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1. Beth yw Cyfrifiad Cenedlaethol y Cychod Gwenyn?
Cyfrifiad Cenedlaethol y Cychod Gwenyn yw ein dull o wella ein dealltwriaeth o boblogaeth
gwenyn mêl y DU.
Mae'r gwaith hwn yn rhan o'r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Pryfed Peillio sydd â'r
amcan o wella'r ffordd rydym yn monitro poblogaethau pryfed peillio, gan gynnwys gwenyn
mêl. Mae pryfed peillio yn wynebu sawl her yn cynnwys tywydd anffafriol, colli cynefin,
plâu a chlefydau a'r defnydd o blaladdwyr, sy'n arwain at lai o nifer ac amrywiaeth
rhywogaethau peillio. Bydd y Cyfrifiad Cychod Gwenyn yn ein helpu i fesur newidiadau yn
y boblogaeth gwenyn mêl gydag amser.
Yn ogystal â hynny, roedd darganfod cacynen Asia yn Swydd Gaerloyw yn ystod mis Medi
2016 yn arwydd bod angen ffigurau cywir a diweddar ar nifer y gwenynwyr a chychod
gwenyn ym mhob rhan o'r DU. Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol i'n gwaith cynllunio a
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pharatoi ar gyfer ymosodiad gan bla gwenyn ac yn ein helpu i ymateb yn effeithiol pan
gyflwynir pla. Mae cael y wybodaeth gywir yn ein galluogi i hysbysu gwenynwyr â chytrefi
a all fod yn agored i bla, nodi mannau lle mae'n bosibl y ceir pla a chynllunio ein camau
gwyliadwriaeth/canfod.

2. At ba ddiben y defnyddir ffigyrau o'r Cyfrifiad Cychod
Gwenyn?
Yn ogystal â'n galluogi i gadw rheolaeth ar blâu gwenyn a chlefydau, bydd cyfanswm
Cyfrifiad Cychod Gwenyn y DU (yr holl gychod gwenyn yn y DU gyda'i gilydd) yn cael ei
gynnwys yn ein cyfraniad i astudiaeth ar draws yr UE i ddarganfod rhagor am gadw
gwenyn ledled y 28 o Aelod-Wladwriaethau.

3. Pa mor aml bydd yn rhaid diweddaru fy nghofnodion?
Rydym yn annog gwenynwyr i ddiweddaru cofnodion BeeBase cyn gynted ag y bo'n
ymarferol os ceir newidiadau sylweddol neu os bydd manylion cyswllt yn newid.
Fodd bynnag, fel rhan o'r prosiect cyfrifiad cychod gwenyn, caiff gwenynwyr eu hatgoffa i
ddiweddaru eu cofnodion yn flynyddol, rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr, gyda nifer y cychod
gwenyn gaeafu yn eu gwenynfa.

4. Sut byddwch yn ymdrîn â'm data yn ddiogel?
Mae diogelu'r wybodaeth rydych yn ei rhoi yn bwysig i ni. Mae'r holl ddata a gadwn wedi
eu diogelu o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Hefyd, mae gan APHA Siarter Gwybodaeth
Bersonol sy'n gosod ein safonau ar gyfer gwneud cais am wybodaeth bersonol neu ei
chadw. Ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol ei chyhoeddi yn ystod yr astudiaeth.

5. Beth yw diffiniad cwch gwenyn?
At ddibenion y cyfrifiad hwn, caiff y term 'cwch gwenyn' ei ddiffinio fel yr uned sy'n cynnwys
cytref a ddefnyddir i gynhyrchu mêl, cynhyrchion eraill i gadw gwenyn mêl neu ddeunydd
bridio gwenyn mêl a'r holl elfennau sy'n hanfodol er mwyn iddynt oroesi.

