
Gwesty Tiwb Pren 

Eitemau sydd angen: 

 Botel plastig 2 litr 
 Tiwbiau bambŵ heb eu trin, gyda ychydig o gwlwm (gellir brynu mewn ganolfannau garddio) 

– torrwch i 12 cm gyda siswrn tocio neu llif a driliwch trwyddo i wneud yn gwag neu diwbiau 
cardbord wedi’i wneud yn arbennig 

 Cyllell celf 
 Siswrn 
 Papur llyfnu 
 Clai 
 Cortyn 

Cyfarwyddiadau 

1. Gyda’r siswrn, torrwch ben y botel i fod yn 15cm o hyd. 
2. Torrwch dwll fach, gan ddefnyddio’r cyllell celf, ar y pen arall o’r botel felly fod cortyn yn 

gallu cael eu hedafu trwy i greu dolen i hongian.  
3. Defnyddiwch bapur llyfnu i lyfnhau’r mynediad i’r tiwb os ydynt yn anwastad oherwydd gall 

darnau miniog ddifrodi adenydd wrth i’r gwenyn mynd i fewn i’r tiwb. 
4. Gwthiwch glai mewn i un pen o’r tiwbiau i gau un ochr.  
5. Paciwch y botel yn dynn gyda thiwbiau gwag nes eu bod yn ddiogel. 
6. Gadewch y gwesty i sefyll yn unionsyth am ddiwrnod i adael y tiwbiau i setlo. 
7. Llenwch unrhyw fylchau gyda thiwbiau ychwanegol a/neu ddeunydd planhigion i sicrhau 

bydd dim yn cael eu gollwng. 
8. Hongiwch y gwesty gwenyn o leiaf metr uwchben y ddaear ar wal dwym (yn wynebu’r dde 

neu dde-ddwyrain). 
9. Ceisiwch leoli’r gwesty fel bod unrhyw law yn rhedeg oddi ar y botel ac nid i'r tiwbiau 

(fynedfa yn wynebu ychydig yn is). 
10. Gwnewch yn siŵr nad oes llystyfiant yn cuddio’r fynedfa i’r gwesty gan y bydd hyn yn lleihau 

ei welededd i wenyn. 
 

Gofalu dros y gaeaf 

Ar ddiwedd y tymor (diwedd Hydref/dechrau Tachwedd), fydd y larfa wedi troi mewn i gocŵn yn 
barod i’r gaeaf. I amddiffyn o dywydd gwael y gaeaf a rhwibiwr fel llygod ac adar, mae’n well symud 
y gwesty llawn mewn i bocs tywyll. 

Er mwyn i’r gwenyn gallu darganfod y ffordd allan, fydd eisiau’r bocs cael twll bach sy’n agos at y 
thiwbiau nythu. Gwnewch yn siŵr fod y twll yn wynebu’r dwyrain neu’r dde-ddwyrain fel bod 
gwenyn sydd yn gadael y nyth yn gallu cynhesu ar y tu allan.  

Gadewch westy gwenyn arall gerllaw sydd yn wag ac yn lan i’r gwenyn ddychwelyd am y flwyddyn 
ganlynol. 

Clanhau 

Unwaith fydd yr oedolion wedi gadael y nyth, glanhewch unrhyw falurion allan o’r tiwbiau pren gyda 
glanhawr pibell ac yna trochi fewn toddiant o un rhan ‘bleach’ i dair rhan o ddŵr am dri munud ac 
yna sychu. Bydd hyn yn helpu i atal lledaeniad clefyd ond dylai’r tiwbiau pren gael eu disodli’n llwyr 
bob 2 flynedd er mwyn atal pathogenau adeiladu lan. 



 



 


