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SUT I GREU CYNEFIN GWYLLT HAWDD GYDA PHLANT AC I 
BLANT 
Mae cynefinoedd naturiol nifer o rywogaethau o fywyd gwyllt yn cael eu dinistrio, a hynny’n achosi 
colli nifer o rywogaethau brodorol yn y wlad. Mae’r golled hon yn cael effaith negyddol ar 
fioamrywiaeth y tir. 

Fodd bynnag, gallwn i gyd helpu drwy annog bywyd gwyllt i gornel o’n gerddi. Drwy wneud hynny 
mae bioamrywiaeth yn cynyddu, a hynny’n wych i’r amgylchedd ac i’r blaned. 

Mae creu cynefin bywyd gwyllt yn rhoi cyfle i natur gael cartref arbennig (cynefin) yng nghornel yr 
ardd. Ystyr cynefin yw man lle gall creaduriaid fyw a thyfu.  Mae ar ein holl greaduriaid bywyd gwyllt 
angen tri pheth mewn cynefin, sef bwyd, dŵr a chysgod.  

Mae’r cyffro wrth wylio blodau gwylltion, adar, pili-pala, pryfed, creaduriaid bach a mamaliaid yn 
dechrau dod i fyw yn y lle bywyd gwyllt sydd wedi’i greu yn dod â llawenydd i’r galon a chyffro ac 
addysg i blant sy’n amhrisiadwy. Mae’n wych i natur ac yn wych i ni hefyd! Rhannwch eich gerddi 
bywyd gwyllt gyda ni i helpu ysbrydoli pobl eraill gan ddefnyddio @GTFCymru a #TyfurDyfodol.  
Dewch inni gael hwyl gyda natur gyda'n gilydd! 

DARN BLODAU GWYLLTION, PWLL BACH, CUDDFAN 
CREADURIAID BACH I GYD MEWN UN MAN 
Mae’r prosiectau hyn yn gysylltiedig oherwydd gall y cyfan gael eu gwneud gyda’i gilydd. Does dim 
defnyddiau’n cael eu gwastraffu gan fod y defnyddiau i gyd yn cael eu defnyddio i wneud pob 
cynefin.  

Dilynwch y cyfarwyddiadau bob yn gam i wneud yr ardd bywyd gwyllt sy’n cynnwys tri pheth. 

Chwilio am y man delfrydol: Y man gorau yw cornel o’r ardd nad yw’n cael ei ddefnyddio, sy’n gallu 
cael ei adael yn llonydd ac sy’n rhannol yn y cysgod. Does dim rhaid iddo fod yn wastad. 

Amser a gymerir:  Gyda chefnogaeth plant, meddyliwch am ddau neu dri prynhawn hamddenol.   

Defnydd angenrheidiol: 
• Prennau. Gallwch brynu’r rhain neu gael rhai gan dorrwr coed neu gymydog sydd â phrosiect ar 

waith yn ei ardd  
• Cerrig neu friciau 
• Cynhwysydd mawr plastig gyda chaead 
• Bwcedaid o dywod    
• Rhaw  
• Hadau blodau gwylltion 
• Planhigion llyn  
• Graean  

MAN BLODAU GWYLLTION 
Drwy greu man blodau gwylltion, bydd dwywaith y bendithion - yn wych i edrych arnyn nhw ac yn 
wych i’r amgylchedd hefyd. Mae darnu ar gyfer blodau gwylltion yn hardd, byddant yn sirioli darn 
segur o’r ardd, ac maen nhw’n gynefin perffaith i wenyn, pili-pala a phryfed peillio eraill yn ystod yr 



haf. Yn yr hydref mae’r hadau’n dda i’r adar.  Mae blodau gwylltion yn hoffi pridd gwael, felly does dim 
angen ychwanegu compost. 

