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Cyflwyniad

2 SEFYLLFA ADARYNG NGHYMRU 2012        

Mae’r flwyddyn 2012 yn garreg filltir i Sefyllfa Adar yng
Nghymru. Erbyn hyn rydym wedi bod yn adrodd ar
dynged gyfnewidiol adar Cymru ers 10 mlynedd. Eleni,
felly, yn ogystal â diweddaru dangosyddion adar
Llywodraeth Cymru, rydym yn bwrw golwg yn ôl i asesu
pa adar sydd wedi ennill a cholli tir dros y degawd
diwethaf. Rhydd hyn gyfle i ni hefyd ddiweddaru rhai
pynciau y soniwyd amdanyn nhw o’r blaen yn SAyngNgh.

Mae 2012 yn garreg filltir am resymau eraill - dyma 20fed pen-
blwydd Cytundeb Rio ar Fioamrywiaeth (CRB). Wrth
arwyddo’r cytundeb hwn yn Uwchgynhadledd y Byd yn Rio
de Janeiro, roedd gwledydd yn ymrwymo i ddyletswydd
ryngwladol gyfreithiol o ddatblygu strategaethau ar gyfer
cadwraeth a defnydd cynaliadwy o fioamrywiaeth, a gefnogir
yma gan Brif Rywogaethau Bioamrywiaeth Llywodraeth
Cymru a’u Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth (CGB). Er na
fu’r rhain yn hynod o effeithiol o ran cadwraeth rhywogaethau
yng nghefn gwlad, mae CGB yn parhau i ddarparu’r arweiniad
gorau ar rywogaethau o adar â blaenoriaeth a sut i’w
cynorthwyo. Mae eleni hefyd yn nodi 20 mlynedd o’r
Gyfarwyddeb Cynefinoedd. Mae hon, ynghyd â’r
Gyfarwyddeb Adar, yn ffurfio mecanwaith cadwraeth arall, i
warchod “safleoedd arbennig”, a gynlluniwyd i warchod dros
1,000 o rywogaethau a 200 o gynefinoedd o bwysigrwydd
rhyngwladol, drwy ei gwneud yn ofynnol bod Gwledydd sy’n
Aelodau yn gweithio tuag at eu “statws cadwraeth ffafriol”.
Arweiniodd hyn at Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA)

� Brain coesgoch: pâr yn hedfan uwchben Ynys Lawd yn y gwyll.

sydd, ynghyd ag Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) dros
adar, yn ffurfio rhwydwaith Natura 2000 o safleoedd
gwarchodedig ar gyfer rhywogaethau fel y frân goesgoch, a
chynefinoedd fel yr orgors. Dyma ein goreuon o ran bywyd
gwyllt a chefn gwlad, ac maen nhw’n sylfaenol er mwyn
gwarchod bioamrywiaeth y mae gan Gymru gyfrifoldeb
rhyngwladol i’w gwarchod. Mae’r cyfarwyddebau wedi profi i
fod yn hanfodol o ran llywio penderfyniadau amgylcheddol
doeth a rhwystro datblygiad niweidiol.

Felly beth oedd tynged Prif Rywogaethau Bioamrywiaeth yn
ystod y degawd diwethaf? Dyma hanes ychydig o’r
llwyddiannau – mae’r nifer o rugieir duon wedi cynyddu’n dilyn
gweithredu cadwraethol, ac atebwyd eu targed amlder y CGB,
tra bod rhywogaethau eraill, fel y cwtiad aur a llinos y
mynydd, yn defnyddio lleoedd a reolwyd ar eu cyfer, er bod
diffyg tystiolaeth hyd yma bod eu nifer wedi cynyddu o
ganlyniad. Mae safleoedd arbennig wedi eu monitro’n llawn am
y tro cyntaf, sydd yn ein galluogi i fesur yn erbyn unrhyw newid,
ac mae ymateb adar i’r cynllun amaeth-amgylcheddol Tir Gofal
wedi ei fesur ar lefel y fferm, gyda newyddion da i un
rhywogaeth – y bras melyn. Fodd bynnag, nid yw rhai
rhywogaethau CGB yn cael eu monitro’n effeithiol – er
enghraifft, nid ydym yn gwybod a yw ein gylfinbraff neu ditw’r
wern yn ffynnu, ond rydym yn bryderus yn eu cylch.

Ym mis Awst 2012, yn dilyn trafodaethau gyda’r Comisiwn
Ewropeaidd, cafwyd cydnabyddiaeth gan Defra a Llywodraeth
Cymru bod rhaid iddyn nhw wneud mwy i warchod ein
poblogaethau o adar gwyllt a chyhoeddwyd rheoliadau newydd i
sicrhau bod y Gyfarwyddeb Adar yn cael ei gweithredu’n gywir.
Mae’r partneriaid sy’n cynhyrchu adroddiad SAyngNgh yn
edrych ymlaen at gydweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau
bod gweithredu priodol yn digwydd i ateb anghenion ein hoff
adar gwyllt a’r mannau lle maen nhw’n byw. Gobeithiwn y bydd
yr ymrwymiad newydd hwn yn helpu i roi’r gweithredu
angenrheidiol ar waith i sicrhau na fydd raid i ni alaru am golli
aderyn fel y gylfinir yn yr un modd ag y mae darllenwyr h≈n yn
galaru am golli rhegen yr ≈d o Gymru.

Drwy gydol yr adroddiad hwn rhennir rhywogaethau mewn
codau lliw yn ôl Statws Poblogaeth Adolygedig Adar yng
Nghymru. Mae deugain a chwech o adar ar y rhestr goch
oherwydd eu bod mewn perygl yn fyd-eang, neu wedi dangos
prinhad difrifol un ai’n hanesyddol neu’n ddiweddar. Mae cant ar
y rhestr ambr oherwydd eu bod yn dangos adferiad ar ôl
prinhad hanesyddol, prinhad cymedrol, neu oherwydd eu bod
yn lleol, yn brin neu’n bwysig yn rhyngwladol. Mae chwedeg a
saith o adar eraill ar y rhestr werdd, yn cynnwys y rhai hynny
sy’n dangos adferiad pellach. Mae rhywogaethau nad oes
ganddyn nhw liw yn rhy brin yng Nghymru i’w hasesu. Pan
grybwyllir Prif Rywogaethau Bioamrywiaeth Llywodraeth
Cymru, y mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i ddarparu
cadwraeth ar eu rhan, defnyddir print trwm.

B
en H

all (rspb-im
ages.com

)



Y penawdau
• Ar ôl newydd da annisgwyl y llynedd, mae Dangosydd Adar

Gwyllt Llywodraeth Cymru wedi gostwng unwaith eto,
gydag adar cynefinoedd amaethyddol yn cyrraedd isafswm
o’r newydd o 19% yn is na’u nifer ym 1994. Mae’r
ddrudwen a’r gylfinir wedi prinhau o dros hanner ers
1995, ac mae clochdar y cerrig ac aderyn y to wedi mwy
na dyblu.

• O’r tair rhywogaeth yn nangosydd adar môr sy’n nythu
Llywodraeth Cymru, mae’r wylan goesddu yn parhau i beri
pryder, er iddi gael mwy o lwyddiant nag yn 2011. Ceir hyd i
lai o adar a olchir i’r lan ar ôl cael eu llygru ag olew, a
gobeithiwn fod hyn yn adlewyrchu gwell rheoliadau llygredd.

• Nid yw’r cyfnodau oer diweddar yn nodweddiadol o dywydd
y degawd diwethaf, ond dydyn nhw ddim wedi effeithio
lawer ar adar hyd yma. Mewn cyferbyniad, y rheswm
mwyaf tebygol dros gytrefu gan adar o’r de, fel y crëyr
bach, yw newid hinsawdd, ac efallai y bydd angen rheolaeth
liniarol i rwystro adar fel y cwtiad aur, y rhagwelir y bydd ei
ddosbarthiad daearyddol yn symud tua’r gogledd, rhag
diflannu o’r tir.

