Ffeithiau a
Gweithgareddau
i arweinwyr gweithgarwch

Tynnu tafod … casglu neithdar!

Llun diolch i: Clare Flynn

Mae gan rai planhigion, fel dant y llew, bennau blodau agored,
bas ac mae llawer o wahanol bryfed yn gallu cyrraedd y paill a’r
neithdar i fwydo. Mae gan flodau eraill, fel lafant, flodau tiwbaidd
ac mae’r neithdar wedi’i storio’n ddwfn ynddynt. Po ddyfnaf ydi’r
neithdar, yr hiraf sydd raid i’ch tafod fod i’w gyrraedd! Mae gan
gacwn dafodau hirach na’r rhan fwyaf o bryfed eraill ar Ynysoedd
Prydain ac felly maent yn gallu ymweld â blodau dyfnach. Mae
hyd y tafod yn amrywio o rywogaeth i rywogaeth o gacwn, gyda
Chacynen yr Ardd â’r tafod hiraf, hyd at 1.9cm. Mae’n gallu
cyrraedd neithdar yn y blodau dyfnaf, fel gwyddfid, ac mae
ganddi wyneb hir i roi lle i’r tafod hir!

Cacynen yr Ardd yn dod at flodyn,
gyda’i thafod hir wedi agor yn barod.

Tyfu perlysiau ar gyfer cacwn tafod hir
Mae gan lawer o berlysiau gardd cyfarwydd flodau
tiwbaidd dwfn sy’n atyniadol iawn i gacwn. Maent
ar gael yn eang fel hadau neu blanhigion mewn
canolfannau garddio ac yn gymharol hawdd eu tyfu.
Yn gyffredinol, mae perlysiau’n ffafrio pridd sychach
sy’n draenio’n hwylus ac maent yn addas iawn i botiau
plannu, gwelyau blodau neu forderi, yn enwedig mewn
llecynnau heulog.

• Cennin syfi Mai – Meh

• Saets Meh – Awst

• Oregano Gorff – Medi

• Lafant Meh – Awst

• Mintys (sawl math) Gorff – Hyd

• Marjoram Gorff – Medi

• Teim Meh – Gorff

• Mintys y Gath Gorff – Medi

(isod) Cacynen cynffon
llwydfelyn yn dwyn neithdar
o flodau llysiau’r cwlwm.
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Oeddech chi’n gwybod?
Ni all rhywogaethau o gacwn
sydd â thafod cymharol fyr
gyrraedd y neithdar mewn
blodau dyfn iawn. Yn hytrach,
maent i’w gweld yn aml yn
brathu twll yng ngwaelod
y blodyn, yn rhoi eu tafod i
mewn ac yn ‘dwyn’ y neithdar
heb beillio’r blodyn. Mae
hyn yn cael ei alw’n ddwyn
neithdarg!
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Ceisiwch ddarparu blodau ar gyfer cacwn drwy gydol y tymor!Dyma rai perlysiau bythol hawdd
eu tyfu a’u hamseroedd blodeuo:

Syniadau ymarferol ar gyfer Perlysiau
Pecynnau Lafant
Mae’r rhain yn gwneud anrheg hyfryd! Defnyddiwch nhw i greu
arogl da ar ddillad, yn y car ac ati.

• Sychwch nhw ar sil ffenest
heulog neu allan yn yr
haul – peidiwch â gadael
iddyn nhw wlychu – am ryw
wythnos.

Dylent ddod i ffwrdd yn syth
os ydynt wedi sychu’n llawn.
• Torrwch 2 ddarn o ddefnydd
nad yw’n rhafio, sgwâr tua
15cm, a’i bwytho gyda’i gilydd
yn ddiogel ar 3 ochr. Trowch y
tu mewn allan a’i lenwi gyda’r
blodau lafant sych.
• Caewch y top yn ddiogel
gyda rhuban neu linyn.

• Ewch ati i gynaeafu’r blodau
drwy redeg eich bysedd ar
hyd y goes uwch ben powlen.
Tyfu a rhoi perlysiau
Mae posib tyfu perlysiau mewn gofod bach iawn ac
maent yn anrhegion delfrydol. Mae posib eu tyfu o
hadau ar sil ffenest heulog neu eu tyfu o doriadau.
Ceisiwch ailgylchu i greu potiau plannu llawn
dychymyg. Golchwch unrhyw gynwysyddion a
rhoi tyllau ynddynt ar gyfer draenio. Beth am
ddefnyddio hen…
• ptiau paent.
• welingtyns neu esgidiau trwm.
• tuniau arlwyo (gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw
ddarnau miniog!).
• teiars neu diwbiau bwydo anifeiliaid fel
potiau mwy?
Am fwy o wybodaeth am dyfu perlysiau
ewch i: https://www.rhs.org.uk/Advice/
profile?PID=639
Am lawer o wybodaeth am ganfod cacwn,
ewch i: bumblebeeconservation.org

sa e
f

Saws mintys
Grêt i fynd gyda chig oen, tatws neu bys!
Bydd arnoch angen: un cwpan o ddail mintys
wedi’u malu’n fân, hanner cwpan o finegr, 2
lwy fwrdd o ddŵr, 2 lwy fwrdd o siwgr.
1. Codwch y dŵr a’r finegr i ferwi,
ychwanegwch y mintys a’r siwgr a
mudferwch y cyfan am 5 munud.
2. Rhowch y cyfan mewn poteli
bach neu jariau wedi’u steryllu
a’u labelu.Ysgwydwch y
potyn cyn ei ddefnyddio.
3. Cadwch yn yr oergell am hyd
at fis.

Beth am roi cynnig ar…
• Sbrigyn ffres o rosmari • Perlysiau ffres ar bizza
neu saets mewn
cartref – yn yr Eidal
potel o olew olewydd.
maen nhw’n defnyddio
Bydd y blas yn mynd
oregano yn aml iawn.
trwyddo i gyd!

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:
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• Torrwch goes y lafant fel
mae’n dod i flodau – cofiwch
adael rhywfaint ar gyfer
cacwn! Torrwch y goes sy’n
blodeuo ychydig uwch ben
rhan goediog y planhigyn.

