
Fy hoff gynefin i 
fyw ynddo yw cefn gwlad agored, ar 

hyd ymylon caeau, glannau afonydd ac ymylon 
ffyrdd. Mae cynefin fel hwn yn dir hela da i mi. Rwy'n hoffi 

bwyta llygod, llygod y gwair a chwistlod ac mae'r anifeiliaid hyn yn 
byw'n bennaf yn yr ardaloedd hyn.  

Mae fy nghlyw yn sensitif iawn ac mae hyn yn fy helpu i ddod o hyd i'r 
anifeiliaid rwy'n eu bwyta. Yr anifeiliaid hyn yw fy 'ysglyfaeth'.  Hefyd mae 

gennyf grafangau mawr i gydio yn fy ysglyfaeth pan fyddaf wedi'i ddal. Rwy'n 
hela yn y nos felly ni fyddwch yn fy ngweld yn ystod y dydd! Mae fy 

mherthynas, y Dylluan Frech, yn galw ‘cewic’ neu ‘h h - - ’, ond rwyf i'n 
sgrechian. 

Weithiau byddaf yn adeiladu fy nyth ar fonion coed ac mewn holltau 
clogwyni, ond fwyaf aml mewn adeiladau gwag ac adfeilion. Weithiau 
rwy'n hoffi defnyddio blwch nythu arbennig. Ym mis Mawrth byddaf 

yn dodwy fy wyau, 6 fel arfer. Mae fy nghywion yn byw yn y 
nyth nes eu bod yn ddigon hen i ddod allan. Yma 
byddant yn hedfan am y tro cyntaf ac yn mynd i 

hela am anifeiliaid bach i'w bwyta.

Proffiliau Creaduriaid



Mae angen cynefin arnaf â rhywle i mi guddio yn ystod y 
dydd. Rhaid iddo fod yn glaear a llaith yno gan fy mod yn hoffi cadw 
fy nghroen yn wlyb. Yn ystod y nos byddaf yn dod allan i fwydo. Rwy'n 

bwyta mwydod, gwlithod ac anifeiliaid bach eraill.

Mae angen pyllau yn y cynefin lle rwy'n byw gan fod rhaid i mi ddodwy wyau 
mewn d r.  Rwy'n dodwy fy wyau ar ddeilen o dan y d r ac yn rholio'r 
ddeilen o gwmpas yr y. Mae'n deor fel math arbennig o benbwl. Mae fy 
larfâu i yn tyfu coesau blaen, yna coesau ôl, ac maent yn hoffi cuddio yn y 

dyfrllys neu blanhigion eraill. 

Cyn hir, mae'r larfâu yn edrych yn debyg i fersiynau bach ohonof i fy hun! 
Nid ydynt yn aros yn y d r yn hir. Yn fuan, maent yn gadael y dwr ac 

yn chwilio am le claear a llaith i guddio yn ystod y dydd.



Mae angen cynefin arnaf lle mae llawer o laswellt hir gan mai 
dyma'r hyn rwyf yn ei fwyta. Rwyf hefyd yn hoffi eistedd ar y llafnau 
hir a chanu fy nghân rhincian. Rwy'n gwneud y s n rhincian hwn drwy 

rwbio fy nghoesau yn erbyn ei gilydd.

Mae cynefin â glaswellt hir yn fy niogelu rhag anifeiliaid eraill ac adar a fydd 
efallai am fy mwyta. Rwy'n cuddio'n dda yn y gwair gan fod fy nghorff yr un 

lliw. Gallaf hedfan, ond nid yn dda iawn. Gallech fy ngweld yn neidio oherwydd 
bod gennyf goesau hir. Gallaf neidio rhwng un darn o wair ac un arall. 

Rwy'n dodwy fy wyau yn y pridd ac maent yn aros yno drwy gydol y gaeaf. 
Maent yn deor yn y gwanwyn. Mae fy mabanod yn edrych yn debyg i mi, 
ond nid oes ganddynt adenydd. Maent yn diosg eu croen wrth dyfu ac ar 

ôl tua phedwar mis, maent yn diosg eu croen am y tro olaf ac o dan 
y croen hwnnw, mae ganddynt adenydd newydd!



Rwy'n aderyn swil sy'n hoffi cuddio yn yr isdyfiant, felly mae angen cynefin 
arnaf â llawer o goed a llwyni bach i mi gysgodi ynddynt. Rwy'n frown ac yn 

frith er mwyn i mi gydweddu â'r canghennau a chuddio rhag yr adar a'r 
anifeiliaid eraill a allai fy mwyta.

Mae angen cynefin â llawer o bryfed, corynnod a hadau bach i mi eu bwyta. 
Mae hefyd angen lle tawel arnaf sydd wedi'i amddiffyn yn dda, i adeiladu fy 

nyth. Bonion coed, waliau wedi'u gorchuddio ag iorwg neu lwyni trwchus 
sydd orau. Mae angen dail, mwsogl a glaswellt yn fy nghynefin i adeiladu'r 

nyth hwn.



Rwy'n fach iawn, felly rwy'n oeri'n gyflym. Yn y gaeaf, 
mae angen lle cynnes arnaf i gadw'n dwym. Mae llawer 

ohonom yn marw mewn gaeafau oer oherwydd na allwn ddod o hyd i 
ddigon o fwyd ac rydym yn mynd yn rhy oer. Gallaf fyw mewn llawer o 

wahanol gynefinoedd cyn belled â bod rhywle i mi nyddu fy ngwe a phryfed 
ar gael i mi eu bwyta. Rwy'n hoffi byw mewn man lle gallaf ledu fy ngwe a 

thwll i mi guddio ynddo.

Ond mae'n rhaid i mi fod yn wyliadwrus. Mae llawer o adar yn hoffi fy mwyta, 
felly mae'n rhaid i mi ddefnyddio fy nghuddliw yn dda, a chadw llygad barcud 

amdanynt!

Gallwch ddod o hyd i mi'n nyddu fy ngwe ar adeiladau neu lwyni. Rwy'n 
hoffi corneli fframiau ffenestri, neu weithiau rwy'n nyddu fy ngwe ar 

draws ffrâm ddrws. Mae fy ngwe yn ludiog, felly bydd unrhyw 
bryfed sy'n hedfan i mewn iddi'n ddamweiniol yn mynd yn 

sownd ynddi! Gallaf eu bwyta wedyn i ginio!



Gellir dod o hyd i mi'n aml yn yr ardd oherwydd bod fy hoff fwyd yn 
byw ar y rhosod. Rwy'n bwyta llyslau, neu efallai eich bod chi'n eu 

hadnabod fel pryfed gwyrddion. Rwy'n dodwy fy wyau ar blanhigion a gall 
fy rhai bach, a elwir yn larfâu, fwyta cannoedd o lyslau cyn iddynt dyfu'n 

oedolion. Dyma'r rheswm y mae garddwyr yn ein hoffi!

Math o chwilen ydwyf a gallaf hedfan. Mae fy adenydd wedi'u cuddio o dan 
gloradain liwgar. Rwy'n lliwgar er mwyn rhybuddio anifeiliaid eraill nad wyf yn 

dda i'm bwyta. Rwy'n blasu'n chwerw iawn.

Gallaf fyw mewn amrywiaeth o gynefinoedd cyn belled â bod planhigion a 
llyslau yno.  Yn y gaeaf, mae angen lle yn ein cynefin lle gallwn guddio a 

gaeafgysgu. Gallai hyn fod yn hollt mewn darn o bren neu o dan risgl 
coeden.





Fy hoff gynefin i 
fyw ynddo yw cefn gwlad agored, ar 

hyd ymylon caeau, glannau afonydd ac ymylon 
ffyrdd. Mae cynefin fel hwn yn dir hela da i mi. Rwy'n hoffi 

bwyta llygod, llygod y gwair a chwistlod ac mae'r anifeiliaid hyn yn 
byw'n bennaf yn yr ardaloedd hyn.  

Mae fy nghlyw yn sensitif iawn ac mae hyn yn fy helpu i ddod o hyd i'r 
anifeiliaid rwy'n eu bwyta. Yr anifeiliaid hyn yw fy 'ysglyfaeth'.  Hefyd mae 

gennyf grafangau mawr i gydio yn fy ysglyfaeth pan fyddaf wedi'i ddal. Rwy'n 
hela yn y nos felly ni fyddwch yn fy ngweld yn ystod y dydd! Mae fy 

mherthynas, y Dylluan Frech, yn galw ‘cewic’ neu ‘h h - - ’, ond rwyf i'n 
sgrechian. 

Weithiau byddaf yn adeiladu fy nyth ar fonion coed ac mewn holltau 
clogwyni, ond fwyaf aml mewn adeiladau gwag ac adfeilion. Weithiau 
rwy'n hoffi defnyddio blwch nythu arbennig. Ym mis Mawrth byddaf 

yn dodwy fy wyau, 6 fel arfer. Mae fy nghywion yn byw yn y 
nyth nes eu bod yn ddigon hen i ddod allan. Yma 
byddant yn hedfan am y tro cyntaf ac yn mynd i 

hela am anifeiliaid bach i'w bwyta.



Mae angen cynefin arnaf â rhywle i mi guddio yn ystod y dydd. Rhaid 
iddo fod yn glaear a llaith yno gan fy mod yn hoffi cadw fy nghroen yn 

wlyb. Yn ystod y nos byddaf yn dod allan i fwydo. Rwy'n bwyta mwydod, 
gwlithod ac anifeiliaid bach eraill.

Mae angen pyllau yn y cynefin lle rwy'n byw gan fod rhaid i mi ddodwy wyau 
mewn d r.  Rwy'n dodwy fy wyau ar ddeilen o dan y d r ac yn rholio'r 
ddeilen o gwmpas yr y. Mae'n deor fel math arbennig o benbwl. Mae fy 
larfâu i yn tyfu coesau blaen, yna coesau ôl, ac maent yn hoffi cuddio yn y 

dyfrllys neu blanhigion eraill. 

