
Peillwyr y gellir eich planhigion eu hatynnu



Pam ydy peillwyr yn bwysig i ystyried?
Mae pryfed sy’n peillio yn rhan bwysig iawn o’r ecosystem. Yn ogystal â chyfrannu i fywyd gwyllt
yr ardd, maent hefyd yn hanfodol ar gyfer peillio planhigion, gan ddefnyddio a threulio’r paill a 
hefyd yn darparu ffynhonnell bwyd ar gyfer amrywiad o ysglyfaethwyr.

Mae poblogaethau llawer o’n peillwyr brodorol wedi gostwng yn serth oherwydd cynnydd mewn
trefoli, arferion amaethyddiaeth fwy dwys a gostyngiad cyffredinol mewn blodau gwyllt. Mae’n
hanfodol ein bod yn ystyried ein peillwyr a chyfrannu at eu cadwraeth trwy blannu blodau a 
phlanhigion gwyllt y bydd y peillwyr yn eu defnyddio er mwyn goroesi. Os ni fyddem yn
gweithredu yn fuan, gallwn ni fod yn wynebu cannoedd o rywogaethau yn mynd yn ddiflanedig, 
a gall arwain at ddinistr anghildroadwy i’n hecosystem frodorol.

Nod Planhigion ar gyfer Peillwyr yw i agor lan y byd o blanhigion peillwyr-gyfeillgar i unrhywun a 
phawb. Pa bynnag mor fawr neu fach yw eich gardd neu focs ffenest, bydd planhigion ar y rhestr
yma er mwyn eich galluogi i gyfrannu at warchod ein peillwyr!



Eiconau Peillwyr
Mae ein data ar peillwyr wedi cael ei gasglu o 
astudiaethau a gynhelir am dros ddegawd. Mae 
symbolau’r peillwyr yn ymddangos pan mae’r
planhigyn wedi’i brofi i fod yn ffynhonnell neithdar
da ar gyfer pryfed penodol.

Dylid nodi bod y data am wenynod a phryfed hofran gennym ni, a bod 
data am lepidoptera wedi’i gymryd gan Butterfly Conservation.

Mae ein data yn cynnwys ystod eang o rywogaethau
pryfed gwahanol, felly rydym wedi eu crynhoi mewn
i chwech eicon u’w cynrychioli:

Bydd y tudalennau nesaf yn disgrifio pob un o’r grwpiau peillwyr:

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

a) Gwenyn mêl

b) Pryfed hofran

c) Cacwn

d) Pili-palaod
(gan gynnwys gwyfynod)

e) Gwyfynod

f) Gwenyn Unig



Gwenyn Mêl

Teulu: Apidae
Llwyth: Apini
Genws: Apis

Cymdeithasoldeb: 
Cymdeithasol

Planhigyn Poblogaidd:
Miaren

Mae gwenyn mêl yn bwysig iawn i ni yma yn
yr ardd fotaneg. Ar hyn o bryd mae gennym
17 cwch gwenyn wedi’u lledaenu ar draws 
tri lleoliad o gwmpas y safle. Yn ogystal â 
chynhyrchu mêl, mae’r gwenyn yn rhan
bwysig o ecosystem yr ardd. Mae gwenyn
mêl yn gymdeithasol iawn, felly maent yn
ffurfio cytrefi mawr gyda degau o filoedd o 
wenyn.

Mae’r benywod (dronau) yn
casglu neithdar o’r
planhigion o gwmpas ein
safle. Astidwyd y mêl a 
gynhyrchwyd gan y gwenyn
er mwyn darganfod o ba
blanhigion mae’r gwenyn
wedi casglu neithdar
ohonynt. Defnyddiwyd y data 
yma er mwyn canfod pa 
blanhigion sy’n dda a 
neithdar-cyfoethog ar gyfer
gwenyn mêl!



Teulu: Apidae
Llwyth: Bombini
Genws: Bombus

Cymdeithasoldeb: 
Cymdeithasol

Planhigyn Poblogaidd:
Clafrllys

Cacwn
Mae cacwn yn rhai o’n gwenyn gwyllt
mwyaf cyfarwydd. Mae mwyafrif o’r
rhywogaethau yn gymdeithasol, gan fyw
mewn cytrefi gyda 50 i 400 o unigolion
mewn nyth dan ddaear. Yn wahanol i
wenyn mêl, mae cacwn yn gallu pigo mwy
nag unwaith, ond nid ydynt fel arfer gyda’r
ymddygiad ymosodol i wneud.

