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Cynefin olyniaethol cynnar â 
daear noeth, Gwibiwr Llwyd  

a Bwrned Chwe Smotyn.



Mae daear noeth yn nodwedd bwysig o lawer o gynefinoedd –  
un sy’n hanfodol bwysig os ydym am sicrhau goroesiad llawer o’n 
glöynnod byw a’n gwyfynod ni y mae eu goroesiad dan fygythiad.  

Mae’r daflen hon yn esbonio pwysigrwydd daear noeth i löynnod 
byw a gwyfynod, ac yn disgrifio sut i reoli’r tir gyda golwg ar greu a 
chynnal y nodwedd bwysig hon er mwyn diogelu llawer o 
rywogaethau sydd dan fygythiad.

Gall daear noeth fod yn bresennol mewn llawer o gynefinoedd, lle 
mae’n helpu i greu gwahanol ficrohinsoddau a microgynefinoedd. 
Gall daear noeth fod yn bresennol o ganlyniad i i lithriadau pridd, 
cerrig yn cael eu dinoethi dan bridd tenau, y pridd yn cael ei 
gynhyrfu gan anifeiliaid neu bobl (e.e. gwaith coedlannu neu reoli 

llwybrau marchogaeth) llosgi bwriadol, tanau damweiniol,  
sychder a niwed gan y gwynt. Gall daear noeth fod yn bresennol 
hefyd ar safleoedd tir llwyd yn ogystal â safleoedd ôl-ddiwydiannol 
megis chwareli a rheilffyrdd nas defnyddir bellach, sbwriel o 
fwyngloddiau, pyllau tywod a graean, lle mae’r pridd wedi cael  
ei gludo i ffwrdd neu ei newid wrth gael ei ddefnyddio’n  
flaenorol neu drwy i swbstradau megis rwbel diwydiannol  
gael eu hychwanegu. 

Mae maint y ddaear noeth wedi lleihau mewn llawer o  
gynefinoedd, ac mae hyn wedi achosi colled nythfeydd pwysig 
glöynnod byw a gwyfynod prin. Mae’r defnydd cynyddol  
a wneir o wrtaith ar laswelltiroedd yn golygu bod planhigion  
talach, mwy cystadleuol yn disodli’r blodau gwyllt sy’n tyfu’n  
isel. Mae diffyg rheolaeth ar y tir wedi peri i gynefinoedd agored 
droi’n laswelltir gordrwchus, prysgwydd a choetir. 
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Toreth o flodau gwyllt sy’n cynnig digonedd o neithdar, 
ac amrywiaeth o frithweithiau planhigion yn cynnwys 
planhigion tâl a byr a chlytiau daear noeth ac anwastad.

Er mwyn iddynt gyflawni eu cylchoedd bywyd, fel rheol mae ar 
löynnod byw a gwyfynod aeddfed angen mannau twym, heulog, 
cysgodol, â ffynhonnell neithdar yn aml yn ogystal â lle addas i 
osod eu hwyau. Wedyn bydd angen ar y larfâu planhigion bwyd 
digonol, sy’n tyfu dan yr amgylchiadau cywir (e.e. taldra’r tyfiant, â 
daear noeth, cysgodfa a mathau penodol o dyfiant megis planhigion 
mawr toreithiog gerllaw), a byddant yn symud wedyn i fan cysgodol  
i droi’n chwilerod cyn dod allan yn aeddfed. Yn ogystal mae 
safleoedd gaeafu yn hanfodol bwysig i wyau, lindys, crysalisau 
neu löynnod byw a gwyfynod aeddfed (e.e. llystyfiant trwchus, 
tuswau glaswellt, prysgwydd neu eiddew). Rhaid i’r holl elfennau  
hyn fod ar gael yn gymharol agos at ei gilydd. 

Yn achos rhywogaethau sydd dan fygythiad dwys yn enwedig, mae 
gwybod ymhle, ac ar ba adeg o’r flwyddyn, y maent yn treulio pob 
cyfnod o’u cylch bywyd yn allweddol bwysig i sicrhau cadwraeth 
effeithiol. Go anaml mai neithdar fydd y ffactor sy’n cyfyngu ar 
gynnydd y boblogaeth, tra bod tyfiant a chynefin addas ar gyfer 
gosod wyau a datblygiad y larfâu fel arfer yn hanfodol bwysig. 

Mae daear noeth yn darparu ardaloedd twym lleol gan ei bod 
yn twymo’n gyflym yn yr heulwen. Mae gwres yn dra phwysig i  
löynnod byw a gwyfynod; mae hyn yn arbennig o wir yn  
achos y rhywogaethau hynny sy’n hedfan yn y gwanwyn,  
e.e. y Gwibiwr Llwyd a’r Gwibiwr Brith, sy’n gorfod datblygu’n 
gyflym yn ystod tywydd oeraidd y gwanwyn. Mae planhigion sy’n 
tyfu uwchben, neu’n agos iawn i ddaear noeth, gryn dipyn yn 
dwymach na’r llystyfiant o’u cwmpas. Mae wyau sy’n cael eu dodwy 
ar y planhigion hyn, a’r lindys sy’n ymborthi arnynt, yn gallu 
datblygu’n gyflym. Mae daear noeth yn bwysig hefyd i rywogaethau 
megis y Gweirlöyn Llwyd sy’n treulio amser sylweddol yn torheulo. 

Yn ogystal mae daear noeth yn darparu safleoedd egino ar 
gyfer planhigion – mae hadblanhigion yn dueddol iawn i 
ddioddef cystadleuaeth gan blanhigion mwy sy’n tyfu gerllaw.  
Gall clytiau o ddaear noeth leddfu’r fath gystadleuaeth.  

