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Croeso i weithgaredd creu cartrefi i fywyd gwyllt Llefydd
i Natur Ysgolion y BBC. Dyma’r gweithgaredd Gwnewch
Un Peth ar gyfer tymor y gwanwyn 2009, a’r cam nesaf
tuag at greu Lle i Natur yn eich ysgol.

Pam y dylwn greu cartref
arbennig i fywyd gwyllt?
Creu Wal Bywyd Gwyllt yw gweithgaredd
Gwnewch Un Peth y tymor hwn, sy’n ffordd
dda o roi cysgod i fywyd gwyllt lleol a helpu i
ddiwallu rhai anghenion ehangach. Mae’n
rhaid i bopeth sydd ei angen ar fywyd gwyllt i
oroesi fod ar gael yn ei gartref neu diriogaeth
– yr ardal o dir neu ddwr y mae’n byw ynddi.ˆ
Mae cartref yn cynnwys sawl elfen, gan
gynnwys cysgod, lle i orffwys a chysgu, bwyd,
dŵr, deunyddiau nythu o bosibl a rhywle i
fagu’r ifanc.

Cyn i chi greu eich Wal Bywyd Gwyllt,
anogwch y disgyblion i feddwl am yr hyn y
gallai fod ei angen ar fywyd gwyllt i oroesi a
sut y gallent helpu i ddarparu hyn. I’w gwneud
yn haws iddynt ddeall y gofynion hyn, gall fod
yn ddefnyddiol gofyn iddynt feddwl am yr hyn
sydd ei angen arnynt hwy yn eu cartrefi eu
hunain ac ystyried a oes angen yr un mathau o
bethau ar fywyd gwyllt.

Beth sydd angen i mi ei
wneud gyntaf?
Mae creu Wal Bywyd Gwyllt yn ffordd syml o
greu cartref cysgodol i amrywiaeth o fywyd
gwyllt. Bydd yn cynyddu nifer y mannau
clwydo, nythu a byw ar gyfer bywyd gwyllt fel
adar, pryfed cop, malwod, ieir bach yr haf,
lindys a llawer o fwystfilod bach eraill. Drwy
adeiladu Wal Bywyd Gwyllt, bydd eich ysgol yn
darparu un o elfennau pwysig cartref i fywyd
gwyllt, ond bydd angen i chi sicrhau bod bwyd,
dŵr a deunyddiau nythu ar gael hefyd. Os yw
eich ysgol wedi cymryd rhan yn ein
gweithgareddau Llefydd i Natur Ysgolion yn y
gorffennol, efallai eich bod eisoes wedi darparu
rhai o’r adnoddau hyn. Gellir lawrlwytho’r holl
weithgareddau Gwnewch Un Peth blaenorol o:
bbc.co.uk/breathingplaces/schools

Gellir disgrifio Wal Bywyd Gwyllt yn syml fel
strwythur i gynnal planhigion dringo. Mae
gosod y strwythur, ac felly’r planhigion, ychydig
bellter i ffwrdd o wal neu ffens yn darparu ardal
gaeëdig werthfawr i fywyd gwyllt.
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Golwg o’r ochr

Delltwaith pren

Trawstiau wedi’u gosod ar y wal/ffens
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Planciau pren sy’n pwyso 
yn erbyn wal neu ffens

Pyst mewn cynhwysyddion

Golwg o’r ochrTrawstiau wedi’u gosod ar y wal/ffens

Gwifren neu gortyn

Cam 1 – Penderfynu ar leoliad
eich Wal Bywyd Gwyllt
Yn gyntaf, dewiswch wal neu banel o ffens
sy’n wynebu gymaint â phosibl i’r de fel bod
eich Wal Bywyd Gwyllt yn cael llawer o haul.
Ni ddylid tarfu arni yn ormodol, felly gorau oll
cadw i ffwrdd o ardaloedd chwarae.
Sicrhewch y gellir gosod delltwaith, a ddylai
fod yn 1.5–2m o uchder ac yn 0.6–2m o led,
yn yr ardal sydd ar gael. Gall y plant gymryd
rhan yn y broses cynllunio a dylunio hon. Pan
fyddwch wedi nodi’r lleoliad gorau, gallwch
benderfynu ar y strwythur gorau i gynnal eich
planhigion dringo.