• Ffynnodd rhai Prif Rywogaethau Bioamrywiaeth, fel y
rugiar ddu, dros y degawd diwethaf o ganlyniad i
weithredu cadwraeth wedi ei dargedu. Fodd bynnag, nid

yw’r rhan fwyaf o fentrau cadwraeth y degawd diwethaf
wedi arwain at gynnydd mewn poblogaethau. Dylai’r gwersi
a ddysgir o’r rhain sicrhau mwy o lwyddiant yn y dyfodol,
ond mae mwy o adnoddau yn hanfodol.

• Mae gan Gymru rwydwaith wedi ei ddatblygu’n dda o
safleoedd gwarchodedig a gwarchodfeydd natur, gydag
arwynebedd o 12% o dir y wlad. Gydag astudiaeth ddesg
yn awgrymu bod 47% mewn cyflwr ffafriol neu’n adfer yn
2003, mae monitro ACA, AGA a SDdGA y degawd diwethaf
wedi darparu man cychwyn gwerthfawr y gellir mesur
gwelliannau yn y dyfodol yn ei erbyn.

• Mae cynlluniau amaeth-amgylcheddol Cymru wedi bodoli
ers 1986. Er bod sawl lansiad o’r newydd wedi digwydd,
ychydig o dystiolaeth sydd ar gael bod adar wedi elwa o’r
rhain. Rhaid i’r cynllun diweddaraf, Glastir, gyflawni mwy
dros adar na’i ragflaenwyr.

• Mae newidiadau yn y ffordd y mae Cymru’n cael ei
llywodraethu ers datganoli ym 1999 wedi arwain at fwy o
bwerau creu deddfau yn yr amgylchedd. Dylai’r pwerau
newydd hyn a’r diddordeb presennol mewn nwyddau a
gwasanaethau ecosystem wireddu buddion sy’n cynnwys
cadwraeth Prif Rywogaethau Bioamrywiaeth
Llywodraeth Cymru, yn cynnwys rhai adar eiconig fel y
gylfinir a’r gwybedog brith.
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�Mae’r gwybedog brith yn nodweddiadol o goedlan dderw Gymreig iach.
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Rhywogaeth % y newid Cyfeiriad y tueddiad lle 
1995–2010 bod hwnnw’n sylweddol 

Mwyalchen 42 Cynnydd
Telor penddu 114 Cynnydd
Titw tomos las 21 Cynnydd
Coch y berllan -8

Bwncath 4
Brân dyddyn 2
Ji-binc -4
Siff-siaff 50 Cynnydd
Titw penddu 1
Turtur dorchog 52 Cynnydd
Cog -34 Prinhad

Gylfinir -54 Prinhad

Llwyd y gwrych 30 Cynnydd
Telor yr ardd -10
Dryw eurben -51 Prinhad
Nico 71 Cynnydd
Cnocell fraith fwyaf 192 Cynnydd
Titw mawr 60 Cynnydd
Cnocell werdd -9
Llinos werdd -3
Crëyr glas -22
Gwennol y bondo 8
Aderyn y to 106 Cynnydd
Jac-y-do 31
Sgrech y coed 40 Cynnydd
Llinos -30 Prinhad

Titw cynffon-hir 11
Pioden -9
Hwyaden wyllt -9
Corhedydd y waun -13
Brych y coed -1
Delor y cnau 52 Cynnydd
Siglen fraith -11
Cigfran 22
Tingoch 27
Robin goch -9
Ydfran -16
Ehedydd -15
Bronfraith 17 Cynnydd
Drudwen -67 Prinhad

Clochdar y cerrig 106 Cynnydd
Gwennol 26 Cynnydd
Gwennol ddu -57 Prinhad
Corhedydd y coed -26
Dringwr bach 6
Tinwen y garn -16
Llwydfron 6
Telor yr helyg -2

Ysguthan 41 Cynnydd
Dryw -11 Prinhad
Bras melyn -40 Prinhad
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�Mae nifer y coch y berllan yn debyg i’r

hyn oedd ym 1995.

�Mae nifer y delor y cnau wedi cynyddu.

Tynged adar Cymru  – adar eang eu 
dosbarthiad sy’n nythu
Canlyniadau wedi eu llyfnu’r BBS dros
Gymru ar ôl eu diweddaru i ddangos
tueddiadau mewn amlder adar eang eu
dosbarthiad sy’n nythu.
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�Mae’r nifer o fronfreithod (uchod) wedi

cynyddu tra bod drywod eurben (isod) wedi

prinhau o hanner.
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Dangosydd adar eang eu dosbarthiad sy’n nythu dros Gymru:
ystod newid tymor hir

 

   

  

     
  

 
 

 
 

 

   

 

 
  

  
 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
   

 
  
 

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 

  

�Mae rhan un dangosydd adar Cymru yn mesur sut mae niferoedd adar eang

eu dosbarthiad sy’n nythu wedi newid ers 1994 (graff uchaf). Dengys rhan

dau'r dangosydd newidiadau hanesyddol yn nosbarthiad daearyddol adar

eang eu dosbarthiad sy’n nythu rhwng 1968-72 ac 1988-91 (gwaelod).



Mae Arolwg Adar sy’n Nythu (BBS) blynyddol y
BTO/JNCC/RSPB wedi adrodd ar newidiadau yn amlder
(niferoedd) adar eang eu dosbarthiad sy’n nythu ers 1994.
Dengys y mynegeion wedi eu llyfnu ar gyfer 1995-2010 bod 16
o’r 51 o rywogaethau brodorol sydd digon eang eu dosbarthiad
i adrodd arnyn nhw’n unigol wedi cynyddu’n sylweddol, tra
bod wyth wedi prinhau. Roedd newidiadau yn y 27 arall yn rhy
fach i fod ag unrhyw arwyddocâd ystadegol.

Mae Llywodraeth Cymru yn mesur iechyd yr amgylchedd yn
flynyddol, ac mae adar yn cael eu cynnwys yn hyn wrth
ddefnyddio Dangosydd Adar Gwyllt sy’n seiliedig ar adar
eang eu dosbarthiad sy’n nythu, wedi eu grwpio yn ôl eu
hoff gynefinoedd. Mae rhan 1 o’r dangosydd hwn yn mesur
newid mewn amlder adar brodorol, yn seiliedig ar ychydig
mwy o rywogaethau nag y gellir adrodd arnyn nhw’n unigol.
Wedi ei ddiweddaru yma i 2011, mae’r mynegai 
pob-rhywogaeth wedi gostwng ers 2010 i’w lefel ail isaf o
2% uwchben man cychwyn 1994. Mae’r llinos bengoch
wedi ateb anghenion maint sampl am y tro cyntaf gan
gynyddu maint y sampl ledled Cymru ar draws yr holl
flynyddoedd i 63 rhywogaeth. Cwympodd yr iâr dd∑r a
thelor y coed yn is nag isafswm maint sampl 2011, ond fel
gyda dangosyddion adar gwyllt eraill y DU, rydym wedi eu
cadw nhw ar y rhestr i osgoi mwy o duedd oddi wrth
rywogaethau sydd wedi prinhau o ran eu hamlder, ac felly
dichonoldeb monitro, ers cychwyn y cyfnod hwn.

Rhaid edrych bob amser ar ran cyntaf y dangosydd o fewn
cyd-destun newid hanesyddol. Darperir hwn gan ran 2 y
dangosydd, sy’n dangos newidiadau mewn dosbarthiad
(dosbarthiad daearyddol) rhwng 1968-1971 a 1988-91. Mae
dros hanner yr 119 o rywogaethau brodorol a gynrychiolir yn
dangos crebachiad yn eu dosbarthiad, sy’n debygol o nodi
prinhad yn eu hamlder. Dylid cofio bod rhywogaethau sy’n
dangos y prinhad hanesyddol mwyaf sylweddol yn rhan 2 y
dangosydd yn aml yn rhy brin i’w cynnwys yn rhan 1 ar lefelau
presennol arolygu drwy fonitro adar cyffredin. Cyn bo hir bydd
canlyniadau Atlas newydd y BTO sydd ar fin cael ei gwblhau yn
galluogi asesiad mwy cynhwysfawr ar gyfer pob rhywogaeth.

Er yn sefydlog yn gyffredinol ledled yr 18 mlynedd diwethaf, fe
all mynegai pob-rhywogaeth guddio newidiadau pwysig mewn
rhywogaethau unigol a rhywogaethau sy’n nodweddiadol o
gynefinoedd penodol, gyda chynnydd mewn rhai grwpiau a all
wneud yn dda o ddefnyddiau-tir presennol yn gwneud yn iawn
am brinhad mewn eraill, y mae adnoddau ar eu cyfer wedi dod
yn anoddach eu cael.

6 SEFYLLFA ADARYNG NGHYMRU 2012        

Tynged ein hadar – adar eang eu dosbarthiad
sy’n nythu

R
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�Mae poblogaeth y gnocell fraith fwyaf wedi cynyddu’n

ddiweddar.

N
igel B
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�Mae llinosiaid wedi dangos prinhad cymedrol yn y

blynyddoedd diweddar.
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� O’r adar eang eu dosbarthiad sy’n cael eu monitro’n flynyddol, y ddrudwen sydd wedi prinhau fwyaf.

Adar eang eu dosbarthiad cynefinoedd sy’n
cael eu ffermio

Cwympodd y dangosydd hwn 15% enfawr yn 2011 i 19% o
dan ei werth ym 1994. Ni chynhaliwyd cynnydd calonogol 2010
– yn hytrach mae tueddiad ar i lawr ers 1994 yn dod yn fwyfwy
amlwg. Er cymhariaeth gyda’r DU, dangosir hefyd y
dangosydd tymor byr ar gyfer adar ffermdir yr iseldir. Gyda
phrinhad o 12% ers 1994, dengys hwn stori debyg. Cafwyd
prinhad pellach ym mhedair o’r rhywogaethau sy’n
nodweddiadol o gynefinoedd ffermdir yr ucheldir, yn cynnwys
y gylfinir. Drwyddo draw, prinhaodd 14 o’r 19 rhywogaeth sy’n
cael eu cynnwys yn y dangosydd rhwng 2010 a 2011, yn
arbennig y siglen lwyd, y cudyll coch a’r golomen wyllt,
gyda maintioli’r prinhad yn debyg ar gyfer adar cynefinoedd
ffermdir yr iseldir a’r ucheldir.

Nid yw’n glir pam fod y dangosydd hwn wedi dangos tueddiad
ar i fyny yn 2010, ond nid yw’n rhywbeth hollol newydd (er
enghraifft ym 1996). Disgwylir amrywiadau blynyddol mewn
ecosystemau, ac mae hyn yn pwysleisio pwysigrwydd chwilio
am dueddiadau ledled yr holl flynyddoedd. Er y byddai
datblygiadau pellach, fel dyfalu cyfyngiadau hyder, yn helpu i
ddehongli amrywiaethau fel hyn o flwyddyn i flwyddyn, mae
parhad yr un tueddiad yn 2011 ar i lawr a ddangosir gan y
dangosydd hanesyddol yn gynyddol amlwg.

Dengys y mynegeion wedi eu llyfnu bod pedair rhywogaeth
wedi prinhau’n sylweddol rhwng 1995 a 2010 (y llinos, y
ddrudwen, y bras melyn a’r gylfinir). Mae’r tair rhywogaeth
olaf yn Brif Rywogaethau Bioamrywiaeth, tra bod dwy
rywogaeth (nico ac ysguthan) wedi cynyddu’n sylweddol.

Adar eang eu dosbarthiad y goedlan sy’n nythu

Yn wahanol i’r gr∑p blaenorol o adar, roedd adar y goedlan yn
fwy niferus yn 2011 na 2010, gan gynyddu am y drydedd
flwyddyn ar ôl ei gilydd a bellach yn 19% uwchben gwerth man
cychwyn 1994, yr uchaf eto. Yn fwy na hynny, ychydig sydd gan
hyn i’w wneud â chynnwys y llinos bengoch leiaf am y tro
cyntaf, gyda 18 o’r 29 o adar y goedlan yn cynyddu yn y
flwyddyn ddiwethaf. Y mwyaf amlwg oedd cynnydd amlwg arall
mewn ymfudwyr sy’n gaeafu i’r gogledd o’r Sahara (ee telor
penddu a’r siff-siaff) a gwelwyd amrywiaethau yn ffawd
ymfudwyr o bell a phreswylwyr y llynedd. Dengys y dangosydd
hanesyddol bod dosbarthiad y rhan fwyaf o adar y goedlan yn
sefydlog rhwng 1970 ac 1990.

Dengys canlyniadau BBS wedi eu llyfnu mai dim ond y dryw
eurben a’r dryw a brinhaodd yn sylweddol rhwng 1995 a 2010,
tra bod naw o adar y goedlan wedi cynyddu’n sylweddol
(mwyalchen, telor penddu, siff-siaff, llwyd y gwrych,
cnocell fraith fwyaf, titw mawr, delor y cnau, ysgrech y
coed, a’r fronfraith, sy’n Brif Rywogaeth Bioamrywiaeth).

Adar eang eu dosbarthiad eraill sy’n nythu

Mae rhai o’r rhywogaethau sydd ar ôl (sy’n nodweddiadol o
gynefinoedd sy’n cynnwys trefol a gwlyptir) hefyd yn dangos
newidiadau nodedig, gyda’r mynegeion wedi eu llyfnu’n
dangos bod dwy rywogaeth wedi prinhau’n sylweddol rhwng
1995 a 2010 (cog a gwennol ddu), y cyntaf yn Brif
Rywogaeth Bioamrywiaeth. Cynyddodd pedair rhywogaeth
yn sylweddol (turtur dorchog, clochdar y cerrig, gwennol ac
aderyn y to). 
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Tynged ein hadar – adar môr

Mae niferoedd adar drycin y graig wedi parhau i fod yn
sefydlog drwyddo draw. Dim ond yn weddol ddiweddar y
daeth y rhain i Gymru, gan nythu am y tro cyntaf ym 1945 
a chynyddu i 3,474 o nythod erbyn 2000. Un rheswm a
awgrymwyd dros y cynnydd hwn yw’r gweddillion a deflir o
gychod pysgota, ymarfer sydd wedi lleihau yn y blynyddoedd
diweddar yn unol â chwotâu pysgota. Mae’r aderyn drycin y
graig ymysg ein hadar môr mwyaf hirhoedlog. Mae’n nythu
am y tro cyntaf pan fo oddeutu naw oed, a gydag oes arferol
o 44 mlynedd, efallai bod rhai o’r cywion a lwyddodd i adael
y nyth yn ystod y cyfnodau cyntaf o gytrefu yn dal i nythu
yng Nghymru.

Er bod niferoedd gwylanod coesddu wedi cynyddu ychydig
ar y flwyddyn flaenorol ac er mai hon yw’r wylan fwyaf niferus
yn y byd, mae niferoedd yr aderyn môr hwn yn peri pryder
yng Nghymru. Mae’r wylan goesddu yn treulio’r gaeaf ar y
môr, gan ddychwelyd yn y gwanwyn i adeiladu nythod ar
silffoedd cul ar glogwyni. Dengys ymchwil gan Brifysgol
Sheffield, a ariennir gan CCGC a Chymdeithasau Byd Natur
Cymru, bod graddfeydd goroesi ar Ynys Sgomer wedi
amrywio yn yr un modd â nythfeydd yn Yr Alban, gan
awgrymu bod amodau tebyg yn gallu effeithio ar y ddwy
boblogaeth yn eu mannau gaeafu. Mae astudiaeth gan
Brifysgol Rhydychen, gyda chefnogaeth Cymdeithas Adara
Cymru, ar y gweill ar hyn o bryd i benderfynu lle mae mannau
gaeafu gwylanod coesddu a rhywogaethau eraill sy’n magu
mewn nythfeydd yng Nghymru.
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� Mae’r Rhaglen Fonitro Adar Môr a arweinir gan y JNCC yn darparu data ar y

tair rhywogaeth sy’n rhan o Ddangosydd Adar Môr Llywodraeth Cymru.

� Mae yma niferoedd rhyngwladol pwysig o wylogod.�Mae’r wylan gefnddu fwyaf yn ysglyfaethu

ar adar môr eraill ar brydiau.

