
Buchod coch cwta  
a’u gelynion naturiol 
Gall buwch goch gota fenywaidd ddodwy 
hyd at 1,500 o wyau yn ystod ei bywyd. 
Mae hyn yn dipyn o gamp i fwystfil mor 
fach. Bydd llawer o wyau’n goroesi ac yn 
datblygu’n fuchod coch cwta llawn dwf. 
Fodd bynnag, bydd nifer fach na fydd yn 
goroesi’r cyfnod chwilerol yng nghylch  
oes y fuwch goch gota. 

Mae buchod coch cwta’n mynd drwy dri 
cham gwahanol yn eu cylch oes cyn tyfu’n 
fuchod coch cota llawn dwf.  

1. Wy 
2. Larfa 
3. Chwiler

Rydym am edrych yn agos ar gam 3 – cam 
chwilerol eu cylch oes. Gallwch gael rhagor o 
wybodaeth am gamau eraill eu cylch oes yn 
y nodiadau i athrawon ar gyfer y tymor hwn.  

Cyflwyniad i’r arolwg parasitiaid 
buchod coch cwta 
Mae’r cyfnod chwilerol yn dechrau wrth i  
larfa’r fuwch goch gota lynu at ddeilen, coesyn 
neu arwyneb tebyg. Mae’r larfa’n crymu, 
ac yn gollwng ei groen ac yn troi’n chwiler. 
Mae’r cyfnod hwn yn para rhwng chwech a 
deg diwrnod, pan fo trawsffurfiad anhygoel 
yn digwydd, gan orffen gyda buwch goch 
gota lawndwf. Ond, os bydd un o’u gelynion 
naturiol, y parasit, wedi dodwy ei wyau yn y 
chwiler hwnnw, bydd parasit yn ymddangos. 

Dyma arolwg i’w gynnal gan ddisgyblion er 
mwyn dysgu mwy am elynion naturiol buchod 
coch cwta yn ystod cam chwilerol eu cylch oes. 

Amseru
Gellir dod o hyd i chwilerod buchod coch cwta 
rhwng diwedd mis Mai a mis Hydref gyda’r 
cyfnod brig rhwng mis Mehefin a mis Awst. 
Caiff canlyniadau cenedlaethol ein rhan yn yr 
arolwg hwn eu cyhoeddi ar wefan yr arolwg 
buchod coch cwta, gyda’r cylch cyntaf o 
ganlyniadau ym mis Gorffennaf a’r canlyniadau 
terfynol ym mis Tachwedd eleni.  
www.ladybird-survey.org
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Pa offer fyddwn ni eu hangen?
Nid oes angen llawer o offer arbenigol 
arnoch ar gyfer yr arolwg hwn. 

–  Os ydych am i bob plentyn gymryd rhan ar 
wahân, bydd angen i bob un gael potiau 
casglu i’w defnyddio yn yr awyr agored e.e. 
dysglau petri neu dybiau plastig bach glân 
â chaeadau i gasglu’r chwilerod. Gallech 
ddefnyddio potiau iogwrt gwag neu dybiau 
margarîn â chaeadau os nad oes gennych 
ddysglau petri.

–  Bydd angen sisyrnau ar y plant i dorri’r 
ddeilen neu goesyn o amgylch y chwiler. 

–  Rydym yn argymell bod disgyblion yn 
gwisgo llewys hir a throwsusau wrth chwilio 
mewn cynefinoedd gwahanol. Hefyd, 
dylent wisgo esgidiau nad ydynt yn dangos 
bysedd y traed.

–  Byddai chwyddwydr llaw hyd at 10x yn 
ddefnyddiol i gadw llygad ar bethau gan 
fod rhai o’r chwilerod yn fach iawn. 

–  Os oes gan eich ysgol gamera digidol, 
byddai tynnu lluniau yn ystod camau 
gwahanol yr arbrawf yn helpu i gadw 
cofnod gweledol. (Lawrlwythwch y daflen 
weithgaredd cael lluniau da o greaduriaid 
bach er mwyn cael awgrymiadau ar dynnu 
lluniau o greaduriaid bach.)

