
Beth y
bychan hwnnw 

w’r bwystfil 

Malwoden ddu: 
– 

– 

– 

Malwoden: 
– 

– 

– 

Mwydyn: 
– 

– 

– 

– 

Mochyn coed: 
– 

– 

– 

Mae’n gallu bod yn anodd dweud y gwahaniaeth rhwng malwod du, 
ond mae mwy na 30 o fathau gwahanol o falwod du yn y DU. 

Fel arfer maent i’w gweld rhwng mis Ebrill a mis T
mae malwod du wrth eu boddau’n byw mewn mannau tywyll 
a llaith o dan gerrig a boncyf
llaith ac yn sleimlyd. 

Mae malwod du yn bryd o fwyd poblogaidd i lawer o fywyd gwyllt, 
gan gynnwys draenogod, llawer o adar

gragen galed ar eu cefnau ac maent yn symud ar un dr
hir

fydd mewn perygl. 

i’w bwyta. 

flwyddyn. Fel arfer maent yn byw yn 30cm uchaf y pridd. 

dr

Maent yn hof
mewn compost. 

i gimychiaid a chrancod - er nad ydynt yn byw yn y môr! 

Gellir dod o hyd i falwod ym mhob rhan o’r DU. Mae ganddynt 

Bydd malwoden yn mynd yn ôl i mewn i’w chragen i guddio pan 

Mae’r cyr

Mae mwydod wedi bodoli am 600 miliwn o flynyddoedd. 

Gall mwydyn fyw am hyd at 10 mlynedd. 

Gallwch ddod o hyd i fwydod ym mhob rhan o’r DU, drwy’r 

Mae crychiau bach ar gyrf

Mae rhwng 35 a 40 o fathau gwahanol o foch coed yn y DU. 

Mae moch coed yn rhan o’r teulu cramennog ac maent yn perthyn 

Gall moch coed fyw am dair neu bedair blynedd. 

ostynt, sy’n eu helpu i symud drwy’r pridd. 

, sleimlyd. 

n ar ben malwoden yn ei helpu i ddod o hyd i ddail 

fi cuddio mewn craciau yn y wal, o dan gerrig ac 

f mwydod â blew bach iawn yn tyfu 

fion neu yn y pridd, sy’n eu cadw’n 

, cadnoid a chwilod. 

achwedd ac 

oed 
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Corryn: 
– 

– 

Neidr filtr
– 

– 

– 

– 

Neidr gantr
– 

– 

– 

Ceiliog rhedyn: 
– 

– 

Adain sider
– 

– 

– 

Chwilen: 
– 

– 

– 

– 

– 

yn aml ar lwyni a mathau eraill o lystyfiant mewn coetir
a phar

mewn tomenni o ddail ac mewn mannau llaith, cysgodol. 

2-3cm o hyd. 

felly gallwch ddod o hyd i nadr
foncyf

Mai a mis Hydr
ydynt a dim ond glaswellt mae rhai rhywogaethau yn ei fwyta. 

hadenydd a gwneud s

gweld yn y DU rhwng mis Ebrill a mis Hydr

adenydd tryloyw sydd â gwythiennau tenau sy’n gwneud iddynt 
edrych fel sider (les) - sef y rheswm dr

4,000 o rywogaethau gwahanol yn y DU yn unig! 

blanhigion neu ar y ddaear

yn barasitiaid. 

rywogaethau nosol chwilio am fwyd yn y tywyllwch. 

i neidio i f

Mae 640 o rywogaethau o gorryn yn y DU. 

Mae llawer o gorynnod yn bwyta pryfed bach ac maent i’w gweld 

Mae mwy na 50 o rywogaethau o neidr filtr

Gellir dod o hyd i nadr

Mae nadr

Y nifer fwyaf o goesau a ganfuwyd ar un neidr filtr

Mae 44 o rywogaethau gwahanol o neidr gantr

Mae gan nadr

Maent yn dod allan gyda’r nos ac wrth eu boddau yn y tywyllwch, 

Mae’r rhan fwyaf o geiliogod rhedyn, sydd i’w gweld rhwng mis 

Mae’r gwrywod yn defnyddio eu coesau ôl i rwbio yn erbyn eu 

Mae 18 o rywogaethau o adain sider

Mae adenydd sider

Mae adenydd sider

Mae digon o chwilod gwahanol i’w gweld o bob lliw a llun – tua 

Gall y rhan fwyaf o chwilod hedfan ond maent i’w gweld fel arfer ar 

Mae rhai yn ysglyfaethus, mae rhai yn bwyta planhigion ac mae eraill 

Mae chwilod yn hof

Mae coesau ceiliogod rhedyn yn bwerus iawn a gallant eu defnyddio 

fion neu drwy balu yn y ddaear

ciau. 

oedd miltr

fwr

oed: 

dd o berygl. 

og: 

oed: 

oedd cantr

ef, yn hof

og prydferth yn wyr

og yn 2-3cm o hyd ac mae ganddynt ddau bâr o 

fi cynefinoedd amrywiol. Mae’n well gan 

oed yn bwyta llystyfiant byw a marw

wn i ddenu benywod. 

oedd miltr

^

fi byw mewn glaswellt hir

oed o leiaf 15 pâr o goesau a chorf

. 

oedd cantr

oed o dan gerrig a boncyf

og yn y DU. 

. 

os eu henw

dd yn bennaf, ac maent i’w 

oed drwy godi cerrig neu 

ef. 

oed yn y DU. 

oed yn y DU. 

. 

