 
hyn i gael blodau hardd yn golygu 
nad yw’r blodau lliwgar yma’n 
cynhyrchu llawer o baill a neithdar. 

Mae cannoedd o flodau hardd 
sy’n cynnig hyn, serch hynny, gan 
gynnwys bysedd y cŵn, lafant, 
garlleg, perlysiau a rhosod gwyllt 
a gallwch eu hychwanegu at eich 
casgliad. 

Hefyd gallwch gefnogi ein gwaith 
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 
hadnodd garddio Bee kind, ewch i 
bumblebeeconservation.org 

Dilynwch ni ar:

Taflen ffeithiau addysgol 4

Cynhyrchwyd diolch i gefnogaeth hael 
Sefydliad John Spedan Lewis. 


