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Y farn gyffredinol yw mai firws sy’n gyfrifol am ladd y gwenyn yng
Ngogledd America. Dangosodd ymchwil genetig fod Firws Parlys
Llym Israel (FPLlI) yn bresennol yn gyson yn y cychod oedd yn
dioddef ag Anhwylder Haid yn Chwalu (AHCh). Yn ystod y tair
blynedd ddiwethaf, effeithiodd AHCh ar rwng 50% a 90% o’r
heidiau gwenyn masnachol yn UDA.
Caiff y cychod eu cludo ar hyd a lled i wlad i beillio cnydau pwysig, ac yng
Nghaliffornia i beillio cnydau almon yn arbennig. Mae’r dalaith yn cynhyrchu
tuag 80% o gynnyrch almon y byd mewn diwydiant sy’n werth $2.5bn y
flwyddyn. “Rydyn ni’n gweithredu â nifer gyfyngedig o heidiau - roedd 5 miliwn
gennym yn y 1950au; nawr hanner y nifer yna sydd gennym,” meddai Dr Jeff
Pettis, prif ymchwilydd Labordy Ymchwil i Wenyn, llywodraeth UDA.
Yn 2004, dechreuodd gwenynwyr weld ac adrodd am ffenomen ddifrifol lle y
byddai heidiau cyfan yn symud o’u cychod gan adael y gwenyn ifanc a’u
cyflenwadau bwyd - syndrom a gafodd ei alw’n ddiweddarach yn AHCh.

Beth sy’n gyfrifol?
Mae theorïau ynglŷn â’r hyn oedd yn gyfrifol am y chwalfa yma yn amrywio o ymbelydredd ffonay
symudol hyd at blaleiddiaid, o gnydau â’u genynnau wedi’u haddasu hyd at newid yn yr hinsawdd.
Ond clefyd oedd y rheswm mwyaf tebygol. A thrwy ddefnyddio geneteg roedd cyfle gan wyddonwyr i
ddadansoddi pa organebau oedd yn byw gyda’r gwenyn ac arnyn nhw. Darganfyddwed genynnau
parasitiaid, ffyngau a firysau mewn cychod iach ac yn y cychod lle chwalodd yr haid hefyd. Ond
mewn samplau o boblogaethau AHCh yn unig y gwelwyd FPLlI.
“Mae’n debyg bod cysylltiad cryf rhwng y firws yma ac AHCh” meddai un o’r prif ymchwilwyr, “ond y
cwestiwn nesaf y bydd anden i ni ei ateb yw ai’r firws yma sy’n gyfrifol neu a yw’n ddim byd mwy na
dangosydd da iawn (o’r syndrom).”
Os ydyw’n gyfrifol, efallai bod pethau eraill yn rhan o’r broblem hefyd.
Gwraidd y broblem?
Cewstiwn arall yw sut y cyrhaedodd y firws yr Unol Daleithiau. Mae lle i gredu y gallai fod wedi dod o
Awstralia, gan i UDA ddechrau mewnfudo gwenyn oddi yno yn 2004 - yr union flwyddyn y gwelwyd
AHCh am y tro cyntaf yn y cychod yn UDA. Darganfuodd yr ymchwilwyr FPLlI yn y gwenyn yn
Awstralia ac maen nhw’n bwriadu edrych ar hen samplau o UDA i gael gweld ai’r mewnfudwyr o
Awstralia oedd y cludyddion cyntaf. Os felly, mae’n bosib y bydd UDA yn ystyried cau ei drysau i
wenyn o Awstralia.
Y gofid yw, os mai FPLlI yw’r prif ffactor sy’n achosi AHCh, ei bod yn bosib na fydd gwyddonwyr na
gwenynwyr yn gallu gwneud fawr ddim ynglŷn â’r peth.

