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Ffurflen cofnodi maes Cyfrif FIT
Gellir cynnal Cyfrif Blodau-Pryfed wedi ei Amseru ar unrhyw adeg o’r dydd rhwng dechrau Ebrill a diwedd
Medi, ble bynnag y gellir dod o hyd i flodyn targed addas, pan fydd y tywydd yn sych ac yn gynnes:
 Os yw’r awyr yn glir (llai na’i hanner yn gymylog) yr isafswm tymheredd ar gyfer cyfrif yw 13°C
 Os yw’r awyr yn gymylog (ei hanner neu fwy yn gymylog) isafswm y tymheredd ar gyfer cyfrif yw 15°C
1. Amdanoch chi
Eich enw: ______________________________________________________________________________
 Rwy’n newydd i adnabod bywyd gwyllt
 Rwy’n gyfarwydd ag adnabod rhywfaint o fywyd gwyllt (e.e. adar neu bili palod) ond nid y rhan fwyaf o
bryfed peillio
 Rwy’n gyfarwydd ag adnabod y prif grwpiau o bryfed peillio
 Rwy’n hyderus yn adnabod y pryfed peillio cyffredin hyd at lefel rhywogaeth
2. Dyddiad a lleoliad cyfrif
Dyddiad cyfrif: __________________________________________________________________________
Enw’r lleoliad: __________________________________________________________________________
Cyfeirnod grid os yw’n hysbys (neu dewiswch o fap ar-lein yn nes ymlaen): __________________________
Cynefin (ticiwch un blwch sy’n cyd-fynd orau):
 Gardd
 Tir ysgol
 Tir parc gyda choed
 Mynwent eglwys
 Ymyl glaswelltog neu ymyl coedwrych
 Glaswelltir gyda blodau gwyllt (e.e. dôl)

 Math arall o gynefin (disgrifiwch):
Blodau targed (os ar gael):
 Dant y llew
 Blodyn menyn
 Marddanhadlen Wen
 Draenen Wen
 Miaren/Mwyaren Ddu
 Lafant (Saesnig)
 Y Bengaled/Bengaled Fawr
 Grug (Calluna vulgaris)
 Efwr
 Meillionen Wen
 Llysiau’r Gingroen
 Ysgall (Carduus neu Cirsium)
 Buddleja
 Iorwg
(neu dewiswch flodyn arall sy’n
denu pryfed os nad oes unrhyw
un o’r uchod ar gael)



Glaswelltir amwynder (wedi ei dorri’n fyr fel arfer)
 Cnydau fferm neu borfeydd glaswelltog
 Rhostir ucheldir
 Gweundir iseldir
 Tir llwyd neu ‘dir gwastraff’ arall
 Coetir

________________________________________________________

3. Blodyn targed

Pa flodyn targed ydych chi wedi ei ddewis? ________________________________________

 Mae blodau targed yn gorchuddio llai na hanner llain 50×50cm
 Mae blodau targed yn gorchuddio tua hanner llain
 Mae blodau targed yn gorchuddio dros hanner llain
Nifer y blodau mewn yn y llain: ____________
Cyfrifais:

 o flodau unigol

 o wmbelau blodau
A yw eich llain 50x50cm o flodau targed:
 Yn tyfu mewn llain fwy o’r un blodyn
 Yn gyfu mewn llain fwy o lawer o flodau gwahanol
 Wedi ei hynysu fwy neu lai

 o bennau blodau
 o bigynnau blodau
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4. Cyfrif FIT
Unwaith y byddwch yn barod i ddechrau, edrychwch ar eich amserydd er mwyn i chi allu cofnodi am ddeng
munud yn union. Cyfrwch BOB pryfyn y byddwch yn ei weld yn GLANIO ar un o’ch BLODAU targed (os nad
ydych yn siŵr pa fath ydyw, ychwanegwch ef at y categori “Pryfed eraill”). Ceisiwch gyfrif pob pryfyn unigol
unwaith yn unig, a cheisiwch beidio pwyso dros y blodau yr ydych yn eu gwylio, am y gall hyn fwrw
cysgodion ac atal pryfed rhag agosáu.
Amser dechrau’r cyfrif: ________________________________
Grŵp pryfed
Cacwn

Tali o’r nifer a welwyd:

= 7, ac ati

Gwenyn mêl

Gwenyn unigol

Gwenyn meirch (yn cynnwys
gwenyn meirch ichneumon)
Pryfed hofran (yn cynnwys
pryfed hofran
‘annodweddiadol)
Clêr eraill

Pili palod a gwyfynod

Chwilod (mwy na 3mm)

Pryfed bach (fel chwilod
paill) llai na 3mm o hyd
Pryfed eraill

5. Y Tywydd
Yr awyr uwchben eich
lleoliad:

Yn ystod y cyfrif 10 munud,
a oedd eich llain 50×50cm:

Cryfder y gwynt (ar gyfer yr holl
blanhigion yn yr ardal, nid y blodau
targed yn unig):

 I gyd neu’r rhan fwyaf yn las
 Hanner yn las hanner yn gymylog
 Yn gwbl neu’n bennaf gymylog

 Yn gyfan gwbl yn yr haul
 Rhannol yn yr haul a rhannol yn y cysgod
 Yn gyfan gwbl yn y cysgod

 Dail yn llonydd/symud weithiau
 Dail yn symud yn ysgafn drwy’r amser
 Dail yn symud yn sylweddol

Peidiwch anghofio tynnu llun o’ch rhywogaeth darged, ac ychwanegwch eich cyfrifon i’r ffurflen iRecord
(www.brc.ac.uk/irecord/poms-fit-count)! A gallwch ychwanegu lluniau o enghreifftiau o’r pryfed yr ydych wedi eu gweld, ond mae
hyn yn ddewisol (peidiwch tynnu lluniau yn ystod y cyfrif am y gallai hyn aflonyddu ar y pryfed sy’n ymweld).

