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Tymor3 Nodiadau’r athro
 



Croeso i weithgaredd bwydo bywyd gwyllt Llefydd i Natur 
Ysgolion y BBC. Hwn yw prif weithgaredd Gwnewch Un 
Peth ar gyfer tymor yr hydref 2008. 

Pam bwydo bywyd gwyllt? 
Bydd creu Lle i Natur yn eich ysgol yn helpu i 
fwydo bywyd gwyllt lleol yn naturiol, ond 
weithiau mae angen mwy o help arnynt... Mae 
prinder rhai bwydydd naturiol wedi golygu 
bod rhai anifeiliaid yn brwydro i oroesi. Mae’r 
effaith yn fwyaf amlwg yn y gaeaf pam mae’r 
tymheredd yn isel, y diwrnodau’n fyr, pan mae 
pryfaid yn cuddio a phan ddaw ffrwythau ac 
aeron i ben. Dyma pryd y gall bwydo bywyd 
gwyllt wneud gwahaniaeth go iawn. 

Yng ngweithgaredd Gwnewch Un Peth y 
tymor hwn, bydd disgyblion yn dysgu sut i 
helpu adar drwy’r gaeaf yn ogystal â meithrin 
dealltwriaeth o gadwyn fwyd. 

Beth sydd angen ei 
wneud gyntaf? 
Ni allai fod yn haws. Drwy ddilyn y canllaw 
pum cam syml hwn, byddwch yn gallu troi 
eich Lle i Natur yn hafan i adar. Drwy ddilyn 
ryseitiau ar gyfer adar sy’n bwydo ar y ddaear 
ac o fwydwyr sy’n hongian, byddwch yn 
sicrhau bod boliau’r holl adar sy’n ymweld 
â’ch ysgol yn llawn. 

Gall ymwelwyr eraill ddod i’ch Lle i Natur 
hefyd i chwilio am fwyd, fel draenogod neu 
lwynogod, ac mae gwybodaeth am sut i ddod 
o hyd i’r mamaliaid hyn. Felly, bwrwch ati. 
Dilynwch y canllaw pum cam syml hwn ar 
fwydo adar, ac yna eisteddwch yn ôl a’u 
gwylio'n heidio atoch. 
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Cam 1 – Dod o hyd i le addas 

Mae angen i fywyd gwyllt deimlo’n ddiogel 
rhag ysglyfaethwyr wrth fwydo. Mae gan adar 
ddau brif ysglyfaethwr – cathod dof a chudyll 
glas. Dylai unrhyw ardal fwydo sicrhau y gall yr 
adar eu gweld, gyda llwybrau dianc posibl. 

Chwiliwch am le diogel i’r adar encilio iddo, 
er enghraifft llwyn bach y gellir hedfan iddo’n 
hawdd. Bydd yr adar hefyd yn defnyddio hwn 
fel lle gwylio i sicrhau bod y llwybr yn glir cyn 
dod i fwydo. 

Gwnewch yn si wr eich bod yn gallu gweld yr ˆ
ardal fwydo o ffenestri eich ysgol. Gall yr adar 
gyfarwyddo â phobl os ydynt y tu ôl i wydr. 

Cofiwch y gallai adar niweidio eu hunain os 
ydynt yn hedfan i mewn i ffenestr, felly 
gwnewch yn si wr eu bod yn osgoi’r gwydr drwy ˆ
ludo amlinellau o adar (mae’r sticeri ar y ffordd 
i chi) ar y ffenestri ger y teclynnau bwydo. 

Cam 2 – Cynllunio eich 
ardaloedd bwydo 
Mae dwy brif ffordd o ddarparu bwyd: ar 
lefel y ddaear ac mewn teclynnau bwydo 
sy’n hongian. Os ydych yn defnyddio’r ddau, 
byddwch yn denu amrywiaeth ehangach 
o adar. 

Ar gyfer bwydo adar ar lefel y ddaear, rhowch 
y bwyd ar hambwrdd neu fwrdd isel. Dim ond 
hen hambwrdd plastig, rhai cerrig neu frics 
mân ac ychydig o ddyfeisgarwch sydd eu 
hangen arnoch. 

Driliwch dyllau ym mhob cornel o’r hambwrdd 
er mwyn galluogi d wr i ddraenio allan. Rhowch ˆ
ef ar dair carreg neu frics mân i’w gadw oddi ar 
y ddaear. Rhowch garreg neu fric arall yn y 
canol i’w atal rhag chwythu i ffwrdd. 