Cam 2 – Dewis dyluniad

Ceir dau fath syml o strwythur i gynnal
planhigion ar gyfer Wal Bywyd Gwyllt:
strwythur sy’n sefyll ar ei ben ei hun neu
strwythur wedi’i osod ar y wal/ffens. Ei osod ar
y wal yw’r dewis mwyaf cadarn. Isod ceir
enghreifftiau o rai dyluniadau posibl o’r ddau
fath o strwythur ond mae digon o gyfle i chi
fod yn greadigol, gan ddefnyddio pren wedi’i
ailgylchu neu ddeunyddiau eraill sydd ar gael
yn hawdd, fel cansenni gardd.

Strwythurau cynnal planhigion wedi’u gosod ar y wal/ffens

Strwythurau cynnal planhigion sy’n sefyll ar eu pen eu hunain



Cam 3 – Sut i greu’r
strwythur
Dyma restr o’r deunyddiau y bydd eu
hangen arnoch:

– Delltwaith: rhan o ddelltwaith gardd, tua
1.5-2m o uchder a 0.6-2m o led, neu gallech
ddefnyddio gwifren neu gortyn cryf i greu
llwybr dringo i’ch planhigion.

– Cynhwysyddion planhigion: i dyfu
planhigion ynddynt, os nad yw eich wal
wedi ei lleoli dros ardal â phridd.

– Cansenni gardd: i wneud yn siwr bod eichˆ
planhigion yn tyfu i fyny eich delltwaith.

– Planhigion: planhigion dringo neu lwyni sy’n
tyfu ar waliau – gweler ‘Awgrymiadau
defnyddiol ar gyfer cartrefi bywyd gwyllt’ ar
dudalennau 5 a 6 am syniadau.

Ac ar gyfer strwythur wedi’i osod ar wal/ffens
bydd angen y canlynol arnoch hefyd:

– Trawstiau cymorth: dau ddarn o bren 10-
15cm o led a 5–7.5cm o ddyfnder, a darn o
bren o’r un lled â’ch delltwaith.

– Hoelion: hoelion galfanedig ar gyfer gosod
y delltwaith ar y trawstiau cymorth.

– Bracedi: i osod y trawstiau cymorth ar y wal
neu’r ffens – byddai bracedi ongl wedi’u
gwneud o ddur galfanedig â hoelion neu
sgriwiau gwaith maen yn ddelfrydol.

Neu ar gyfer strwythur sy’n sefyll ar ei ben
ei hun:

– Pyst cymorth: dau ddarn o bren tua 2m o
uchder â thrawstoriad o tua 5cm x 5cm.

– Llwyfannau llorweddol: dau ddarn o bren â
rhan 10–15cm x 2–2.5cm a darn o bren o’r
un lled â’ch delltwaith.

– Bracedi: i osod y llwyfannau llorweddol ar y
pyst cymorth – byddai bracedi ongl wedi’u
gwneud o ddur galfanedig â hoelion neu
sgriwiau gwaith maen yn ddelfrydol.

– Cynhwysyddion cymorth dewisol: os na ellir
gosod y pyst yn y ddaear, bydd angen dau
gynhwysydd tua 20cm o ddyfnder arnoch a
rhywfaint o gerrig neu dywod i’w llenwi.

3. Tymor 4 Nodiadau’r athro BBC Llefydd i Natur Ysgolion

Delltwaith

Hoelion

Postyn cymorth 

Trawst llorweddol

Mae delltwaith ar gael o ganolfannau garddio
neu gallwch wneud eich strwythur eich hun i’r
planhigyn ei ddringo. Mae ailgylchu hen bren
yn opsiwn rhad a chynaliadwy.

Bydd angen offer arnoch i greu’r strwythur,
gan gynnwys morthwyl, dril pwer o bosibl acˆ
offer garddio i blannu.

Ar gyfer strwythur wedi’i osod ar wal 
neu ffens:

Gosodwch y trawst cymorth isaf tua 30cm
uwchlaw’r tir a’r trawst uchaf tua 1.5m
uwchlaw’r tir. Yna rhowch y delltwaith, y wifren
neu’r cortyn yn sownd i’r trawstiau.

Ar gyfer y strwythur sy’n sefyll ar ei ben 
ei hun:

Rhowch y trawstiau llorweddol yn sownd i’r
pyst ar uchderau tebyg, fel y disgrifir uchod.
Trefnwch y pyst fel eu bod yn gogwyddo
rhywfaint tuag at y wal neu’r ffens. Rhowch y
delltwaith yn sownd i’r pyst ac, os yw’n bosibl,
i’r trawstiau hefyd er mwyn gwneud y
strwythur yn gryfach. Gweler isod am fanylion.
Nid oes rhaid iddo edrych yn ddeniadol
oherwydd bydd y strwythur yn cael ei
orchuddio â phlanhigion yn y pen draw.



