
BWYDWYR PILIPALA  
AM EICH GARDD

BLODYN SYML I FWYDO PILIPALA 
Gwnewch nifer o’r bwydwyr pilipala syml hyn ar ffurf blodyn. Rhowch nhw mewn potiau neu yn yr 
ardd ar bwys ei gilydd, mewn man heulog i ddenu’r pilipala. Daliwch i roi’r blodau yn yr ardd am o 
leiaf wythnos i ddenu pilipala i’r ardd cyn y Cyfnod Cyfrif Pilipala.  

Yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru mae’r fyfyrwraig ymchwil PhD Abigail Lowe hefyd yn 
esbonio sut y gallwch ddechrau cofnodi bywyd gwyllt yn eich gardd.  Gallwch lawrlwytho ein Rhestr 
Adnabod Pilipala. 

Bydd arnoch angen: 
• Patrwm syml o flodyn ar gerdyn neu becyn grawnfwyd gwag 18cm ar draws  
• Pinnau neu bensilau lliw 
• Papur sidan lliw wedi’i wasgu a glud 
• Caead plastig o botel laeth neu rywbeth tebyg 
• Pren kebab neu ffon denau i greu coes  
• Tâp gludo neu dâp gludiog ar y ddwy ochr  
• Pelen o wlân cotwm   

Hylif siwgwr: 
• Potyn jam gyda chaead 18cm                                                                                                                                                                                    
• 1 llwy fwrdd o  siwgwr mân, dŵr poeth                                                                                              
• Mesurwch y dŵr a’r siwgwr i mewn i’r potyn jam a throi’r gymysgedd nes iddo doddi                                                                                                                            
• Defnyddiwch yn ôl yr angen 
• Bydd hwn yn cadw yn yr oergell am wythnos  

Dull: 
1. Lliwiwch y blodyn â’r pinnau neu’r pensilau lliw 
2. Neu gludwch y papur sidan lliw ar y blodyn  
3. Torrwch y blodyn allan yn ofalus 
4. Gwthiwch bren kebab neu ffon denau fel coes i mewn i gefn y blodyn  

a’i sicrhau â’r tâp gludo, gan wneud yn siwr fod y pren yn ddigon hir  
i’w wthio i mewn i’r ddaear.  

5. Gwthiwch gaead y botel i mewn i ganol y blodyn  
6. Gwnewch yr hylif siwgwr gan ddefnyddio’r dŵr fel uchod 
7. Arllwyswch ychydig o’r hylif siwgwr i mewn i gaead y potyn jam  
8. Cymerwch belen o wlân cotwm a’i throchi yn yr hylif siwgwr/dŵr  
9. Gwthiwch y belen gwlân cotwm wlyb i mewn i gaead plastig y 

botel yng nghanol y blodyn. Bydd y gwlân cotwm yn aros yn ei 
le heb fod angen glud 

10. Gosodwch y blodyn yn yr ardd neu ar batio mewn rhan heulog 
o’r ardd  

11. Gwnewch batrymau gwahanol i ddenu’r pilipala  
12. Trochwch y belen gwlân cotwm yn yr hylif siwgwr bob dydd a 

dod â’r blodau dan do os bydd y tywydd yn wlyb iawn 
13. Gadewch y blodau allan am wythnos o leiaf i ddenu pilipala i’r 

ardd cyn cymryd rhan yn y Cyfnod Cyfrif Pilipala  
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BWYDWYR PILIPALA SY’N DEFNYDDIO FFRWYTHAU 
Mae pilipala yn dwlu ar y siwgr mewn ffrwythau melys aeddfed a surop melys. Gwnewch y bwydwr 
hwn o ffrwythau a surop i ddenu pilipala a rhoi egni ychwanegol iddyn nhw. Gosodwch y bwydwr i 
hongian ar gangen isel, ffens neu ar fwrdd bwyd adar mewn man heulog yn yr ardd neu ar batio. Os 
byddwch wedi gwneud rhai o’r bwydwyr pilipala eraill, gosodwch y rheiny gerllaw.  Daliwch i lenwi 
hwn â ffrwythau ffres a surop am o leiaf wythnos i ddenu pilipala i’r ardd cyn cymryd rhan yn y 
Cyfnod Cyfrif Pilipala. 

Bydd arnoch angen: 
• Plât plastig cryf neu gaead plastig mawr o dwba hufen iâ neu rywbeth 

tebyg   
• Sgiwer neu beg i wneud tyllau  
• 2 ddarn o gortyn 50cm o hyd i hongian  
• Potyn iogwrt bach a glud 
• Peli gwlân cotwm neu sbwng lliw oren neu goch  
• 2 flodyn o’r ardd neu’r lawnt (os oes rhai ar gael) 
• Ffrwythau aeddfed - orennau, afalau, bananas, grawnwin yn ddarnau        

Hylif siwgwr: 
• Potyn jam gyda chaead                                                                                                                                                                                    
• 2 lwy fwrdd o  siwgwr mân, 18 llwy fwrdd o ddŵr poeth                                                                                              
• Mesurwch y dŵr a’r siwgwr i mewn i’r potyn jam a throi’r gymysgedd 

nes iddo doddi                                                                                                                            
• Defnyddiwch yn ôl yr angen 
• Bydd hwn yn cadw yn yr oergell am wythnos  