Yn ddelfrydol, rydych am i’r holl fwyd rydych 
yn ei roi allan gael ei fwyta yn ystod y dydd. 
Bydd hyn yn lleihau nifer yr ymwelwyr di
groeso fel llygod mawr a llygod a fydd yn 
galw heibio am bryd bwyd hawdd. Byddwch 
yn gallu gweithio allan faint o fwyd a gaiff ei 
fwyta yn ystod diwrnod yn eithaf cyflym. 

Fel arall, gallech brynu bwrdd adar neu 
wneud un o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu. 
Mae teclynnau bwydo adar sy’n hongian yn 
hawdd iawn i’w gwneud hefyd. Ceir taflen 
gyfarwyddiadau i’w llwytho i lawr ar y wefan: 
bbc.co.uk/breathingplaces/schools 
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Cam 3 – Pryd a beth i’w fwydo 

Er y gallwch fwydo adar drwy’r flwyddyn, mae 
angen bwyd arnynt fwyaf yn ystod y gaeaf a 
dechrau’r gwanwyn. 

Mae nifer o wahanol ddewisiadau o fwyd ar 
gyfer adar. Mae angen bwydydd uchel mewn 

braster sy’n rhoi ffynhonnell dda o egni yn 
ystod y gaeaf i’w helpu i oroesi yn ystod y 
nosweithiau rhewllyd ac mae angen bwydydd 
protein uchel arnynt yn ystod y gwanwyn 
a’r haf. 

Bwyd da ar gyfer adar 

gwanwyn/haf hydref/gaeaf 

– hadau blodyn yr haul du – cymysgedd o hadau adar 
– blawd ceirch pinhead – hadau blodyn yr haul 
– syltanas wedi’u socian – hadau nyjer 
– resins a chyrens – cnau daear 
– caws gwan mâl – cacen adar neu fariau bwyd adar 
– cynrhon y blawd ffres – cynrhon y blawd ffres 
– cymysgedd ar gyfer adar pryfysol – siwet 
– cymysgedd o hadau da heb gnau daear 

rhydd 
– cymysgedd bwyd adar o hadau’r haf 

– caws gwan mâl 
– tatws – wedi’u pobi (oer ac agored), rhost, 

stwnsh (gyda braster ychwanegol) 
– afalau a gellyg meddal wedi’u haneru, 

bananas a grawnwin 
– ffrwythau sych e.e. resins, syltanas, cyrens 

(nid oes angen eu socian yn y gaeaf) 
– dŵr – afalau, gellyg 

– toes – wedi’i goginio neu heb ei goginio 
– reis wedi’i goginio – brown neu wyn heb 

halen ychwanegol 
– ceirch uwd sych neu flawd ceirch bras 
– bara wedi’i falu, rhywfaint ar y tro – wedi’i 

leithio os yw’n sych iawn, brown yn well na 
gwyn 

– cneuen goco ffres yn y gragen 
– dŵr 
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Gall y plant greu danteithion syml i’r adar gan 
ddefnyddio bwyd sydd yn hawdd i’w gael a 
bwyd sydd yn aml yn wastraff. (Gweler yr adran 
cyngor defnyddiol i gael y ryseitiau llawn) 

Ar gyfer teclynnau bwydo ar y ddaear 

Cynrhon toes briwsionllyd! (robiniaid cochion, 
llwydiaid y gwrych, drywod, siglennod, 
corhedyddion) 

Coctêl ffrwythau (mwyeilch, bronfreithod, 
drudwy) 

Ar gyfer teclynnau bwydo sy’n hongian 

Pennau blodyn yr haul (titwod a llinosiaid) 

Conau pinwydd caws (titwod a llinosiaid) 

Cacen adar gyflym (titwod, llinosiaid, efallai 
cnocell fraith fwyaf, os yn lleol) 

Bydd cyflenwad da o dd wr glân ar gyfer yfed ˆ
ac ymdrochi hefyd yn helpu adar drwy’r gaeaf 
pan mae’r ffynonellau mwyaf naturiol wedi’u 
cuddio gan eira a rhew. Disgrifir syniad syml ar 
gyfer hambwrdd yfed sy’n hunanlenwi yn y 
nodiadau hyn. 
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Cam 4 – Pwy fydd yn ymweld?