Yr arolwg parasitiaid buchod  
coch cwta 

Cam 1
–  Chwiliwch am chwilerod buchod coch cwta 

ar dir eich ysgol neu mewn parc gerllaw.  
Y lle gorau i ddod o hyd iddynt yw ar ddail 
coed dail llydan (maent wrth eu bodd 
â choed pisgwydd a sycamorwydd yn 
arbennig), conwydd, planhigion llysieuol 
a llystyfiant isel. Maent hefyd yn hoff iawn 
o ddanadl poethion, ond nid ydym yn 
argymell bod plant ysgol yn chwilio ymysg 

danadl poethion, am resymau amlwg.  
Bydd angen cynhwysydd glân arnoch 
e.e. dysgl petri neu botyn plastig bach â 
chaead, i gasglu’r chwilerod. Dim ond un 
chwiler ddylai gael ei roi ym mhob potyn. 

–  Sut maent yn edrych? 
Mae chwilerod yn amrywio o ran maint a 
gallant fod rhwng 5 a 10mm o hyd a rhwng 
4 a 8mm o led. Maent yn amrywio o ran lliw, 
ac mae gan rai smotiau neu batrymau. Dyma 
luniau o’r pedwar chwiler buwch goch gota 
mwyaf cyffredin i’ch helpu i’w hadnabod: 

Chwiler buwch goch  
gota frith 
Harmonia axyridis

Chwiler buwch goch  
gota 2-smotyn 
Adalia 2-punctata

Chwiler buwch goch  
gota 7-smotyn
Coccinella 7-punctata

Chwiler buwch goch  
gota 10-smotyn
Adalia 10-punctata

–    Awgrymiadau adnabod defnyddiol 
Mae holl chwilerod buchod coch cwta’n 
felyn i ddechrau, fel y chwiler melyn yn y 
llun uchaf ar y chwith. 

Gwyliwch am ddarnau pigog o groen ar 
waelod chwiler brith. Gallai eich helpu i 
adnabod y rhywogaeth hon yn haws.
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Gall fod yn anodd gweld y gwahaniaeth 
rhwng rhai chwilerod felly peidiwch â phoeni 
os nad ydych yn gwybod pa rywogaeth 
ydyw. Gallwch ddisgwyl i weld a oes buwch 
goch gota lawndwf yn ymddangos ac yna 
byddwch yn gallu ei hadnabod. 

Cam 2
–  Ar ôl i chi ganfod chwiler, tynnwch y 

ddeilen neu’r coesyn y mae arno’n ofalus. 
Rhowch y chwiler yn eich cynhwysydd gan 
sicrhau ei fod ar ei fyny. Nid oes angen 
cyffwrdd â’r chwiler. Os ydych yn cyffwrdd 
â’r chwiler yn ddamweiniol, mae’n bosibl 
y bydd yn crynu’n gyflym, ond peidiwch â 
phoeni, mae hon yn dechneg amddiffyn 
i geisio dychryn unrhyw beth a allai ei 
niweidio. Ewch â’r chwiler yn ôl i’r ystafell 
ddosbarth. 

Cam 3
–  Yn ofalus, torrwch ddarn bach, tua maint 

darn deg ceiniog, o’r ddeilen neu goesyn 
o amgylch y chwiler ac yna ei osod yn ôl yn 
y cynhwysydd, gyda’r chwiler yn wynebu 
i fyny. Wrth dorri, daliwch y ddeilen neu 
goesyn ac nid y chwiler. Peidiwch â rhoi 
unrhyw beth arall yn y cynhwysydd. 

Cam 4
–  Rhowch y caead ar y cynhwysydd a’i osod 

mewn ystafell nad yw’n cael golau’r haul 
yn uniongyrchol, ond nad yw’n dywyll. 
Sicrhewch nad yw’n rhy boeth nac yn rhy 
oer. Nid oes angen i chi roi tyllau aer yn y 
caead, gan y byddwch yn gadael digon o 
aer i mewn wrth godi’r caead i gael golwg 
ar y chwiler bob dydd. 

Cam 5
–  Mae taflen gofnodi y gallwch ei hargraffu 

ar gael ar dair tudalen olaf y ddogfen hon. 
Gall y plant ei defnyddio i gofnodi’r hyn 
sy’n digwydd i’r chwilerod. Dylent lenwi un 
ffurflen ar gyfer pob chwiler.  Hefyd gallant 
ddefnyddio’r wybodaeth hon i gyfrannu  
at ymchwil wyddonol drwy roi manylion  
eu harbrofion ar-lein. Byddwn yn rhoi rhagor 
o wybodaeth i chi am hyn yn hwyrach. 