Cyn hir, mae'r larfâu yn edrych yn debyg i fersiynau bach ohonof i fy hun! 
Nid ydynt yn aros yn y d r yn hir. Yn fuan, maent yn gadael y dwr ac 

yn chwilio am le claear a llaith i guddio yn ystod y dydd.



Mae angen cynefin arnaf lle mae llawer o laswellt hir gan mai 
dyma'r hyn rwyf yn ei fwyta. Rwyf hefyd yn hoffi eistedd ar y llafnau 
hir a chanu fy nghân rhincian. Rwy'n gwneud y s n rhincian hwn drwy 

rwbio fy nghoesau yn erbyn ei gilydd.

Mae cynefin â glaswellt hir yn fy niogelu rhag anifeiliaid eraill ac adar a fydd 
efallai am fy mwyta. Rwy'n cuddio'n dda yn y gwair gan fod fy nghorff yr un 

lliw. Gallaf hedfan, ond nid yn dda iawn. Gallech fy ngweld yn neidio oherwydd 
bod gennyf goesau hir. Gallaf neidio rhwng un darn o wair ac un arall. 

Rwy'n dodwy fy wyau yn y pridd ac maent yn aros yno drwy gydol y gaeaf. 
Maent yn deor yn y gwanwyn. Mae fy mabanod yn edrych yn debyg i mi, 
ond nid oes ganddynt adenydd. Maent yn diosg eu croen wrth dyfu ac ar 

ôl tua phedwar mis, maent yn diosg eu croen am y tro olaf ac o dan 
y croen hwnnw, mae ganddynt adenydd newydd!



Rwy'n aderyn swil sy'n hoffi cuddio yn yr isdyfiant, felly mae angen cynefin 
arnaf â llawer o goed a llwyni bach i mi gysgodi ynddynt. Rwy'n frown ac yn 

frith er mwyn i mi gydweddu â'r canghennau a chuddio rhag yr adar a'r 
anifeiliaid eraill a allai fy mwyta.

Mae angen cynefin â llawer o bryfed, corynnod a hadau bach i mi eu bwyta. 
Mae hefyd angen lle tawel arnaf sydd wedi'i amddiffyn yn dda, i adeiladu fy 

nyth. Bonion coed, waliau wedi'u gorchuddio ag iorwg neu lwyni trwchus 
sydd orau. Mae angen dail, mwsogl a glaswellt yn fy nghynefin i adeiladu'r 

nyth hwn.

Steve Round



Rwy'n fach iawn, felly rwy'n oeri'n gyflym. Yn y gaeaf, 
mae angen lle cynnes arnaf i gadw'n dwym. Mae llawer 

ohonom yn marw mewn gaeafau oer oherwydd na allwn ddod o hyd i 
ddigon o fwyd ac rydym yn mynd yn rhy oer. Gallaf fyw mewn llawer o 

wahanol gynefinoedd cyn belled â bod rhywle i mi nyddu fy ngwe a phryfed 
ar gael i mi eu bwyta. Rwy'n hoffi byw mewn man lle gallaf ledu fy ngwe a 

thwll i mi guddio ynddo.

Ond mae'n rhaid i mi fod yn wyliadwrus. Mae llawer o adar yn hoffi fy mwyta, 
felly mae'n rhaid i mi ddefnyddio fy nghuddliw yn dda, a chadw llygad barcud 

amdanynt!

Gallwch ddod o hyd i mi'n nyddu fy ngwe ar adeiladau neu lwyni. Rwy'n 
hoffi corneli fframiau ffenestri, neu weithiau rwy'n nyddu fy ngwe ar 

draws ffrâm ddrws. Mae fy ngwe yn ludiog, felly bydd unrhyw 
bryfed sy'n hedfan i mewn iddi'n ddamweiniol yn mynd yn 

sownd ynddi! Gallaf eu bwyta wedyn i ginio!



Gellir dod o hyd i mi'n aml yn yr ardd oherwydd bod fy hoff fwyd yn 
byw ar y rhosod. Rwy'n bwyta llyslau, neu efallai eich bod chi'n eu 

hadnabod fel pryfed gwyrddion. Rwy'n dodwy fy wyau ar blanhigion a gall 
fy rhai bach, a elwir yn larfâu, fwyta cannoedd o lyslau cyn iddynt dyfu'n 

oedolion. Dyma'r rheswm y mae garddwyr yn ein hoffi!

Math o chwilen ydwyf a gallaf hedfan. Mae fy adenydd wedi'u cuddio o dan 
gloradain liwgar. Rwy'n lliwgar er mwyn rhybuddio anifeiliaid eraill nad wyf yn 

dda i'm bwyta. Rwy'n blasu'n chwerw iawn.

Gallaf fyw mewn amrywiaeth o gynefinoedd cyn belled â bod planhigion a 
llyslau yno.  Yn y gaeaf, mae angen lle yn ein cynefin lle gallwn guddio a 

gaeafgysgu. Gallai hyn fod yn hollt mewn darn o bren neu o dan risgl 
coeden.

Sheila Hess


