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Oeddech chi’n gwybod?  
Gall cacynen cynffon 
llwydfelyn hedfan mwy na 
chilometr o’i nyth i ddod o hyd 
i fwyd. 
Mae deall pa mor bell mae gwahanol 
rywogaethau’n gallu hedfan, a 
chynyddu faint o flodau sydd yn 
ein cefn gwlad yn unol â hynny, yn 
allweddol i gadwraeth 
cacwn.

Anawsterau i gacwn
Yn y gorffennol, arferai’r haf ym Mhrydain fod yn llawn dolydd 
gwair a meillion yn doreithiog o flodau, yn darparu digon o fwyd 
i’n gwenyn brodorol. Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, daeth y galw am fwyd 
rhad â diwedd ar ffermio traddodiadol wrth i gemegau gael eu 
rhoi ar gaeau, gan gael gwared ar flodau gwyllt a gadael dim ond 
glaswelltau’n tyfu’n gyflym. Dirywiodd cynhyrchiad gwair wrth i 
ffermwyr droi at silwair ar gyfer porthiant dros y gaeaf a thorrwyd 
caeau’n llawer cynharach yn y tymor. Ers yr Ail Ryfel Byd, rydym 
wedi colli 97% o’n glaswelltiroedd llawn blodau ac mae eu 
heffaith ar fywyd gwyllt, gan gynnwys llawer o’n cacwn Prydeinig 
brodorol, wedi bod yn ddinistriol.

O gornel lawnt i gae ar fferm, gallwn greu dôl sy’n darparu bwyd i gacwn a llawer o fywyd gwyllt 
arall hefyd! Dyma gyngor sylfaenol:

• Dim ychwanegu gwrtaith na chemegau 
artiffisial. 

• Gadael i’r glaswellt dyfu dros yr haf (hyd yn 
oed os nad oes blodau ynddo i ddechrau, 
byddwch yn siŵr o weld mwy na’r disgwyl!) 

• Torri ar ddiwedd yr haf neu ddechrau’r hydref 
a chael gwared ar yr holl wair a dorrir (mae 
hyn yn lleihau ffrwythlondeb y pridd, gan 
annog blodau gwyllt i dyfu yng nghanol y 
glaswellt). Mae pori gan dda byw dros y 
gaeaf o help hefyd (os oes gennych chi rai!) 

• Gall hadu yn y gwanwyn neu’r hydref gyda 
chymysgedd frodorol o hadau gwyllt roi hwb 

i’r broses (paratoi’r tir drwy dorri a chribinio 
i ddechrau). Ymhlith y rhywogaethau 
nodweddiadol 
mae pys y ceirw, 
meillion coch, y 
bengaled, ytbys 
a chribell felen. 
Dyma fwyd gwych i 
gyd i wenyn.

• Efallai y bydd 
angen rheoli 
planhigion fel tafol 
a danadl.

Helpu gwenyn dros yr haf: 
Creu dôl o flodau 
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Cynnal arolwg ar gacwn 
Arolygwch eich dôl i weld pa gacwn sy’n ymweld! Unwaith y mis, yn y 
gwanwyn a’r haf, arolygwch eich dôl am gyfnod penodol o amser a gyda’r 
un nifer o bobl. Er enghraifft, 10 o bobl yn arolygu am 30 munud. Cyfrwch 
nifer y cacwn welsoch chi.

• Oes mis prysurach na’r lleill? Ydi hwn yr un fath bob blwyddyn wrth 
i’ch dôl sefydlu’n well? 

• Fedrwch chi gofnodi’r blodau mae’r cacwn yn ymweld â hwy? Oes 
ganddynt ffefryn tybed?

• Oes gennych chi gynefin arall y gallech ei arolygu, er enghraifft, gardd 
lysiau? Ceisiwch arolygu ardaloedd o faint tebyg ar yr un diwrnod a 
chymharu eich canlyniadau. Pa gynefin mae cacwn yn ei ffafrio?

Meddyliwch am rai cwestiynau yr hoffech ymchwilio iddynt – sut 
byddech yn gwneud hynny?

Creu mwy o gynefinoedd!
• Cribiniwch y gwair sydd 

wedi’i dorri’n ‘sypiau 
gwair’ yn gysgod i 
nadroedd, llyffantod a 
mamaliaid bach. Hefyd 
mae posib defnyddio’r 
gwair wedi’i dorri 
fel tomwellt ar gyfer 
planhigion. 

• Mae pentyrrau o goed 
(e.e. boncyffion helyg) ar 
ymylon caeau’n gartref 
i fywyd gwyllt hefyd a 
gallant fod yn safleoedd 
nythu i wenyn – da ar 
gyfer peillio! 

• Bydd gadael cornel 
wahanol, neu ymyl cae, 
heb ei thorri bob blwyddyn 
yn darparu cysgod 
dros y gaeaf i bryfed a 
mamaliaid a gall ddenu 
cacwn i nythu 
neu aeafgysgu!

Bydd rhaid i chi wybod y gwahaniaeth rhwng cacwn a gwenyn mêl a phryfed hofran – am 
wybodaeth wych am adnabod cacwn, ewch i: bumblebeeconservation.org

s a fe
Dylid cynnal pob gweithgaredd gan ddilyn gweithdrefnau safonol ar gyfer Iechyd a Diogelwch 
ac Asesu Risg. Ni ddylai plant wneud unrhyw rai o’r gweithgareddau hyn heb oruchwyliaeth 
oedolyn cyfrifol a gall rhai gweithgareddau sy’n defnyddio offer gwaith fod yn anaddas i blant iau.

Syniadau ymarferol ar gyfer dolydd
Gwneud eich gwair eich hun
Bwyd neu wely dros y gaeaf i anifeiliaid neu anifeiliaid anwes! 

• Gwnewch yn siŵr eich bod yn 
adnabod y rhywogaethau yn  
eich dôl i osgoi planhigion 
niweidiol. 

• Torrwch tua diwedd yr haf pan 
mae’r rhan fwyaf o flodau wedi 
bwrw had. 

• Cribiniwch mewn rhesi a throi’r 
gwair ar rai dyddiau cynnes i 
wneud yn siŵr ei fod yn gwbl sych. 

• Os nad ydych yn gallu belio’r 
gwair, rhowch ef mewn bagiau 
bwydo papur a’i storio dan 
orchudd.

Gwenyn mêl
Du ac oren sgleiniog

Gwenyn unigol
Llai a llai blewog

Pryfed hofran
Llygaid mawr ac 

antenau byr 

Cacwn
Mawr a blewog
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Cynhyrchwyd diolch i  
gefnogaeth hael gan:


