
PROSIECT PEILLIOPROSIECT PEILLIO
Allwch chi ddychmygu byd heb siocled neu eich hoff 
ffrwyth? Mae’n syniad ofnadwy a gall ddod yn real os na 
fyddwn yn helpu diogelu peillwyr natur. 

Mae gwenyn a gwenyn meirch, pili-palod a phryfed hofran 
a hyd yn oed adar ac ystlumod i gyd yn helpu peillio 
planhigion gan gynhyrchu nifer o’n bwydydd blasus.

Awgrymiadau

i helpu 
gwenyn

Dyma rai o’r prif awgrymiadau ac 
adnoddau fel y gallwch chi helpu 
peillwyr i gael lle diogel i nythu, 
bwydo ac yfed drwy’r flwyddyn.

Plannwch ar gyfer peillwyr 
i’w helpu i ddod o hyd i baill a neithdar 
o ddechrau’r gwanwyn tan ddiwedd y
flwyddyn. Mae’r prif blanhigion yn
cynnwys llysiau’r ysgyfaint, Ferfain Ariannin,
penrhudd, lafant, unrhyw flodau syml tebyg
i lygad y dydd. Mae iorwg yn blanhigyn
defnyddiol iawn ar gyfer blodau’n hwyr yn
yr hydref.

Beth am greu palas peillwyr 
a’i alw hefyd yn dŷ pryfed neu’n westy 
gwenyn, a rhoi cartref arbennig i wenyn 
unigol nythu a bod yn ddiogel. I gael 
ysbrydoliaeth edrychwch ar gynigion ein 
cystadleuaeth ar Instagram  
@ecoattractions neu trowch i’n 
tudalennau adnoddau.

Ewch i chwilio am beillwyr i weld pa mor 
dda mae eich iard gefn, eich gardd, eich parc lleol neu 
eich man gwyrdd yn ei wneud. Defnyddiwch ein  
canllawiau syml i chwilio am y gwahanol fathau o 
beillwyr a’u hoff blanhigion, a chymerwch ran yn ein 
her Pŵer i Wenyn i weld pa mor dda yw eich planhigion 
chi i beillwyr. 

Gallwch wneud pwll peillwyr. Mae bod yn 
wenyn yn waith sychedig, yn enwedig pan fyddan nhw’n 
casglu paill yn y misoedd cynhesaf. Rhowch bethau 
sgleiniog fel marblys a cherrig mân mewn powlen isel ag 
ychydig ddŵr ynddi. Rhowch hi yn eich gardd neu ar sil 
ffenestr i weld pwy fydd yn dod i ymweld. A pheidiwch ag 
anghofio rhoi dŵr ffres ynddi!

https://www.ecoattractions.com/resources-tips
https://www.ecoattractions.com/resources-tips
https://botanicgarden.wales/wp-content/uploads/2020/06/Plants-for-Pollinators-June-July-Planhigion-ar-gyfer-Peillwyr-Mehefin-Gorffennaf-PDF.pdf
https://botanicgarden.wales/wp-content/uploads/2020/04/ID-checklists_bees-hoverflies-butterflies-moths-BILINGUAL.pdf


Grip

Grip

Craf y geifr
Wild garlic
Allium ursinum

Gwelir y blodyn gwyllt bytholwyrdd hwn mewn 
hen goedlannau ar ddiwedd y gwanwyn. Mae 
arogl garlleg cryf ar y dail llydan, a gellir eu 
defnyddio ynghyd â’r blodau gwynion wrth 
goginio.

A perennial wildflower of long-established 
woodlands that appears in late spring. Its broad 
leaves are strongly garlic-scented, and along 
with its white flowers, can be used in cooking.

Grip Grip

Llygad llo mawr
Oxeye daisy
Leucanthemum vulgare

Mae’r blodyn gwyllt bytholwyrdd hwn sy’n tyfu 
mewn clystyrau’n addas ar gyfer dolydd neu 
forderi. Mae ei flodau mawr fel llygad y dydd ar 
goesau tal yn denu amrywiaeth eang o bryfed 
peillio.

This tall clump-forming perennial wildflower is 
suitable for meadows or borders. Its large 
daisy-like flowers on tall stems attract a wide 
range of pollinating insects.

Grip

Grip

Carpiog y gors

Ragged Robin

Silene flos-cuculi 

Mae’n addas ar gyfer dolydd neu forderi llaith neu 

gerddi corsiog. Mae gan y blodyn gwyllt 

bytholwyrdd hwn flodau pinc cain fel seren gyda 

phetalau crychiog sy’n tyfu hyd at 70 cm o uchder.

Suitable for damp meadows, borders, or bog 

gardens, this perennial wildflower has delicate 

pink star-shaped flowers with frilled petals, 

reaching heights of 70 cm. 

+Byddwch yn garedig i’r gwenyn gan 
beidio â defnyddio plaladdwyr gan eu bod yn 
lladd peillwyr, a phrynwch compost heb fawn i’w 
hamddiffyn.  Gallwch hefyd defnyddio planhigion 
cefnogol i leihau plâu. 

Gadewch iddo dyfu, tyfu, tyfu!Po leiaf 
fyddwch chi’n ei dorri o’r borfa, mwya’n y byd o 
flodau gwylltion fydd yn tyfu ac yn denu peillwyr. 
Os bydd rhaid ichi dorri’r borfa, gadewch ambell 
ran heb ei thorri a heuwch hadau blodau gwylltion 
organaidd i greu paradwys i beillwyr yn eich lawnt. 

Taenwch eich hoffter r led a dweud wrth 
eich ffrindiau beth rydych chi’n ei wneud i helpu 
peillwyr. Gallwch rannu’ch syniadau ar Instagram, 
Twitter a Facebook. Anfonwch atom ar 
@ecoattractions.

Cewch wybod rhagor, drwy edrych ar ein gwefan i gael gwybod am 
ddigwyddiadau gwych am beillwyr sy’n digwydd yn agos atoch. 

 www.ecoattractions.com

Mae melyn Mair a chapan 
cornicyll yn helpu cadw pla i 
ffwrdd o blanhigion tomato
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https://www.ecoattractions.com/great-green-days-out
https://www.markshall.org.uk/
https://www.slbi.org.uk/
https://wildwoodtrust.org/
https://queenswoodandbodenhamlake.org/
https://cat.org.uk/
https://www.edenproject.com/eden-story/our-ethos/eden-project-foyle
https://www.edenproject.com
https://www.kew.org
https://livingrainforest.org/
https://botanicgarden.wales/
https://www.pensthorpe.com/
https://www.ecoattractions.com/