Mae arfordir creigiog ac ynysoedd Cymru yn darparu
safleoedd nythu perffaith ar gyfer adar môr sy’n nythu, ac
mae poblogaethau Cymru’n gynyddol bwysig o ystyried y
prinhad mewn rhai rhywogaethau yng ngogledd y DU
(gweler SAyngNgh 2011). Mewn ambell i le maen nhw’n
heidio at ei gilydd mewn nythfeydd sy’n bwysig yn
rhyngwladol, ac yma mae eu niferoedd yn ei gwneud yn
anodd i ysglyfaethwyr fel yr wylan gefnddu fwyaf a’r frân
dyddyn gymryd wyau a chywion. Fe all ysglyfaethwyr
daear fel llygod mawr hefyd effeithio ar adar môr, ond mae
rhaglenni difa diweddar wedi sicrhau bod Ynys Dewi, Ynys
Aberteifi ac Ynys Seiriol bellach yn fannau mwy diogel i’r
adar nythu (gweler SAyngNgh 2011).

Adroddir ar dueddiadau tair rhywogaeth o adar môr fel rhan o
ddangoswyr Cyflwr yr Amgylchedd Llywodraeth Cymru, ac
fe’u diweddarir yma i 2011. Mae’r cynnydd trawiadol yn
niferoedd gwylogod wedi parhau. Mae’r aelod hwn o
deulu’r carfilod yn bwydo’n bennaf ar gorbenwaig, ac mae’n
eu dal wrth nofio o dan wyneb y d∑r gan ddefnyddio ei
adenydd byrion. Fe’i ceir yng Nghymru mewn niferoedd sy’n
bwysig yn Ewrop. Erbyn hyn mae gwylogodYnys Sgomer
yn dodwy eu hwyau oddeutu 10 diwrnod yn gynt nag ar
ddechrau’r 1990au. Mae hi’n ymddangos bod hyn yn
gysylltiedig â newid hinsawdd, yn ôl ymchwil Prifysgol
Sheffield a CCGC. Mae eu llwyddiant nythu a’u goroesiad
wedi parhau’n uchel o’i gymharu â rhannau eraill o’r DU, ac
mae hyn wedi cyfrannu at y cynnydd yn eu nifer.

B
ill Paton (rspb-im

ages.com
)



A
ndy H

ay (rspb-im
ages.com

)
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�Mae’r nifer o adar marw a geir ar draethau yn ystod Arolwg Adar a Olchir

i’r Lan yr RSPB yng Nghymru wedi prinhau yn y degawdau diwethaf, ynghyd

â chanran y rhai a gafwyd gydag olew’n gorchuddio eu plu.

Tynged ein hadar – adar môr

� Bu farw nifer fawr o fôr-hwyaid duon o

ganlyniad i’r olew a ollyngwyd i’r môr gan y

Sea Empress.

M
ark H

am
blin (rspb-im

ages.com
)

�Mae huganod mewn perygl o gael eu 

llygru ag olew.

R
S
P
B
 (rspb-im

ages.com
)

Newyddion da'r Arolwg Adar a Olchir i’r Lan
Mae adar ar y môr mewn perygl o gael eu llygru, er enghraifft gydag olew. Mae
digwyddiadau difrifol wedi digwydd yn y gorffennol yng Nghymru, a lladdwyd
llawer o adar ym mis Chwefror 1996 gan olew crai a ryddhawyd o longddrylliad
y Sea Empress. O 7,000 o gyrff adar a gafwyd, roedd dau draean ohonyn nhw’n
fôr-hwyaid duon a oedd yn gaeafu a chwarter ohonyn nhw’n wylogod a oedd
yn paratoi i nythu. Efallai bod y gwir nifer a laddwyd wedi cyrraedd 15,000.
Cafwyd tystiolaeth hefyd o brinhad tymor byr yn nifer yr adar hyn oedd yn
gaeafu ac yn magu’n lleol yn y blynyddoedd canlynol. Fodd bynnag, nid yw pob
achos o ollwng olew i’r môr yr un maint â hwn. Fe all gollyngiadau bach o olew
bob blwyddyn achosi lefelau parhaol o lygredd olew yn y môr a all effeithio ar
adar ar y môr yn uniongyrchol drwy eu lladd, neu beri niwed iddyn nhw wrth i
gemegau gwenwynig effeithio ar eu llwyddiant nythu.

Cynhelir arolwg o adar a olchir i’r lan bob mis Chwefror ar hyd arfordir rhai
gwledydd Ewropeaidd, yn cynnwys Cymru, i fonitro’r nifer o adar marw ac
achosion eu marwolaethau, yn cynnwys llygru amlwg gan olew. Yn cael ei
drefnu gan yr RSPB, arolygwyd 240 cilometr ar gyfartaledd, oddeutu 9% o
arfordir Cymru, yn flynyddol gan wirfoddolwyr ers 1994. Dengys canlyniadau
bod y nifer o adar meirw ym mhob cilometr wedi prinhau dros y ddau ddegawd
diwethaf. Hefyd, mae’r canran o adar sydd ag olew ar eu plu hefyd wedi
gostwng, ac ni chafwyd hyd i adar gydag olew yn y tri gaeaf diwethaf. Fe all hyn
adlewyrchu gwell rheoliadau yngl≈n â chadw a chael gwared ag olew crai a
thanwydd.

Er enghraifft, gwagiwyd yr olew yn llwyddiannus o’r MV Carrier, a ddaeth i’r lan
ar arfordir gogledd Cymru ym mis Ebrill 2012, cyn colli dim olew tanwydd, yn
dilyn gweithredu ar frys gan Asiantaeth Gwarchodwyr y Glannau Morol. Fodd
bynnag, mae nifer o ffactorau eraill yn dylanwadu ar adar a olchir i’r lan, yn
cynnwys ym mhle mae adar sy’n crwydro ymhell yn dewis treulio’r gaeaf;
tywydd eithafol megis stormydd, sy’n cynyddu dros dro'r nifer sy’n marw; a
phatrymau gwynt, sy’n dylanwadu ar y nifer o adar marw sy’n dod i’r lan ac ym
mhle. Rhoir dadansoddiadau ystadegol ar y gweill ar lefel y DU i chwilio am
wahaniaethau mewn niferoedd adar a olchir i’r lan a lefelau o lygru gydag olew
dros amser a rhwng gwahanol ranbarthau.
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Aderyn y môr o bwys rhyngwladol sy’n ymweld â ni
Ymwelydd eithaf dieithr sy’n galw heibio yn ogystal â Phrif
Rywogaeth Bioamrywiaeth yw aderyn drycin Môr y
Canoldir, a ail-ddosbarthwyd fel rhywogaeth ar wahân i’r
aderyn drycin Manaw tebyg mor ddiweddar â 2004. Nid yw’r
boblogaeth fyd-eang sy’n nythu yn fwy na 2,400 pâr, ac maen
nhw’n nythu mewn ogofau ar ynysoedd ym Môr y Canoldir.
Mae’r nifer sy’n nythu wedi prinhau oherwydd bod cathod a
llygod mawr yn ysglyfaethu ar y cywion, ynghyd â marwolaeth
oedolion sy’n cael eu dal mewn pysgodfeydd lein-hir. Mae hyn
wedi arwain at eu statws Mewn Perygl Difrifol ar restr goch yr
Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur. Oddi allan i’r
ardaloedd nythu, mae’r rhywogaeth hon yn crwydro gogledd
ddwyrain yr Atlantig lle cynhesir y dyfroedd gan Lif y Gwlff. Mae
hi’n ymddangos bod y niferoedd sy’n crwydro drwy ddyfroedd
Cymru yn hwyr yn yr haf a’r hydref wedi cynyddu yn y
blynyddoedd diweddar, mewn cyferbyniad i’r prinhad yn
nyfroedd Sbaen, sy’n gydnaws gyda thymheredd uwch y môr
yn effeithio ar eu hysglyfaeth. 

Fe all aderyn drycin Môr y Canoldir elwa o ardaloedd morol
gwarchodedig yn seiliedig ar dystiolaeth effeithiol (gweler
SAyngNgh 2011). Fodd bynnag, oherwydd nad yw byth yn dod
i’r lan yng Nghymru ac oherwydd mai dim ond wrth wylio o
bentiroedd y gellir ei gyfrif, dull sy’n llwyr ddibynnol ar
symudiadau’r adar a gwelededd yn ôl amodau’r tywydd, byddai
cyfrifiadau mwy systematig yn helpu i fesur pa mor bwysig yw
dyfroedd Cymru iddyn nhw.