–  Gall pob disgybl fonitro ei chwiler ei hun 
bob dydd a chofnodi unrhyw newidiadau 
yn y lliw neu’r siâp wrth iddo ddatblygu. 
Gellir tynnu llun yn ystod pob cam i helpu 
gyda hyn. Gall disgyblion hefyd gofnodi 
sawl diwrnod y mae’n ei gymryd i’r fuwch 
goch gota, neu barasit y fuwch goch gota, 
ymddangos.  Bydd y chwiler yn cymryd tua 
wythnos i ddatblygu os oes buwch goch 
gota y tu mewn, yn dibynnu ar faint yr 
oedd wedi datblygu pan y’i casglwyd. Gall 
parasitiaid gymryd mwy o amser i ddatblygu 
yn chwiler y fuwch goch gota. Codwch y 
caead yn ofalus i weld beth, os unrhyw beth, 
sydd wedi digwydd bob dydd. Monitrwch 
eich chwiler am bythefnos. 



4. Tymor 7 Buchod coch cwta a’u gelynion naturiol BBC Llefydd i Natur Ysgolion

Cam 6
–  Edrychwch ar yr hyn sy’n ymddangos o’r 

chwiler. Naill ai byddwch yn gweld buwch 
goch gota, y gallwch ei hadnabod drwy 
ddefnyddio’r canllaw adnabod buchod 
coch cwta a ddarperir i chi gan BBC Llefydd 
i Natur Ysgolion, neu byddwch yn gweld 
un o barasitiaid y buchod coch cwta’n 
ymddangos yn hytrach na buwch goch gota. 
Os bydd hyn yn digwydd, mae’n golygu 
bod y parasit wedi tyfu y tu mewn i’r chwiler 
ac wedi cymryd lle’r fuwch goch gota - ni 
fydd buwch goch gota’n deor. Mae hefyd yn 
bosibl na fydd unrhyw beth yn ymddangos. 

–  Parasitiaid a allai ymddangos yn hytrach 
na buwch goch gota: 

Os hoffech ddysgu mwy am elynion naturiol 
buchod coch cwta, ewch i:  
http://www.ladybird-survey.org/enemies.aspx

Cleren phorid 
Phalacrotophora
fasciata

–  Parasit cyffredin mewn chwilerod buchod coch cwta 
–  Mae wyau’n cael eu dodwy yn chwiler y fuwch goch 

gota gan gleren lawndwf 
–  Bydd rhwng 5 a 10 cynrhonyn melyn bach (tua 4mm 

o hyd), sef larfa’r gleren, yn ymddangos o chwiler 
y fuwch goch gota.  Byddant yn troi yn chwilerod 
caled brown o fewn 24 awr o ddeor o chwilerod y 
fuwch goch gota 

–  Dylai un cleren lawndwf ymddangos o bob chwiler 
cleren tua wythnos yn ddiweddarach 

–  Bydd y clêr bach llawn dwf (1mm o hyd) yn byw am 
lai nag wythnos yn y gwyllt

Gwenynen feirch 
Chalcid 
Tetrastichus 
coccinellae

–  Parasit cyffredin mewn larfae a chwilerod buchod 
coch cwta 

–  Mae wyau’n cael eu dodwy yn y larfa neu’r chwiler 
gan y wenynen feirch

–  Mae larfae’r wenynen feirch yn datblygu y tu mewn i’r 
chwiler ac yn ymddangos fel gwenyn llawn dwf drwy 
dwll sengl, sydd fel arfer ar dop y chwiler 

–  Bydd hyd at 40 o wenyn meirch llawn dwf (2mm o 
hyd) yn ymddangos o un chwiler 

–  Yn y gwyllt, mae gwenyn meirch chalcid yn byw am 
lai nag wythnos

–  Nid oes gan wenyn meirch chalcid bigiad

Gwenynen  
feirch braconid
Dinocampus
coccinellae

–  Parasit larfae a chwilerod buchod coch cwta 
anghyffredin iawn, ond mae’n bosibl y gwelwch  
un yn ymddangos os ydych yn lwcus!

