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Byddwn yn:
• creu llain newydd o flodau gwyllt brodorol gan ddefnyddio planhigion
plyg a hadau, yn seiliedig ar Gynllun Gweithredu ar gyfer Peillwyr,
Rhestr Awgrymedig Planhigion ar gyfer Peillio, ym mharc y dref
• peidio â thorri’r borfa fwy na 3 gwaith y flwyddyn ym mharc y dre,
heblaw am y mannau chwarae i blant
• codi arwyddion i esbonio pam mae’r borfa’n hirach a helpu pobl
i enwi’r blodau.

Byddwn yn paratoi adroddiad ar:
• y lleiniau newydd o flodau gwyllt ac ar y planhigion a’r cymysgedd
o hadau a ddefnyddiwyd
• darparu tystiolaeth ffotograffig, cyn ac ar ôl, o barc y dref
• os bydd gennym arian, cynnal arolwg byr o farn defnyddwyr parc
y dref.

Byddwn yn:
• gweithio gyda saer lleol i adeiladu gwesty gwenyn, gan ddefnyddio’r
cyfarwyddiadau yn www.foxleas.com/make-a-bee-hotel.asp
a’i roi mewn lle addas ym mharc y dref.

Byddwn yn:
• anfon tystiolaeth ffotograffig o’r gwesty gwenyn ac yn gofyn
i ddefnyddwyr parc y dref am eu barn amdano yn yr arolwg
• trefnu diwrnod i gyfri nifer, ac os medrir, y mathau o bryfed peillio
y gallwn eu gweld ym mharc y dref.

Byddwn yn:
• ymrwymo i wahardd defnyddio plaladdwyr gardd neonicotinoid ym
mharc y dref.

Byddwn yn:
• cadarnhau nad oes plaladdwyr gardd neonicotinoid
wedi’u defnyddio.

Byddwn yn:
• gweithio gydag o leiaf ddwy ysgol gynradd, gan roi pecynnau o
hadau blodau gwyllt brodorol iddynt ac annog y disgyblion i greu
gardd blodau gwyllt
• awn atynt yn yr haf i’w helpu i enwi a chyfri’r pryfed peillio.

Byddwn yn:
• cyfri ac yn nodi nifer y disgyblion sy’n cymryd rhan a maint yr ardd
blodau gwyllt sydd wedi’i chreu
• annog y disgyblion i baratoi adroddiad ar nifer y pryfed peillio a welir
yn yr ardd blodau gwyllt, gan ddefnyddio arolwg OPAL polli:nation.

Byddwn yn:
• datblygu rhaglen o waith i ddangos sut y byddwn yn ehangu’r gwaith
i fannau gwyrdd cyhoeddus eraill, fel ymylon ffyrdd, cylchfannau a
pharciau eraill
• cysylltu â pherchenogion rhandiroedd i esbonio sut y gallent helpu
pryfed peillio.

Byddwn yn:
• parhau i ddefnyddio arolwg OPAL polli:nation i annog pobl i fonitro
effaith y gwaith.

Peidio â defnyddio
cemegau sy’n niweidio
pryfed peillio

HWYL
Cael y gymuned
i gymryd rhan

Y DYFODOL
Beth yw’ch
ymrwymiadau ar gyfer
y dyfodol?

AR ÔL EI LLENWI, E-BOSTIWCH EICH FFURFLEN GAIS AT:
gwarchodnatur@llyw.cymru

NEU BOSTIWCH HI AT:

© Hawlfraint y Goron 2018 35871

Caru Gwenyn
Cangen Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UR

