Ffeithiau a
Gweithgareddau
i arweinwyr gweithgarwch

Blwyddyn y gacynen
Yn y DU mae gennym ni 25 o rywogaethau o gacwn, tua 250 o rywogaethau o wenyn unigol a dim
ond un rhywogaeth o wenyn mêl! Mae cacwn yn bryfed cymdeithasol (fel gwenyn mêl), yn byw
mewn poblogaeth gydag un frenhines a’i merched sy’n weithwyr. Nid yw cacwn yn gallu gwneud mêl
yn yr un ffordd â gwenyn mêl ac felly nid ydynt yn gallu goroesi gaeaf Prydain fel rheol. Dim ond y
breninesau sy’n gaeafgysgu, gan ddod allan ar eu pen eu hunain yn y gwanwyn i greu nyth newydd
ac mae’r cylch bywyd blynyddol yn dechrau…
Gwanwyn Mae’r frenhines yn rhoi’r

Hydref Mae breninesau sydd wedi

gorau i aeafgysgu. Mae angen bwydo
ar baill a neithdar a dod o hyd i safle
nythu.

paru o’r newydd yn chwilio am le i
aeafgysgu. Bydd yr hen nyth, gan
gynnwys yr holl wrywod, yn marw’n
naturiol.

Blwyddyn y
gacynen
Diwedd yr haf

Mae’r frenhines yn dodwy
wyau sy’n datblygu’n wenyn
gweithio benywaidd. Wedyn
mae’r frenhines yn aros yn
y nyth ac yn dodwy mwy o
wyau.

Mae rhai wyau’n
datblygu’n wrywod
a breninesau
newydd sy’n
gadael y nyth i
fwydo ac, os ydynt
yn lwcus, i baru!

Haf Mae’r gweithwyr yn brysur yn
chwilio am fwyd ar flodau ac yn
gofalu am wyau a larfa yn y nyth.

Helpu cacwn yn y gwanwyn
Oeddech chi’n gwybod?

Llun diolch i: Clare Flynn

Rhaid i freninesau’r cacwn fwydo
cyn gynted ag y maent yn deffro
o fod yn gaeafgysgu. Coed helyg
sy’n darparu rhai o’r ffynonellau
cynharaf o fwyd i gacwn – mae gan y
blodau gwryw a benyw (neu gywion
gwyddau!) neithdar siwgrllyd ac
mae gan y blodau gwryw baill llawn
protein hefyd. Cadwch lygad am y
breninesau ar helyg yn y gwanwyn!

Mae breninesau’r cacwn yn
gaeafgysgu yn y pridd ac yn
gallu goroesi tymheredd mor
isel â – 19˚ C.
Waw!
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Syniadau ymarferol ar gyfer
Tyfu coed helyg
Mae coed helyg yn wych i fywyd gwyllt ac maent wedi cael eu defnyddio gan bobl ers canrifoedd, i greu
pethau o fasgedi i feddyginiaeth a biodanwydd! Mae llawer o wahanol rywogaethau a chroesiadau (hybrid)
hawdd eu tyfu, ar gael gan lawer o dyfwyr arbenigol ar-lein. Gallwch dyfu ar raddfa fach neu fawr, o un
planhigyn unigol i wrych neu goedlan.
• Bydd yn gwreiddio o doriadau (ffyn tua 60cm) a
• Cadwch yn rhydd o chwyn yn ystod
gymerir o goesynnau 1 neu 2 oeds.
y tymor tyfu cyntaf – gellir eu plannu
drwy flanced chwyn i helpu
• Gwthiwch y ffyn ryw hanner ffordd i mewn
gyda hyn.
i’r ddaear (rhaid i’r blagur fod yn pwyntio ar i
fyny!) yn ystod y gaeaf pan maent ynghwsg.
Eisteddwch yn ôl a’u gwylio’n tyfu ac wedyn ewch ati i fod yn brysur –
edrychwch ar ein syniadau isod!
Gofal: Bydd gwreiddiau coed helyg yn chwilio’n ffyrnig am wlybaniaeth –
peidiwch â’u plannu’n agos at bibellau, adeiladau na strwythurau tebyg.

Syniadau ymarfer ar gyfer defnyddio helyg
Priciau tân helyg
• Torrwch yr helyg sydd wedi sefydlu yn ôl yr angen (o’r 2il
flwyddyn ymlaen).
y coesynnau i fod yn 30cm o hyd.
s• aTorrwch
e
f
• Rhowch nhw ar ben ei gilydd mewn sied neu o dan darpolin nes eu

bod yn sych (ychydig fisoedd ar gyfer pren hyd at 4cm mewn diametr).

Defnyddiwch y rhain ar gyfer priciau tân, neu fel pentyrrau cynefin yn
eich dôl neu eich gwrych!
Ffyn cynnal planhigion o helyg
Ewch ati i greu ffyn cynnal ar gyfer planhigion dringo fel ffa,
pys a gwyddfid (gwych ar gyfer cacwn hefyd!).

Bod yn greadigol
Mae helyg wedi cael eu
defnyddio ers amser maith
ar gyfer eu plethu oherwydd
eu bod yn plygu’n hawdd pan
maent yn ffres ac yn wyrdd.
Mae llawer o awgrymiadau
ar-lein a llyfrau am grefftau
gyda helyg ar gael. Rhowch
gynnig ar y canlynol…
• sêr helyg
• gweision y neidr
• pysgod
• torch Nadolig
• calonnau Santes Dwynwen.

• Defnyddiwch 7 neu 8 o ffyn helyg sydd tua 1.5m o uchder. Os nad ydych eisiau iddynt
wreiddio, defnyddiwch ffyn y llynedd wedi’u torri a’u sychu neu trochwch y pen mewn dŵr
berwedig. Defnyddiwch rhyw 20 o frigau helyg gwyrdd hyblyg i blethu â nhw.
• Gwthiwch y ffyn hir i’r tir neu’r potyn mawr sy’n barod. Clymwch â’i gilydd yn y top gyda chortyn.
• Defnyddiwch y brigau i blethu bandiau yn y top, y canol a’r gwaelod i gryfhau’r strwythur.
• Plannwch y planhigion dringo yn y gwaelod a mwynhau!
Ewch i https://www.rhs.org.uk/advice/profile?PID=588 am fwy o
wybodaeth am helyg. Am wybodaeth wych am ddod o hyd i gacwn, ewch i:
bumblebeeconservation.org

Dylid cynnal pob gweithgaredd gan ddilyn gweithdrefnau safonol ar gyfer Iechyd a Diogelwch

s a e ac Asesus Risg. Ni ddylai plant wneud unrhyw rai o’r gweithgareddau hyn heb oruchwyliaeth
f
afe

oedolyn cyfrifol a gall rhai gweithgareddau sy’n defnyddio offer gwaith fod yn anaddas i blant iau.
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