
Cardwenynen feinlais (Bombus sylvarum)

Cardwenynen lwydfrown (Bombus humilis)

TAFLEN RHEOLI RHYWOGAETHAU

Mae gan y Gardwenynen feinlais (Bombus sylvarum) 
un rhes ddu ar ei thoracs, a dwy res dywyll ar 
draws ei abdomen gyda chynffon oren golau. 
Mae’r Gardwenynen lwydfrown (Bombus humilis) 
yn wenynen lliw melynllwyd gyda rhes frown tua 
gwaelod yr abdomen. Fe wnaeth y ddwy rywogaeth 
hon, oedd unwaith yn gyffredin ar iseldiroedd 
Prydain, ddirywio’n sylweddol yn ystod yr 20fed 
ganrif. O ganlyniad i faint y dirywiad yma, mae’r ddwy 
rywogaeth wedi eu rhestru dan Adran 7 o Ddeddf yr 
Amgylchedd (Cymru) 2016 fel Rhywogaethau Pwysig 
Iawn yng Nghymru.

Cylch bywyd 
Mae cylch bywyd y ddwy rywogaeth yn debyg iawn. Ym mis 
Mai bydd y breninesau’n codi o’u gaeafgwsg a sefydlu nythod 
newydd a chynhyrchir gweithwyr yn fuan wedyn. Gan amlaf, 
bydd nythu’n digwydd mewn glaswelltiroedd tal heb eu 
torri, sy’n darparu cysgod, cynhesrwydd a deunydd nythu. 
Bydd nythu’n digwydd ar wyneb y llawr a bydd y benywod yn 
cribo glaswellt a mwsogl ynghyd i orchuddio eu nyth. Gwelir 
gwrywod rhwng mis Gorffennaf a mis Medi. Bydd breninesau 
newydd yn gadael y nyth a pharu’n fuan wedyn. Unwaith 
iddyn nhw baru, bydd y breninesau newydd yn bwydo’n 
awchus ar baill a neithdar, gan storio’r ynni fel braster yn 
eu cyrff. Defnyddir y braster yma i’w cynnal yn ystod eu 
gaeafgwsg o fis Hydref tan fis Ebrill.

Mapiau dosbarthiad

Cardwenynen feinlais
(Bombus sylvarum)

Cofnodion Bombus sylvarum:
gwyn = 1800 i 1949,
oren = 1950 i 1989,
coch = 1990 i 2017.

Cardwenynen lwydfrown
(Bombus humilis)

Cofnodion Bombus humilis:  
gwyn = 1800 i 1949,
oren = 1950 i 1989,
coch = 1990 i 2017.
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(Mae’r dyddiadau diweddaraf (uchaf) yn gorchuddio’r dyddiadau 
cynharach (rhai is). Casglwyd y wybodaeth a ddefnyddiwyd yma trwy 
Atlas NBN a Chanolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru o’r 
ffynonellau canlynol: Cymdeithas Cofnodi Gwenyn, Gwenyn Meirch a 
Morgrug (BWARS), Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth ar gyfer 
Powys a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (BIS), y Bumblebee 
Conservation Trust (BBCT), Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC),  Gwasanaeth Gwybodaeth Amgylcheddol Gogledd 
Cymru (Cofnod), Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De Ddwyrain 
Cymru (SEWBReC), a Chanolfan Gwybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin 
Cymru (WWBIC). Lawrlwythwyd o Atlas NBN ar http://nbnatlas.org. 
Cyrchwyd 01 Mawrth 2018.)

Cynefin
Fel cacwn eraill, mae’r ddwy rywogaeth hon angen ardaloedd 
cynefin eang i gynnal eu poblogaethau a chyflenwad parhaus 
o blanhigion porthi trwy gydol y cyfnod hedfan. Mae’n well 

https://nbnatlas.org/


Further information
Gellir ymweld â’r daflen hon ar y we ar www.buglife.org.uk 

Mae’r gwenyn hyn wedi eu cynnwys yn adroddiad Gwenyn dan 
Fygythiad Cymru, Buglife Cymru, y gellir ei lawrlwytho o 
www.buglife.org.uk/adroddiad-gwenyn-dan-fygythiad-cymru

Mae gan y Bumblebee Conservation Trust daflenni gwybodaeth manwl ar 
pam a sut y gellir defnyddio gwahanol opsiynau rheoli i greu cynefinoedd 
sy’n fuddiol ar gyfer cacwn. Mae’r rhain ar gael i’w lawrlwytho oddi ar   
www.bumblebeeconservation.org - dilynwch y dolenni at yr adran 
‘Farming and land management’.

Cymdeithas Cofnodi Gwenyn, Gwenyn Meirch a Morgrug  
www.bwars.com Taflenni Gwybodaeth Pryfed Pigog.

Hymettus 2006: Bumblebees associated with open grasslands.

ganddynt ardaloedd eang o laswelltir cymharol dal gyda 
blodau agored, sy’n cynnwys amrywiaeth o rywogaethau o 
blanhigion, yn enwedig blodau tiwbiau hirion o deuluoedd 
planhigion y Bysen (Fabaceae), Gwenynddail (Scrophulariace-
ae), Gorfanhadlen (Orobanchaceae) a Mintys (Lamiaceae). 
Mae’r ddwy rywogaeth angen ardaloedd eang o flodau, ond 
tra bo’r Gardwenynen feinlais angen ardaloedd di-dor, bydd 
y Gardwenynen lwydfrown yn defnyddio lleiniau llai o faint 
sydd wedi eu gwasgaru’n ehangach ar draws y dirwedd. Mae 
cynefinoedd nodweddiadol yn cynnwys twyni arfordirol, 
glaswelltir arfordirol a phennau clogwyni, rhostir, cors bori ar 
arfordir, graean bras â llystyfiant a safleoedd tir llwyd blodeuog.