Mae cacwn ymysg y gwenyn
mwyaf blewog yn yr ardd. 
Mae yna saith rhywogaeth
cyffredin iawn:

Cacynen Cynffon Lwydfelen
Cardwenynen Gyffredin
Cacynen Gynnar
Cacynen yr Ardd
Cacynen Gynffon Coch
Cacynen y Coed &
Cacynen Cynffon Gwyn



Gwenyn Durio

Teulu: Andrenidae
Llwyth: Andrenini
Genws: Andrena

Cymdeithasoldeb: Unig

Planhigyn Poblogaidd:
Dant y Llew

Mae gwenyn durio yn un o’r pedwar grŵp
o Wenyn Unig. Maent mewn teulu ar ben 
ei hunain, ac yn tyrchu mewn i’r ddaear
gan greu pentyrrau bach o bridd yn
amgylchynu’r twll. Mae’r ymddygiad hwn
wedi ennill yr enw gwenyn durio iddynt. 
Mae pob gwenynen yn byw mewn twll ar
ben ei hun, a dyma pam gelwir yn wenyn
unig.

Mae yna dros 50 o 
rywogaethau gwenyn durio
yn y DU, ond dyma rhai o’r
gwenyn mwyaf cyffredin gellir
eu gweld yn eich gardd:

Gwenynen Durio Siocled
Gwenynen Durio Gwynne
& Gwenynen Durio Lwydfelyn



Gwenyn Colletes

Teulu: Colletidae
Llwyth: Colletini
Genws: Colletes

Cymdeithasoldeb: Unig

Planhigion Poblogaidd:
Eiddew, Llygad y Dydd

Gwelir Gwenyn Colletes yn llai
aml, ond mae dal oleiaf
pedwar rhywogaeth efallai
byddech yn eu gweld yn yr
ardd:

Gwenyn Colletes Cyffredin
Gwenyn Colletes Davies
Gwenyn Colletes Grug
Gwenynen Eiddew

Mae Gwenyn Colletes yn grŵp arall o 
Wenyn Unig. Maent mewn teulu ar ben ei
hunain, ac mae’r benywod yn leinio’r nyth
gyda defnydd fel seloffen er mwyn eu
hamddiffyn rhag y glaw. Mae gwell gan
fwyafrif o’r rhywogaethau blodau o’r teulu
Llygad y Dydd, ond mae rhai yn hoffi
Eiddew neu Grug.



Saerwenyn

Teulu: Megachilidae

Llwyth: Osmiini
Genws: Osmia

Cymdeithasoldeb: Unig

Planhigyn Poblogaidd:
Blodau Afal

Mae Saerwenyn yn grŵp arall o Wenyn
Unig. Dyma’r grŵp o Wenyn Unig sy’n cael
eu gweld yr amlaf. Mae Saerwenyn yn
dueddi i fyw mewn agennau sy’n bodoli’n
barod, ond mae rhai yn defnyddio mwd i
lenwi’r bwlch, sy’n ymddwyn fel briciau
pan yn galed. Y dechneg adeiladu sydd
wedi ennill yr enw o Saerwenyn iddynt.

Mae Saerwenyn yn weddol
cyffredin. Maent yn hoffi
defnyddio ‘gwestai
gwenyn,’ ac mae yna tri 
rhywogaeth efallai gellir eu
gweld yn eich gardd:

Saerwenynen Goch
(cyffredin)
Saerwenynen Las &
Saerwenynen Bigog



Gwenyn Rhychiog

Teulu: Halictidae
Llwyth: Halictini

Genera: Halictus &
Lasioglossum

Cymdeithasoldeb: 
Ychydig yn gymdeithasol

neu’n unig

Planhigyn Poblogaidd:
Leucanthemum

Y grŵp olar o Wenyn Unig yw’r Gwenyn
Rhychiog. Dyma’r gwenyn cyffredin lleiaf
mewn maint, ac yn bennaf yn unig, ond mae
rhai rhywogaethau yn gallu rhyngweithio
mewn ffordd yn debyg i nythfa. Mae’r ddau
genera cyffredin yn ffurfio tyllau dan-ddaear

