
Gwesty bloc pren 

Eitemau sydd angen: 

 Dril gyda llawer o ebill yn amrywio o 2mm i 12mm 
 Bloc o bren heb ei drin, unrhyw uchder ond o leiaf 15 cm dwfn (gwnewch yn siwr os ydych 

chi’n defnyddio darn o foncyff does dim craciau) 
 Gwellt papur neu bapur y gelli eu rholio mewn i diwbiau (opsiynol) 
 Papur llyfnu 
 1 neu 2 darn tenau o bren neu deunydd cyfatebol i’w ddefnyddio fel tô 

 

Cyfarwyddiadau 

1. Driliwch dyllau i tua 10 cm dwfn gan ddefnyddio darnau drilio diamedr gwahanol yn eich 
bloc o goes, gan wneud yn siŵr peidio â mynd drwy i’r ochr arall. Cadwch y tyllau’n ddigon 
pell ar wahân fel na fydd y coed rhyngddynt yn torri (dylai 2cm fod yn iawn). 

2. Defnyddiwch bapur llyfnu ar blaen y pren lle fydd y fynedfa oherwydd gall darnau miniog 
ddifrodi adenydd wrth i’r gwenyn mynd i fewn i’r tiwb. 

3. (Opsiynol ond well) Llinellwch y tyllau gyda gwellt papur neu ddarnau o bapur wedi’u rholio, 
yn dibynnu ar y diamedr. Mae hyn yn golygu y bydd eich gwesty yn para’n hirach oherwydd 
bod y tiwbiau papur llawn yn gallu cael eu tynnu allan a’u disodli ar ol i’r wenyn adael yn y 
gwanwyn, er mwyn atal pathogenau adeiladu lan. 

4.  Cysylltwch y gwesty i wal dwym (yn wynebu’r dde neu dde-ddwyrain), o leif metr uwchben y 
ddaear ac arhoswch i’ch westeion i gyrraedd. 

 

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 lân i’r gwenyn ddychwelyd am y flwyddyn 
ganlynol. 

 

Clanhau 

Unwaith fydd yr oedolion wedi gadael y nyth, glanhewch unrhyw falurion allan o’r tiwbiau gyda 
glanhawr pibellau ac yna trochi fewn toddiant o un rhan ‘bleach’ i dair rhan o ddŵr am deg funud ac 
yna sychu. Fydd eisiau cael gwared â’r gwesty hyn ar ôl 2 flynedd er mwyn atal pathogenau adeiladu 
lan. 

Os ydych yn defnyddio gwellt papur, gelli’r dileu cyn golchi’r gwesty mewn cannydd ac yna eu disodli 
i adael y gwesty gael ei ddefnyddio am nifer o flynyddoedd cyn bod angen ei ailosod. 



 