Cyfarwyddiadau: 
1. Paratoi’r ddaear – marciwch y maint angenrheidiol. Gall fod yn unrhyw faint o hanner metr i ddau 

fetr sgwâr. 
2. Palwch o gwmpas y darn â rhaw a chodi’r tyweirch yn ofalus fel carped. Os dim ond chwyn sydd 

yno, gwnewch yr un fath â’r chwyn. 
3. Os oes tyweirch, trowch nhw wyneb i waered a’u gosod ar y ddaear fel sail i’r guddfan i 

greaduriaid bach.  
4. Tynnwch raca / cribin dros wyneb y pridd sydd newydd ei glirio ar gyfer y blodau gwylltion nes 

bydd yn fân fel briwsion. 
5. Heuwch yr hadau – gall yr hadau gael eu hau o ddechrau Mai tan fis Mehefin . Gwasgarwch yr 

hadau blodau gwylltion yn weddol drwchus dros wyneb y pridd. 
6. Tynnwch raca / cribin dros yr hadau a gofyn i’r plant wneud yr wyneb yn wastad drwy gerdded 

dros yr hadau. Bydd hyn, gobeithio, yn atal yr adar rhag bwyta’r hadau ar yr wyneb. 
7. Daliwch i ddyfrhau’r hadau’n dda.  
8. Os oes cathod yn yr ardal, gosodwch nifer o frigau bach yn y gwely i’w hatal rhag defnyddio’r lle 

fel toiled. 
9. Bydd yr hadau’n egino ymhen wythnos ac yn dechrau blodeuo ym mis Mehefin/Gorffennaf. 
10. Yn y gaeaf, ar ôl i’r blodau wywo, gorchuddiwch y gwely â darn o gardfwrdd gwastad â briciau 

neu botiau blodau trwm.  Bydd yr hadau’n cael eu hatal a chaiff y mwydod fod yn brysur yn 
briwsioni’r pridd o dano yn barod i hau hadau eto ym mis Mai flwyddyn nesaf. 

Gweithgareddau addysgol i'w gwneud gyda phlant: 
• Enwi’r gwahanol flodau sy’n tyfu  
• Gwylio i weld pa bryfed sy’n peillio’r blodau a’u henwi  

PWLL BACH 
Mae ychwanegu dŵr o ryw fath, fel pwll bach, yn ffordd wych i ddenu amrywiaeth o fywyd gwyllt 
i’ch gardd. Mae ar bob creadur angen ffynhonnell o ddŵr ffres heb glorin ynddo drwy’r amser, a bydd 
pwll yn denu: 

• Amffibiaid fel llyffantod, brogaod a madfallod dŵr 
• Pryfed dwr fel cychwyr, chwilod bwgan a larfâu gwas y neidr 
• Bydd adar yn defnyddio’r dŵr i’w yfed ac i ymdrochi ynddo 

Cyfarwyddiadau: 
1. Penderfynwch ble bydd y pwll a mesurwch o gwmpas y cynhwysydd storio plastig. 
2. Cloddiwch dwll sy’n ddigon o faint i’r cynhwysydd fynd i mewn iddo’n dwt, ychydig yn is na lefel 

y ddaear.  Gwnewch yn siwr fod gwaelod y  twll yn wastad. 
3. Gosodwch y pridd o’r twll yn y ddaear ar y tyweirch ar gyfer y guddfan i greaduriaid bach. Bydd 

hyn yn creu twmpath ar gyfer y guddfan. 
4. Defnyddiwch y tywod i orchudddio gwaelod y twll i sicrhau fod sail gadarn wastad i’r 

cynhwysydd orffwyso arno. 
5. Gosodwch y cynhwysydd yn y twll i greu’r pwll.  
6. Rhowch brennau, briciau neu gerrig o gwmpas ymyl y cynhwysydd. 
7. Gosodwch ychydig raean yng ngwaelod y cynhwysydd.  
8. Gosodwch friciau, cerrig a theiliau glân yn y cynhwysydd i greu lle i greaduriaid allu dianc. 
9. Gwnewch fannau cuddio bach yn y cynhwysydd i greaduriaid allu dianc a theimlo’n ddiogel. 
10. Gadewch i’r cynhwysydd lenwi â dŵr glaw.  
11. Plannwch ychydig blanhigion llyn i greu ocsigen a mannau cuddio i’r craeaduriaid.  



Sylwch: Os bydd plant ifanc iawn neu fabanod yn dod i ymweld, rhowch y clawr o’r cynhwysydd 
plastig dros y pwll. 

