
FFEITHIAU RHYFEDDOL AM FWYDOD 

• Y ddau brif fath o fwydod sydd yn eich gerddi yw’r pry genwair sy’n byw yn y pridd a’r 
mwydyn aflonydd (tiger worm) sy’n byw yn y twmpath compost. 

Ble maen nhw’n byw, eu cynefin 

• Mae mwydod yn byw lle mae bwyd, gwlybanwch, ocsigen a thymheredd ffafriol. Os na 
chân nhw’r pethau hyn, maen nhw’n mynd rywle arall. 

Y bwyd maen nhw’n ei fwyta 

• Mae mwydod yn bwyta’u pwysau eu hunain o ddefnydd organaidd, pridd a mineralau 
ac yn gwaredu eu pwysau eu hunain bob dydd, sy’n gwneud compost ac yn 
cyfoethogi’r pridd.  

• Dydyn nhw ddim yn bwyta defnydd planhigion byw, felly dydyn nhw ddim yn niweidio 
planhigion chwaith. Ffrind gorau’r garddwr yn wir! 

Eu Corff  

• Er nad oes llygaid gan fwydod, maen nhw’n gallu synhwyro golau yn enwedig yn y pen 
blaen. Maen nhw’n symud i ffwrdd oddi wrth olau, a byddant yn cael eu parlysu os 
byddant mewn golau yn rhy hir (tuag awr). 

• Does gan fwydod ddim coesau, ond mae blew neu wrych drostyn nhw i gyd sy’n eu 
helpu i symud.  

• Mae mwydod yn anadlu drwy eu croen, sy’n gorfod bod yn wlyb drwy’r amser i                 
gymryd ocsigen i mewn o’r awyr. 

• Os bydd mwydod yn sychu, fe fyddan nhw’n marw. 

• Gall mwydod gael rhwng 1 a 5 pâr o galonnau, sef rhwng 2 a 10 calon.  
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• Mae mwydod yn tynnu defnydd i mewn â’u gwefusau gan nad oes ganddyn nhw ddim 
dannedd. 

• Bydd mwydod yn byw fel rheol am 3-4 blynedd, a gallant fyw am hyd at 10 mlynedd. 

Mwydod bach 

• Weithiau bydd mwydod yn edrych fel pe bae  ganddyn nhw “rwymyn” o gwmpas eu 
cyrff: y tu mewn i hwnnw mae cocwnau, a’r tu mewn i’r cocwnau mae rhwng 1 a 20 o 
wyau.  

 • Mae’r cocŵn yn llai na darn o reis, a bydd y mwydyn yn dodwy’r cocŵn. Bydd y 
mwydod bach yn cymryd rhwng 60 a 90 diwrnod i ddeor fel mwydod bach.

EDRYCH YN FANYLACH 
AR FWYDOD 
RHYFEDDOL 

Gweithgaredd gwyddonol yn yr awyr agored 
gan ddefnyddio eitemau o gwmpas y tŷ 

MAE MWYDOD YN GREADURIAID RHYFEDDOL 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm:  Gwybodaeth Deall y Byd, Datblygiad Mathemategol, Datblygiad 
Creadigol, Datblygiad Corfforol, Gwyddoniaeth a Mathemateg. 

Ystod oedran:  O’r blynyddoedd cynnar i Gyfnod Allweddol 2 

Canlyniadau:  Annog plant i ymchwilio i fwydod yn uniongyrchol a darganfod pam mae 
mwydod mor bwysig inni.  

Cyflwyniad 

Mae mwydod yn rhyfeddol, ffrind gorau’r garddwr. Mae hyn am eu bod nhw’n cymryd dail 
sydd wedi gwywo a defnydd organaidd o wyneb y pridd a’u cymysgu â gweddill y pridd. 
Yna’n ei fwyta a chreu twneli o awyr sy’n gwneud y pridd yn gyfoethog ac yn ffrwythlon.  

Mae’r gweithgaredd hwn yn dangos y mwydod wrth eu gwaith. 

Geiriau allweddol i’w dysgu:  Pry genwair, Mwydyn aflonydd (tiger worm), Cynefin, Pydru, 
Pridd, Llaith 

Amser:  Amser gweithgaredd 30 munud. Amser arsylwi 10 diwrnod. 



 

Offer angenrheidiol ar gyfer y gweithgaredd  

• Potyn jam mawr gwydr glân a chaead iddo, a nifer o dyllau ar gyfer aer 

• Neu botel blastig lân  

• Siswrn 

• Pridd 

• Tywod 

• Mwydod  

• Dail a defnydd llysieuol 

• Cerdyn (hen becyn gawnfwyd) 

• Cortyn 

• Dŵr 

• Chwyddwydr   

Offer Ychwanegol 

• Pren mesur  

Paratoi 

• Ar fainc neu ar lawnt y tu allan



 

DULL BOB YN GAM 

1) Ewch i nôl llond bwced bach o bridd o’r ardd. 