Unwaith y byddwch wedi gosod eich ardal 
fwydo, gallai gymryd wythnos neu fwy i adar 
ddod o hyd iddi a bod yn ddigon dewr i 
ymweld â hi. 

Ymhlith yr adar cyffredin ar diroedd ysgolion 
mae drudwy, mwyeilch, titwod, llinosiaid, 
siglennod, robiniaid cochion, torturod 
torchog a cholomennod coed ac eraill. 

Os ydych eisoes wedi dechrau ar eich Lle i 
Natur, efallai bod rhai adar yn ymweld â’r 
ardal yn barod – gan fwydo ar bryfaid a hadau 
yn eich blodau a’ch cornel bwystfilod bychan. 
Bydd rhoi bwyd i’r adar yn golygu y bydd 
gennych hyd yn oed fwy o ymwelwyr pluog. 



Cam 5 – Gwylio’r ciniawyr 

Mae eich Lle i Natur bellach yn fwyd bwffe 
hunanwasanaeth a ddylai ddenu llawer o 
giniawyr. 

Drwy wylio’r adar yn mynd a dod yn eich Lle i 
Natur bydd disgyblion yn gallu adnabod adar 
o wahanol rywogaethau ac adnabod hoff le 
pob aderyn yn gyflym iawn. Gallent gadw 
cofnod o bwy sy’n hoffi pa fwyd – a sawl 
gwaith y maent yn ymweld â’r ardal fwyta. 

Efallai y bydd rhai ymwelwyr eraill yn eich Lle i 
Natur – felly rydym wedi cynnwys 
gweithgareddau ar gyfer canfod pwy sy’n dod 
yno ar ôl oriau ysgol isod. 

Mwy o syniadau am weithgareddau 

Olrhain mamaliaid 

Mae eich Lle i Natur yn rhoi bwyd yn naturiol i 
amrywiaeth o fywyd gwyllt a allai gynnwys 
draenogod a mamaliaid eraill. Mae’r rhan fwyaf 
o famaliaid bach yn y DU yn bwydo gyda’r nos, 
ac felly’n osgoi ysglyfaethwyr sy’n hela yn ystod 
y dydd. Mae edrych am olion yn ffordd dda o 
ganfod pwy sy’n ymweld â’ch Lle i Natur. Dyma 
ffordd hawdd o wneud olion yn fwy amlwg. 

Bydd angen hambwrdd bas, rhywfaint o 
dywod llaith a phren mesur arnoch. 

Llenwch yr hambwrdd gyda thywod llaith i 
ddyfnder o 10-15mm a defnyddiwch bren 
mesur neu ddarn arall o bren neu blastig 
gwastad i wneud yn si ŵr bod yr wyneb yn llyfn. 
Rhowch gynnig arni drwy gael y plant i wneud 
olion traed yn y tywod llaith a chymharwch 
wadnau eu hesgidiau â’r ôl yn y tywod. 

Gwnewch y tywod yn llyfn eto, a rhowch yr 
hambwrdd ar ymyl eich Lle i Natur. Gadewch 
ef yno dros nos. Yn y bore, edrychwch a oes 
olion traed yno a thynnwch lun neu tynnwch 
ffotograff ohonynt o bosibl. Rhowch gynnig ar 
hyn mewn nifer o leoliadau a thros ychydig 
nosweithiau, gan gofnodi safle eich 
hambwrdd a’r olion traed. Os ydych yn lwcus, 
efallai y bydd patrwm yn dod yn glir. Ceir 
dolen i ganllaw olrhain anifeiliaid ar wefan 
Llefydd i Natur Ysgolion 
(bbc.co.uk/breathingplaces/schools) a fydd 
yn helpu’r plant i adnabod gwahanol fathau o 
anifeiliaid unigol. 

Efallai y bydd llygod mawr a llygod yn 
ymwelwyr rheolaidd i dir eich ysgol hefyd. 
Maent yn famaliaid cyffredin iawn, a byddant 
wedi bod yno ers cyn i chi greu eich Lle i 
Natur. Peidiwch â chael ofn os byddwch yn 
dod o hyd i’w holion. 

