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Mae gwenyn mêl a phryfed peillio gwyllt yn rhan hanfodol o’n hecosystem. Ym Mhrydain, mae’r 

gwasanaeth peillio cnydau a gynigir gan bryfed peillio’n cyfrannu £440m i’r economi. Mae gwenyn 

mêl hefyd yn darparu mêl, cwyr a phropolis, pob un yn gynhyrchion uchel eu gwerth. Roedd 4,280 o 

wenynwyr yng Nghymru yn 2016, yn cynhyrchu 307 o dunelli o fêl, gwerth £3m (data’r Uned Wenyn 

Genedlaethol). Er gwaetha’u pwysigrwydd, mae gwenyn mêl a phryfed peillio gwyllt yn wynebu 

dirywiad am eu bod yn colli’u cynefinoedd, ac oherwydd dwysáu amaethyddol, plâu, afiechydon a 

newid yn yr hinsawdd. Ymhlith y pwysau lu sy’n wynebu pryfed peillio, awgrymwyd bod y dirywiad 

mewn adnoddau blodeuol yn ffactor allweddol.  

 

Mae gallu dod o hyd i blanhigion addas sydd ar gael yn hwylus iddynt yn ystyriaeth bwysig felly i 

bryfed peillio. Yn anad dim, mae angen gwarchod cynefinoedd brodorol addas, ond gellir mynd ati 

yn ogystal i blannu planhigion sy’n denu pryfed peillio. Gall hynny fod mewn gerddi, safleoedd 

hamdden, ar ymylon âr neu’n rhan o brosiectau i greu ac adfer gweirgloddiau. Mae nifer o 

gynlluniau’n paratoi rhestrau o blanhigion sy’n denu pryfed peillio i helpu wrth baratoi cynlluniau 

plannu ond maent yn tueddu i fod yn seiliedig ar wybodaeth anecdotaidd ac nid oes sylfaen 

dystiolaeth gadarn iddynt ar y cyfan. Mae rhestrau ‘Planhigion Pryfed Peillio’ hefyd yn tueddu i 

gyffredinoli ar draws grwpiau peillio, ond mewn gwirionedd mae gan wahanol rywogaethau a 

grwpiau o bryfed peillio anghenion mwy penodol. 

 

Er mwyn i gymysgeddau hadau a chynlluniau plannu gynnig y budd mwyaf i amryw o wahanol 

bryfed peillio, a’r gwasanaethau y maent yn eu darparu i ecosystemau, mae angen eu cynllunio a’u 

profi mewn ffordd sy’n fwy gwyddonol gadarn o lawer. 

 

Bydd y prosiect hwn yn creu ac yn profi cymysgeddau hadau a phlanhigion o safbwynt eu gallu i 

ddenu pryfed peillio gan ganolbwyntio ar wenyn mêl, cacwn, gwenyn unig, pryfed hofran a 

Lepidoptera. 

 

Defnyddir y dulliau isod. 

1. Cesglir data o’r llenyddiaeth wyddonol sydd ar gael ar y rhyngweithio rhwng planhigion a 

phryfed peillio ym Mhrydain ac yn Ewrop. Cesglir data hefyd o ymchwil dan arweiniad yr 



 

Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru sy’n metabarcodio DNA i nodi pa blanhigion a ddefnyddir 

gan bryfed peillio gydol y flwyddyn. Cyfunir hyn â gwybodaeth ecolegol a garddwriaethol am 

blanhigion i bennu pa blanhigion sy’n addas i’w tyfu mewn gerddi, safleoedd hamdden a 

chynefinoedd amaethyddol. 

 

2. Datblygir cymysgeddau hadau arbrofol a’u cymharu â chymysgeddau hadau sydd ar gael yn 

fasnachol. Bydd cymysgeddau hadau yn cael eu creu i dyfu planhigion unflwydd a 

lluosflwydd ar gyfer grwpiau penodol o bryfed peillio. Profir gwahanol gymysgeddau i’w 

defnyddio mewn gerddi, safleoedd hamdden a systemau amaethyddol. Profir cymysgeddau 

hadau mewn amryw o safleoedd maes ledled Cymru gan gynnwys yr Ardd Fotaneg, 

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las a safleoedd Prifysgol Aberystwyth. 

 

3.  Datblygir cynlluniau plannu ar gyfer planhigion llysieuol a choediog a’u profi yn erbyn 

rhestrau ‘planhigion pryfed peillio’ sydd eisoes ar gael. Canolbwyntir ar blanhigion a 

ddefnyddir mewn gerddi a safleoedd hamdden a’u profi ar safleoedd treialu yn yr Ardd 

Fotaneg. 

 

4.  Asesir y cymysgeddau hadau a’r cynlluniau plannu o safbwynt: 

a) Pa mor ddeniadol yw’r cymysgeddau i bryfed, drwy gyfrif nifer ymweliadau’r pryfed â’r 

blodau. 

b) Eu gwerth o ran maeth drwy asesu nodweddion paill a neithdar. 

c) Hyd y cyfnodau blodeuo a datblygiadau ffenolegol i asesu am ba hyd y mae’r adnodd 

blodeuol ar gael. 

d) Eu gwerth o ran hamdden a’u rhinweddau garddwriaethol drwy arsylwi ar blanhigion a 

chloriannu barn y cyhoedd. 