Cam 4 – Plannwch eich Wal
Bywyd Gwyllt
Mae’r adran ‘Awgrymiadau defnyddiol ar
gyfer eich cartrefi bywyd gwyllt’ yn cynnwys
rhestr o blanhigion addas, yn amrywio o
blanhigion dringo i lwyni y gellir eu hyfforddi.
Bydd mathau o blanhigion sy’n tyfu’n gyflym
fel barf yr hen wr neu wyddfid yn rhoiˆ
canlyniadau cyflym, a bydd cyfuniad o
blanhigion collddail a bytholwyrdd sy’n addas
i’ch pridd a’r amodau haul yn rhoi
amrywiaeth. Er bod iorwg (Hedera helix) yn
rhoi cysgod gwych i fywyd gwyllt, mae’r dail
a’r aeron yn cynnwys gwenwyn sy’n niweidiol i
bobl os bwyteir llawer ohonynt. Argymhellwn
eich bod yn osgoi ei ddefnyddio ar gyfer eich
Wal Bywyd Gwyllt. Os oes gan eich ysgol wal
sydd eisoes wedi ei gorchuddio ag iorwg,
dylid ei gadael fel y mae gan ei bod eisoes yn
darparu hafan wych i fywyd gwyllt.

Gallwch naill ai blannu planhigion mewn
cynhwysyddion neu’n syth yn y ddaear a dyma
rai rhagofalon ac awgrymiadau i’ch helpu:

– Peidiwch â phlannu’n rhy agos i wal
oherwydd mae’r pridd yn tueddu i fod yn
sych. Dechreuwch blannu 20-30cm i ffwrdd
o waelod eich wal neu banel y ffens.

– Hyfforddwch eich planhigion i dyfu i fyny
eich delltwaith drwy osod darn o gansen ar
ogwydd yn rhedeg o waelod y planhigyn,
neu eu clymu â chortyn.

– Gwnewch yn siwr bod y planhigion yn caelˆ
eu dyfrhau fel y bo angen.

– Dylid dweud wrth y plant am beidio â
bwyta’r aeron ar blanhigion sy’n tyfu ar dir yr
ysgol, waeth pa mor flasus y gallant edrych.

Cam 5 – Monitro bywyd gwyllt

Anogwch eich disgyblion i fonitro tyfiant y
planhigion wrth iddynt ddringo i fyny’r
delltwaith. Byddant yn gallu adnabod bywyd
gwyllt sydd wedi penderfynu ymgartrefu yn y
Wal Bywyd Gwyllt neu sy’n ei ddefnyddio i gael
bwyd neu gysgod. Cadwch olwg o’r cychwyn
am bryfed cop yn nyddu eu gweoedd, lindys ar
y planhigion dringo, gwenyn ac ieir bach yr haf
ar y blodau ac, yn ddiweddarach yn y flwyddyn,
adar yn bwyta’r aeron.

Beth am nodi uchderau gwahanol ar eich
delltwaith, wal neu ffens, e.e. bob 10cm, fel y
gall y plant asesu’r gyfradd y mae’r planhigion
yn tyfu’n hawdd. Yna gallant gofnodi tyfiant y
planhigion dringo yn rheolaidd.

Bydd y trawstiau cymorth yn lleoliad delfrydol
i fwyalchen nythu pan fydd y planhigion wedi
tyfu i fyny’r delltwaith mewn blynyddoedd i
ddod.
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Awgrymiadau defnyddiol ar
gyfer cartrefi bywyd gwyllt
Dyma rai planhigion y gallwch eu tyfu ar eich Wal Bywyd Gwyllt eich hun.

Planhigion dringo

Wedi’u plannu ar waelod eich delltwaith naill ai yn y ddaear neu mewn cynhwysydd, dylai’r
planhigion hyn ganfod eu ffordd eu hunain i fyny’r delltwaith, ond gallech ddefnyddio cansenni
gardd i’w helpu i dyfu os oes angen.