Os yw eich tiroedd yn addas, efallai y dewch o 
hyd i olion creaduriaid diddorol eraill. Os 
byddwch yn ddigon lwcus i gael draenogod 
yn ymweld â’ch Lle i Natur, efallai y byddwch 
am eu bwydo. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am 
wahanol fathau o famaliaid y gallai eich Lle i 
Natur eu denu, a beth i’w bwydo ar ein 
gwefan: bbc.co.uk/breathingplaces/schools 
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Cadwch gofnod 

Bydd cadw cofnod o ba adar sy’n ymweld, 
pryd ac i ba ardal, yn ogystal â’r mathau o 
famaliaid ac anifeiliaid eraill, yn werthfawr 
iawn ar gyfer creu darlun o’r hyn sy’n digwydd 
yn eich Lle i Natur. Gellir defnyddio data 
rhifiadol i dynnu graffiau. Gellir defnyddio 
gwybodaeth ddisgrifiadol i greu storïau, a 
data arbrofol ar gyfer gwyddoniaeth. 

Ceisiwch annog disgyblion i dynnu llun 
o’r hyn maent wedi ei weld yn ymweld â’r 
Lle i Natur. 

Gallwch hefyd ddefnyddio’r gwaith hwn i 
drafod cadwyni bwyd. Beth am wneud 
symudyn cadwyni bwyd? 

Y Gêm Cadwyn Fwyd Fywiog 

Beth am chwarae’r gêm hon sy’n helpu i 
ddangos sut y mae natur yn cydbwyso ei 
hun drwy gadwyni bwyd? Mae’r gêm hon yn 
ddelfrydol ar gyfer gr wp o drˆ os 15 o blant 
neu fwy. 

– Rhannwch chwaraewyr i dri gr wp – mae un ˆ
gr ŵp yn blanhigion, mae un gr wp yn llygod ˆ
y coed ac mae un gr wp yn llwynogod. ˆ

– Gofynnwch i’r llwynogod sefyll mewn cylch. 

– Dylid rhoi sgarff neu ddarn o liain i’w roi yng 
nghefn eu llinyn gwasg neu wregys i lygod y 
coed. Dyma fydd eu cynffonnau. Yna mae 
llygod y coed yn sefyll y tu fewn i gylch y 
llwynogod. 

– Gofynnwch i’r planhigion sefyll y tu allan i’r 
cylch. Ni allant symud. 

– Mae angen i chi benderfynu ar hyd pob 
‘rownd’ a sawl un o’r rowndiau hyn y 
byddwch yn eu chwarae (er enghraifft, 5 
rownd a fydd yn para 2 funud yr un). 

– Pan roddir arwydd i chi, bydd y rownd yn 
dechrau. Mae’n rhaid i lygod y coed geisio 
mynd heibio’r llwynogod i ‘dagio’r’ 
planhigion. Mae’n rhaid iddynt dagio 
cymaint o’r planhigion ag y gallant gan mai 
hon yw eu ffynhonnell bwyd. 

– Tra bod hyn yn digwydd, mae’r llwynogod 
yn ceisio dal llygod y coed drwy dynnu ar eu 
cynffonnau. Pan mae llygod y coed yn 
cyrcydu, maent yn ddiogel ac ni all y 
llwynogod eu dal, ond ni allant symud na 
thagio deilen wrth gyrcydu. Dim ond un 
llygoden y mae’r llwynogod yn cael dal ym 
mhob rownd. 

– Cadwch lygad ar y cloc. Pan ddaw’r amser i 
ben, galwch ddiwedd y rownd honno. 

– Mae unrhyw lygoden y coed sy’n cael ei dal 
gan lwynog yn troi’n llwynog hefyd. 

– Yn ystod pob rownd, os nad yw llwynog yn 
dal unrhyw lygod y coed, mae’n marw ac yn 
troi’n blanhigyn. 

– Os bydd llygoden y coed yn methu â chael 
unrhyw fwyd, mae’n troi yn blanhigyn. 

– Pan fydd llygoden y coed yn cael y 
planhigyn, mae’r planhigyn yn troi’n 
llygoden y coed. 