Ym mhle i weld adar môr
Ymysg y mannau da i weld y rhain ac adar môr eraill tra’u bod
yn nythu rhwng mis Ebrill a mis Mehefin mae gwarchodfa
Clogwyni Ynys Lawd yr RSPB ar Ynys Môn, gwarchodfa Ynys
Sgomer Cymdeithas Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru a
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Creigiau Helygog yn Sir Benfro.
Y lle gorau i weld adar drycin Môr y Canoldir yw oddi ar Ben
Strwmbwl, Sir Benfro, yn yr hydref. Er bod dros 400 o
gofnodion yn gallu cael eu nodi yno mewn tymor, nid ydym yn
gwybod faint o unigolion sy’n cael eu cyfrif.

C
hris G

om
ersall (rspb-im

ages.com
)

B
en H

all (rspb-im
ages.com

)

�Ar hyn o bryd mae llursod yn ffynnu.

� Gwelir mwy o adar drycin Môr y Canoldir yn nyfroedd Cymru.
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Nodwyd gaeafau diweddar gyda chyfnodau oer, gydag eira ar
lefelau isel a chyfnodau hir lle mae dyfroedd croyw wedi rhewi.
Edrychwn yma ar y dystiolaeth yngl≈n ag effaith y gaeafau yma
ar fywydau ein hadar, a gwnawn sylwadau ar y gwahaniaeth
pwysig rhwng tywydd – yr amodau amgylcheddol beunyddiol
sy’n effeithio ar anghenion egni ac amodau chwilota i’r adar – a
hinsawdd – amodau amgylcheddol tymor ar gyfartaledd, sy’n
amrywio rhwng blynyddoedd ond lle ceir tystiolaeth o newid
graddol dros ddegawdau diweddar.

Er enghraifft, Yr Wyddfa yw’r unig safle yng Nghymru i gyfrannu data i
Rwydwaith Newid Amgylcheddol y DU. Wedi ei ariannu gan CCGC a
Llywodraeth Cymru, dengys data ar gyfer y 15 mlynedd diwethaf bod y
gwanwyn a’r haf wedi cynhesu, tra bod y gaeaf yn gynhesach ac yn wlypach.
Mae’r tymheredd wedi cynhesu yn nodweddiadol o dros un radd ar Yr Wyddfa
ers cyfnod cyfeirio 1966-77, ond mae hyd yn oed newidiadau cyn lleied â hyn
yn gallu effeithio ar fioamrywiaeth a rheolaeth tir.

Nid oes modd rhagweld tywydd eithafol, megis y cyfnod oer yn ystod gaeaf
2010-11, ond dyma sydd fwyaf tebygol o effeithio’n uniongyrchol ar lefel y
boblogaeth o ran amlder magu adar preswyl penodol. Er enghraifft, cwympodd
nifer y robin goch sy’n bwyta pryfed o chwarter a nifer y crëyr glas, y mae
angen iddo hela mewn d∑r nad yw dan rew, o draean rhwng 2010 a 2011 yn
seiliedig ar y BBS.

Mewn cyferbyniad, mae adar d∑r sy’n gaeafu yn gallu symud yn rhwydd ac
er nad yw niferoedd lleol dros dro yn nodweddiadol yn ystod cyfnodau oer
(ee hwyaid gwyllt yn gadael d∑r croyw dan rew neu gornchwiglod yn
cyrraedd o ardaloedd ymhellach i’r dwyrain i fwydo ar gaeau arfordirol nad
oes rhew arnyn nhw), nid oes tystiolaeth hyd yma o effeithiau ar lefel
poblogaethau. Mae posibilrwydd hefyd o effeithiau positif anuniongyrchol
mewn tymhorau magu dilynol. Er enghraifft, efallai bod llai o gystadleuaeth
am fwyd a thiriogaethau os yw’r dwysedd nythu yn is, neu mwy o lygod
pengrwn i adar ysglyfaethus eu bwyta oherwydd bod y creaduriaid wedi eu
gwarchod gan orchudd estynedig o eira.

Mae effaith newid hinsawdd, ar y llaw arall, yn raddol ond yn barhaol. Mae
newidiadau mewn tymheredd a chwymp glaw yn golygu newidiadau i
gynefinoedd a bwyd sy’n golygu bod lleoliadau’n cynnig mwy neu lai o groeso
i rywogaethau penodol. Ar lefel Cymru, fe all hyn olygu difodiant a chytrefu,
sy’n gallu denu ymatebion eithaf gwahanol gan gadwraethwyr.

Yn aml mae rhywogaethau sy’n ymgartrefu yng Nghymru o gyfeiriad y de, 
fel y crëyr bach a thelor Dartford (gweler SAyngNgh 2010) yn gwneud 

y gorau o’r amodau, gyda dim gweithredu cadwraethol ar eu 
rhan megis gwarchod nythod neu reolaeth gynefin. Mewn
cyferbyniad, mae rhywogaethau y rhagwelir y bydd eu

hamodau hinsawdd yn diflannu o Gymru, fel y rugiar ddu a’r
cwtiad aur, yn aml yn derbyn gweithredu cadwraeth ddwys
oherwydd hanes amlwg o brinhad yn eu niferoedd a dosbarthiad

daearyddol sy’n crebachu, er bod rheolaeth gynefin hefyd yn
dylanwadu ar brinhad fel hyn. 

B
en H

all (rspb-im
ages.com

)

�Mae telorion Dartford yn ymledu o’r de

ond maen nhw’n ddibynnol iawn ar

dywydd y gaeaf.

Tynged ein hadar – tywydd, 
hinsawdd ac adar

R
ay Kennedy (rspb-im

ages.com
)

� Fe all y dryw eurben ffynnu os na fydd

tywydd eithafol yn y gaeaf yn digwydd yn

fwyfwy aml.



� Fe all cwtiaid aur

sy’n nythu elwa o

reolaeth gynefin.

Cwtiaid aur – a ddylem ni gynnig cymorth
iddyn nhw?
Rhagwelir y bydd rhai rhywogaethau yn symud
eu dosbarthiad tua’r gogledd, allan o Gymru,
mewn ymateb i hinsawdd sy’n cynhesu. Heb
atal hyn, bydd yn golygu prinhad cenedlaethol a
difodiant ar lefel safleoedd yn y degawdau i
ddod, yn cynnwys ar safleoedd gwarchodedig.
Mewn rhai achosion efallai bod y rhywogaethau
hyn eisoes yn profi amodau nad ydyn nhw’n
ddelfrydol o ganlyniad i newidiadau mewn
rheolaeth (ee draenio, patrymau pori a rheolaeth
ysglyfaethwyr). Mae hyn yn golygu cryn
benbleth i gadwraethwyr - a ddylen nhw
ganiatáu i rywogaethau fynd i ddifodiant yng
Nghymru, efallai drwy gyfuniad o newid
hinsawdd a rheolaeth anffafriol, neu a ddylen
nhw hybu mesurau cadwraeth i adfer a chynnal
amodau ffafriol a rhwystro difodiant. Dyma’r
opsiwn y mae RSPB Cymru yn ei ffafrio fel y
dull mwyaf cost-effeithiol o wireddu cadwraeth
bioamrywiaeth.

Mae enghraifft o hyn yn ymwneud â’r cwtiad
aur sy’n nythu. Eisoes wedi ei golli o dde
orllewin Lloegr, yng Nghymru mae’r boblogaeth
fwyaf deheuol yn Ewrop bellach. Hefyd, gyda
symudiad tua’r gogledd yn cael ei ragweld yn yr
amodau hinsawdd sydd ei angen arno
oherwydd cynhesu, a phrinhad o 8% y
flwyddyn ers 1982 ar ei gadarnle olaf sydd ar ôl,
Elenydd yng nghanolbarth Cymru, mae ei
ddyfodol fel rhywogaeth sy’n nythu yng
Nghymru yn ymddangos yn anobeithiol. Fodd
bynnag, gellir egluro’r gostyngiad yn y
boblogaeth ar y safle hwn fel canlyniad lleihad
mewn pori ers rhoi cynllun amaeth-
amgylcheddol cyntaf Cymru ar y gweill ym 1987
(gweler SAyngNgh 6). Cynlluniwyd cytundebau
o dan y cynllun hwn i ganiatáu adferiad yr
orgors, ond cafodd hyn yr effaith hefyd o
gyfyngu ar y borfa fer yr oedd oedolion y
cwtiad aur ei angen i nythu ynddo, ac sydd ei
angen ar gywion i ddod o hyd i fwyd, i rhy
ychydig o fannau.

