Ffeithiau a
Gweithgareddau
i arweinwyr gweithgarwch

Nythod cacwn

Bydd cacwn yn chwilio am safle cysgodol ac, yn ddelfrydol, bydd
yn agos at ffynhonnell dda o baill a neithdar. Mae’r rhywogaethau’n
amrywio o ran eu dewis o leoliad, er hynny. Er enghraifft, mae
Cacwn cynffon lwydfelyn yn hoffi nythu o dan y ddaear, gan
ddefnyddio hen dyllau llygod yn aml, ac mae rhai rhywogaethau,
er enghraifft, Cacynen y gwanwyn, yn nythu ar wyneb y pridd
weithiau, mewn glaswellt twmpathog. Mae Cardwenyn yn defnyddio
eu coesau i gribo neu symud mwsogl a glaswellt i orchuddio eu
nyth tra bo Cacwn y coed yn dewis hen focs adar neu ofod mewn
to, gan gopïo eu tueddiad naturiol i nythu mewn coed. Mae nythod
cacwn yn gasgliad eithaf anhrefnus o gelloedd cwyr sfferaidd yn
fras ac maent yn amrywio o ran maint o rywogaeth i rywogaeth, ond
does dim mwy nag ychydig gannoedd o gacwn byth.
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Ydych chi wedi gweld cacynen fawr, swnllyd yn igam-ogamu uwch
ben y ddaear yn y gwanwyn? Os felly, efallai mai’r frenhines yw hi’n
chwilio am leoliad nythu addas.

Brenhines cacwn y gwanwyn yn
archwilio’r ddaear am safle i nythu.

Oeddech chi’n gwybod?
Dydi cacwn ddim yn heidio.
Weithiau bydd gwrywod Cacynen
y coed yn aros y tu allan i nyth
i’r frenhines ddod allan – gelwir
hyn yn ‘gwmwl cacwn gwryw’
ac mae’n ddiniwed
oherwydd dydi’r cacwn
gwryw ddim yn pigo!

Help yn y cartref i gacwn
I geisio cynyddu nifer y safleoedd nythu naturiol yn eich gardd
neu ar eich tir, gadewch y canlynol ar gyfer cacwn…
• Tomenni compost heb darfu arnynt.
• Corneli neu ymylon o laswellt twmpathog.
• Pentyrrau o sbwriel dail mewn llecyn cysgodol.
• Ymylon gwrychoedd heb eu strimio i annog mamaliaid bach i
greu tyllau.
• Hen focsys nythu gyda rhywfaint o ddeunydd nythu ynddynt –
os nad ydi’r adar am eu defnyddio, efallai y bydd cacwn!
Nythod cacwn

Gofal: Mwynhewch eu gwylio o bellter doeth.
Nid yw cacwn yn ffyrnig oni bai eu bod yn cael eu
pryfocio neu os bydd rhywun yn tarfu ar eu nyth.
Cacynen y coed yn nythu mewn hen
gnu mewn sied yn yr ardd.

Am fwy o wybodaeth am nythod cacwn, ewch i: bumblebeeconservation.org
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Os ydych chi’n ddigon lwcus i ddod o hyd i nyth yn eich
gardd, dim ond am ychydig wythnosau fydd y nyth yn para.

Plannu gwrych bwytadwy!
Mae gwrychoedd yn darparu bwyd a safleoedd nythu i lawer
o fywyd gwyllt, gan gynnwys cacwn! Gall dewis planhigion yn
ofalus ddarparu bwyd i bobl hefyd. Rhowch gynnig ar gyll (cnau
cyll), ysgaw (blodau ac aeron), drain duon (eirin tagu), mieri
Mair (egroes), eirin Sbaen ac afalau surion bach. Mae llawer o
gyflenwyr pecynnau ‘Gwrychoedd Bwytadwy’ ar gael ar-lein.
I dyfu:
1. Plannwch rhwng mis Hydref a mis Mawrth pan
mae’r coed ynghwsg.

4. Plannwch blanhigion gwraidd noeth oddeutu
30cm oddi wrth ei gilydd.

2. Paratowch y ddaear ymlaen llaw drwy balu a
chwynnu.

Mwynhewch eich cynhaeaf ymhen blwyddyn
neu ddwy!

3. Efallai eich bod eisiau plannu drwy flanced chwyn.
Gofal: Gwnewch yn siŵr bod plant yn deall bod rhai aeron yn wenwynig!
Mae angen gofal wrth gynaeafu gwrych!
Gwneud cordial ysgaw

Jeli’r Gwrychoedd

Bydd blodau’r ysgaw i’w gweld ym misoedd Mai a Mehefin.
Bydd arnoch angen: tua 20 o bennau Ysgaw, 2kg o siwgr,
2 lemon ac 85g o bowdwr asid sitrig (gan fferyllydd).

Gellir cynaeafu ffrwythau a’u rhewi
nes eich bod yn barod i’w defnyddio.

1. Ysgwydwch bennau’r blodau y tu allan i gael gwared ar

s abryfed
f e ac ati! Torrwch y lemon yn sleisys.

2. Berwch 2.5L o ddŵr mewn sosban fawr gyda siwgr nes
eu bod wedi toddi. Pan maent yn oer, ychwanegwch
bennau’r blodau, lemon ac asid sitrig. Rhowch lian sychu
llestri dros y gymysgedd a’i gadael am ryw 24 awr.
3. Hidlwch y gymysgedd drwy ridyll mawr gyda llian sychu
llestri neu fwslin i
sosban arall. Taflwch
bopeth ond yr hylif.

5. Bydd yn cadw am o leiaf 6 wythnos heb ei agor.
Cymysgwch gyda dŵr a’i fwynhau!

1. Mewn sosban fawr mudferwch yr
holl ffrwythau gydag ychydig bach o
ddŵr nes eu bod yn sudd i gyd bron.
2. Hidlwch y gymysgedd drwy fwslin
dros nos.
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4. Berwch yr hylif
am rai munudau.
Gadewch iddo oeri
a’i roi drwy dwmffat i
mewn i boteli wedi’u
steryllu.

Bydd arnoch angen: unrhyw
gyfuniad o ffrwythau ac egroes
(gwnewch yn siŵr eu bod yn aeron
‘diogel’ i’w bwyta!), 2–3 o afalau
wedi’u torri, siwgr cadw.

3. Ewch ati i fesur y sudd ac wedyn
ychwanegu 1kg o siwgr at bob litr
o sudd.
4. Berwch nes ei fod yn setio. (Fel
rheol, rhyw 15 munud – profwch
ddiferyn ar soser oer i weld a yw’n
setio).
5. Rhowch y gymysgedd mewn
jariau wedi’u steryllu.
Mwynhewch y jeli ar dost!

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

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

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

Cynhyrchwyd diolch i
gefnogaeth hael gan:

