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Tymor2 Nodiadau’r athro




Helo a chr
Llefydd i Natur Ysgolion. Dyma’r brif dasg Gwnewch 
Un Peth ar gyfer tymor yr haf 2008, a’r cam nesaf o ran 
creu Lle i Natur yn eich ysgol. 

oeso i weithgaredd bwystfilod bychan y BBC 

hyn yn helpu plant brwdfrydig wrth iddynt 
chwilio amdanynt. 

Mae’r rhan fwyaf o blant wrth eu boddau 
â bwystfilod bychan a byddant yn mwynhau 
tr
chwilod, chwilota mewn pyllau, a rhedeg 
ar ôl ieir bach yr haf. Bydd y gweithgar
Gwnewch Un Peth y tymor hwn yn eu galluogi 
i ddysgu am fyd bwystfilod bychan ac yn 
helpu’r cr
Drwy edrych ar fwystfilod bychan y tymor 
hwn, bydd plant yn dechrau deall rôl y 
cr
â chylchoedd bywyd planhigion ac 
anifeiliaid eraill. 

Bydd bwystfilod bychan yn ychwanegiad 
gwerthfawr i’ch Lle i Natur a bydd yn ategu’r 
gweithgar
Un Peth a gyflwynwyd y tymor diwethaf. 

Pam bwystfilod bychan? 
Mae angen bwystfilod bychan ar
Maent yn peillio ein cnydau, yn ailgylchu 
maetholynnau yn ôl i’r pridd ac yn pur
ein d
f
megis mamaliaid ac adar
bychan byddai’r byd yn lle gwahanol iawn. 

Gelwir bwystfilod bychan yn bethau 
gwahanol gan gynnwys pryfetach ac 
anifeiliaid di-asgwr
fathau gwahanol megis mwydod, malwod, 
pryfed, corynnod a moch coed. Mae’r rhan 
fwyaf o fwystfilod bychan yn ddiniwed, 
yn fach ac nid yw s 

fynhonnell bwysig o fwyd i gr

oi cerrig dr

eaduriaid hyn, a’r gydberthynas rhyngddynt 

wr^ . Mae bwystfilod bychan hefyd yn 

eaduriaid gwerthfawr hyn i f

edd hau hadau ar gyfer Gwnewch 

osodd er mwyn dod o hyd i 

wn yn eu dychryn. Mae 

n-cefn ac mae llawer o 

^

. Heb fwystfilod 
eaduriaid 

nom. 

fynnu. 

o 

edd 

Beth sydd angen 
ei wneud gyntaf? 
Mae’n hawdd iawn cr
bychan – a thr
fe welwch fod cannoedd o fwystfilod 
bychan yn symud i mewn. Yna bydd y plant 
yn gallu gweld beth sy’n byw yno. R
yn hyderus y bydd y plant wrth eu boddau 
yn dar
bychan, ac rydym wedi cynnwys llawer o 
syniadau ar gyfer gweithgar
i’w helpu i gymryd rhan. Ni ddarperir 
unrhyw gyfarpar y tymor hwn oherwydd 
bydd popeth sydd ei angen ar
ar safle’r ysgol neu bydd yn hawdd iawn ei 
roi at ei gilydd. 

ganfod byd bychan bwystfilod 

os gyfnod eithaf byr o amser 
eu ardal i fwystfilod 

eddau dilynol 

noch ar gael 

ydym 
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– 

– 

– 

– 

cysgod a bwyd i’ch bwystfilod bychan – yn 
ogystal ag aer i’w anadlu. Dilynwch y cyngor 
isod i ddarparu’r lle delfrydol. 

–

Cam 1 – Dod o hyd i le da 

Yn gyntaf bydd angen i chi ddod o hyd i ar
ar safle’r ysgol a all ddod yn gartr
‘cor
ar
fod yn gynefin gwerthfawr
ar

dewiswch fan â phridd ysgafn a cheisiwch 
osgoi clai trwm. 

Os nad oes gennych ar
i’w defnyddio, peidiwch â phoeni – gallwch 
gr
mewn cynwysyddion. 

hau hadau yn Nhymor 1 ar gyfer Gwnewch 
Un Peth yn f
a chysgod i rai bwystfilod bychan, felly 
gallech ddewis cr
bychan yn agos at eich blodau. 

â mannau llaith, felly bydd ar
planhigion sy’n tyfu gyda rhai ‘strwythurau’ 
i ddarparu cysgod ac i fagu cr
yn lleoliad delfrydol. 

gan fwystfilod dipyn o lonydd a thawelwch, 
felly dewiswch lecyn sy’n ddigon pell o 
fannau chwarae swnllyd a mar
cor

Os byddwch yn cr

Bydd y blodau a dyfir o’ch gweithgar

Mae bwystfilod bychan wrth eu boddau 

Er

dal bwystfilod bychan ddarparu d 

dal fawr ar

eu eich cor

 nad yw s 

nel bwystfilod bychan’. Nid oes angen 

nel yn glir

noch – gall hyd yn oed fetr sgwâr 

wn yn eu dychryn, mae’n well ^

fynhonnell ar

. 

nel bwystfilod bychan 

eu eich cor

eu ardal ar y ddaear

dal daear feddal 

. Mae angen i’ch 

dder

nel bwystfilod 

dal laith ger 

eaduriaid ifanc

chog o fwyd 

ciwch eich 

ef i’ch 

wr^ , 

edd 

, 

dal 

Cam 2 – Paratoi’r lle 

Os byddwch yn cr
bychan ar y ddaear

– 

– 

– 

– 

gor
glaswellt dyfu’n hir er mwyn rhoi cysgod 
i’r bwystfilod bychan. Mae unrhyw fath 
o laswellt ar eich safle yn addas. 

bychan fel pridd moel gan sicrhau nad yw 
wedi’i gywasgu. Er mwyn paratoi’r ar
hon, mae’n well ei thr
fel petaech yn ei pharatoi i blannu. 

br
br
gyda’i gilydd â chortyn mewn bwndel sydd 
tua 200mm o uchder a lled. Sicrhewch 
fod bylchau rhwng y dar
mwyn i’r bwystfilod bychan allu mynd i 
mewn. Dylai’r bwndel hwn gael ei osod fel 
ei fod yn cyf
cr

ddar
ar y pridd moel. Rhowch y dar
pentwr sydd tua 400mm o led ar y gwaelod 
a 200mm o uchder
fylchau a holltau rhwng y ‘cerrig’. Sicrhewch 
fod gwaelod y pentwr o gerrig yn gadar
y pridd. 

Dylai chwarter yr ar

Gadewch weddill eich cor

Crëwch ‘bentwr o foncyf

Crëwch ‘bentwr o gerrig’ o frics neu 

eu lleithder

en heb eu trin. Defnyddiwch ddar
en sydd tua 400mm o hyd wedi’u clymu 

chuddio â glaswellt. Gadewch i’r 

nau o slabiau pafin sydd wedi chwalu 

fwr
. 

dd â’r pridd moel er mwyn 

eu eich cor
, dilynwch y camau hyn: 

. Sicrhewch fod digon o 

dal fod wedi ei 

oi dr

nau o br

fion’ o ddar

osodd gyda rhaw 

nel bwystfilod 

nel bwystfilod 

nau mewn 

en er 

nau o 
nau o 

dal 

n yn 
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– 

– 

– 

– 

– 

Os bydd eich cor
ar
pethau ychydig yn wahanol. 

– 

ddar
mewn cynhwysydd arall, fel y disgrifiwyd 
uchod. Addaswch y maint fel ei fod yn mynd 
i mewn i’r cynhwysydd. 

br
2, a’i r
y maint fel ei fod yn mynd i mewn 
i’r cynhwysydd. 

heb fawn. Peidiwch â chywasgu’r pridd. 

phob un yn 500mm ar draws. Yn y cyntaf, 
plannwch laswellt a gadewch iddo 
dyfu’n uchel. 

ger eich potiau blodau o’r gweithgar
hau hadau ar gyfer Gwnewch Un Peth. 

Gadewch y cynhwysydd olaf fel pridd moel. 

Crëwch ‘bentwr o gerrig’ o frics neu 

Crëwch ‘bentwr o foncyf

Llenwch y tri chynhwysydd arall â phridd 

Paratowch bedwar cynhwysydd – gyda 

Mar

dal balmantog bydd angen i chi wneud 

en heb eu trin, fel y disgrifiwyd ar dudalen 

ciwch ar

nau o slabiau pafin sydd wedi chwalu 

oi yn un o’r cynwysyddion. Addaswch 

dal allan sydd tua metr sgwâr 

nel bwystfilod bychan ar 

fion’ o ddarnau o 

edd 

Gallai eich cor
fel un o’r rhain: 

nel bwystfilod bychan edrych 

Llwyn Glaswellt 

Bryn Cerrig 

Lôn Goed 

Llwybr Baw 
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Bydd angen i chi dorri’r glaswellt o bryd 
i’w gilydd fel nad yw’n tyfu’n rhy hir
enghraif
i tua phedair modfedd. 

Cam 3 – Gofalu am eich ar
bwystfilod bychan 
Mae bwystfilod bychan wrth eu boddau â 
lleithder
ond nad yw’n llawn d

, felly sicrhewch fod y pridd yn llaith 

ft ar ôl chwe mis dylech ei dorri’n ôl 

wr^ . 

. Er 

dal

Cam 4 – Gweld beth sydd 
wedi symud i mewn 
Caif
famaliaid ac adar yn aml, ac felly maent wrth 
eu boddau yn cuddio. 

Y f
sydd o gwmpas yw eu denu i rywle y 
byddant yn ei hof
o ddenu bwystfilod bychan fel y gall y plant 
eu gweld – rhoddir rhai syniadau yma. 

Gwneud trap taten 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

mewn allan. 

i’r bwystfilod bychan fynd i mewn. 

gladdu yn y pridd, yn eich cor
bwystfilod bychan a’i adael am dridiau 
(mae’n dda gwneud hyn dr
benwythnos). 

ei ddal. 

Yn gyntaf, bydd angen taten fawr ar

T

Gyda llwy

Caewch y daten. 

Gwnewch dwll yn un ochr o’r daten i adael 

Rhowch eich trap taten, wedi’i hanner 

Agorwch y trap i weld beth rydych wedi 

for

o

f bwystfilod bychan eu bwyta gan 

rrwch y daten yn ei hanner yn ofalus. 

dd orau o weld pa fwystfilod bychan 

, crafwch rywfaint o’r tu 

fi. Mae llawer o f

os 

nel 

fyrdd syml 

noch. 

– 

– 

Drwy ddefnyddio’r canllawiau dosbarthu 
ac adnabod a gynhwyswyd, bydd y plant 
yn gallu adnabod pryfed, corynnod a 
chr
ddelfrydol i edrych ar

Ar ôl edrych ar y bwystfilod bychan, 
rhowch hwy yn ôl yn yr un ar
bwystfilod bychan. 

T

– 

eil carped gwlyb 

y ddaear yn denu rhai bwystfilod bychan. 

Gadewch y teil carped gwlyb dr
benwythnos mewn rhan oer a chysgodol 
o’ch cor
dydd Llun codwch ef i fyny i weld beth sy’n 
cuddio oddi tano. 

Bydd teil carped neu ddar
wedi’i adael mewn d

Peidiwch ag anghofio ei r

eaduriaid eraill. Mae chwyddwydr yn 

nel bwystfilod bychan ac ar y bor

nynt yn agos. 

wr ac yna wedi’i r^

oi i lawr eto. 

n

dal o’ch cor

 o garped sydd 

os 

oi ar 

nel 

e 

Cam 5 – Gofalu am eich 
bwystfilod bychan 
Mae’n hanfodol nad yw plant yn niweidio nac 
yn lladd bwystfilod bychan wrth edrych 
amdanynt ac edrych ar
camau fel rhoi boncyf
yn ofalus a pheidio â’u symud yn rhy aml. 

fion neu gerrig yn ôl 
nynt drwy gymryd 
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anifeiliaid di-asgwr
amrywiaeth o grwpiau o gr

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Mae’n bosibl y dewch o hyd i gynrychiolwyr 
o’r holl grwpiau hyn yn eich cor
bychan. 

Mae o leiaf 70% o’r 1.7 miliwn o f
bywyd hysbys ar y ddaear yn anifeiliaid 
di-asgwr
ymhob amgylchedd br

Mae mwy na 90% o’r holl rywogaethau o 
anifeiliaid yn ddi-asgwr

Yn y DU yn unig, mae 32,000 o rywogaethau 
tir

Cyngor defnyddiol 
a f
Dyma rai f
bychan a fydd yn helpu eich plant i ddysgu 
mwy amdanynt. 

Ystadegau bwystfilod bychan 

Mae bwystfilod bychan yn rhan o’r gr 

ac mae llawer mewn perygl. 

Ledled y byd amcangyfrifir y gallai 570,000 
o rywogaethau o anifeiliaid di-asgwr
ddiflannu erbyn 2100. 

Yn aml mae anifeiliaid di-asgwr
yn gysylltiadau allweddol mewn cadwyni 
bwyd; er enghraif
peillio planhigion. 

pryfed 

corynnod 

nadr

nadr

molysgiaid 

cramenogion, a 

mwydod 

ol a d 

feithiau diddor

oedd cantr

oedd miltr

w^

n-cefn a gellir dod o hyd iddynt 

r cr

feithiau diddor

oyw a 7,000 o rywogaethau mor

oed 

oed 

ft, mae rhai pryfed yn 

n-cefn, sy’n cynnwys 

on. 

n-cefn. 

ol am fwystfilod 

eaduriaid: 

ol 

n-cefn 

nel bwystfilod 

furfiau 

n-cefn 

wp o ^ 

ol 

Nid ydym yn gwybod popeth am fwystfilod 
bychan. Mae cymaint o rywogaethau hysbys 
fel nad ydym wedi dosbarthu pob un eto – 
ac ni ddeellir eu r

W
fydd rhywbeth wedi mynd o’i le a phan fydd 
rhywogaeth wedi diflannu o ranbarth o’r 
byd, weithiau mewn ymgais gamarweiniol 
i r

Mae anifeiliaid di-asgwr
i’r byd: 
animals wer
r
But if the invertebrates wer
the world’
Syr David Attenbor

Ffeithiau am anifeiliaid di-asgwr

Yn ei hanfod mae gwaed pryfed yn ddi-liw 
gan nad yw’n cynnwys haemoglobin sef yr 
hyn sy’n gwneud gwaed pobl yn goch. Bydd 
lliw’r gwaed yn dibynnu ar yr hyn y mae’r 
pryfyn yn ei fwyta. Gall fod yn wyr
bwyta planhigyn gwyr
ei liwio. Os bydd gwaed pryfyn yn goch, 
mae’n debygol ei fod wedi bwydo ar waed 
mamal, fel y byddai mosgito yn ei wneud. 

Mae gan bob pryfyn ddau antena a 
ddefnyddir i synhwyr

P’un a yw eu hantenâu yn fyr
drwchus neu’n denau, fe’u defnyddir gan 
bryfed i deimlo, ar

est of the world would get on pr

eoli plâu. 

eithiau dysgwn am y rhywogaethau hyn pan 

“If we and the r

s ecosystems would collapse.” 

e to disappear over

olau’n llawn. 

ogleuo a hyd yn oed i flasu! 

ough 

o’r byd o’i gwmpas. 

dd gan fod clor

est of the back-boned 
n-cefn yn bwysig iawn 

e to disappear

, yn hir

night, the 
etty well. 

n-cefn 

dd os yw’n 

, yn 

offyl yn 

, 
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hudsoni

Y mwyaf a’r gorau 

Gall pryfed amrywio o gorbryf 
(
0.139mm o hyd i bryf brigyn pigog 
(
Gall anifeiliaid di-asgwr
yn oed yn llai neu’n fwy o söoplancton bach 
iawn i’r ystif
y byd. 

Ym Mhrydain mae gennym rai bwystfilod 
bychan mawr a bach. Gall y chwilen gor
dyfu i rhwng 50mm a 70mm o hyd, gall y 
criciedyn hir
o hyd. Mae cynf
o hyd yn debyg i for
fod cyn lleied â 2mm o hyd. 

Gall ceiliog rhedyn a chriciaid neidio dr
750mm o gychwyn stond sydd 50 gwaith hyd 
eu corf

Chwilen deigr y coed o A

gall r
awr). Mae’n defnyddio’r cyflymder hwn i 
ddianc rhag ysglyfaethwyr

Dicopomorpha echmepterygis

Phobaeticus serratipes

edeg 2.47 metr yr eiliad (5.57 milltir yr 

f arfer

) yw’r pryfyn a all r

flog enfawr a geir ym mor

gor

ol. 

n gwyr
fonnau sbonc yn llai na 5mm 

grug du, a gall chwain 

dd mawr dyfu i 50mm 

) sy’n 555mm o hyd. 
n-cefn eraill fod hyd 

wstralia (
edeg gyflymach a 

. 

) sy’n 

Cicindela 

oedd 

os 

niog 

Ffeithiau am fathau gwahanol o anifeiliaid 
di-asgwr

Er mwyn clywed galwad paru eraill, mae gan 
griciedyn glustiau ar ei bengliniau, o dan 
gymal y coesau blaen. 

Mae 46 o rywogaethau gwahanol o fuchod 
coch cwta yn unig, yn y DU. 

A

Gall bwystfilod bychan gynnig cyfleoedd i 
gynnal gwersi ar amrywiaeth eang o bynciau, 
gan gynnwys gofalu, addasu, amrywiaeth, 
adnabod a gwylio. Gallant fod yn sail i 
gysylltiadau trawsgwricwlaidd, er enghraif
llythr
(cyfrif, trin data). 

Gall hyd yn oed ddehongli’r gor
bychan gynnig gweithgar

Meddyliwch am yr ar
fel ‘Bygtr
gwahanol sy’n addas i fwystfilod bychan 
gwahanol. Gall hyn arwain at y cysyniad 
o gynllunio tr
Gan ddefnyddio rhai o’r cysyniadau hyn, 
gall y plant wneud arwyddion ar gyfer yr 
ar

Edrychwch am y bwystfilod bychan hyn yng 
nghynefinoedd gwahanol Bygtr

wgrymiadau defnyddiol 

daloedd gwahanol. 

ennedd (ysgrifennu dyddiadur) a rhifedd 

opolis’, dinas â chymdogaethau 

n-cefn 

efi a seilwaith cyfathr

dal bwystfilod bychan 

eddau diddor

opolis. 

nel bwystfilod 

ebu. 

ol. 

ft 

Iâr fach yr haf llwyd 
y ddôl 

Buwch goch gota 

Gwenynen 

Pryf hofran 

Sioncyn y gwair 

Malwoden fandog 

Glaswellt hir: Pentwr o foncyf

Mochyn coed 

Neidr gantr

Neidr filtr

Malwoden ddu 

Mwydyn 

oed 

oed 

fion: Pentwr o gerrig: 

Mor

Neidr gantr

Pryf clust 

Bwystfilod bychan 
sychach, mwy 
cr
o dan br

eisionllyd na’r rhai 

grugyn 

en 

oed 

Daear foel: 

Mwydyn 

Pryf clust 

Mor

Chwilen y llawr 

grugyn 
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Mwy o syniadau am 
weithgar
Mae Gwnewch Un Peth mor hawdd
–
rai gweithgar
gyda’ch myfyrwyr
awgrymiadau. Rydym hefyd wedi 
cynnwys rhai cwestiynau i annog 
eich disgyblion i ddar

1.

Mae bwystfilod bychan yn bethau da i dynnu 
llun ohonynt. Beth am gael y plant i dynnu 
lluniau o’r bwystfilod bychan y maent wedi’u 
gweld? Gellir cysylltu hyn ag adnabod 
a dosbarthu. 

2.

Mae gwneud arwyddion ar gyfer y gor
bwystfilod bychan a’i hamrywiaeth o 
gynefinoedd yn gyfle i’r plant ddefnyddio 
eu sgiliau cr

3.

Gall gwneud f
fod yn hwyl ac yn hawdd. Gallai pynciau 
addas gynnwys bwystfilod bychan gwahanol 
yn ymweld â blodau gwahanol neu’r 
bwystfilod bychan a ddar
agorwyd y trap taten neu pan godwyd y teil 
carped gwlyb. 

4.

Gall y plant wneud modelau o fwystfilod 
bychan gan ddefnyddio deunyddiau 
bob dydd. 

 efallai y byddwch am r

 T

 Gwneud arwyddion ar gyfer Bygtr

 Gwneud f

 Gwneud modelau o fwystfilod bychan 

ynnu llun o fwystfil bychan 

eadigol. 

film fer 

eddau 

filmiau byr o fwystfilod bychan 

eddau ychwanegol 
. Dyma rai 

ganfuwyd pan 

ganfod mwy

oi cynnig ar 

opolis 

nel 

. 

 5.
i fuchod coch cwta 

Gofynnwch i’r plant wneud cartr
a fydd hefyd yn fan clwydo i fuchod coch 
cwta yn y gaeaf. Bydd y gweithgar
hwn yn helpu gr
defnyddiol iawn. 

Mae gwenyn unig yn peillio llawer o 
blanhigion ac mae nifer
rywogaethau yn lleihau. Maent yn bwydo ar 
baill a neithdar
gwahanol mewn rhannau gwahanol o’r DU 
a gallant edrych yn wahanol i wenyn mêl a 
chacwn, maent yn llai o faint yn aml ac 
weithiau maent yn ddu. 

Mae’n ddigon tebygol y bydd buchod coch 
cwta yn defnyddio’r strwythur yn y gaeaf 
am eu bod yn hof
aeafgysgu, a gallai adenydd sider
phryfed eraill symud i mewn yn eu lle. 

Peidiwch â phoeni am gael eich pigo gan 
wenyn – nid oes gan y gwenyn a fydd yn 
nythu yn y cartr
yn ymosodol ac anaml y byddant yn pigo. 
Ni fydd y cartr
wenyn meir
fwyaf addas i wenyn sy’n hof
eu hunain. 

 Gwneud cartr

ch ychwaith gan fod y cartr
ef yn dod yn nyth gwenyn neu 

. Gellir dod o hyd i wenyn unig 

ef hwn bigad neu nid ydynt 

wp o fwystfilod bychan ^

ef i wenyn/man clwydo 

fi’r math hwn o leoliad i 

oedd lawer o 

fi byw ar eu pen 

ef i wenyn, 

og a 

edd 

ef yn 
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Yr hyn sydd ei angen ar

– 

– 

– 

Beth rydych yn ei wneud 

– 

– 

– 

i f

bamb
ysgawen a hyd yn oed gwellt celf papur
Dylai agoriad y tiwbiau fod yn 4mm neu fwy 
ar draws. Os byddwch yn defnyddio bamb
sicrhewch ei fod yn cael ei dorri fel bod y 
cwgn solid ar un pen neu bod yr hyd cyfan 
yn wag. 

i fuchod coch cwta. 

ar ôl i chi gwblhau’r gweithgar
torrwch ddau dwll er mwyn i chi allu rhoi 
cortyn drwyddi. 

gyda’i gilydd. Sicrhewch fod pen gwag y 
bamb

br
haul yn uniongyr
ychydig yn is er mwyn atal d
Rhowch y botel tua metr uwchben y ddaear

Potel blastig 2 litr gyda’r pen wedi ei dorri 

T

Cortyn i ddal cartr

Mae angen i’r botel gael ei hongian i fyny 

Rhowch y tiwbiau gwag yn y botel yn dynn 

Rhowch y botel i hongian yn llorweddol 

iwbiau gwag, a allai fod yn gansennau 

fwr

on mewn man cynnes sy’n cael golau’r 

dd. 

w i’r ar

w yn wynebu allan. 

^

^

dd, coesau coeden fêl, brigau 

chol, gyda’r pen agor

ef y gwenyn/man clwydo 

noch 

wr rhag cr^

edd – felly 

onni. 
ed 

. 

w^ 

. 

Uchod: 
coch cwta edrych fel hyn. 

Dylai eich cartref i wenyn/man clwydo i fuchod 

Pan fyddwch wedi gorf
cartr
ymwelwyr
gwenyn unig yn ymgartr
y gwenyn benywaidd yn dodwy wyau 
yn y tiwbiau a phan fyddant wedi llenwi 
tiwb byddant yn selio’r pen agor
ddiweddarach yn y flwyddyn bydd y wyau yn 
deor gan ddechrau gyda’r rhai wrth y fynedfa. 
Y gwenyn cyntaf i adael yw’r gwenyn 
gwrywaidd fel arfer ac yna’n ddiweddarach 
y gwenyn benywaidd. 

ef, gofynnwch i’r plant gadw llygad am 
. Os byddwch yn f

fen gwneud eich 

efu yno, fe welwch 
fodus a bod 

ed. Yn 
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6.

Er gwaethaf ei enw a’i olwg bygythiol, mae’r 
pryf clust cyf
diddor
Ar ôl i’r fenyw ddodwy wyau o dan gerrig ac 
mewn holltau, bydd yn ar
diogelu. O bryd i’w gilydd bydd yn glanhau’r 
wyau’n ofalus gyda’i cheg i atal haint 
f
bach, sy’n edrych fel fersiynau bach o’u rhieni,
nes iddynt dyfu’n ddigon mawr i ofalu am 
eu hunain. 

Mae pryfed clust yn hof
mannau cysgodol a llaith yn ystod y dydd. 
Maent yn bwyta pryfed a phlanhigion ond nid 
ydynt yn cnoi pobl. Maent yn hof
haul, un o’r pum had yng ngweithgar
tymor diwethaf ar gyfer Gwnewch Un Peth. 

Yr hyn sydd ei angen ar

– 

– 

Beth rydych yn ei wneud 

– 

– 

Os bydd gennych ddigon o le, gallwch 
wneud sawl cartr
o amgylch eich Lle i Natur

fwngaidd. Bydd yn parhau i war

neu bot iogwrt maint canolig. 

Llenwch y cynhwysydd gyda gwellt/gwair
Mae angen digon i lenwi’r cynhwysydd fel 
nad oes gwellt yn dod allan pan gaif
cynhwysydd ei dr

Rhowch f
llawn ar

Cynhwysydd bach, fel hen bot blodyn, 

Gwellt a gwiail (ee cansen famb

 Gwneud cartr

ol. Mae pryfed clust yn rhieni da iawn. 

no ben i waer
fon yn y ddaear a rhowch y pot 

fredin yn gr

ef i bryfed clust a’u rhoi 

ef i bryf clust 

oi ben i waer

ed. 

fi cuddio mewn 

eadur diniwed a 

noch 

os gyda’i hwyau i’w 

. 

chod y pryfed

ed. 

fi blodau’r 

w). ^

edd y 

f y 

. 

 
 

Uchod: 
ar ôl ei gwblhau. 

Dylai eich cartref i bryfed clust edrych fel hyn 

Ar ôl ychydig ddiwr
yn symud i mewn i’w cartr
cyfle i’r plant weld y bwystfilod bychan hyn 
yn agos. Os bydd y plant yn symud y pot 
ychydig, bydd pryfed clust yn cwympo allan 
a gellir eu dal ac edrych ar

Er mwyn ei gwneud yn hawdd dal y pryfed 
clust, cymerwch ddar
i mewn i’r canol, a rhowch ef o amgylch 
gwaelod y f
y cartr
rhybuddio’r pryfed clust a byddant yn dal 
gafael yn dynn. 

Pan fydd y plant wedi mwynhau edrych 
ar
lle. Byddant yn dychwelyd i’w cartr
ddigon buan. 

nynt, rhyddhewch y pryfed clust yn y fan a’r 

ef wrth wneud hyn oherwydd bydd yn 
fon yn ofalus. Peidiwch â tharfu ar 

nodau, bydd pryfed clust 

n o bapur

ef newydd a bydd 

nynt. 

, torrwch dwll 

ef yn 

©
 J

oh
n 

Fe
ltw

el
l 
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7.

Mae cadw cofnodion mewn llyfr yn f
ddelfrydol o gofnodi’r br
bwystfilod bychan. 

Cofnodwch fanylion yr ar
gweithgar
haul yn tywynnu, ble mae’r cysgod ac ati. 
W
chr
dimensiynau ar gyfer y cynefinoedd amrywiol. 
Mae tynnu lluniau ‘cyn’ ac ‘ar ôl’ yn f
dda o ddangos hynt y pr

Pan fydd y bwystfilod bychan yn dechrau 
ymgartr
gofnodi a dosbarthu’r cr
mewn dyddiadur

Os bydd y cartr
gellir cofnodi’r ymwelwyr ac, os bydd nythu, 
gall y plant gofnodi pob tiwb wrth iddo gael 
ei lenwi â chelloedd wyau. 

Bydd hyn yn amlwg oherwydd bydd y 
wenynen yn selio pob tiwb wrth iddo gael ei 
lenwi. Gellir cofnodi’r wyau sy’n deor hefyd 
wrth i’r haf fynd yn ei flaen. 

8.

Beth am annog y plant i wneud ar
bwystfilod bychan gartr
cartr
rywfaint o laswellt dyfu’n uchel. Anogwch y 
plant i ddar
byw yn eu gar
â’r rhai yn yr ysgol. 

 Cadw cofnod 

 Gwneud hyn gartr

rth i’r gor
eu, gall y plant gofnodi’r cynllun a’r 

ef i wenyn neu bryfed clust, neu adael i 

efu yno, gofynnwch i’r plant 

edd ddechrau, gan nodi ble mae’r 

nel bwystfilod bychan gael ei 

ganfod pa fwystfilod bychan sy’n 
dd/blwch f

ef i wenyn yn denu pryfed, 

. 

ef 

ef? Gallent wneud 

eaduriaid a welir 

osiect. 

fenestr a’u cymharu 

oses o gr

dal cyn i’r 

dal 

eu cor

for

for

dd 

dd 
nel 

9.

Beth yw’r pryf mwyaf rydych wedi dod o 
hyd iddo yn eich cor
Beth yw’r lleiaf? Pa un sydd â’r nifer fwyaf o 
goesau, sydd fwyaf lliwgar
hiraf? Anogwch y plant i ddysgu f
eich bwystfilod bychan. Defnyddiwch y rhain 
fel sail i drafodaeth. 

Er enghraif

Gall ceiliogod rhedyn a chriciaid neidio dr
750mm o gychwyn stond. Mae hyn 50 gwaith 
hyd corf
Gofynnwch i’r plant weithio allan pa mor bell 
fyddai hynny pe baent yn gallu neidio 50 
gwaith hyd eu corf

Chwilen deigr y coed o A

gall r
awr). Mae’n defnyddio’r cyflymder hwn i 
ddianc rhag ysglyfaethwyr
corf
yr eiliad. Gofynnwch i’r plant weithio allan pa 
mor gyflym y byddent yn rhedeg pe baent yn 
gallu rhedeg 120 hyd corf
cyf
yn 216 metr yr eiliad (485 milltir yr awr). Gall y 
dyn cyflymaf ar y ddaear r
mewn 9.74 eiliad sef 10.27 metr yr eiliad 
(23 milltir yr awr) ar gyfartaledd. 

10.

Mae cryn dipyn o lên gwerin yn gysylltiedig â’r 
fuwch goch gota. Er enghraif
blant yn gyfarwydd â’r hwianger

our house is on fir

abybir

udsoni

he war

nd she has cr

nd that’

ll except one 

nd your childr

 Y mwyaf a’r gorau 

fr

 Adr

f

edin sy’n 1.8 metr o daldra, byddai hyn 

 y pryf hwn, mae’n rhedeg 120 hyd corf

edeg 2.47 metr yr eiliad (5.57 milltir yr 

d, ladybir

odd stori 

ming pan. 

) yw’r pryfyn a all r

f criciedyn neu geiliog rhedyn arfer

s little Ann, 

ft: 

ept under 

en all gone; 

d fly away home, 

f

e 

. 

nel bwystfilod bychan? 

wstralia (

edeg 100 metr 

f

edeg gyflymaf a 

. Pan ystyrir hyd 

, sydd â’r coesau 

 yr eiliad. I’r dyn 

ft bydd llawer o 
dd Saesneg: 

feithiau am 

Cicindela 

os 

ol. 

f 

h

L

Y

A

A

A

A

T
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bbc.co.uk/breathingplaces 
Wedi ei argraffu ar bapur wedi ei ailgylchu 100% 

Efallai fod yr hwiangerdd hon yn tarddu o’r 
cyfnod Canoloesol yn Lloegr, pan fyddai 
ffermwyr yn rhoi’r hen winwydd hopys ar dân 
ar ôl y cynhaeaf, er mwyn clirio’r caeau ar 
gyfer y plannu nesaf. Roedd y gerdd yn 
rhybudd i fuchod coch cwta a oedd yn dal i 
gropian ar hyd y gwinwydd yn chwilio am 
bryfed glas i’w bwyta. Gallai plant y fuwch 
goch gota ddianc rhag y fflamau, ond roedd 
y pwpai na allai symud ynghlwm wrth y 
planhigion ac yn methu dianc. 

Gallwch annog eich disgyblion i feddwl 
am gerddi y maent yn eu gwybod am 
anifeiliaid di-asgwrn-cefn – neu ysgrifennu 
rhai eu hunain. 

Ceir chwedl am darddiad yr enw Saesneg 
‘ladybirds’, sy’n dyddio o’r Canol Oesoedd 
pan welwyd heidiau o bryfed yn dinistrio’r 
cnydau a’r ffermwyr yn gweddïo ar y Forwyn 
Fair am gymorth. Yn fuan wedyn daeth y 
buchod coch cwta (ladybirds), gan fwyta’r 
plâu a oedd yn dinistrio’r planhigion ac arbed 
y cnydau! Galwodd y ffermwyr y pryfed 
prydferth hyn yn “The Beetles of Our Lady” 
a, thros amser, daethant yn adnabyddus fel 
“Lady Beetles”. Dywedwyd bod yr adenydd 
coch yn cynrychioli clogyn y Forwyn ac roedd 
y smotiau du yn symbol o’i gorfoledd a’i 
thristwch. Beth am annog y plant i feddwl am 
sut y cafodd pryfed eraill eu henwau? 

Anogwch eich myfyrwyr i greu straeon am sut 
y cafodd bwystfilod bychan eraill eu henwau. 
Rhowch gynnig ar ieir bach yr haf, pryf y 
teiliwr, pryfed clust a moch coed. 

Dyma rai cwestiynau a allai fod yn 
ddefnyddiol wrth weithio gyda’r plant 
yn eich gr

Cwestiynau


sbar
mwy am y bwystfilod bychan yn eich cor
bwystfilod bychan. 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

y maent wedi’u gweld? 

y blodau? 

yn fwy nag eraill? 

bychan? 

llefydd? Os na, pam felly? (Lleithder
bwyd, gofod, safle, ac ati) 

yn ystod tymhorau gwahanol o’r flwyddyn? 
Os felly

buchod coch cwta? 

Pa grwpiau gwahanol o fwystfilod bychan 

Pa fwystfilod bychan a welant o amgylch 

A yw rhai bwystfilod bychan yn hof

Ble mae’r lle gorau i chwilio am fwystfilod 

A yw pob bwystfil bychan yn hof

A ydych yn gweld mwy o fwystfilod bychan 

A yw pryfed clust yn byw mewn clustiau? 

Pam bod gar

dun da ar gyfer gwaith ymchwil a dysgu 

, pryd y gwelwch fwy? 

wp. Mae’r cwestiynau hyn yn ^

ddwyr a ffermwyr yn hof

fi’r un 

fi blodau 

, golau, 

fi 

nel 