Nodyn i’ch helpu: Ar ôl pob rownd, nodwch 
sawl aelod sydd bellach ym mhob gr wp. Ar y ˆ
diwedd, gallwch drafod sut gwnaeth y rhifau 
newid a beth ddigwyddodd i’r gadwyn fwyd 
wrth i amser fynd yn ei flaen e.e. os oes 
gormod o lygod y coed, efallai nad oes digon 
o blanhigion i’w bwydo, felly gallai rhai llygod 
y coed farw o ganlyniad i hyn. Os oes gormod 
o lwynogod, ni all pob un ohonynt fwydo ar 
lygod y coed a gallai rhai farw – felly mae’n 
dod yn haws i lygod y coed gael bwyd heb 
fod yn ysglyfaeth i lwynogod, ac yna bydd 
gennych fwy o lygod y coed. 
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Cyngor defnyddiol a ffeithiau 
diddorol 
Bwydo adar – cyngor defnyddiol 

Gall rhai bwydydd wneud adar yn sâl neu hyd 
yn oed eu lladd. 

– Ni ddylid rhoi unrhyw fwydydd wedi’u halltu 
i adar gan y gallai gormod o halen eu lladd. 

– Gofalwch beidio â gadael iddynt gael cnau 
daear cyfan yn ystod misoedd y 
gwanwyn/dechrau’r haf oherwydd gallai’r 
oedolion geisio rhoi cnau cyfan i’w hadar 
bach, a allai eu tagu. 

– Gall bara a braster hefyd fod yn niweidiol i 
adar bach felly mae’n well osgoi’r rhain yn 
ystod y tymor magu. 

– Dylai unrhyw fwyd a brynir ac sydd wedi’u 
labelu’n benodol ar gyfer adar gael ei brynu 
gan ddeliwr cyfrifol fel canolfan arddio, 
archfarchnad ac ati. 

Dyma’r bwydydd y dylid osgoi eu bwydo 
i adar: 

BWYD NIWEIDIOL AR GYFER ADAR 

– llaeth – cymysgedd o hadau sydd â phys hollt, ffa, 
– halen a bwydydd wedi’u halltu reis sych, corbys neu fisgedi c ŵn ynddynt 

– bisgedi sych – cneuen goco wedi’i sychu 

– bisgedi c ŵn 
– marjarîn ac olewau aml-annirlawn 
– cnau daear sych wedi’u rhostio neu rai 

– ceirch uwd wedi’u coginio (heb eu coginio 
yn iawn) 

– hen fwyd neu fwyd wedi llwydo 

wedi’u halltu 
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Ryseitiau y gallech eu gwneud ar gyfer 
eich bwydlen. 

Cynrhon Toes Briwsionllyd! (robiniaid 
cochion, llwydiaid y gwrych, drywod, 
siglennod, corhedyddion) 

– Cynhwysion: 85g o flawd, 30g o lard 
neu fenyn 

– Cyfarwyddiadau: Rhowch y blawd mewn 
powlen ac ychwanegwch y lard neu’r menyn 
gyda blaen eich bysedd tan i’r cymysgedd 
edrych fel cynrhon. Rhowch ychydig ar eich 
bwrdd adar. 

Coctêl Ffrwythau (mwyalchod, 
bronfreithod, drudwennod) 

– Cynhwysion: afalau, bananas, grawnwin, 
gellyg amrwd ac ati. 

– Cyfarwyddiadau: Mae’n iawn defnyddio 
ffrwythau sydd wedi dechrau mynd yn hen, 
er enghraifft, afalau neu ellyg wedi’u cleisio, 
neu defnyddiwch galon yr afal o bosibl. 
Torrwch y ffrwythau, cymysgwch a rhowch 
ychydig ar eich bwrdd. 

Pennau blodyn yr haul (titwod a llinosiaid) 

– Cynhwysion: blodyn yr haul, os ydych yn eu 
tyfu yn eich Lle i Natur, a llinyn 

– Cyfarwyddiadau: Pan fydd y blodyn wedi 
gweld ei ddyddiau gorau, torrwch ben y 
blodyn o’r coesyn a’i roi i hongian gan 
ddefnyddio’r llinyn. Bydd yr adar yn hedfan i 
mewn ac yn cymryd hadau o ben y blodyn 
yn uniongyrchol. 