Mae’r cwtiad aur yn bwyta larfau pryfed
cannwyll neu dipiwlidau (pryfed lledr) sy’n byw
yn y pridd, ac sydd fwyaf tebygol o gael eu lladd
gan sychder pan fo’r hafau’n boeth. Mae
ymchwil gan yr RSPB wedi edrych ar hyd a lled
y rheolaeth addasiadol angenrheidiol i gynnal
niferoedd y cwtiad aurwrth ddefnyddio data ar
gyfer Ardal y Peak yn Lloegr. Mae canlyniadau’n

� Mae prinhad y

cwtiad aur ar yr

Elenydd yn fwy

cysylltiedig â phori gan

ddefaid na’r tymheredd

ym mis Awst

(Swyddfa’r Tywydd).
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awgrymu bod rheolaeth sy’n cynyddu bwyd,
megis cau ffosydd draenio i leihau faint o bridd
sy’n sychu’n ystod yr haf, yn cynyddu’r
tymheredd lle bydd y boblogaeth yn dechrau
prinhau oherwydd prinder bwyd. Byddai hyn yn
gwarchod y boblogaeth rhag rhai effeithiau
cynhesu byd-eang. Cafodd addasiad arall – lleihau
colledion i ysglyfaethwyr – yr un effaith. 

Fodd bynnag, mae’r canlyniadau yma’n awgrymu
y dylai poblogaeth yr Elenydd fod wedi cynyddu
yn y degawdau diweddar yn seiliedig ar
dymheredd mis Awst o 17.1ºC ar gyfartaledd
rhwng 1971-2005 ac o gymryd bod y llwyddiant
nythu'r un fath. Y canlyniad yw ei bod yn
ymddangos bod rhywbeth arall yn cyfyngu ar y
boblogaeth. Yn wahanol i rai safleoedd ucheldir
yng Nghymru, ychydig o ffosydd draenio sy’n
bodoli, felly nid yw “gwlychu” er mwyn cynyddu
nifer tipiwlidau yn opsiwn. Efallai y byddai
cynyddu llwyddiant nythu drwy fabwysiadu dull
effeithiol o gael gwared ag ysglyfaethwyr yn
helpu, er bod maint yr ardal a pha mor anghysbell
yw hi’n gweithredu yn erbyn hyn. Fodd bynnag,
yn yr achos hwn, dull effeithiol o gynyddu
cyflenwadau bwyd yw wrth leihau uchder y
glaswellt drwy dorri a phori i sicrhau ei bod yn
haws cael gafael ar dipiwlidau. Rhoddwyd hyn ar
waith gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Stad
Cwm Elan a CCGC yn 2011, a dengys
monitro gan yr RSPB bod amodau
wedi eu creu a oedd yn addas
ar gyfer y cwtiad aur. Roedd
mwy o gorhedyddion y waun ac
ehedyddion mewn lleiniau wedi eu
rheoli, ac roedd dau bâr o gwtiaid aur
yn dal tiriogaethau gerllaw lleiniau, er
bod angen mwy o reolaeth a monitro
cyn y gellir profi effaith ar boblogaeth y
cwtiad aur. 

Er nad yw’n hawdd darganfod cwtiaid
aur sy’n nythu ar ucheldir Cymru, mae
modd gweld heidiau o adar sy’n gaeafu ac sy’n
galw heibio ar borfeydd arfordirol yn y gaeaf ac yn
gynnar yn y gwanwyn.

SEFYLLFA ADARYNG NGHYMRU 2012 13
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Tom
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)

Rhydwyr sy’n gaeafu
Mae llawer o’r rhydwyr sy’n gaeafu yng Nghymru yn
symud tua’r de o’u mannau nythu yn yr Arctig i
chwilota am fwyd ar dywod a phonciau lleidiog
rhynglanwol nad ydyn nhw o dan rew fel arfer ac
sy’n llawn o’u bwyd ar ffurf infertebratau. Oherwydd
nad ydyn nhw wedi eu clymu i safleoedd nythu a
chywion sy’n tyfu yn ystod y cyfnod hwn mae gan
adar sy’n gaeafu gryn hyblygrwydd wrth ddewis ym
mhle i dreulio’r gaeaf. I arbed egni, fodd bynnag, ni
fydd yr adar yn teithio ymhellach nad oes raid iddyn
nhw, er mwyn lleihau effaith amodau rhewllyd, sy’n
golygu ei bod yn anodd iddyn nhw ddod o hyd i
fwyd. Os bydd rhewi’n dod yn fwy annhebygol, yna
ni fydd adar yn ymfudo cyn belled, ac mae
tystiolaeth wedi ymddangos dros y degawd
diwethaf mai dyma’n union y mae rhai rhydwyr fel y
cwtiad torchog a phibydd y mawn, sy’n gaeafu
ledled gwledydd y DU, yn ei wneud. Fodd bynnag,
fe all cynnydd cyflymach yn lefel y môr o amgylch
Môr y Gogledd olygu y bydd angen aberoedd Cymru
ar rydwyr sy’n gaeafu yn y dyfodol.

Mae cwtiaid torchog yn parhau i fod yn adar
cyfarwydd sy’n gaeafu ar draethau tywodlyd ac
aberoedd, fel y Dyfrdwy a’r Hafren, ac mae nifer llai
ohonyn nhw hefyd yn nythu ar bonciau gro mân ar yr
arfordir ac mewn afonydd fel yr afon Teifi. 
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�Mae uchafbwyntiau ac iselbwyntiau sy’n gynyddol ddiweddarach ym

mynegeion WeBS y BTO/RSPB/JNCC ar gyfer cwtiaid torchog sy’n gaeafu

yng Nghymru, Lloegr ac yna’r Alban yn gyson gyda phoblogaeth sy’n

symud tua’r dwyrain a’r gogledd.

�Mae cwtiaid torchog sy’n gaeafu wedi prinhau oherwydd bod gaeafau

mwynach yn annog mwy i dreulio’r gaeaf ymhellach tua’r gogledd a’r 

dwyrain o Gymru.

Tynged ein hadar – tywydd, 
hinsawdd ac adar
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Mae bwrw golwg yn ôl yn ein
helpu i edrych ymlaen

Yn ogystal â blaenoriaethu rhywogaethau ar
gyfer gweithredu yn seiliedig ar eu statws
poblogaeth, mae angen gwybodaeth am
achosion eu prinhad, adnabod mesurau a fydd
yn arwain at adferiad (nad ydyn nhw’n
angenrheidiol yn wrthdroad o newidiadau yn y
gorffennol), a sicrhau bod mecanweithiau ar gael
i wireddu’r mesurau hynny, yn cynnwys
projectau rhywogaeth, gwarchod safleoedd
“arbennig” a chynlluniau amaeth-amgylcheddol,
i wireddu cadwraeth effeithiol o’r Prif
Rywogaethau Bioamrywiaeth. Mae angen i ni
hefyd allu gwahaniaethu rhwng tystiolaeth ar
gyfer cynnydd mewn poblogaeth yn cael ei
wireddu gan weithredu er cadwraeth a chynnydd
o ganlyniad i effeithiau ehangach, megis
hinsawdd, economeg neu newidiadau ym
mholisïau’r Llywodraeth.

Mae cryn fylchau’n parhau yn ein gwybodaeth
am statws a thueddiadau rhai Prif
Rywogaethau Bioamrywiaeth ddeng mlynedd
ar ôl eu hadnabod. Mae diffyg adnoddau ar gyfer
monitro wedi bod yn thema sy’n codi ei phen
dro ar ôl tro yn adroddiadau Sefyllfa Adar yng
Nghymru (gweler adroddiadau SAyngNgh 2002
a SAyngNgh 6).

