Ffeithiau a
Gweithgareddau
i arweinwyr gweithgarwch

Afalau, gellyg a gwenyn unigol!

Llun diolch i: Clare Flynn

Beth yw gwenyn unigol? Yn y DU mae gennym ni ryw 250 o
rywogaethau o wenyn unigol o gymharu â 25 o rywogaethau o gacwn
a dim ond un rhywogaeth o wenyn mêl! Mae gwenyn unigol yn bob
siâp, maint a lliw gyda ffordd o fyw amrywiol. Yn wahanol i gacwn a
gwenyn mêl, nid yw gwenyn unigol yn byw mewn poblogaeth. Mae’r
benywod yn gweithio ar eu pen eu hunain i greu nyth, yn darparu
paill a neithdar ar eu cyfer ac yn dodwy eu hwyau. Mae llawer o
rywogaethau’n nythu yn y ddaear ac mae eraill yn nythu yn yr awyr
yng nghoesau planhigion neu mewn pren marw.
(uchod ar y dde) Y Saerwenyn coch –
peilliwr rhagorol ar ffrwythau perllan.
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(ar y dde) Blodau gellyg.

Perllannau – rhywbeth i’w ystyried
Arferai perllannau hardd fod yn rhan greiddiol o’n cefn gwlad ar un adeg ond, ar ôl yr ail
ryfel byd, arweiniodd newidiadau i amaethyddiaeth at golli llawer o berllannau – trasiedi i ni
a hefyd i’r bywyd gwyllt sy’n gallu ffynnu mewn cynefin o berllan sydd â chyfoeth o flodau.
Mae gwenyn unigol, fel y Saerwenyn coch, yn cael eu denu’n benodol at flodau ffrwythau
ac maent yn wych am beillio coed ffrwythau! Hyd yn oed mewn gardd fechan, mae’n
hawdd plannu un goeden ond mae cynllunio perllan yn cymryd cryn dipyn o feddwl.

Lleoliad –
 po fwyaf o haul, y gorau.
Gwynt –
 llecyn cysgodol sydd orau.
Amrywiaethau – afalau coginio, bwyta,
seidr, gellyg neu eirin? Traddodiadol neu
fodern? Cnwd cynnar neu hwyr? Maint
terfynol y goeden a’i gwreiddiau?
Plannu a gofal ar ôl hynny –
 rhaid eu
plannu yn y gaeaf pan mae’r coed ynghwsg.
Mae angen ôl-ofal a thocio er mwyn cynnal
coed iach ac i sicrhau eu bod yn cynhyrchu
cymaint â phosib o ffrwythau.

Oeddech chi’n gwybod?
Mae gan bob gwenynen
fenyw yn y DU golyn ond
mae rhai gwenyn unigol yn
wannach a phur anaml maent
yn cael eu defnyddio ar bobl.
Gyda’u sgiliau peillio a’u
hymddygiad rhyfeddol, mae
gwenyn unigol yn wych i’w cael
o’ch cwmpasd!

Am gyngor hanfodol ewch i:
https://ptes.org/campaigns/traditional-orchard-project
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Draenio –
 nid yw coed ffrwythau’n hoffi
pridd gwlyb!!

Syniadau ymarferol ar gyfer ffrwythau cartref
Cynaeafu a storio afalau a gellyg
• Casglwch nhw pan mae’r ffrwythau’n
syrthio gan dynnu a throi’n ysgafn.

• Gellir storio afalau mewn bagiau
wedi’u hawyru mewn oergell am rai
wythnosau.

• Storiwch nhw mewn lle oer a thywyll
wedi’i awyru’n dda, heb unrhyw lygod.
• Defnyddiwch gratiau gyda llif aer da a
gwnewch yn siŵr bod digon o ofod rhwng
y ffrwythau, gan gymryd golwg arnyn
nhw’n rheolaidd.

• Gadewch rai ffrwythau sy’n cael
eu hysgwyd gan y gwynt ar
lawr ar gyfer byd natur!

Gofal: Cadwch lygad am bryfed sy’n gallu brathu neu bigo ac
sy’n hoffi gwledda ar ffrwythau aeddfed ddiwedd yr haf.

Perllan i fywyd gwyllt
Rhowch gynnig ar greu…
• Dôl o flodau gwyllt ar y ddaear o
dan eich coed.

s a• ePentyrrau cynefin a darnau heb
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wair wedi’i dorri i ddenu pryfed a
mamaliaid.

• Gwesty i wenyn sy’n
addas ar gyfer gwenyn
unigol sy’n nythu yn yr
awyr.

• Gardd ffrwythau meddal
(e.e. mafon cochion) o
• Ardaloedd o laswellt wedi’i dorri’n isel
dan y coed talach.
a phridd noeth ar gyfer gwenyn unigol
sy’n nythu ar y ddaear.
Am fwy o wybodaeth ewch i: bumblebeeconservation.org
a chwilio am ‘berllannau’.

Bragu Perai a Seidr

Erbyn hyn mae brwdfrydedd mawr
dros adfywio bragu diodydd lleol
o amrywiaethau traddodiadol fel
Afal Pig Aderyn (afalau) a

Gwehelog Coch (gellyg)! Mae
Cymdeithas Perai a Seidr Cymru’n
addysgu ac yn ysbrydoli i gefnogi
pobl i greu perllannau a darganfod
y grefft o gynhyrchu Seidr a
Pherai.
Os hoffech gael mwy o
wybodaeth, cysylltwch â nhw
yn www.welshcider.co.uk

Dylid cynnal pob gweithgaredd
ddilyn gweithdrefnau safonol ar gyfer Iechyd a Diogelwch
s a gan
e
fwneud
s a e ac Asesu Risg. Ni ddylai plant
unrhyw rai o’r gweithgareddau hyn heb oruchwyliaeth
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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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Mae a
gan
f eseidr dreftadaeth wledig
gyfoethog ym Mhrydain ond
mae colli perllannau a llawer o
rywogaethau o ffrwythau wedi
arwain hefyd at ddirywiad trist
mewn cynhyrchu seidr a pherai.

