


Sut i greu torlan gwenyn

Dewiswch eich llecyn a chodi’r tyweirch, gan eu 
gosod mewn pentwr i un ochr. Bydd angen i’r 
llecyn gaiff ei balu fod yn fwy o faint na’r dorlan 
orffenedig, fel bod gennych ddaear galed o’i 
amgylch (hyd at un metr). Ceisiwch dyllu i tua 
15cm o ddyfnder o dan y glaswellt fel eich bod 
yn codi’r rhan fwyaf o wreiddiau’r glaswellt 
hehefyd. 

Torrwch ffos yn y siâp yr ydych am greu eich 
torlan, tua 30cm o ddyfnder. Rydym yn 
argymell defnyddio siâp chwarter lleuad sy’n 
mwyafu’r arwynebedd a chreu gwahanol onglau a siapiau. Cadwch y pridd yma 
mewn ail bentwr – byddwch ei angen yng ngham 3a i helpu i ladd y glaswellt.

Cam 1 – Clirio llecyn 

Cam 3b – 

Cam 3a – Dechrau adeiladu craidd y dorlan 

Cam 2 – Dechrau 
adeiladu’r dorlan 

Cam 4 – Capio’r dorlan 

Pentyrrwch y tyweirch a godwyd yng Ngham 1 â’u pen i lawr ar linell graidd y dorlan 
gwenyn (y ffos) a dechreuwch greu chwarter lleuad neu hanner cylch trwy ymestyn 
rhai o’r tyweirch allan tua’r corneli sy’n wynebu’r de.

Rhoddwch y pridd o Gam 2 yn ôl dros y dorlan 
i gwblhau’r craidd. ’Does dim ots pa 
ddeunyddiau a ddefnyddiwch chi i adeiladu 
craidd eich torlan gwenyn – gallwch 
ddefnyddio pa bynnag ddeunyddiau y cewch 
hyd iddynt ar eich safle. Y deunyddiau a 
ddddefnyddiwch i gapio eich torlan gwenyn fydd 
bwysicaf.

Mae rhaid i’r deunydd capio fod yn ddigon 
dwfn i’r gwenyn dyllu eu nythod ynddo – o leiaf 
30cm o ddyfnder – a dylai hefyd fod â lefel isel o 
faetholion ynddo. Mae tywod neu isbridd yn 
ddelfddelfrydol. Fe fydden ni’n argymell defnyddio tywod 
adeiladu, gan nad yw’r gronynnau o’r un faint a bydd 
yn helpu’r dorlan i gadw at ei gilydd. Gallech 
ychwanegu’r deunydd capio ar wahanol 
ddyfnderoedd i greu amrywiaeth. Defnyddiwch 
dywod i orchuddio’r border o amgylch y dorlan 
gwenyn i gadw’r chwyn i lawr, ac i greu cynefin y
cchwanegol ar gyfer gwenyn sy’n nythu yn y ddaear. 
Cywasgwch y tywod trwy ddefnyddio cefn eich rhaw.
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1 - Clogwyn bychan 
Beth am dorri clogwyn 
bychan i mewn i’r 
dorlan i greu rhywfaint 
o ofod nythu syth 

2 - Llystyfiant 
CadCadwch y llystyfiant yn 
denau ar y dorlan fel 
bod daear galed yn y 
golwg bob amser 
3 - Daear galed 
Mae Mae cael daear galed o 
amgylch y dorlan yn 
cynnig lleoliadau nythu 
ychwanegol.
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