6. Sut mae mewngofnodi i'm Cyfrif BeeBase?
Ar wefan yr Uned Wenyn Genedlaethol: www.nationalbeeunit.com, cliciwch ar 'Log in to
BeeBase' ar frig y dudalen ar yr ochr dde. Rhowch eich enw defnyddiwr unigryw i mewn
(caiff ei greu'n awtomatig gan BeeBase, nid eich cyfeiriad e-bost ydyw nac eich rhif BBKA)
a chyfrinair. Cliciwch ar 'Enter' a byddwch yn mewngofnodi i'ch cyfrif cadw gwenyn
personol ar BeeBase.
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7. Rwyf wedi cael archwiliad ond nid oes gen i fanylion
mewngofnodi ar gyfer BeeBase, beth y dylwn i ei wneud?
Hyd yn oed os nad ydych byth wedi mewngofnodi i BeeBase, mae'n bosibl y bydd eich
manylion yn dal i fod ar gael gan eich bod wedi cael archwiliad gan un o Archwilwyr
Gwenyn Penodedig Uned Genedlaethol y Gwenyn yn y gorffennol. Er mwyn mynd i mewn
i'ch cyfrif bydd angen i chi wneud cais am fanylion mewngofnodi drwy gofrestru ar
BeeBase fel cadwr gwenyn 'newydd'. Unwaith y bydd eich manylion wedi cael eu prosesu,
byddwn yn rhoi manylion mewngofnodi i chi ar gyfer y cyfrif sydd gennych eisoes drwy ebost. Os ydych wedi newid cyfeiriad ers eich archwiliad diwethaf gan Archwilydd Gwenyn,
cysylltwch â swyddfa Uned Genedlaethol y Gwenyn (E-bost: hive.count@apha.gsi.gov.uk /
Ffôn: 0300 3030094) gan na fydd BeeBase yn eich adnabod fel un sydd eisoes wedi
cofrestru yn seiliedig ar eich manylion newydd ac yn creu rhif adnabod dyblyg i chi sydd yn
anghywir.

8. Sut mae cofrestru ar BeeBase?
I gofrestru ar BeeBase, ewch i www.nationalbeeunit.com
Ar y dudalen flaen, mae dwy ffordd o gofrestru ar BeeBase. Naill ai cliciwch ar y ddolen yn
y blwch brown 'Log into BeeBase' sy'n dweud 'New to BeeBase?' neu cliciwch ar y ddolen
'Sign up to BeeBase' ar ochr dde'r brif dudalen. Os ydych wedi cael e-bost am y cyfrifiad
cychod gwenyn, ond nad oes gennych fanylion mewngofnodi ar gyfer eich cyfrif BeeBase,
defnyddiwch y ddolen "New to BeeBase?".
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O'r ddwy ddolen hyn byddwch yn mynd i dudalen gofrestru lle y bydd gofyn i chi lenwi
ffurflen ar-lein, gan sicrhau bod unrhyw faes sydd wedi'i nodi â seren goch wedi'i gwblhau.
Os na fyddwch yn rhoi'r holl wybodaeth serennog i mewn, ni fyddwch yn gallu parhau â'r
broses gofrestru.
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Unwaith y byddwch wedi llenwi'r wybodaeth berthnasol, pwyswch y botwm 'submit'.
Unwaith y bydd eich cofrestriad wedi'i brosesu, cewch enw defnyddiwr a chyfrinair drwy ebost. Bydd angen yr enw defnyddiwr a chyfrinair arnoch (wedi'u cylchu) i fewngofnodi.