Achosion dirywiad 
Gostyngiad aruthrol yn yr ardal o laswelltiroedd sy’n gyfoeth 
o flodau gwylltion, trwy ddwysáu amaethyddol, ynghyd â 
cholli ymylon caeau a neilltir, fu achosion pennaf dirywiad y 
rhywogaethau hyn. Unwaith, roedd gennym ardaloedd eang 
o gynefin heb eu gwella oedd yn gyfoeth o flodau gwylltion, 
ond bellach mae’r cynefinoedd hyn yn fychan, wedi eu 
hynysu oddi wrth ei gilydd ac, yn anffodus, maent yn dal i 
gael eu colli. Mae materion eraill sy’n bygwth cynefinoedd 
sy’n gyfoeth o flodau gwylltion ar gyfer y rhywogaethau 
hyn yn cynnwys tresmasiad prysgwydd a tharfu gormodol 
o ganlyniad i glirio llystyfiant, patrymau pori a thorri gwair 
newydd, draenio, coedwigaeth fasnachol a datblygu.

Mae’r Gardwenynen feinlais bellach wedi ei chyfyngu 
i saith ardal o Gymru a de Lloegr. Ceir cadarnleoedd 
o bwys cenedlaethol yng Nghymru ar Wastadeddau 
Gwent, arfordir Morgannwg rhwng Pen-y-bont ar Ogwr 
ac Abertawe, a Phenrhyn Castellmartin yn Sir Benfro. 
Dioddefodd y Gardwenynen lwydfrown ddirywiad difrifol 
mewn poblogaeth yn ystod yr 20fed ganrif. Yng Nghymru, 
mae ei chadarnleoedd bellach yn y de yr holl ffordd i Sir 

Cynefin cors y Gardwenynen feinlais ar Wastadeddau Gwent © Steven Falk.

Cynefin tir llwyd y Gardwenynen lwydfrown yng Nglofa Coed-elái, 
Rhondda Cynon Taf © Liam Olds.

Benfro, ble gellir ei chanfod ar hyd yr arfordir ac i mewn 
i’r tir. Mae’n bwysig gwarchod safleoedd tir llwyd ar gyfer 
y rhywogaethau hyn gan eu bod yn cynrychioli’r gofynion 
cynefin angenrheidiol.

Rheoli cynefin 
• Dylech glirio neu leihau lefelau stocio ar laswelltiroedd 

rhwng 15fed Ebrill a’r 1af Medi i annog blodeuo. Dylid 
gwarchod clystyrau o’r bengaled, cyngaf neu ysgall sy’n dal 
i flodeuo er mwyn darparu bwyd ar gyfer y breninesau;

• Cynlluniwch amserlenni torri glaswelltir i sicrhau bod 
blodau ar gael trwy gydol cyfnod hedfan y rhywogaethau 
hyn. Os oes angen torri’r gwair rhwng mis Ebrill a mis 
Medi, dylech dorri ardaloedd bychain mewn adrannau 
neu yn eu tro er mwyn sicrhau bod rhai blodau’n cael 
llonydd ac, yn ddelfrydol, dylid gadael rhai ardaloedd 
heb eu torri tan fis Medi;

• Dylai cymysgeddau blodau neithdar gynnwys o leiaf 
bedwar o blanhigion sy’n gyforiog o baill a neithdar 
yn cynnwys, yn ddelfrydol, y Feillionen goch (Trifolium 
pratense). Mae rhywogaethau defnyddiol eraill yn 
cynnwys pysen-y-ceirw, gorudd (Odontites vernus), 
maglys rhuddlas (Medicago sativa) a’r bengaled. Mae’n 
bwysig i’r cymysgeddau hyn gael eu cyfuno â chorneli 
caeau a thir arall sydd ddim yn cael ei bori’n fyr er mwyn 
darparu porthiant gwanwyn ar gyfer breninesau;

• Heuwch gymysgeddau neithdar mewn stribedi neu 
flociau o 0.5ha, gydag o leiaf un bloc bob 20ha. Anogwch 
flodeuo hwyr trwy dorri hanner yr ardal a heuwyd ar 
ddiwedd mis Mai ac yna’r ardal gyfan i lawr i 10cm rhwng 
15fed Medi a’r 31ain Hydref. Cofiwch glirio’r torion;

• Anogwch dyfiant mieri gerllaw cynefin sy’n gyforiog o 
flodau er mwyn darparu paill a neithdar hyd at ddiwedd 
y tymor; a

• Crëwch ardaloedd glaswelltog ar hyd ymylon lleiniau 
o brysgwydd er mwyn darparu safleoedd nythu posibl. 
Dylid creu ardaloedd nythu o fewn cilomedr i safleoedd 
sy’n gyforiog o flodau, yn ddelfrydol ar lethrau heulog 
sy’n wynebu’r de sydd â chymysgedd o gynefinoedd. 
Peidiwch â thorri’r ardaloedd hyn fwy na dwywaith y 
flwyddyn, neu eu pori’n ysgafn iawn, er mwyn caniatáu i 
do neu haenau gwasarn a mwsogl ddatblygu.
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