–  Byddai un larfa gwenynen feirch unigol yn 
ymddangos o’r chwiler 

–  Mae’r larfa’n edrych fel cynrhonyn mawr, melyn tua 
10mm o hyd 

–  Mae larfa’r wenynen feirch yn gweu cocŵn ar ôl 
ymddangos o’r chwiler

–  Mae gwenynen feirch lawn dwf yn ymddangos 
oddeutu wythnos yn ddiweddarach a gall fyw am hyd 
at bythefnos yn y gwyllt 

–  Mae gwenyn meirch braconid llawn dwf tua 
10mm o hyd

–  Nid oes gan wenyn meirch braconid bigiad
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Cam 7
–  Nodwch yr hyn sy’n ymddangos o’r chwiler 

ac os medrwch, tynnwch luniau o’r hyn sy’n 
digwydd.

–  Os bydd buwch goch gota’n ymddangos, 
gall gymryd hyd at 12 awr i’r lliw 
ddatblygu’n llawn ar ei chloradenydd,  
ac yna gallwch ei hadnabod. 

–  Os bydd gwenyn meirch chalcid yn 
ymddangos, byddwch yn medru eu 
hadnabod yn hawdd gan eu bod yn gadael 
y chwiler fel gwenyn meirch llawn dwf. 

–  Os bydd larfa gwenynen feirch braconid yn 
ymddangos, byddwch yn ei weld yn gweu 
cocŵn, a bydd un llawn dwf yn ymddangos 
tua wythnos yn ddiweddarach. 

–  Os bydd larfae clêr phorid yn ymddangos, 
byddant yn troi yn chwilerod bach brown o 
fewn 24 awr ac yn ymddangos fel rhai llawn 
dwf tua wythnos yn ddiweddarach. 

–  Mae’r rhain yn drawsffurfiadau diddorol 
iawn i’w gwylio. Am ragor o fanylion, 
gweler y wybodaeth yn y ddogfen hon am 
bob un o’r rhywogaethau hyn.

Cam 8
–  Rhyddhewch unrhyw fuchod coch cwta, 

clêr phorid a gwenyn meirch parasitaidd 
llawn dwf neu chwilerod buchod coch cwta 
sy’n weddill lle y daethoch o hyd iddynt.

Cam 9
–  Mae gwyddonwyr Arolwg o Fuchod Coch 

Cwta’r DU am wybod canlyniadau eich arolwg 
– hyd yn oed os na fydd unrhyw beth yn 
ymddangos! Bydd hyn yn eu helpu i ddysgu 
mwy am fuchod coch cwta a’u gelynion 
naturiol, ac i weld sut y maent yn addasu 
i ddyfodiad diweddar y fuwch goch gota 
frith. I’w helpu i wneud hyn, defnyddiwch y 
cyfeiriad gwe ar ddiwedd eich taflen gofnodi  
i lanlwytho eich canlyniadau ar-lein. 

Mwy am yr arolwg hwn: 
Bydd disgyblion yn gallu: 
– Dysgu sut i gynllunio arolwg ecolegol 

–  Caglu chwilerod a’u monitro dros gyfnod 
byr o amser (pythefnos) 

–  Gwylio buwch goch gota lawn dwf yn 
ymddangos o gas chwilerol 

–  Gwylio parasit/parasitiaid yn ymddangos 
o gas chwilerol 

–  Cofnodi a chrynhoi data, yna rhannu’r 
data ag eraill 

–  Edrych ar barasitiaid gwahanol sy’n 
ymosod ar chwilerod buchod coch  
cwta yn y DU 

–  Nodi arsylwadau am eu hanes naturiol 

–  Nodi a chymharu faint o fuchod coch 
cwta a pharasitiaid sy’n ymddangos o’r 
chwilerod

–  Rhannu eu data ag ysgolion ac ymchwilwyr 
eraill ledled y DU

Plant o ba oed all gynnal yr arolwg hwn?  
Gall plant o unrhyw oed gynnal yr arolwg 
gwyddonol hwn. 

Pryd allwn wneud hyn?
Gellir dod o hyd i chwilerod buchod coch cwta 
rhwng diwedd mis Mai a mis Hydref gyda’r 
cyfnod brig rhwng mis Mehefin a mis Awst. 