Fodd bynnag, oherwydd yr angen i weithredu ar
frys ar ran Prif Rywogaethau Bioamrywiaeth
sy’n prinhau’n ddifrifol, fel y gornchwiglen a’r
durtur, mae mentrau cadwraeth wedi eu rhoi ar
waith heb wybodaeth gyflawn o ffactorau
cyfyngiadol ac adnoddau cyfyngedig ambell dro
ar gyfer ymyrraeth. Serch hynny, mae’r rhan
fwyaf o fentrau’n derbyn rhyw lefel o fonitro, ac
wrth edrych ar y defnydd o’r adnoddau a
ddarperir a’r newid o ganlyniad ym maint y
boblogaeth, gallwn werthuso’r lefel o fudd a
ddarparwyd ganddyn nhw.

Dylai deng mlynedd fod yn ddigon o amser i
boblogaeth Prif Rywogaethau Bioamrywiaeth
fod wedi ymateb i’r rheolaeth briodol ar y raddfa
briodol yn y mannau priodol. Felly, pa dystiolaeth
sy’n bodoli bod eu poblogaethau yn adfer neu
fod eu prinhad wedi ei atal gan yr amrywiol
fecanweithiau cadwraeth sydd ar gael?

Beth sydd wedi newid mewn degawd?
R
oger W

ilm
shurst (rspb-im

ages.com
)

�Mae hi’n ymddangos na chafwyd digon o

weithredu er cadwraeth ar gyfer y durtur, a bod

yr hyn a gafwyd yn rhy hwyr.
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Beth sydd wedi newid mewn degawd –
uchafbwyntiau ac iselbwyntiau CGB

� Mae trideg a dau o’r 51 Prif Rywogaeth Bioamrywiaeth yn prinhau. 

Dangosir tueddiadau ar gyfer poblogaethau sy’n nythu, os na nodir yn wahanol, ar gyfer y cyfnod hiraf o amser sydd ar gael.

Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth (CGB) yw
ymateb Llywodraeth Cymru i’r Cytundeb ar
Amrywiaeth Fiolegol, yr arwyddodd y DU i fod yn
rhan ohono ym 1992 yn Rio de Janeiro. Galwodd y
rhain am ddatblygu a gweithredu strategaethau
cenedlaethol a chynlluniau gweithredu cysylltiedig
ar gyfer adnabod, cadw a gwarchod amrywiaeth
fiolegol oedd yn bodoli eisoes, a’i gwella ym mhle
bynnag yr oedd hynny’n bosibl.

Cafwyd y cynnig cyntaf i adnabod y rhywogaethau i’w
cynnwys yn CGB Cymru yn 2002 o dan adran 74 Deddf Cefn
Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 y DU. Bwriad y rhestr hon o
rywogaethau a chynefinoedd o bwysigrwydd mawr yng

Nghymru, a oedd yn cynnwys 26 o adar, oedd darparu
arweiniad gan Lywodraeth Cymru ar warchod amrywiaeth
fiolegol. Yn 2007, adolygwyd rhestr rhywogaethau a
chynefinoedd â blaenoriaeth CGB y DU i ystyried data newydd
a meini prawf ar gyfer eu cynnwys, gan olygu cynnydd yn hyd
y rhestr. Mabwysiadwyd a chyhoeddwyd y rhestr adolygedig
hon, gyda phob gwlad yn cynhyrchu ei rhestr ei hun. Yng
Nghymru, rhestrwyd 51 o adar bellach fel Prif Rywogaethau
Bioamrywiaeth (gweler SAyngNgh 5).

Yn yr adran hon rydym yn adolygu statws Prif Rywogaethau
Bioamrywiaeth, ac yn trafod rhywogaethau y mae eu
poblogaethau wedi newid.

Enw Tueddiad Blynyddoedd Diweddarwyd   Dull Maint Blwyddyn Dull Gweithredu
%1 yn ystod y monitro2 poblogaeth monitro2 cadwraethol3

degawd
diwethaf

Rhostog gynffonfraith (gaeaf) -76 81/82-06/07 • WeBS Dim
Alarch Bewick (gaeaf) -100 81/82-06/07 • WeBS Dim
Aderyn y bwn Prinhad 81–11 • INF 0 2011 INF Mawr
Gwylan benddu -34 86–00 UKS 1,986 2000 UKS Dim
Bras yr ≈d Prinhad 81–08 • INF 0 2011 WS Mawr
Rhegen yr ≈d Prinhad 81–08 • INF 0 2011 INF Dim
Cog -34 95–10 • BBS Dim
Gylfinir -81 93–06 • WS 1,099 2006 WS Bach
Cwtiad aur -83 1982–07 • WS 36 2007 WS Mawr
Petrisen Prinhad INF Dim
Cudyll coch Prinhad 95–10 • BBS Dim
Cornchwiglen -77 87–98 UKS 1,698 1998 UKS Bach
Llinos bengoch leiaf Prinhad INF Dim
Cnocell fraith leiaf Prinhad INF Dim
Llinos -30 95–10 BBS Dim
Titw’r wern Prinhad INF Dim
Gwybedog brith Prinhad 95–10 • BBS Bach
Grugiar goch Prinhad INF 832 1991 WS Bach
Mwyalchen y mynydd -51 72–99 UKS 292 1999 UKS Dim
Cwtiad torchog (gaeaf) -55 81/82–06/07 • WeBS Dim
Môr-wennol wridog -100 86–11 • SMP 0 2011 SMP Mawr
Ehedydd -15 95–10 • BBS Dim
Gwybedog mannog Prinhad 95–10 • BBS Dim
Drudwen -67 95-10 • BBS Dim
Corhedydd y coed -26 95-10 • BBS Dim
Golfan y mynydd Prinhad INF Bach + CAA
Turtur Prinhad 81-11 • INF 0 2011 INF Mawr
Llinos y mynydd -46 02–Aug • WS 14 2007 WS Mawr
Titw’r helyg Prinhad • UKS Dim
Telor y coed Prinhad 95–10 • BBS Ymchwil
Siglen felen Prinhad INF Dim
Bras melyn -40 95–10 • BBS Bach + CAA
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� Mae pymtheg o’r 51 Prif Rywogaeth Bioamrywiaeth yn sefydlog neu’n cynyddu. Dangosir tueddiadau ar gyfer

poblogaethau sy’n nythu, os na nodir yn wahanol, ar gyfer y cyfnod hiraf o amser sydd ar gael.

Enw Tueddiad Blynyddoedd Diweddarwyd   Dull Maint Blwyddyn Dull Gweithredu
%1 yn ystod y monitro2 poblogaeth monitro2 cadwraethol3

degawd
diwethaf

Telor y d∑r Sefydlog 81–09 • INF Dim
Aderyn drycin  Cynnydd 92–09 • INF Dim
Môr y Canoldir (hedfan heibio)

Grugiar ddu 45 92–11 • WS 328 2011 UKS Mawr
Coch y berllan -8 95–10 BBS
Brân goesgoch 48 92–02 UKS 262 2002 Bach 
Môr-hwyaden ddu (gaeaf) 245 81/82–06/07 • WeBS 32,500 2001–02 AER Dim
G∑ydd ddu (gaeaf) 131 81/82–06/07 • WeBS Dim
Llwyd y gwrych 30 95–10 • BBS Dim
G∑ydd dalcen-wen yr  -3 81/82–06/07 • WeBS Mawr
Ynys Las (gaeaf)

Boda tinwyn 111 98–10 • UKS 57 2010 UKS Dim
Gwylan y penwaig 33 86–00 SMP 15,756 2000 UKS Dim
Aderyn y to 106 95–10 • BBS Dim + CAA
Troellwr mawr 45 92–04 • UKS 280 2004 UKS Dim
Bras y cyrs Cynnydd 95–10 • BBS Dim + CAA
Bronfraith 17 95–10 • BBS Dim

Enw Tueddiad Blynyddoedd Diweddarwyd   Dull Maint Blwyddyn Dull Gweithredu
%1 yn ystod y monitro2 poblogaeth monitro2 cadwraethol3

degawd
diwethaf

Troellwr bach Anhysbys Dim
Gylfinbraff Anhysbys Dim
Cigydd cefngoch Achlysurol 81-11 • INF Dim
Ehedydd y coed Achlysurol 91-06 • INF 1 2006 UKS Dim

