Sut i Greu Lagŵn Pryfed Hofran
Cyfarwyddiadau

Bydd angen:
Potel laeth plastig 2, 4 neu 6-pheint*
Siswrn
Beiro ar gyfer creu tyllau
Hambwrdd gyda thyllau draenio
Basn
Jar neu diwb trychfilod
Ychydig o frigau
Bag o ddeiliach
Cynnwys y lagŵn: hyd at ~300g o
doriadau gwair neu ddeiliach

1.

Torrwch y top oddi ar y botel ac
ailgylchwch.

2.

Crëwch dyllau gyda beiro fodfedd o dan
yr ymyl i ganiatáu dŵr i lifo.
Llenwch botel gyda gwair neu ddeiliach,
cywasgwch y cyfan a llenwch hyd at y
tyllau, pwyswch ar y glorian.
Gwthiwch y brigau i mewn fel eu bod yn
cyrraedd o'r gwaelod i'r top.
Ychwanegwch ddŵr hyd at lefel y tyllau
draenio.
Ychwanegwch haen o ddeiliach ar ben y
cyfan.
Sefwch y lagŵn mewn hambwrdd wedi'i
lenwi â dail sych i'r larfa chwileru ynddo.
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Fideos: www.youtube.com/watch?v=PeZSUWy71D4&t=19s
www.thebuzzclub.uk/hoverfly-lagoons
E-bost: hoverflylagoons@gmail.com
Twitter: @HoverflyLagoons
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1. Gwagiwch y cynnwys cyfan yn ofalus yn y
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2. Golchwch ac ailgylchwch y botel (os yw'n
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blastig untro) a pharatowch un newydd.
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3. Rhowch bob dim yn ôl i mewn i botel wag
newydd.

Larvae
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Pupae

Chwiliwch drwy'r deiliach ar yr hambwrdd
am chwilerod.
Trosglwyddwch chwilerod yn ofalus i jariau
jam gyda chaead tyllog/tyllau aer a
monitrwch bob dydd am oedolion.
Dychwelwch y lagŵn i hambwrdd hadau ac
i leoliad cysgodol.
Cyflwyno'ch canlyniadau drwy ein ffurflen
syml ar-lein

Adult Tiger hoverfly

https://tinyurl.com/hover2017.

Fideos â chyfarwyddiadau ar y wefan a YouTube:
www.thebuzzclub.uk/hoverfly-lagoons www.hoverflylagoons.co.uk
E-bost: hoverflylagoons@gmail.com
Twitter: @HoverflyLagoons