A fydd yr arolwg yn niweidio chwiler y fuwch 
goch gota? 
Os dilynir y cyfarwyddiadau, ni fydd yn 
niweidio chwiler y fuwch goch gota nac yn 
amharu ar gylch oes y fuwch goch gota na’r 
parasit. 

Ffotograffau gan Ken Dolbear, Mike Majerus,  
Bill Phillips. Remy Ware, Gilles San Martin.

Lluniau gan RSPB,  Chris Shields ac Andy 
Hamilton.



Taflen gofnodi ar gyfer yr arolwg parasitiaid buchod coch cwta
Llenwch y daflen gofnodi hon er mwyn eich helpu i gadw cofnod o’ch arolwg.   
Gwnewch yn siwr mai dim ond un chwiler rydych yn ei gofnodi ar bob taflen gofnodi. 

Enw’r Disgybl: Y dyddiad y casglwyd y chwiler:

Y cynefin lle daethpwyd o hyd i’r chwiler:  
(rhowch gylch o amgylch un)
Parc   Gardd    Coetir  
(coed, gwrychoedd, glaswellt hir, chwyn)  (blodau a llysiau)   (coed trwchus)

Arall (disgrifiwch)

Daethpwyd o hyd i’r chwiler ar/mewn:
(rhowch gylch o amgylch un)
Boncyff coeden Deilen o goeden Cangen coeden Coesyn planhigyn Deilen planhigyn Glaswellt Arall (disgrifiwch) 

Enw llawn y lle y daethoch o hyd i’ch chwiler:  
(e.e. enw eich ysgol, enw parc ac ati)

Cyfeiriad llawn y lle y daethoch o hyd i’ch chwiler:  
(gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y cod post gan y bydd hyn yn bwysig  
os ydych yn rhannu eich gwybodaeth gyda gwyddonwyr Arolwg o Fuchod Coch Cwta’r DU!)

Rhywogaeth   Enw  Sut mae’r  Hyd y  Disgrifiwch y  Rhowch dic yma 
y chwiler y  gwyddonol chwiler yn  chwiler  lliw a’r patrymau  os ydych wedi 
daethpwyd o  edrych   ar y chwiler rydych dod o hyd   
hyd iddo     wedi’i gasglu  i’r chwiler hwn 

Chwiler  Harmonia   8-10mm
buwch goch  axyridis        
gota frith 

Chwiler buwch  Coccinella   8-10mm
goch gota  7-punctata    
7-smotyn  

Chwiler buwch  Adalia   5-6mm
goch gota  2-punctata   
2-smotyn 
 

Chwiler buwch  Adalia   5-6mm
goch gota  10-punctata    
10-smotyn 

Os nad ydych yn siwr pa chwiler ydyw, tynnwch lun ohono a’i e-bostio i wyddonwyr Buwch Goch Gota’r DU  
a dylent allu eich helpu. Gallwch eu hanfon dros e-bost i ladybird-survey@ceh.ac.uk

Nodwch rywogaeth y chwiler yma:  
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Arolwg parasitiaid buchod coch cwta – Ffurflen fonitro 
Efallai y bydd angen i chi ddefnyddio’r holl ddyddiadau hyn i gofnodi datblygiad eich chwiler 
neu efallai ddim, yn dibynnu ar bryd y bydd y fuwch goch gota neu’r parasit yn ymddangos. 
 

  Newid yn ymddangosiad y chwiler  Buwch goch gota 
  (E.e. y lliw’n newid, y maint yn newid ac ati)  neu barasit wedi 
   ymddangos?
   (Do neu Naddo)

Diwrnod  1 

Diwrnod  2 

Diwrnod  3 

Diwrnod  4 

Diwrnod  5 

Diwrnod  6 

Diwrnod  7 

Diwrnod  8 

Diwrnod  9 

Diwrnod  10 

Diwrnod  11 

Diwrnod  12 

Diwrnod  13 

Diwrnod  14 

Noder:  Os nad oes unrhyw beth wedi ymddangos o’ch chwiler ar ôl 14 diwrnod, gwnewch nodyn o hyn a 
dychwelwch y chwiler i’r lle y daethoch o hyd iddo. Mae gwyddonwyr Arolwg o Fuchod Coch Cwta’r DU yn dal 
i ystyried hyn yn wybodaeth ddiddorol. Mae’n golygu bod beth bynnag oedd y tu mewn i’r chwiler wedi methu 
datblygu ac ymddangos. 
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Pa rywogaethau a ymddangosodd o’r chwiler? (tic)
Buchod coch cwta 

