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Oeddech chi’n gwybod? 
Mae cacwn yn cario paill 
mewn ‘basgedi paill’ – 
ardaloedd arbennig ar eu 
coesau ôl sy’n sgleiniog a 
llyfn ond wedi’u hamgylchynu 
gan flew pigog. 
Mae cacwn yn cribo’r paill o’u cyrff, 
yn ychwanegu neithdar gludiog, 
wedyn yn ei atodi mewn lwmp i’r 
fasged paill. 

Edrychwch ar gacwn yn yr haf – ydi 
eu basgedi paill yn llawn?

(isod) Cacynen gyda basged 
paill lawn iawn.

(ar y dde) Mae ffa dringo’n 
hawdd eu tyfu ac yn 
cynhyrchu cnwd da.

Peillio
Rydyn ni i gyd yn gyfarwydd â phaill powdrog, ond beth yw ei bwrpas? 
Mae gronynnau paill yn cario genynnau gwrywaidd planhigion sy’n 
blodeuo ac mae’n rhaid iddynt gyrraedd rhannau benywaidd blodyn 
arall o’r un rhywogaeth er mwyn i’r planhigion atgynhyrchu. Mae llawer 
o bryfed yn helpu i beillio planhigion wrth iddynt drosglwyddo paill heb 
feddwl o un blodyn i un arall wrth chwilio am fwyd. Wedyn mae planhigion 
yn cynhyrchu hadau, wedi’u hamgylchynu gan ffrwythau llawn sudd yn aml. 
Mae pobl yn ddibynnol iawn ar beillio gan bryfed er mwyn tyfu bwyd. 

Mae cacwn yn eithriadol bwysig gan eu bod yn gallu ‘gweithio’ mewn tymheredd 
oerach a dyma’r unig bryfed i beillio dan suo, gan ddirgrynu eu cyhyrau hedfan i ryddhau’r paill. Mae 
hyn yn hanfodol i rai o’n cnydau pwysicaf ni, gan gynnwys tomatos, aeron gleision a ffrwythau kiwi!

Dipyn bach o help gan ein ffrindiau (y cacwn)…
Mae posib tyfu ffrwythau a llysiau mewn gofod o unrhyw faint ac maent 
yn ffordd wych o annog cacwn a phryfed buddiol eraill i ddod i mewn 
i’ch gardd.  

Rhowch gynnig ar dyfu’r canlynol:

• Ffa dringo ar ffyn helyg.

• Ffyn mafon cochion mewn cornel 
heulog.

• Mefus mewn basgedi crog.

• Tomatos, ciwcymbyrs a 
chorbwmpenni mewn tŷ gwydr neu 
eu dechrau ar sil ffenest ac wedyn 
eu plannu allan ddechrau’r haf.

• Pys ar fframiau dringo helyg.

• Coed ffrwythau. Edrychwch ar 
y daflen weithgarwch ‘Coed 
ffrwythau a chacwn’ am fwy o 
wybodaeth am berllannau a choed 
ffrwythau.
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Siytni goleuadau traffig
Dyma ffordd wych o ddefnyddio 
tomatos coch, oren a gwyrdd! Bydd 
arnoch angen: 2kg o domatos 
(coch neu dal yn wyrdd), 500g yr 
un o nionod, resins, afalau a siwgr 
brown, 1 llwy fwrdd o halen, 1 litr o 
finegr piclo sbeislyd a blawd corn 
(dewisol). 

1. Torrwch y tomatos a’r nionod 
yn fân. Cymysgwch nhw gyda’r 
halen a’u gadael dros nos.

2. Piliwch a thynnwch ganol yr 
afal ac wedyn ei dorri’n fân. 
Ychwanegwch yr afal at y siwgr 
a’r finegr mewn sosban fawr 

gyda resins. Mudferwch y cyfan 
am ryw 10 munud.

3. Draeniwch yr hylif oddi ar 
y tomatos a’r nionod ac 
ychwanegwch y rhain at y 
sosban hefyd.

4. Mudferwch am o leiaf awr, nes 
bod y gymysgedd yn drwchus, 
gan ei throi bob hyn a hyn a 
thynnu unrhyw groen rhydd oddi 
ar y tomatos. Os nad yw’r siytni’n 
twchu, gellir ychwanegu 2 i 3 llwy 
bwdin o flawd corn yn ôl yr angen. 

5. Rhowch y gymysgedd mewn 
jariau wedi’u steryllu a’u labelu.

Jam aeron meddal
Bydd arnoch angen: unrhyw gyfuniad 
o aeron, gan gynnwys mefus, mafon 
cochion neu fwyar duon, siwgr cadw 
(tua 400g am bob 500g o ffrwythau) ac 
1 lemon. 

Mae posib rhewi ffrwythau ffres nes 
eich bod yn barod.

1. Rhowch y ffrwythau i sefyll yn y 
siwgr am ychydig oriau.

2. Berwch mewn sosban fawr 
gyda sudd lemon am 10 i 15 
munud nes ei fod yn setio. 
(Rhowch lwyaid o’r jam ar soser 
oer i weld a yw’n ‘crychu’).

3. Rhowch y jam mewn jariau 
wedi’u steryllu a’u labelu.

Cawl corbwmpen maethlon
Bydd arnoch angen: 3 neu 4 
corbwmpen (gyda’r croen), 2 
nionyn, 2 glof o arlleg, 1 chilli bach 
(dewisol), 1 daten, 1/2 cwpan o 
ffacbys coch, 750ml o stoc llysiau, 
1 llwy fwrdd o olew olewydd.

1. Torrwch y nionod, y garlleg, y 
chilli a’r tatws a’u ffrïo’n ysgafn 
mewn olew am 5 i 10 munud.

2. Ychwanegwch 500ml o’r stoc 
a’r ffacbys, eu berwi, ac wedyn 

mudferwi’n ysgafn am 10 
munud.

3. Ychwanegwch y corbwmpenni a 
digon o stoc i’w gorchuddio. Mud
ferwch am 15 munud arall nes bod 
yr holl lysiau a’r ffacbys yn feddal. 

4. Cyfunwch i greu cawl llyfn. Ych
wanegwch stoc neu ddŵr os 
yw’n rhy drwchus a halen a  
phupur i greu blas  
yn ôl yr angen.

Beth am roi cynnig ar…
• Smwddis ffrwythau ffres. 

• Tomatos ffres i fynd ar 
ben eich pizza. 

• Torri a rhewi ffa dringo fel 
bod gennych chi lysiau 
blasus wedi’u peillio gan 
gacwn ar gyfer eich cinio 
Nadolig! 

• Bwyta pys yn syth o’u 
codau!

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 cynaeafu
Mae gardd lysiau’n darparu ffynhonnell gyfoethog o fwyd i gacwn ac i chi!

Cynhyrchwyd diolch i  
gefnogaeth hael gan:
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