DS. Ni ellir defnyddio Rhif Adnabod Uned Genedlaethol y Gwenyn i fewngofnodi. Mae'n rhif unigryw
sydd wedi'i neilltuo i'ch cyfrif a gellir ei ddefnyddio pan fyddwch yn ffonio'r swyddfa i gael cymorth.
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Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, bydd gofyn i chi newid eich cyfrinair i rywbeth sy'n haws ei gofio.
Sicrhewch eich bod yn gwneud hyn gan fod y cyfrinair a anfonwyd drwy e-bost yn un dros dro.
* Mae'n bwysig eich bod yn copïo eich cyfrinair o'r e-bost yn gywir, bydd unrhyw fylchau neu ffigurau
ychwanegol yn arwain at neges 'Log in Failed' a bydd yn rhai i chi wneud cais am un newydd *

9. Rwyf wedi anghofio fy manylion mewngofnodi, beth y dylwn
i ei wneud?

Os ydych wedi anghofio eich enw defnyddiwr a/neu gyfrinair ac y byddech yn hoffi gwneud
cais am un newydd, cliciwch ar y ddolen 'Log in to BeeBase' ar frig ochr dde'r hafan.
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Pan fyddwch ar y dudalen fewngofnodi, cliciwch ar 'Forgotten your password?' Yna
gofynnir i chi roi eich rhif adnabod gwenynwr (noder nad eich rhif aelodaeth BBKA ydyw),
eich enw, cyfeiriad e-bost, cod post a rhif cyswllt. Po fwyaf o wybodaeth y gallwch ei
darparu, y cyflymaf y bydd prosesu eich cyfrinair newydd. Bydd eich manylion
mewngofnodi newydd yn cael eu hanfon atoch drwy e-bost ar unwaith.

Os na allwn ddod o hyd i union bâr o'r manylion rydych wedi'u darparu byddwch yn cael
gwybod drwy e-bost a bydd aelod o staff yn prosesu eich cais â llaw. Er ein bod yn anelu
at ddelio â'r cais hwn o fewn dau ddiwrnod gwaith, mae'n bosibl y bydd yn cymryd mwy o
amser, o ganlyniad i nifer yr ymholiadau a gawn.

10. Sut mae rhoi manylion i mewn am y cyfrifiad cychod
gwenyn blynyddol?
Er mwyn cwblhau cyfrifiad cychod gwenyn eleni cliciwch ar y ddolen yn yr e-bost a
anfonwyd atoch. Bydd hyn yn mynd â chi at BeeBase. Unwaith y byddwch wedi
mewngofnodi, bydd tudalen cofnodi data'r Cyfrifiad Cychod Gwenyn yn ymddangos.
Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â diogelwch clicio ar y dolenni sydd wedi'u
hymgorffori yn yr e-bost, gallwch fynd at BeeBase yn uniongyrchol o'ch porwr gwe er
mwyn cwblhau'r cyfrifiad cychod gwenyn. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi
dewiswch 'Hive Census' o'r rhestr o ddewisiadau sy'n ymddangos.
Os gofynnwyd i chi newid eich cyfrinair wrth fewngofnodi, bydd angen i chi ddewis 'Go to
my Records' o'r ddewislen ar ochr chwith y dudalen a dewis 'Hive Census' o'r rhestr o
ddewisiadau a fydd yn ymddangos er mwyn defnyddio tudalen cofnodi data'r Cyfrifiad
Cychod Gwenyn.
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Mae cwestiwn 1 yn gofyn i chi am eich statws presennol fel gwenynwr. Cliciwch ar y
botwm priodol.
Os byddwch yn nodi eich bod yn cadw gwenyn ar hyn o bryd caiff cwestiwn ychwanegol ei
arddangos yn gofyn i chi nodi cyfanswm y cytrefi sydd gennych. Nodwch y nifer yma.
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Mae'r cwestiwn olaf ar y sgrin yn eich galluogi i roi unrhyw nodiadau ynglŷn â'ch gwaith o
gadw gwenyn rydych yn credu y dylwn fod yn ymwybodol ohono. Nid oes rhaid i chi nodi
unrhywbeth yma.
Unwaith y byddwch wedi nodi'r wybodaeth sy'n ofynnol cliciwch ar y botwm 'Submit
responses'.
Mae hyn yn cwblhau eich mewnbwn i'r cyfrifiad cychod gwenyn blynyddol.
Os byddwch wedi nodi eich bod yn cadw gwenyn ar hyn o bryd, byddwch yn cael cyfle
nawr i ddiweddaru eich cofnodion BeeBase. Fel y nodwyd uchod, roedd darganfod
cacynen Asia yn Swydd Gaerloyw yn ystod mis Medi 2016 yn arwydd bod angen ffigurau
cywir a diweddar ar nifer y gwenynwyr a chychod gwenyn ledled y DU. Cymerwch rai
munudau i ddiweddaru eich cofnodion, yn enwedig os oes gennych wenynfeydd nad ydynt
wedi'u cofrestru ar BeeBase.