 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru’n ymroddedig i ymchwil ac i warchod bioamrywiaeth, i 

gynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad yr ymwelwyr. Mae’n sefydliad ymchwil ac yn atyniad i 

ymwelwyr, yn ddibynnol ar niferoedd ymwelwyr ac ar weithgareddau masnachol eraill i gyflawni ei 

amcanion elusennol. Mae gwarchod pryfed peillio drwy ymchwil, addysg a chyswllt â’r cyhoedd yn 

rhan ganolog o Raglen Wyddoniaeth yr Ardd Fotaneg. Mae gan yr Ardd Fotaneg hefyd ardal gwerthu 

planhigion lle tyfir planhigion i’w gwerthu i’r cyhoedd. Drwy ymchwilio i’r planhigion gorau i bryfed 

peillio bydd modd cynhyrchu cymysgeddau hadau arbenigol a phlanhigion cymeradwy ac iddynt sêl 

bendith yr Ardd Fotaneg i’w gwerthu drwy ei siopau. Lledaenir canlyniadau’r ymchwil hefyd drwy 

raglen cyswllt â’r cyhoedd yr Ardd Fotaneg, a fydd yn rheswm arall i ymwelwyr ddod i’r Ardd. 

 

 

Mae’r Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan a 

arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen 

cydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. 

 



 

Mae’n rhaid i'r ymgeiswyr fyw yn ardal cydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) pan 

fyddant yn gwneud cais, a dylen nhw fod â'r hawl i weithio yn y rhanbarth wrth gymhwyso. Dylai fod 

gan ymgeiswyr radd dosbarth cyntaf neu 2:1 da mewn pwnc perthnasol, a dylent fod mewn sefyllfa i 

gychwyn ar yr ysgoloriaeth ymchwil erbyn diwedd 1 Hydref 2017. Mae rhan o gyllid y prosiect yn dod 

o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy law rhaglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd, a weinyddir 

gan Lywodraeth Cymru. Mae Ysgoloriaethau PhD KESS yn cael eu dyfarnu ar y cyd â phartneriaid 

allanol. (Mae gwneud cais yn ddigon, nid oes angen i ymgeiswyr chwilio am bartneriaid). 

Er mwyn gwneud cais, dylech anfon y ddogfennaeth ganlynol i’r Swyddfa Derbyn Graddedigion 

(cyfeiriad isod) erbyn 28 Gorffennaf 2017 

 

1. Ffurflen Gais am Raglen Ymchwil, dau ganolwr. Cewch lawrlwytho’r ffurflen gais a’r ffurflenni 

geirda o http://www.aber.ac.uk/en/postgrad/howtoapply/ 

 

2. Ffurflen gais KESS wedi’i llenwi (rhowch y cyfeirnod AU30010  yn y blwch ar y dde ar frig y ffurflen) 

a CV diweddar. Cewch lawrlwytho’r ffurflenni cais o’r dolenni cyswllt isod.  

http://www.aber.ac.uk/en/rbi/staff-students/knowledge-economy-skills-scholarships/  

 

3. Cynnig PhD, hyd at 1,000 o eiriau, lle y byddwch yn manylu am eich profiad a’ch diddordebau a 

disgrifio pam rydych chi’n ymgeisydd da i’r ysgoloriaeth ymchwil hon. Cyfeiriwch at Ddisgrifiad y 

Prosiect yn y ddolen isod. 

 

Gwerth yr Ysgoloriaeth: £14,340 (gan gynyddu yn unol â chwyddiant am y ddwy flynedd ganlynol). 

Bydd arian ychwanegol ar gyfer pob ysgoloriaeth am gostau teithio, offer a hyfforddiant i’ch helpu 

â’ch ymchwil. Nid yw deiliaid Ysgoloriaethau PhD KESS yn talu ffioedd.   

Amser: Amser llawn am 3 blynedd. (Rhaid cyflwyno traethodau ymchwil erbyn 6 mis ar ôl y 3 

blynedd astudio a ariannwyd). 

Hyfforddiant: Mae’n orfodol i bob ysgolhaig KESS gael y Cymhwyster Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig 

(PSDA). Mae’r PSDA yn werth 60 credyd, ac mae’n gymhwyster ychwanegol ar ben yr PhD.   

Pwy sy’n cael ymgeisio: Er mwyn cael ysgoloriaeth KESS, rhaid i chi fod yn preswylio, ar ddechrau’r 

ysgoloriaeth, yn Ardal Gydgyfeirio Cymru, ac mae rhaid i chi allu cymryd cyflogaeth yn yr ardal 

Gydgyfeirio pan fyddwch wedi cwblhau’r ysgoloriaeth.  

Dyma’r siroedd yng Nghymru sydd yn yr Ardal Gydgyfeirio: 

Ynys Môn 

Gwynedd 

Conwy 

Sir Ddinbych 

Ceredigion 

Sir Gaerfyrddin 

Sir Benfro 

Abertawe 

http://www.aber.ac.uk/en/postgrad/howtoapply/
http://www.aber.ac.uk/en/rbi/staff-students/knowledge-economy-skills-scholarships/


 

Castell Nedd Port Talbot 

Pen-y-bont ar Ogwr 

Rhondda Cynon Taf 

Caerffili 

Torfaen 

Am feini prawf pellach sy’n gysylltiedig â’r prosiectau unigol, gweler manylion y prosiectau unigol 

uchod. 

Os hoffech wneud ymholiadau anffurfiol, cewch gysylltu â Natasha de Vere yn 

Natasha.devere@gardenofwales.org.uk neu Peter Dennis yn pdd@aber.ac.uk  neu 01970 621629 

Cyfeiriad ar gyfer ceisiadau: 

Swyddfa Derbyn Graddedigion 

Canolfan Croesawu Myfyrwyr 

Prifysgol Aberystwyth 

Aberystwyth 

SY23 3FB 

Dyfynnwch y Cyfeirnod AU30010 

Dyddiad cau am geisiadau 28 Gorffennaf 2017 
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