Mae’r rhan fwyaf o’r gwenyn
yn perthyn i’r genera Halictus
neu Lasioglossum, a gelwir yn
Wenyn Rhychiog. Hefyd, 
gelwir rhai yn Saerwenyn, 
ond nid ydynt yn berthyn i
rywogaethau Andena. Fel
arfer gellir adnabod Gwenyn
Rhychiog trwy eu maint bach, 
sy’n gwneud adnabod y 
rhywogaeth bron yn amhosib. 
Dyma rhai o’r rhywogaethau
mwyaf cyffredin:

Gwenynen Rhychiog Efydd
Gwenynen Rhychiog Cyffredin
Gwenynen Rhychiog Oren



Pryfed Hofran

Teulu: Syrphidae

Llwyth: Various

Cymdeithasoldeb: Unig

Planhigyn Poblogaidd:
Ffenigl

Mae pryfed hofran yn grŵp amrywiol o 
bryfed sy’n perthyn i bry, ac yn ddefnyddiol
iawn fel peillwyr yr ardd gan eu bod yn
bwydo ar neithdar yn yr un modd a gwenyn. 
Mae llawer o bryfed hofran yn felyn a du er
mwyn dynwared gwenyn. Defnyddir y 
dynwarededd hwn er mwyn atal
ysglyfaethwyr oherwydd nad oes gan bryfed
hofran pigiad, felly maent yn ceisio edrych
fel gwenyn er mwyn twyllo ysglyfaethwyr.

Y genws mwyaf cyffredin o 
bryfed hofran yw Erestalis. Mae 
yna bedwar rhywogaeth
gyffredin o fewn y genws yma.

Mae genera eraill yn cynnwys
Volucella (dynwared cacwn), 
Sericomyia, Cheilosia, 
Chrysotoxum a Rhingia. 
Mae yna tua 26 rhywogaeth
gyffredin yr ardd i weld.



Pili-palod

Teuluoedd:

Hesperiideae (Gwibwyr)
Lycaenidae (Gleision, Coprau, Brithribinod)

Nymphalidae (Pendefigion, Brithion)
Papilionidae (Gloynnod Cynffon Wennol)

Pieridae (Gwynion, Melynion, Gwynion Blaen Oren)
Riodinidae (Coegfrithegion)

Planhigyn Poblogaidd:
Bwedleia

Dangosir y llun enghreifftiau o’r Nymphalidae (top) a’r Pieridae (gwaelod)

Mae pili-palod yn beillwyr pwysig o fewn yr
uwch-deulu Papilionoidea. Maent yn hedfan
yn ystod y dydd, gan fwydo ar neithdar gan
ddefnyddio sugnydd. Mae yna chwe teulu
allweddol:



Gwyfynod

All Lepidoptera
Except those in the 

Superfamily 
Papilionoidea

Popular Plant:
Evening Primrose

Mae gwyfynod hefyd yn peillwyr pwysig iawn. 
Mae pob rhywogaeth Lepidoptera heblaw’r rhai
sydd yn yr uwch-deulu Papilionoidea wedi’u
dosbarthu fel gwyfynod. Gallant hedfan yn ystod y 
dydd neu’r nos, yn dibynnu ar y rhywogaeth. Mae 
pob planhigyn a restrir sy’n dda ar gyfer pili-palod
hefyd yn dda ar gyfer oleiaf rhai rhywogaethau o 
wyfynod. Mae yna 67 o deuluoedd sy’n frodorol
i’r DU.

Rhestrir rhai o’r teuluoedd
gwyfynod cyffredin a mwyaf
trawiadol isod:   

(Sphingidae)
Gwalch-wyfynod
(Zygaenidae)
Gwyfynod Bwrned
(Saturniidae)
Gwyfynod Ymerawdwr
& Erebidae (yn cynnwys
teigrod y benfelen & Gwyfynod
Teigr) (Geometridae)
Gwyfynod Geomedr (yn cynnwys brithion cwrens (yn y llun)