Allwedd

Planhigion gwydn
Gwydn yn erbyn rhew/Amddiffyn yn ystod y gaeaf: 
Planhigion sy’n wydn yn erbyn rhew ond y mae angen eu hamddiffyn
yn ystod y gaeaf mewn ardaloedd oer iawn

Enw cyffredin Enw gwyddonol Bytholwyrdd
/collddail Blodau Aeron Gwydn?

Blodyn yr enfys
dringol

Hydrangea anomala
subsp petiolaris Collddail Mai –

Mehefin Nac oes Gwydn

Pysen bêr fythol Lathyrus latifolius Collddail Mehefin –
Medi Nac oes Gwydn

Barf yr hen ŵr Clematis armandii Bytholwyrdd Mawrth –
Ebrill Nac oes

Gwydn yn erbyn
rhew/Amddiffyn
yn ystod y gaeaf

Barf yr hen ŵr Clematis montana Collddail Mawrth –
Ebrill Nac oes Gwydn

Gwyddfid Japan Lonicera japonica Bytholwyrdd,
persawrus Ebrill – Awst Oes Gwydn

Gwyddfid Lonicera
periclymenum

Collddail,
persawrus Ebrill – Awst Oes Gwydn

Gwyddfid cwrel Lonicera
sempervirens Bytholwyrdd Ebrill –

Medi Oes Gwydn

Gwinwydden
Tsieina/Virginia 

Parthenocissus
henryana Collddail Mehefin –

Awst Oes Gwydn

Gwinwydden
Virginia

Parthenocissus
quinquefolia Collddail Awst Oes Gwydn

Planhigyn dringol
Japan

Parthenocissus
tricuspidata Collddail Mehefin –

Awst Oes Gwydn

Blodyn glas y
dioddefaint Passiflora caerulea Collddail Gorffennaf

– Medi Oes
Gwydn yn erbyn
rhew/Amddiffyn
yn ystod y gaeaf

Seren jasmin Trachelospermum
jasminoides

Bytholwyrdd,
persawrus

Gorffennaf
– Awst Nac oes

Gwydn yn erbyn
rhew/Amddiffyn
yn ystod y gaeaf
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Llwyni wedi’u hyfforddi

Bydd angen i chi helpu’r planhigion hyn i dyfu i fyny’r delltwaith. Gallwch eu plannu’n syth yn y
ddaear neu mewn cynhwysydd ar waelod y delltwaith. 
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Enw cyffredin

Planhigyn Iâr fach 
yr haf

Coeden leilac
Califfornia

Enw gwyddonol

Buddleja colvilei
(tyner pan fyddant
yn ifanc)

Ceanothus x
burkwoodii

Bytholwyrdd
/collddail

Rhannol-
fytholwyrdd

Bytholwyrdd

Blodau

Mai –
Gorffennaf

Gorffennaf
– Medi

Aeron

Nac oes

Nac oes

Gwydn?

Gwydn

Gwydn

Coeden gwins
flodeuol Chaenomeles Bytholwyrdd Mawrth –

Mai Oes Gwydn

Llwyn tuswog sidan Garrya elliptica Bytholwyrdd Rhagfyr –
Chwefror Nac oes

Gwydn yn erbyn
rhew/Amddiffyn
yn ystod y gaeaf

Myrtwydden
gyffredin

Osmanthus

Ffiwsia Califfornia

Myrtus communis

Osmanthus delavayi

Ribes speciosum

Bytholwyrdd

Bytholwyrdd,
persawrus

Collddail

Gorffennaf
– Awst

Ebrill – Mai

Mawrth –
Ebrill

Oes

Nac oes

Oes

Gwydn yn erbyn
rhew/Amddiffyn
yn ystod y gaeaf

Gwydn

Gwydn yn erbyn
rhew/Amddiffyn
yn ystod y gaeaf



Sut y bydd eich wal yn helpu
bywyd gwyllt
Bydd dail yn denu:

Adar – y robin goch, llwyd y berth, y
fwyalchen, y dryw, y fronfraith, llinos ac
aderyn y to.

Bydd adar yn defnyddio’r dail i’w cysgodi 
yn ystod tywydd garw, i guddio wrth
ysglyfaethwyr ac i gysgu yn ystod y nos. 
Wrth i’r planhigion dyfu, gall yr adar adeiladu
nythod hyd yn oed. Bydd bwystfilod bychan
ac aeron yn ffynonellau gwerthfawr o fwyd.

Bwystfilod bychan – buchod coch cwta,
adennydd siderog, pryfed cop, malwod,
pryfed glas, chwilod, gwyfynod ac ieir 
bach yr haf.