Conau pinwydd caws (titwod a llinosiaid) 

– Cynhwysion: conau pinwydd wedi’u hagor, 
llinyn a chaws gwan 

– Cyfarwyddiadau: Gratiwch ychydig o gaws 
gwan a’i roi i mewn i’r bylchau yn y conau 
pinwydd. Clymwch ddarn o linyn o amgylch 
brig y côn a’i hongian i fyny fel y gall yr adar 
ddod o hyd iddo. Os ydych yn dymuno, 
gallwch ychwanegu bwydydd eraill fel resins, 
cnau daear wedi’u torri a hadau adar i wneud 
y pryd bwyd hyd yn oed yn fwy diddorol. 
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Cacen Adar Gyflym (titwod, llinosiaid, 
cnocell fraith fwyaf o bosib, os yn lleol) 

– Cynhwysion: 85g o fraster (siwed neu lard), 
cyfuniad o lenwadau, er enghraifft, resins, 
cnau daear wedi’u torri, hadau adar, potiau 
iogwrt gwag a llinyn. (Dylai’r llenwad fod yn 
2 ran o lenwad i 1 ran o fraster) 

– Cyfarwyddiadau: Gadewch y braster i sefyll 
mewn lle cynnes am tua awr ac yna’i dorri yn 
giwbiau bach. Rhowch rywfaint o gynhwysion 
y llenwad mewn powlen gymysgu fawr ac 
ychwanegu’r ciwbiau o fraster, gan eu rhwbio 
yn wastad i mewn i’r gymysgedd gan 
ddefnyddio blaen eich bysedd. Cadwch 
ychwanegu cymysgedd y llenwad tan i 
bopeth ddal at ei gilydd. Gwnewch dwll bach 
yng ngwaelod y pot iogwrt. Clymwch gwlwm 
mewn darn o linyn a’i dynnu drwy’r twll yn y 
pot gan adael y cwlwm ar y tu fewn. Llenwch 
y pot gyda’ch cymysgedd braster. Gadewch 
y potiau wedi’u llenwi yn yr oergell neu le oer 
arall i setio yna’u rhoi i hongian wrth y llinyn. 

Bwydo rheolaidd 

Os yw eich ysgol wedi dechrau rhoi bwyd i 
adar yn rheolaidd, bydd adar yn dechrau 
dibynnu ar hyn, yn enwedig yn ystod misoedd 
y gaeaf pan mae bwyd naturiol yn brin. Felly, 
mae’n bwysig parhau i’w bwydo drwy gydol y 
misoedd anodd hyn i’w helpu i oroesi. Mae 
hyn yn cynnwys gwyliau’r ysgol os yn bosibl. 

Dŵr ar gyfer adar 

Mae’n bwysig cael d ŵr y tu allan i’r adar ei yfed 
drwy gydol y flwyddyn. Yn aml, byddant hefyd 
yn defnyddio hwn ar gyfer ymdrochi hefyd. Yn 
ystod y gaeaf, efallai y bydd yn rhewi. Gallai 
oedolyn arllwys d ŵr berwedig ar y d ŵr wedi’i 
rewi/d ŵr ymdrochi yn ofalus er mwyn ei 
ddadrewi. Un awgrym ar gyfer atal d ŵr rhag 
rhewi yw gosod gwrthrych ysgafn fel pêl ping 
pong yn y d ŵr. Bydd unrhyw wynt ysgafn yn 
symud y bêl o amgylch yr wyneb a bydd yn cadw 
ychydig o wyneb y d ŵr heb ei rewi fel y gall yr 
adar yfed ohono. Ni ddylid ychwanegu unrhyw 
gemegau fel glyserin, gwrthrewydd neu halen at 
y d ŵr i atal rhewi gan y gall hyn fod yn beryglus, 
os nad yn angheuol, i adar ac anifeiliaid eraill. 
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Pot 
Iogwrt 

w 
Twll yn y 
pot iogwrt – 
4mm o 
ddiamedr 

Gwaelod pot 
planhigion 

Gwnewch hambwrdd yfed sy’n hunanlenwi 

Am ffordd heb lawer o waith cynnal a chadw o 
roi d wr i’r crˆ eaduriaid sy’n ymweld â’ch Lle i 
Natur, bydd angen gwaelod pot planhigyn 
plastig glân neu un terra-cotta gydag ymyl tua 
20mm o uchder a phot iogwrt glân, mawr. 