Gweithgareddau addysgol i’w gwneud gyda phlant: 
• Crëwch syllwr tanddwr i edych ar y dŵr  islaw’r wyneb 
• Cymerwch botyn yoghurt mawr a thorri’r gwaelod allan, a rhoi haenen lynu yn ei le gyda dolen 

lastig.  
• Cyffyrddwch â’r dŵr fel rhiain y dwr  
• Gwnewch gwch allan o gneuen ffrengig neu gregyn malwod wag i nofio ar wyneb y pwll   

CUDDFAN O BRENNAU I BRYFED 
Mae creu pentwr o bren pwdr yn gynefin perffaith i nifer o rhywogaethau o greaduriaid di-asgwrn-
cefn a phryfed fel chwilod, pryfed clust, gwrachod lludw, pryfed cantroed, nadroedd miltroed, 
mwydod a lindys.  Mae pob un o’r creaduriaid hyn yn bwysig i natur, maen nhw’n chwalu pren pwdr a 
dail a’u troi’n gompost, ac maen nhw hefyd yn fwyd i adar, brogaod, llyffantod a draenogod hefyd. 
Mae’r guddfan hefyd yn gysgod er mwyn i famaliaid bach a phryfed gaeafgysgu. 

Mae plant yn hoffi darganfod pryfed a chreaduriaid bach, ac mae cuddfan o brennau yn lle perffaith i 
ddarganfod y creaduriaid hyn yn agos.  

Cyfarwyddiadau: 
1. Mae’r guddfan chwilod wedi ei chreu bron o’r darn blodau gwylltion a’r pwll. 
2. Mae’r tyweirch o’r darn blodau gwylltion yn cael eu troi wyneb i waered i greu gwaelod y 

guddfan. 
3. Mae’r pridd o’r pwll yn cael ei osod yn dwmpath yng nghanol y tyweirch fel twmpath i fwydod.  
4. Dechreuwch drwy gladdu’r prennau hirach ar eu traws yn y pridd.   
5. Defnyddiwch brennau o wahanol drwch, hyd a siâp a’u gosod yn erbyn ei gilydd i ffurfio pyramid. 
6. Gwnewch yn siwr fod digon o dyllau a holltau i bryfed a mamaliaid. 
7. Llenwch unrhyw fylchau a gorchuddiwch y pridd â mwsogl, dail sych neu risgl coed. 
8. Yn y bylchau plannwch ychydig blanhigion sy’n hoffi mannau gwlyb, cysgodol fel rhedyn. 
9. Mewn tywydd sych poeth iawn, gwnewch yn siŵr fod y guddfan yn llaith.  

Gweithgareddau addysgol i’w gwneud gyda phlant: 
• Ewch i hela chwilod - gan ddefnyddio chwyddwydr neu botyn sbio i chwilio am y chwilod a’u 

henwi.  Rhowch y chwilod yn ôl bob amser yn y man lle cawsant eu darganfod er mwyn parhau eu 
gwaith pwysig yn y guddfan brennau. 

YCHWANEGIADAU PELLACH AT Y MAN BYWYD GWYLLT 
TWLL I LYFFANTOD 
Mae llyffantod yn hoff iawn o fannau i guddio gerllaw dŵr  a ffynhonnell dda o fwyd. Maen nhw’n 
hoffi bwyta pryfed, gwlithod a malwod. 
Gall llyffantod benderfynu defnyddio’r man bywyd gwyllt fel cartref newydd. I wneud y lle’n 
ddeniadol a chroesawgar, crëwch guddfan dywyll i’r llyffantod.   

Cyfarwyddiadau: 
1. Chwiliwch am gerrig gwastad neu ddarnau o lechen i greu cysgodfan dywyll.  
2. Defnyddiwch botyn clai neu biben a’i chladdu bron yn llwyr yn y ddaear gan adael agoriad.   



Pan fyddwch yn chwilio am lyffantod, maen nhw fel rheol i’w gweld yn y nos neu weithiau yn y dydd 
ar ôl digon o law, o fis Mehefin i fis Hydref.  