2) Ewch i nôl ychydig bach o dywod.

3) Os byddwch yn defnyddio 
potyn jam, gofynnwch i oedolyn 
dorri tyllau yn y caead.  Os 
byddwch yn defnyddio potel 
blastig, torrwch y top i ffwrdd 
yna gwneud hollt bach yn y 
botel i’r caead fynd yn ôl.

4) Gan ddefnyddio trywel fach 
neu eich dwylo, rhowch 
haenen o bridd tua 2cm o 
drwch ar waelod y potyn neu’r 
botel blastig, a gall plant hŷn 
fesur hyn.



 

5) Yna ychwanegwch 1cm o 
dywod. 

6) Gwnewch hyn eto gan orffen 
gyda phridd.  Cofiwch adael 
bwlch o 5cm ar ben y potyn 
neu’r botel.  

Mae hyn wedi creu cynefin 
(cartref) i’r mwydod fyw ynddo 
am ychydig amser.

7) Wedyn daw’r hwyl! 

Chwiliwch yn yr ardd am gynifer 
ag y gallwch o fwydod a’u rhoi 
mewn bwced. 

- Mae pryfed genwair yn 
dewach ac yn frown, mae 
mwydod aflonydd yn 
streipiog ac yn fwy tenau. 

- Edrychwch ar y mwydod 
drwy’r chwyddwydr. 

- Mesurwch hyd y mwydod. 
- Penderfynwch p’un yw tu 

blaen a ph’un yw tu ôl y 
mwydyn.



 

8) Gosodwch y mwydod ar ben 
y pridd yn y potyn neu’r botel, yn 
eu cartref newydd dros-dro.

9) Gosodwch hen ddail a 
defnydd phlanhigion wedi marw 
ar ben y mwydod.  Dyna fydd eu 
bwyd a byddant yn mynd ag ef i 
lawr i’r pridd i bydru.  



 

10) Tywalltwch ddŵr yn ofalus 
dros y mwydod i wneud yn siŵr 
eu bod yn llaith.  

- Mae ar fwydod angen 
tywyllwch, pridd, bwyd, dŵr ac 
awyr yn eu cynefin (cartref) 
perffaith i allu byw. 

11) Rhowch y caead ar y potyn 
neu’r botel. 



 

12) Torrwch ddarn o bapur neu 
gerdyn du o hen flwch 
grawnfwyd, gosodwch e o 
gwmpas y potyn neu’r botel i 
wneud y tu mewn yn dywyll i’r 
mwydod.                                                                                       

13) Rhowch y poteli mewn lle oeraidd, tywyll a chadwch y 
pridd yn llaith. 

14) Bob 2 ddiwrnod tynnwch y cerdyn i ffwrdd i weld pa 
mor galed mae’r mwydod wedi bod yn gweithio i 
gymysgu’r defnydd planhigion a’r tywod a’r pridd. 

15) Ar ôl 10 diwrnod bydd y mwydod wedi gwneud eu 
gwaith arbennig a bydd compost cymysg da yn barod i’w 
ddefnyddio yn yr ardd. 

16) Rhowch y pridd a’r mwydod ar yr ardd er mwyn iddyn 
nhw barhau i weithio. 



Cwestiynau 

- Beth sydd wedi digwydd i’r dail a’r defnydd planhigion? 

- Pa batrymau mae’r mwydod wedi’u gwneud yn y pridd? 

Estyniadau 

- Gwnewch abwydfa lawer mwy o faint mewn tanc pysgod a chadw llygad arno am amser 
hirach. 

- Gallwch ddenu mwydod i’r ardd a chreu cynefin perffaith iddyn nhw drwy roi dail sydd wedi 
pydru a defnydd planhigion yn y pridd. 

- Dechreuwch greu bin compost drwy ychwanegu rhai mwydod at y bin. 

- Defnyddiwch y compost o’r bin yn yr ardd i ddenu mwy o fwydod. 

TYFU’R DYFODOL 
Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn brosiect pum mlynedd 
o hyd i ddathlu garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer pryfed peillio, i amddiffyn bywyd gwyllt, 
ac i bwysleisio holl fanteision tyfu planhigion - i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n 
hiechyd.  

P’un a ydych yn arddiwr profiadol, yn dyfwr dibrofiad neu’n ddarpar wenynwr – rydym am helpu i 
roi hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth i chi.  Am fwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau a 
chyrsiau’r prosiect, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i 
garddfotaneg.cymru/gwyddoniaeth/tyfur-dyfodol os gwelwch yn dda.  

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau 
Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu 
Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru. 
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