Torrwch dwll yn y pot iogwrt tua 10mm o’r 
ymyl. Llenwch y pot iogwrt gyda d wr a ˆ
rhowch waelod y pot planhigyn ar ei ben. Gan 
ddal y ddau at ei gilydd, trowch nhw ben i 
waered a bydd y d wr yn llifo i mewn i waelod ˆ
y pot planhigyn ac yn stopio ar lefel y twll yn y 
pot iogwrt. Wrth i’r adar yfed ac wrth i’r d wr ˆ
anweddu, bydd y d wr yn llenwi yn barhaus o’r ˆ
tu mewn i’r pot iogwrt. Gallwch roi hwn ar 
eich hambwrdd bwydo daear neu ar fwrdd 
adar. Beth am wneud mwy nag un? Gallwch 
ddefnyddio cynhwysyddion a hambyrddau 
eraill sydd ar gael gennych – ond gwnewch yn 
si wr bod y twll o dan ymyl yr hambwrˆ dd. 
Gweler y llun i weld peiriant d wr wedi’i orfˆ fen. 

Mae’r math hwn o beiriant d wr yn ddelfrydol ˆ
ar gyfer rhoi d wr drˆ os y penwythnos ac mae’n 
addas ar gyfer adar llai. 

Hylendid ar gyfer yr adar a chi 

– Mae’n bwysig glanhau teclynnau bwydo yn 
rheolaidd i atal germau rhag casglu a allai 
wneud yr adar yn sâl. Cofiwch lanhau eich 
teclyn bwydo a’ch byrddau gan ddefnyddio 
toddiant gwanhaëdig 1 : 20 o gannydd 
cartref arferol a’u rinsio’n dda. 

– Lapiwch hen fwyd a’i daflu i ffwrdd. 

– Dylid gwagio unrhyw gynhwysyddion d wr ˆ
a’u hail-lenwi yn rheolaidd. 

– Gwisgwch fenig diogelwch wrth lanhau 
teclynnau bwydo a chynhwysyddion d wrˆ . 
Golchwch ddwylo ac ewinedd yn drwyadl 
gyda sebon a d wr ar ôl glanhau. ˆ

– Cofiwch lanhau teclynnau bwydo a 
chynhwysyddion d wr adar y tu allan. Peidiwch ˆ
â dod â nhw tu fewn i’w golchi mewn sinc gan 
y byddwch yn dod â germau i mewn hefyd. 

– A oes gennych bryderon am ffliw adar (y 
firws H5N1)? Mae’n annhebygol iawn y gallai 
ffliw adar gael ei drosglwyddo i bobl gan 
adar yn bwydo yn yr ardd. Fel yr uchod, mae 
hylendid da i’r adar a chi yn bwysig. (Gellir 
cael rhagor o wybodaeth ar ein gwefan: 
bbc.co.uk/breathingplaces/schools.) 

– Os byddwch yn dod o hyd i aderyn marw, 
peidiwch â chyffwrdd ag ef. Os oes rhaid i 
chi symud yr aderyn, dilynwch fesurau 
hylendid da bob amser a golchwch eich 
dwylo gyda sebon a d wrˆ . 

Alergeddau cnau 

Byddwch yn ymwybodol y gallai rhai 
bwydydd adar a brynir gynnwys cnau daear. 
Byddwch yn ofalus am unrhyw oblygiadau 
alergedd i gnau gyda’ch disgyblion. 

Ymwelwyr di-groeso 

Os bydd gwiwerod yn bwyta’r cnau daear 
rydych yn eu rhoi allan i’r adar, un awgrym yw 
rhoi haen ysgafn o bowdwr tshili ar y cnau 
daear cyn eu rhoi y tu allan. Bydd hyn yn atal y 
gwiwerod rhag eu bwyta ac ni fydd yn 
niweidio’r adar nac yn cadw’r adar draw gan 
nad oes blasbwyntiau gan adar. 
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Ffeithiau bwydo diddorol  
A wyddech chi? 
Adar 

– Dechreuodd pobl fwydo adar yn eu gerddi 
yn ystod dechrau’r 1900au a bellach, mae 
dros hanner oedolion y DU yn bwydo adar 
yn eu gerddi. 

– Mae llawer o’r adar sy’n bwyta pryfaid yn 
cael y rhan fwyaf o’u d wr o’u bwyd. Mae ˆ
adar sy’n bwyta hadau yn bwyta deiet sych 
felly mae angen mwy o dd wr arˆ nynt. 

– Mae’r rhan fwyaf o adar yn yfed drwy roi eu 
pig yn y d wr a thaflu’u pennau yn ôl i’w ˆ
lyncu. Gall colomennod drochi eu pig ac 
yfed fel pe baent yn yfed allan o welltyn. 