BAR BWYD BACH I ADAR 
Mae adar yn colli eu cynefinoedd naturiol a’u ffynonellau bwyd.  Bydd adar yn cael eu denu i’r ardal 
oherwydd y dŵr a’r pryfed yn y guddfan brennau.  I wneud yr ardal yn fwy deniadol eto i’r adar, 
gallwch wneud bar bwyd bach syml o frigau.  Bydd hyn yn eu helpu i fyw drwy fisoedd y gaeaf, a 
bydd hefyd yn helpu cywion bach i dyfu yn y gwanwyn. 

Cyfarwyddiadau: 
1. Llenwch botyn pridd trwm â cherrig a phridd.  
2. Chwiliwch am gangen sydd wedi’i thorri neu nifer o ganghennau. 
3. Gwthiwch y canghennau rhwng y cerrig a llenwch o’u cwmpas â phridd neu dywod. 
4. Ar y canghennau, trefnwch wahanol ddarnau o fwyd adar wedi’u gwneud gartref. 

HER GWNEUD BWYD ADAR 
Ceisiwch wneud cynifer â phosibl o wahanol fwydydd i’r adar i’w hongian ar y canghennau. 
Anfonwch eich syniadau, eich rysetiau a’ch lluniau atom inni gael eu rhannu gydag eraill gan 
ddefnyddio @GTFCymru a #TyfurDyfodol! 

Ychydig awgrymiadau: 
• Kebabs afalau   
• Bwydwyr o gonau coed pîn 
• Cacennau hadau 
• Orennau wedi’u stwffio 

TŶ BWYTA I DDRAENOGOD 
Dod allan yn y nos i fforio am fwyd mae draenogod, a gallent gael eu denu at y guddfan prennau i 
chwilio am bryd bach blasus o wlithod neu chwilod.  Yn ystod y dydd maen nhw’n chwilio am le tawel 
i gysgu,  a thrwy ddarparu lloches bydd draenogod yn teimlo’n fwy diogel i ddod i fwyta ac i orffwys.  

TWLL I LYFFANTOD BAR BWYD ADAR BWYD ADAR



Cyfarwyddiadau:   
1. Dewiswch fan tawel.  
2. Torrwch dwll mynediad mewn blwch pren 12cm sgwâr. 
3. Gorchuddiwch y blwch â phrennau, cerrig neu ddail. 

HER BLODAU GWYLLTION 
Bydd plannu blodau gwylltion yn denu gwenyn, pili-pala a phryfed peillio eraill, a hynny’n cynyddu 
bioamrywiaeth yn yr ardd.  Gallwch chi fod yn wyddonydd a chofnodi faint o wahanol bryfed fydd yn 
dod i ymweld â‘r blodau. 

Gall blodau gwylltion gael eu plannu ym mhob math o lestri a’u gosod lle bynnag bydd angen sirioli 
cornel.  Defnyddiwch eich dychymyg wrth chwilio am y cynhwysydd mwyaf gwreiddiol i blannu’r 
blodau.  

Postiwch neu anfonwch luniau o’ch cynwysyddion mwyaf difyr i’w rhannu gyda ni gan ddefnyddio 
@GTFCymru a #TyfurDyfodol! 

Cyfarwyddiadau:  
Gall hadau blodau gwylltion gael eu hau o ddechrau Mai tan fis Mehefin, gan roi sioe hardd o fis 
Gorffennaf tan fis Hydref.   
1. Yn ddelfrydol chwiliwch am gynhwysydd sydd â thyllau traenio bach yn y gwaelod.  
2. Os nad oes tyllau yn y cynhwysydd, defnyddiwch flwch cardfwrdd a’i leinio â phapur newydd neu 

botyn blodau neu hambwrdd plastig. Gosodwch y blwch, yr hambwrdd neu’r potyn yn y 
cynhwysydd.  

3. Leiniwch y cynhwysydd â phapur newydd os bydd angen a’i lenwi â chompost heb fawn ynddo 
neu bridd o’r ardd. 

4. Gwasgarwch yr hadau blodau gwylltion dros y pridd a gwasgu hwnnw’n ysgafn. 
5. Daliwch i’w ddyfrhau.  
6. Dylai’r hadau ddechrau egino ymhen wythnos.  

Sylwch: Sicrhewch fod perchennog y cynhwysydd yn fodlon iddo gael ei ddefnyddio.  

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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