Mae’r dail a’r gwinwydd yn rhoi bwyd a
chysgod i amrywiaeth o fwystfilod bychan.
Gall rhai gwyfynod ac ieir bach yr haf
ddefnyddio’r wal i aeafgysgu.

Bydd blodau yn denu:

Gwenyn, ieir bach yr haf a gwyfynod.

Mae planhigion dringo sy’n cynhyrchu
blodau yn darparu ffynhonnell bwysig o
fwyd i fwystfilod bychan a fydd yn ymweld â
hwy i fwyta neithdar y blodau.

Bydd aeron yn denu:

Y fwyalchen, y fronfraith, y fronfraith fawr,
y robin goch a’r ysguthan.

Mae planhigion dringo sy’n cynhyrchu aeron
yn ffynhonnell werthfawr o fwyd i adar yn
ystod yr hydref a dechrau’r gaeaf.

Ffeithiau diddorol

Cartrefi adar

– Daw cartrefi adar ym mhob lliw a llun. Caiff
nythod eu hadeiladu i fagu teulu, ac fe’u
gwneir o lawer o ddeunyddiau gwahanol fel
brigau a glaswellt hir.

– Yr eryr cynffonwyn sydd â’r nyth mwyaf yn y
DU, sy’n gallu bod hyd at 5m o ddyfnder a
2m o led.

– Y dryw melyn cribog, sef aderyn lleiaf y DU,
sydd â’r nyth lleiaf sydd tua 9cm o ddyfnder.

– Y tu allan i’w tymor bridio, bydd adar yn
chwilio am fannau cysgodol i gysgu bob
nos: coeden, llwyn, hen adeilad, clogwyn –
unrhyw le sy’n ddiogel rhag ysglyfaethwyr
ac sy’n eu cysgodi rhag y tywydd.

– Bydd rhai mathau o adar yn defnyddio
blychau nythu i fridio ynddynt. Bydd rhai’n
cysgu ynddynt dros nos drwy gydol y
flwyddyn hefyd.

– Os byddwch yng nghefn gwlad, chwiliwch
am wlân defaid ar ffensys a llwyni. Casglwch
ef a’i roi yn eich Wal Bywyd Gwyllt – efallai y
bydd rhai adar yn ei ddefnyddio i greu nyth.
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Cartrefi ystlumod

– Gelwir cartref ystlum yn ‘glwyd’. Gallai fod
mewn adeilad, coeden, bwa pont neu ogof.

– Mae ystlumod yn anifeiliaid cymdeithasol a
byddant yn ymgasglu, weithiau yn eu
cannoedd.

– Mae angen tymheredd oer a chyson ar
ystlumod yn ystod y gaeaf pan fyddant yn
gaeafgysgu.

– Nid yw ystlumod yn hoffi drafftiau o gwbl.

– Nid yw ystlumod yn adeiladu nythod ond yn
hytrach maent yn hongian ben i waered neu’n
cropian i mewn i graciau a thyllau bach.

– Gallant hefyd ddefnyddio blychau 
ystlumod artiffisial.

Ffeithiau am ystlumod

– Mae 17 o rywogaethau o ystlumod yn byw
yn y DU – sef mwy na chwarter ein
rhywogaethau o famaliaid.

– Mae ychydig dros 1,100 o rywogaethau o
ystlumod yn y byd.

– Mae tri chwarter o’r rhain yn bwyta pryfed,
yn union fel ystlumod Prydain. Yn y trofannau
mae ystlumod hefyd yn bwyta ffrwythau,
blodau, brogaod, pysgod ac yn yfed gwaed
ac mae rhai hyd yn oed yn bwyta ystlumod
eraill. Peidiwch â phoeni – mae’r ystlumod
agosaf sy’n yfed gwaed yn byw yn Ne
America, dros 4,000 o filltiroedd i ffwrdd!

– Mae gan ystlumod sgiliau llywio gwych – ni
fyddant yn cael eu dal yn eich gwallt!

– Mae ystlumod a’u clwydi wedi’u hamddiffyn
gan gyfraith genedlaethol ac Ewropeaidd o
ganlyniad i’r gostyngiad dramatig yn eu
niferoedd yn ystod y ganrif ddiwethaf.

– Dim ond unwaith y flwyddyn y bydd
ystlumod yn rhoi genedigaeth a gallant fyw
am hyd at 30 mlynedd.

– Mae’r dywediad Saesneg ‘blind as a bat’ yn
hollol anghywir. Mae ystlumod yn gallu
gweld ond maent yn defnyddio system sonar
yn bennaf o’r enw ‘ecoleoli’ sy’n eu galluogi i
ganfod gwrthrychau drwy daflu seiniau atynt.
Maent yn mesur faint o amser y mae’n ei
gymryd i’r seiniau ddod yn ôl atynt sy’n eu
helpu i ganfod ble mae rhywbeth. 
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Golwg o’r ochr

Golwg o’r gwaelod

20cm

2cm
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4cm
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3cm 1cm Hollt 

2cm Hollt 
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9cm

16cm

20cm48cm

Holltau i ystlumod

Ardaloedd glanio

Mwy o syniadau am
weithgareddau
Ar ôl i chi blannu eich wal, gallwch ychwanegu
at y cartrefi rydych eisoes wedi’u creu ar gyfer
bywyd gwyllt.

1. Cartrefi ar gyfer anifeiliaid di-asgwrn-cefn

Mae eich wal yn lle perffaith i fwystfilod bychan
fyw ynddo. Mae Nodiadau’r Athro Tymor 2 am
fwystfilod bychan yn rhoi gwybodaeth am sut i
greu cartrefi ar gyfer anifeiliaid di-asgwrn-cefn.
Er enghraifft, gallech osod cartref i wenyn yn y
delltwaith (mae manylion ar gael yn
bbc.co.uk/breathingplaces/schools).

2. Gosodwch flwch adar

Ychwanegwch flwch adar â blaen agored at
eich wal. Unwaith y bydd dail wedi tyfu i roi
cysgod, bydd y robin goch neu’r dryw yn gallu
nythu yma. Gallech ddefnyddio hen degell neu
depot fel nyth. Gallwch gael mwy o syniadau
ynghylch creu blychau nythu i adar a’u lleoli yn
bbc.co.uk/breathingplaces/doonething/
simple/birds_home.shtml
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3. Ychwanegwch flwch ystlumod

Mae wal sy’n cael llawer o haul yn lle perffaith
i ystlumod fyw. Mae’r blwch ystlumod a
ddangosir isod yn hawdd iawn i’w wneud ac
mae’n ddelfrydol ar gyfer ystlumod lleiaf. Mae
angen i’r darnau o bren gael eu llifio’n arw er
mwyn i’r ystlumod allu hongian wrthynt.
Hoeliwch y darnau at ei gilydd ar hyd yr
ochrau a rhowch y blwch i hongian gan
ddefnyddio bracedi neu wifren wedi’i chlymu
o amgylch hoelion sy’n ymwthio allan.
Defnyddiwch bren heb ei drin er mwyn osgoi
deunyddiau niweidiol, ond gellir addurno’r tu
allan i’r blwch, i ffwrdd o’r ardaloedd glanio, â
phaent acrylig. Bydd hyn yn galluogi plant i
greu eu blychau ystlumod unigryw eu hunain.
Mae’n well gosod blwch ystlumod mor uchel
â phosibl, heb fod yn is na 3-4m. Mae angen
iddo fod mewn man cysgodol heb lawer o
wynt sy’n cael gwres yr haul am rywfaint o’r
dydd. Gwnewch yn siwr bod arˆ dal glir i
hedfan i mewn ac allan o’r blwch.



Cadwch lygad am ystlumod sy’n byw yn y
blwch – efallai y byddwch yn gweld tail (sych a
briwsionllyd) ar y llawr o dan y blwch, neu
staeniau wrin ar yr ardaloedd glanio. Nid yw’r
rhain yn beryglus i iechyd. Gall plant oleuo
tortsh o’r llawr i mewn i’r holltau i weld a oes
ystlumod yno. Unwaith y byddwch wedi
gosod y blwch, ni ddylech ei symud nac
ymyrryd ag ef. 

4. Cadwch gofnod

Bydd cadw cofnod o’r bywyd gwyllt sy’n
defnyddio’r Wal Bywyd Gwyllt, y blwch
ystlumod neu’r blwch adar yn amhrisiadwy
wrth ddatblygu darlun o’ch lle i natur a sut y
mae’n helpu i roi cartref i fywyd gwyllt. Gall
eich disgyblion lunio graffiau o rifau a
gofnodwyd, creu straeon am yr hyn y maent
wedi ei weld a gellir defnyddio unrhyw ddata
o arbrofion mewn gwersi gwyddoniaeth.
Anogwch ddisgyblion i dynnu lluniau, paentio
a chreu gludweithiau o’r planhigion ar y wal
a’r anifeiliaid sy’n byw yno.
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5. Chwaraewch y gêm ystlumod a gwyfynod

Gall eich disgyblion chwarae gêm i helpu i
ddangos sut y mae ystlumod yn dod o hyd i
fwystfilod bychan i’w bwyta yn eu cartref.
Dyma sut i chwarae’r gêm:

Ffurfiwch gylch gyda grwp o blant. Y plantˆ
hyn yw’r coed ac mae’r ardal gaeëdig yn
cynrychioli’r goedwig lle mae ystlumod yn
hela am bryfed yn ystod y nos. Dewiswch un
o’r plant i fod yn ystlum. Mae’n rhaid i’r
plentyn sefyll yng nghanol y cylch. Dyna
gartref yr ystlum. Pan fydd y plentyn yn sefyll
yn y canol, rhowch fwgwd dros ei lygaid.
Dewiswch 3-5 plentyn arall i fod yn wyfynod a
gofynnwch iddynt fynd i mewn i’r cylch.

Diben y gêm yw i’r ystlum ddod o hyd i’r
gwyfynod a’u dal.

– Mae’r ystlum yn gweiddi’r gair ‘ystlum’ ac
mae’n rhaid i’r gwyfynod ymateb drwy
weiddi ‘gwyfyn’. Wrth i’r gwyfynod weiddi
‘gwyfyn’, mae’r ystlum yn gwybod eu bod
yn agos ac mae’n ceisio eu dal i’w bwyta i
swper! (Esboniwch i’r grwp bod signal radarˆ
yn cael ei drosglwyddo bob tro y mae’r
ystlum yn gweiddi ‘ystlum’; mae’r ystlum yn
anfon y signal hwn i weld a oes unrhyw beth
yno, mae’r signal yn bownsio oddi ar
wrthrychau ac yn cael ei daflu’n ôl. Yna
mae’r ystlum yn gwybod yn union ble mae
ei fwyd. Gall yr ystlum weiddi ‘ystlum,
ystlum, ystlum…’ cymaint ag a fynno ac
mae’n rhaid i bob gwyfyn ymateb bob tro.)

– Ni chaniateir i’r ystlum na’r gwyfynod fynd y
tu allan i’r cylch o blant sy’n sefyll. Os yw’r
ystlum sydd â’r mwgwd yn dechrau mynd y
tu allan i’r cylch, yna dylai’r plant ei arwain
yn ôl i mewn yn ofalus.

– Wrth i’r ystlum ddod o hyd i’r gwyfynod a’u
cyffwrdd, maent yn gadael y cylch wrth
iddynt gael eu ‘bwyta’.

Mae’r ystlum yn canfod ble mae’r gwyfynod
drwy wrando’n astud i synhwyro o ba
gyfeiriad y mae’r ymatebion yn dod. Mae
angen canolbwyntio’n dda i fod yn ystlum
llwyddiannus!



Cwestiynau

Bydd y gweithgareddau sy’n ymwneud â
chartrefi i fywyd gwyllt yn galluogi plant i
wneud rhywfaint o waith ymchwil a dysgu am
gartrefi a chynefinoedd bywyd gwyllt. Bydd y
cwestiynau hyn yn rhoi digon o gymhelliant i
blant ddarllen llyfrau yn y llyfrgell neu
ddefnyddio peiriannau chwilio ar y
Rhyngrwyd i ddod o hyd i’r atebion:

– Beth y gall adar ddod o hyd iddo yn y Wal
Bywyd Gwyllt rydych wedi ei chreu?

– Sut y bydd bwystfilod bychan yn
defnyddio’r Wal Bywyd Gwyllt?

– Beth yw’r enw ar blanhigion sydd â dail
arnynt drwy gydol y flwyddyn?

– Beth yw’r enw ar blanhigion sy’n colli eu dail
yn yr hydref?

– Pa adeg o’r dydd y gellir dod o hyd i ystlum
yn ei flwch?

– Ble y gellir dod o hyd i ddraenog yn y gaeaf?

– Sut mae ystlum yn dod o hyd i’w ysglyfaeth?

Gyda diolch i: Ymddiriedolaeth 
Cadwraeth Ystlumod www.bats.org.uk
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