11. Sut mae diweddaru fy nghofnodion gwenynfeydd?
Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich mewnbwn i'r cyfrifiad cychod gwenyn blynyddol, os
byddwch wedi nodi eich bod yn cadw gwenyn ar hyn o bryd byddwch yn gweld y data
BeeBase sy'n ymwneud â'ch gwenynfeydd yn ymddangos ar y sgrin.
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Mae hyn yn dangos y gwenynfeydd sydd wedi'u cofnodi ar BeeBase a nifer y cytrefi ym
mhob gwenynfa. Gallwch ddiweddaru nifer y cytrefi sydd gennych os ydynt yn anghywir.
Unwaith y byddwch wedi diweddaru'r wybodaeth, ticiwch y blwch 'I confirm that the above
data is correct' ac yna'r botwm 'Submit data'.
Unwaith y derbynnir y data hyn, bydd sgrin 'My apiaries' yn ymddangos a fydd yn eich
galluogi i nodi unrhyw wenynfeydd newydd sydd gennych.

Ychwanegu gwenynfa neu ddiweddaru manylion gwenynfa sydd eisoes yn bodoli
Unwaith y byddwch ar y dudalen 'My Apiaries' byddwch yn gallu ychwanegu gwenynfa
newydd ('Add a new apiary' - gweler isod) a bydd gofyn i chi nodi enw, cyfeiriad a
chyfeirnod map y wenynfa. Bydd y maes wedi'i lenwi ymlaen llaw gyda chyfeirnod map
eich cyfeiriad cartref yn awtomatig. Fodd bynnag, os byddwch yn dymuno newid lleoliad y
wenynfa, gallwch ddod o hyd i'r cyfeirnod map cywir gan ddefnyddio Grid Reference
Finder. Peidiwch ag anghofio clicio 'Save apiary details' cyn cau'r dudalen.
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Gallwch hefyd newid gwenynfeydd sydd eisoes yn bodoli drwy ddefnyddio'r swyddogaeth

'Edit apiary details'
a welir ym mhob tab gwenynfa. I fynd at wenynfa wahanol
cliciwch ar y tab perthnasol a welir o dan eich Rhif Adnabod BeeBase (wedi'i gylchu mewn
glas uchod).
Yn ogystal â hynny, byddwch yn sylwi ei bod yn bosibl y byddwch yn gallu dileu rhai
gwenynfeydd
. Bydd y swyddogaeth hon dim ond ar gael os nad yw'r
wenynfa wedi'i harchwilio gan Archwilydd Gwenyn, oherwydd bydd gan wenynfeydd â
hanes archwilio ddata archwilio ynghlwm wrthynt a bydd dileu'r wenynfa hefyd yn dileu'r
cofnodion hynny. Felly, nid yw'r swyddogaeth ar gael ar gyfer gwenynfeydd sydd wedi'u
harchwilio.

11. Sut mae diweddaru fy manylion personol?
Os ydych yn ymwybodol o unrhyw newidiadau y dylid eu gwneud i'ch manylion personol ar
BeeBase, tra byddwch wedi mewngofnodi i BeeBase, gallwch newid y manylion hyn. I
wneud hyn, cliciwch ar y tab 'My Personal Details' ar ochr chwith y dudalen.

Bydd angen i chi wedyn glicio ar y ddolen 'Edit your details'. Sicrhewch eich bod yn cadw
unrhyw newidiadau cyn cau'r dudalen.
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