. Llysysyddion 

oed yw 750! 

oedd, ger

. 

fion, 

f sy’n 

ddi 
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Buwch goch gota: 
– 

– 

– 

Pryf clust: 
– 

– 

– 

Iâr fach yr haf: 
– 

– 

Gwyfyn: 
– 

– 

– 

Lindysen: 
– 

– 

Mor
– 

– 

– 

Gwenynen: 
– 

– 

– 

Mae gwyfynod yn adnabyddus am ddod allan gyda’r nos, ond mae 

gweld rhwng mis Mawrth a mis Hydr

dwy a gyflwynwyd. 

hollt bach, tywyll. 

maent yn hof

haf prydferth) ac maent yn rhybudd cynnar da iawn o newidiadau yn 
yr amgylchedd. 

mwy na 100 o fathau gwahanol o wyfynod sy’n hedfan yn ystod y dydd. 

bwyta hefyd. 

ei bod yn amser iddi dr
haf, gwyfyn neu lifbryf. 

mae rhai yn bwyta cig a llystyfiant. 

gwenyn mêl a gwenyn unig. 

hanfodol i beillio planhigion penodol. 

fan lle ceir blodau neu goed â phlanhigion yn eu blodau. 

Mae 46 o fathau gwahanol o fuwch goch gota yn y DU, ac maent i’w 

Math o chwilen yw’r bygiau lliwgar hyn mewn gwirionedd. 

O dan eu cr

Mae pedair rhywogaeth o bryf clust br

Mae’r pryf clust yn byw o dan gerrig, mewn compost neu, unrhyw 

Gellir gweld pryfed clust drwy’r flwyddyn yn y DU ond yn yr haf, 

Mae 56 o rywogaethau o iâr fach yr haf yn y DU. 

Mae gan ieir bach yr haf gylch bywyd diddor

Cofnodwyd dr

Mae gwyfynod yn hanfodol i beillio blodau ac mae adar yn hof

Lindys yw larfau ieir bach yr haf, gwyfynod neu lifbryfed. 

Bydd y lindysen newynog yn bwyta drwy’r dydd am wythnosau nes 

Mae mwy na 50 o rywogaethau o for

Gellir dod o hyd i for

Mae rhai rhywogaethau yn llysfwytawyr

Mae llawer o fathau gwahanol o wenynen gan gynnwys cacwn, 

Mae gwenyn yn beillwyr ar

Gellir dod o hyd i wenyn mewn ger

grugyn: 

egyn allanol lliwgar mae adenydd cudd. 

fi byw mewn mannau sy’n uchel oddi ar y ddaear

os 2,400 o rywogaethau o wyfyn yn y DU. 

grug ym mhob rhan o’r ar

oi’n grysalis ac yn y pen draw yn iâr fach yr 

dderchog ac mae rhai rhywogaethau yn 

ddi, caeau a phar

ef fel arfer

grugyn yn y DU. 

odor

, mae rhai yn gigysyddion ac 

ol yn y DU yn ogystal â 

ol (o lindys i ieir bach yr 

dd, drwy’r flwyddyn. 

. 

ciau – unrhyw 

. 

fi eu 
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– 

Gwenynen feir
– 

– 

– 

Cler
– 

– 

Pryf glas: 
– 

– 

– 

Pryf cannwyll: 
– 

– 

o rywogaethau yn y DU, sydd i’w gweld rhwng mis Mehefin 

a mis Hydr

Jac y baglau, lleidr y gannwyll neu hirheglyn. 

maent hefyd mewn tai yn ystod yr haf pan maent yn cael eu denu i 
olau llachar gyda’r nos. 

fwyaf ar eu pen eu hunain ac nid ydynt yn poeni pobl o gwbl. 

er

gweld - a phoeni am gael eich pigo ganddynt. Mae’r rhain hyd yn oed 
yn ddefnyddiol - i glirio f

7,000 o rywogaethau o gler

bychan eraill. 

mwy na 500 o rywogaethau yn y DU. 

planhigion yn yr ar
yn helpu i gadw cydbwysedd naturiol yn yr ar

i’w hannog i secr
gyfnewid am hynny
ysglyfaethwyr fel buchod coch cwta. 

Gellir dod o hyd i bryfed cannwyll mewn caeau â glaswellt byr

Mae tua 350 o rywogaethau o wenynen feir

Efallai nad gwenyn meir

Gwenyn meir

O gler

Mae clêr yn f

Pryf du a phryf gwyr

Mae pryfed glas yn adnabyddus fel plâu oherwydd gallant ddinistrio 

Pryfed glas yw hof

Mae’r pryf cannwyll yn rhan o deulu’r gler

Mae sawl enw arall ar gyfer y pryf hwn, corryn heglog, pryf y teiliwr

ddi. Maent yn rheoli pla ac yn helpu i beillio blodau. 

en: 
en las i gler

ef.


fynhonnell bwysig o fwyd i adar a bwystfilod 

ch cymdeithasol yw’r rhai yr ydych fwyaf tebygol o’u 

etu mêl-gawod, sy’n cael ei bwyta ganddynt. Yn 

ch: 

en wer

f gyfaill y mor

dd, ond maent yn rhan bwysig o’r gadwyn fwyd ac 

, mae mor

dd yw’r rhywogaethau mwyaf cyf

f

ch yw eich hof

rwythau sydd wedi cwympo a chelanedd. 

dd, cler
en y gwyddom amdanynt. 

grug yn amddif

grugyn: mae mor

en lwyd i bryf hofran, mae br

f bryfed, ond maent yn dda i 

en ac mae tua 300 

ch yn y DU. Mae’r rhan 

fyn pryfed glas rhag 

dd. 

grug yn eu mwytho 

fredin, ac mae 

on 

, ond 

, 
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