Rhywogaethau   Enw  Sut mae’n Ymddangosodd  Y dyddiad yr  
buchod coch lladin edrych  hwn o’r chwiler  ymddangosodd 
cwta     o’r chwiler

Buwch goch Harmonia       
gota frith  axyridis   

Buwch goch Coccinella       
gota 7-smotyn  7-punctata

Buwch goch Adalia       
gota 2-smotyn 2-punctata    

Buwch goch  Adalia       
gota 10-smotyn 10-punctata

Os bydd buwch goch gota’n ymddangos ac nad yw’n un o’r pedwar hyn, gallwch ei hadnabod drwy ddefnyddio’r 
siart Adnabod Buchod Coch Cwta BBC Llefydd i Natur Ysgolion a anfonwyd i’ch ysgol. Peidiwch â phoeni os nad 
yw’r fuwch goch gota yr un rhywogaeth â’r chwiler y gwnaethoch ei adnabod. Mae’n haws adnabod buchod coch 
cwta llawn dwf. Ewch yn ôl a chywiro’r rhan ‘Rhywogaeth y chwiler y daethpwyd o hyd iddo’ ar y daflen waith hon 
fel bod gennych y wybodaeth gywir.

Ysgrifennwch enwau’r buchod coch cwta yma: 

Parasitiaid

Gelynion  Enw lladin Sut mae’n  Ymddangosodd  Y dyddiad yr  Y nifer a  
naturiol buchod  edrych  hwn o’r chwiler  ymddangosod  ymddangosodd 
coch cwta    o’r chwiler  o’r chwiler 

Pryfyn phorid  Phalacrotophora
  fasciata

Gwenynen  Tetrastichus       
feirch Chalcid  coccinellae       
 
 
  

Gwenynen  Dinocampus       
feirch braconid coccinellae       
 
 
    

Os bydd rhywbeth arall yn ymddangos o’r chwiler, tynnwch lun ohono a gwnewch yn siwr eich  
bod yn ei lanlwytho pan fyddwch yn rhannu eich canlyniadau gyda gwyddonwyr Buchod Coch Cwta’r DU. 

Os nad ymddangosodd unrhyw beth o’ch  
chwiler o fewn 14 diwrnod, rhowch dic yma: 

Bydd rhwng 5 a 10 yn 
ymddangos fel larfae 
ond yn troi yn chwiler 
ar unwaith 

Bydd llawer yn 
ymddangos fel gwenyn 
meirch llawn dwf 

Bydd un larfa yn 
ymddangos a fydd yn 
gweu cocŵn ac yn troi’n 
wenynen feirch 
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Rhannwch eich gwybodaeth gyda 
gwyddonwyr yr Arolwg o Fuchod 
Coch Cwta’r DU
Ar ôl i chi gasglu’r wybodaeth, gallwch ei 
hanfon at y gwyddonwyr i’w helpu gyda’u 
hymchwil i elynion naturiol buchod coch  
cwta. Bydd hyn yn hynod o ddefnyddiol,  
felly diolch yn fawr i chi am ei rhannu. 

Mae lanlwytho lluniau yn rhan o gofnodi 
canlyniadau. Hoffai’r gwyddonwyr weld 
ffotograff o unrhyw barasit sy’n ymddangos 
o’ch chwiler hefyd. Os gallwch dynnu llun 
ohono, gallwch ei lanlwytho ar wefan Arolwg 
o Fuchod Coch Cwta’r DU. Edrychwch ar ein 
taflen cael lluniau da o greaduriaid bach 
y gellir ei lawrlwytho o wefan BBC Llefydd  
i Natur Ysgolion i’ch helpu gyda hyn. 

Ewch i bbc.co.uk/breathingplaces/schools 
a dilyn y dolennau er mwyn mewnbynnu eich 
canlyniadau yn yr adran ladybird parasite 
survey. Cadwch lygad am ganlyniadau 
cenedlaethol ein rhan ni yn yr arolwg hwn ar 
wefan yr Arolwg o Fuchod Coch Cwta’r DU. 