Mamaliaid 

– Cafodd draenogod eu henw o’r ffordd y 
maent yn chwilota am fwyd a’u gwichian 
treiddgar pan maent mewn trafferth, sy’n 
swnio fel mochyn – ‘hedgepig/hedgehog’ 
yn y Saesneg. 

– Camsyniad cyffredin a wneir yw bod llaeth a 
bara yn dda i ddraenogod, ond byddant yn 
gwneud draenogod yn sâl. 

– Mae llwynogod yn un o’r ysglyfaethwyr 
mwyaf yn y DU. Mae hyn yn golygu na fyddai 
unrhyw anifail arall yn y DU yn eu bwyta. 

– Mae angen i ystlumod fwyta miloedd o 
bryfaid bob nos. Gall yr ystlum mwyaf 
cyffredin yn y DU, yr ystlum lleiaf cyffredin, 
gynyddu pwysau ei gorff ei hun o 5 gram i 7 
gram mewn ychydig oriau. Ar gyfer plentyn 
8 mlwydd oed sy’n pwyso 25kg, byddai’n 
cyfateb i fwyta 45 o afalau bob dydd. 

– Llygoden y coed yw cnofil mwyaf cyffredin y 
DU. O flwyddyn i flwyddyn, caiff llwyddiant 
llygod y coed effaith uniongyrchol ar 
dylluanod magu. Os bydd niferoedd llygod 
y coed yn uchel, gallwch ddisgwyl iddi fod 
yn dymor magu llwyddiannus i’r tylluanod y 
flwyddyn honno. 

Bwystfilod bach 

– Mae gan ieir bach yr haf dafodau sy’n 
gweithio fel gwelltyn yfed bychan. Mae tafod 
iâr fach yr haf wedi’i dorchi o dan ei phen ac 
mae’n ei ddadrolio i flasu ei bwyd. Yna 
mae’n ei ddefnyddio i sipian ei bwyd. 

– Mae corynnod gardd yn creu gwe ludiog, 
grwn er mwyn dal eu hysglyfaeth. Mae’r 
corryn yn eistedd yng nghanol ei we yn aros 
i fwystfilod bach hedfan i mewn a chael eu 
dal. Bydd unrhyw beth a gaiff ei ddal, fel 
cacwn, pryfaid a ieir bach yr haf, yn cael ei 
lapio mewn sidan, ei chwistrellu gan 
wenwyn a’i gymryd ymaith i gael ei fwyta. 
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Cwestiynau 

Dyma rai cwestiynau a allai fod yn 
ddefnyddiol wrth weithio gyda’r plant yn eich 
gr ŵp. Mae’r cwestiynau hyn yn sbardun da ar 
gyfer gwaith ymchwil a dysgu mwy am fywyd 
gwyllt a chadwyni bwyd: 

– A allwch adnabod y gwahanol adar a 
welsoch yn eich Lle i Natur? 

– Pa adar a welsoch yn nhymor yr hydref ac a 
ydynt yn wahanol i’r rheini a welsoch yn yr 
haf? A allwch egluro’r rheswm am hyn? 

– Pam rydych yn credu bod rhai adar yn dewis 
bwydo oddi ar declyn bwydo sy’n hongian? 

– Ar ba adeg o’r flwyddyn y mae’n arbennig o 
ddefnyddiol bwydo’r adar sy’n ymweld â chi 
a pham? 

– A ydych wedi sylwi a yw ieir bach yr haf yn 
dewis ffordd arbennig o gael eu bwydo? 

– A yw unrhyw un o’r anifeiliaid yn defnyddio 
eich Lle i Natur yn ystod y nos? 

– Pam bod anifeiliaid yn gaeafgysgu a pha 
anifeiliaid yn y DU sy’n gwneud hyn? 

– Beth yw ymfudo? Pa adar, rydych wedi eu 
gweld, sy’n ymfudo? I ble neu o ble? Pam 
eu bod yn ymfudo? 

– A allwch adnabod cadwyn fwyd yn eich Lle i 
Natur? Dechreuwch ar y gwaelod a nodwch 
pwy sy’n bwyta beth neu bwy. 

– Beth allai ddigwydd pe na fyddai un o’r 
elfennau o’r gadwyn fwyd yno? 

– A allwch weld unrhyw gysylltiad rhwng yr 
hwiangerdd, “There was an old woman who 
swallowed a fly..”, a’r gadwyn fwyd? 

bbc.co.uk/breathingplaces/schools 