Dull: 
1. Gofynnwch i oedolyn eich helpu  
2. Defnyddiwch y sgiwer neu’r peg i wneud 4 twll bach yng nghorneli’r caead neu’r plât 
3. Gwnewch 3 thwll arall o gwmpas gwaelod/canol y caead i draenio  
4. Clymwch y cortyn yn y 4 twll yn y corneli i hongian y plât neu’r caead  
5. Defnyddiwch y glud i lynu’r potyn yng nghanol y plât 
6. Gosodwch y peli gwlân cotwm neu’r sbwng lliw yn y potyn ac arllwys y gymysgedd surop 

drostyn nhw 
7. Gosodwch y blodau ar y peli gwlân cotwm i ddenu’r pilipala  
8. Trefnwch y ffrwythau o gwmpas y plât 
9. Gosodwch y bwydwr ffrwythau a’r surop i hongian ar gangen isel neu ar fwrdd bwyd adar neu 

ffens mewn man heulog yn yr ardd gerllaw bwydwyr eraill neu flodau 
10. Defnyddiwch hylif ffres bob wythnos a blodau ffres pan fydd angen, a’u rhoi dan do pan fydd y 

tywydd yn wlyb iawn. 
11. Gadewch hwn allan am wythnos o leiaf i ddenu’r pilipala i’r ardd cyn cymryd rhan yn y Cyfnod 

Cyfrif Pilipala 

BWYDWR PILIPALA ADDURNOL I BARA’N HIR 
Gwnewch y bwydwr pilipala syml hwn er mwyn i’r gwlân cotwm sugno’r hylif siwgwr i mewn i 
ddarparu egni parhaus i’r pilipala. Gosodwch y bwydwr pilipala i hongian ar gangen isel, ffens neu 
fwrdd bwyd adar mewn man heulog yn yr ardd neu ar batio i ddenu’r pilipala. Os byddwch wedi 
gwneud rhai o’r bwydwyr pilipala eraill, gosodwch y rheiny gerllaw. Daliwch i ychwanegu surop ac 
addurniadau ffres am o leiaf wythnos i ddenu pilipala i’r ardd cyn cymryd rhan yn y Cyfnod Cyfrif 
Piliapala.  

Bydd arnoch angen: 
• Potel saws blastig wag    
• Pelen o wlân cotwm  
• 5 dolen lastig                                                         
• 6 blodyn ffres sy’n denu pilipala neu   
• 6 blodyn papur sidan (gweler y cyfarwyddiadau)  
• Cortyn neu edafedd lliw  

Hylif siwgwr: 
• Potyn jam gyda chaead                                                                                                                                                                                    
• 2 lwy fwrdd o  siwgwr mân, 18 llwy fwrdd o ddŵr poeth                                                                                              
• Mesurwch y dŵr a’r siwgwr i mewn i’r potyn jam a throi’r gymysgedd 

nes iddo doddi                                                                                                                            
• Defnyddiwch yn ôl yr angen 
• Bydd hwn yn cadw yn yr oergell am wythnos  
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Dull: 
1. Golchwch botel saws, siampŵ neu hylif golchi llestri wag a’r caead  
2. Tynnwch y capan oddi ar y caead  
3. Rhowch ddolen lastig gref o gwmpas gwaelod y botel  
4. Clymwch y gwlân lliw neu’r cortyn wrth bob pen i’r ddolen lastig.  Dyma’r ddolen i hongian y botel 

a’i phen i waered   
5. Rhowch 4 dolen lastig arall o gwmpas y tu allan i’r botel  
6. Addurnwch y botel â’r blodau. Os byddwch yn defnyddio blodau iawn, gwthiwch y coesau y tu 

mewn i’r dolennau lastig.  Os byddwch yn defnyddio’r blodau papur sidan, clymwch y cortyn wrth 
y dolennau lastig  

7. Agorwch y botel a’i llenwi â’r hylif siwgwr  
8. Rhowch y belen gwlân cotwm yn y caead, sgriwiwch y caead ar y botel a throi’r botel a’i phen i 

waered. Bydd y surop yn llifo i lawr drwy’r belen gwlân cotwm i’r pilipala ei yfed  
9. Gosodwch y bwydwr i hongian ar gangen isel, ar fwrdd bwyd adar neu ffens mewn man heulog 

yn yr ardd gerllaw bwydwyr eraill neu flodau 
10. Defnyddiwch hylif siwgwr ffres bob wythnos a blodau ffres pan fydd angen, a’u rhoi dan do pan 

fydd y tywydd yn wlyb iawn. 
11. Gadewch hwn allan am wythnos o leiaf i ddenu’r pilipala i’r ardd cyn cymryd rhan yn y Cyfnod 

Cyfrif Pilipala 

Dangoswch inni eich bwydwyr pilipala gwych gan ddefnyddio @GTFCymru a #TyfurDyfodol! 
Dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Instagram ac YouTube. 

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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