Mae llawer o blanhigion yn methu ag ymsefydlu’n rhwydd ar lastir 
sefydlog, gan gynnwys llawer sy’n blanhigion bwyd i lindys megis 
Meillion Hopysaidd, Meillion Melyn a Syfi Gwyllt, yn ogystal â mân 
laswellt. Mae trychfilod a gysylltir â’r fath blanhigion (e.e. y Bwrned 
Chwe Smotyn, Gwibiwr brith a Glas Bach ) yn dibynnu ar gyflenwad 
dibynnol o’u planhigyn lletyol o flwyddyn i flwyddyn, ac mae hyn yn 
gofyn parhad y ddaear noeth yn yr ardal dan sylw. Mae rôl daear 
noeth wrth sicrhau parhauster planhigion hanfodol yn bwysig iawn 
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Gwarchod Glöynnod Byw

Rhywbeth deinamig yw cynefinoedd; ni fydd daear noeth yn aros 
felly am byth, wrth i blanhigion gytrefu ac ymledu. Mae’n hanfodol 
bod ardaloedd daear noeth newydd yn cael eu creu ar yr un pryd, i 
wneud iawn am golled raddol rhai hyn. Amlinellir isod nifer o 
opsiynau ar gyfer rheolaeth.

• Gellir adfer cynefinoedd agored gan gynhyrfu’r ddaear yn 
gylchdroadol trwy ddigroeni ardaloedd o laswelltir neu 
brysgwydd caeëdig (sydd ag ond ychydig neu ddim daear noeth) 
neu dynnu tyweirch hyd yn oed.

 

• Ar safleoedd megis tir llwyd, dylai’r rheolaeth ddigwydd yn 
gylchdroadol (fesul tipyn), gan reoli rhannau yn unig o’r safle bob 
blwyddyn er mwyn cynnal brithwaith o gynefinoedd.

• Rhaid sicrhau rheolaeth gynlluniedig reolaidd er mwyn sicrhau 
dilyniant amgylchiadau cynefin byrhoedlog. 

• Gellir creu ponciau a gwalau i löynnod byw i ddarparu 
wynebweddau amrywiol, cynnwys daear noeth, hyrwyddo 
tyfiant planhigion bwyd sy’n angenrheidiol i larfâu glöynnod byw 
a gwyfynod, a gwella’r cysylltedd rhwng cynefinoedd. Mae hau a 
phlygblannu’r nodweddion hyn yn fuddiol, gan nad oes sicrwydd 
y byddant yn cytrefu’n naturiol. Mae ffeithlenni ar gael i’w 
lawrlwytho o wefan Gwarchod Glöynnod Byw:  

butterfly-conservation.org/our-work/reports-and-
factsheets/habitat-creation.

Trwy greu waliau i löynnod byw o frics a darnau rwbel â bylchau 
bychain rhyngddynt, neu eu gosod ar ffurf lloriau, gellir hyrwyddo 
dodwy wyau mewn ardaloedd lle mae toreth o blanhigion bwyd. 

• Trwy glirio lleiniau o goetir (e.e. trwy goedlannu)  
a chynhyrfu’r ddaear yn achlysurol ar hyd llwybrau marchogaeth 
heulog llydan (trwy ddigroeni neu gynhyrfu â pheirianwaith), 
gellir creu clytiau o ddaear noeth sy’n addas ar gyfer epilio.  

• Gellir cynnal amgylchiadau sy’n addas i rai rhywogaethau  
trwy ganiatáu pori lefel isel neu gymedrol gan dda byw, yn 
enwedig gwartheg yn y gaeaf, gan greu clytiau o ddaear noeth  
a llystyfiant byr. 

• Gochelwch rhag defnyddio plaladdwyr, ac eithrio pan fydd rhaid 
rheoli planhigion goresgynnol. 

• Mae maethynnau’n niweidiol i löynnod byw a gwyfynod – dylid 
osgoi uwchbridd a gwrtaith. Mae llai o faethynnau’n golygu llai  
o waith rheoli a mwy o fioamrywiaeth.

Bydd yr argymhellion hyn ynghylch rheolaeth, tra’u bod  
yn canolbwyntio ar löynnod byw a gwyfynod, yn hybu presenoldeb 
rhychwant eang o greaduriaid di-asgwrn-cefn eraill megis chwilod, 
gwenyn a chacwn unigol, a rhywogaethau gwyllt eraill.  

.

Creu cynefin sy’n cynnwys 
daear noeth a gwneud y  
gorau o gyfleoedd 

Elusen genedlaethol yw Gwarchod Glöynnod Byw, a chanddi’r nod o achub a chadw 
glöynnod byw, gwyfynod a’u cynefinoedd. 

Swyddfa Cymru: 01792 642972. e-bost: wales@butterfly-conservation.org, 
wefan: butterfly-conservation.org/wales.

Cwmni wedi’i gyfyngu gan warant a’i gofrestru yn Lloegr (2206468). Swyddfa 
Gofrestredig: Manor Yard, East Lulworth, Wareham, Dorset, BH20 5QP. Elusen wedi’i 
chofrestru yng Nghymru a Lloegr (254937) ac yn Yr Alban (SCO39268).

Lluniau: M. Parsons, G. Tonks, G. Tordoff, S. Bolton, D. Morley, I. Cowe

Cynhyrchwyd y daflen hon gyda chefnogaeth y Loetri Genedlaethol.  
Dyluniwyd y daflen gan Immediate Media.

Ponc.

Wal löynnod byw.