�Mae statws 4 o’r 51 Prif Rywogaeth Bioamrywiaeth yn anhysbys neu maen nhw’n nythu’n achlysurol 

       

1Tueddiad % newid o arolygon a ailadroddir

neu gynnydd neu brinhad os >25% o newid ar gyfer rhywogaethau BBS gyda maint sampl bach, neu yng ngraddfa’r adrodd 

ar gyfer rhywogaethau gyda data anffurfiol
2Dulliau monitro UKS = arolwg ledled y DU INF = Data anffurfiol, ee Adroddiadau Adar Sirol

WS = Arolwg Cymru WeBS = Rhybuddion Arolwg Adar Gwlyptir

BBS = Mynegai amlder BBS wedi ei lyfnu 

SMP = Rhaglen Fonitro Adar Môr
3Gweithredu cadwraeth Dim = Dim gweithredu Ymchwil = penderfynu ar achosion prinhad

Bach = gweithredu ar gyfer <50% o’r boblogaeth Mawr = gweithredu ar ran >50% o’r boblogaeth

AES = opsiynau addas ar gael ers 2002 yn seiliedig ar astudiaeth ddesg (SAyngNgh 6)

A
ndy H

ay (rspb-im
ages.com

)

�Mae’r troellwr mawr wedi elwa o reolaeth coedwigoedd yn y gorffennol.
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Beth sydd wedi newid mewn degawd

Yr enillwyr…

Yn gyntaf, nid hanes o brinhad sydd i bob Prif Rywogaeth
Bioamrywiaeth yng Nghymru, ac maen nhw’n cael eu
cynnwys ar y rhestr oherwydd eu statws mewn mannau eraill
yn y DU. Yn wir, mae rhywogaethau preswyl fel y fronfraith a
llwyd y gwrychwedi cynyddu mewn amlder yn y degawd
diwethaf, ac nid oes angen gweithrediadau cadwraeth
ychwanegol ar eu rhan ar hyn o bryd. Mae’r ddwy rywogaeth
yn mynychu cynefinoedd sy’n cael eu ffermio a chynefinoedd
coediog gyda llwyni, megis gwrychoedd ac is-haenau. 

Yn prinhau yn ystod y rhan fwyaf o’r 20fed ganrif, mae’r
troellwr mawr, aderyn y nos, yn gaeafu yn nwyrain a de
Affrica ac, ar ôl dychwelyd, yn nythu ar dir agored mewn
lleiniau agored ymysg prysgwydd a choed. Yn hanesyddol,
arferai nythu ar ffriddoedd (llethrau serth gyda chlytweithiau o
laswellt, grug, rhedyn a choed gwasgaredig), coedlannau
agored a thwyni. Er mai dim ond unwaith y cafodd ei arolygu
yn ystod y deng mlynedd diwethaf, mae’r canlyniad yn
awgrymu cynnydd parhaus yn ei nifer ers 1982. Fodd bynnag,
mae’r troellwr mawrwedi elwa o gwympo coed coniffer
masnachol cynyddol ar gylchdro yn dilyn eu plannu ar raddfa
fawr wedi’r rhyfel, yn hytrach na gweithredu cadwraethol. Mae
torri llwyr yn darparu amodau nythu addas pan fo arwynebedd
y lleiniau yn ddigon mawr. Fodd bynnag, er bod nifer uwch o
droellwyr mawr yn nythu yng Nghymru,
mae’n debyg, nag yn ystod
unrhyw gyfnod blaenorol, mae
polisi coedwigaeth bellach yn
ffafrio rheolaeth orchudd barhaol, ac
mae colli’r weithred o gwympo
arwynebeddau mawr o goed yn llwyr yn
parhau’n fygythiad i’r boblogaeth.

�Mae niferoedd cynyddol o droellwyr mawr wedi gallu

manteisio ar fannau lle cwympwyd coed yn llwyr mewn

planhigfeydd coniffer sy’n aeddfedu ar gyfer nythu’n

annibynnol o fesurau cadwraeth wedi eu targedu, tra bod

bodaod tinwyn wedi cynyddu oherwydd bod erledigaeth wedi

dod i ben ac oherwydd bod gwanwynau diweddar wedi bod

yn fwy tyner.

Mae’r boda tinwyn yn nythu mewn grug aeddfed ac yn bwydo
ei gywion ar adar a mamaliaid bach o’r rhostir a chynefinoedd
gerllaw. Mae wedi ei arolygu ddwywaith yn y degawd diwethaf
ac, yn wahanol i Loegr, mae wedi cynyddu’n gyson yng Nghymru
ers 1998, yn bennaf oherwydd bod erledigaeth wedi dod i ben
yma yn dilyn rhoi’r gorau i reoli grugieir yn fasnachol, er bod
gwanwynau cynhesach hefyd wedi cael effaith bositif. Mae’r
llwyddiant hwn i’w groesawu’n fawr o ran poblogaeth y DU
cyfan, ac yn dangos bod newid bach yn unig mewn rhai achosion
yn gallu sicrhau llwyddiant cadwraeth enfawr (dod â lladd
anghyfreithlon i ben yn yr achos hwn).

Dengys cyfrifiadau blynyddol ar lecynnau arddangos y rugiar
ddu bod ei niferoedd wedi ymateb i reolaeth gynefin sy’n
cynnwys torri a llosgi grug (drwy gyfrwng Project partneriaeth
Adfer y Rugiar Ddu yng Nghymru) ochr yn ochr â lefelau
amrywiol o reolaeth ysglyfaethwyr. Fodd bynnag, mae gan
gwymp glaw ym Mehefin hefyd ddylanwad ar y boblogaeth,
gan ei fod yn gostwng goroesiad y cywion. Mae’n debyg fod y
cynnydd cyflym mwyaf diweddar yn gysylltiedig â thargedu
rheolaeth o’r newydd ar y cyd â chyfres o fisoedd Mehefin sych.
Mae’r cynnydd wedi bod yn arbennig o drawiadol ar un safle,
Rhiwabon yn Sir Ddinbych, a dderbyniodd lawer o reolaeth
mewn partneriaeth â Stad Wynnstay. Yma cynyddodd eu nifer o
93 o geiliogod yn arddangos eu hunain yn 2009 i 209 yn 2011.
Fodd bynnag, mae dosbarthiad daearyddol y rugiar ddu yng

Nghymru wedi parhau i grebachu. Er nad yw
ceiliogod yn gwasgaru ymhell, gobeithiwn weld
rhai arwyddion bod eu cynefin yn ehangu yn yr

arolwg cenedlaethol nesaf o ganlyniad
i’r cynnydd yn y boblogaeth.
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� Dechreuodd nifer grugieir duon oedd yn arddangos eu
hunain gynyddu ar ôl rhoi gweithredu dwys ar waith i sicrhau

eu hadferiad (gaeaf 1997/98).
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�Mae nifer y llwyd y gwrych wedi cynyddu.

R
ay Kennedy (rspb-im

ages.com
)
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…a’r adar a gollodd

Ychydig o newyddion da sydd i’w adrodd ar ran tri rhydiwr y
Prif Rywogaethau Bioamrywiaeth sy’n nythu. Er bod sawl
arolwg yn awgrymu prinhad aruthrol yn y nifer o ylfinirod
sy’n nythu, maen nhw’n dal wedi eu gwasgaru’n denau
ledled ucheldir Cymru a’u cyrion. Mae’n debygol mai ychydig
iawn o gynefin sydd mewn cyflwr ffafriol iddyn nhw nythu a
magu cywion o ganlyniad i drefnau pori anaddas, ac
oherwydd bod eu llwyddiant nythu yn rhy isel i wrthdroi
marwolaethau oedolion. Er bod mentrau cadwraeth ar gyfer
y gylfinir yn eu cyfnodau cynnar, yn 2007 ailgyflwynwyd
pori i rostir lle’r oedd brwyn yn arglwyddiaethu fel rhan o
broject pum-mlynedd ar warchodfa Llyn Efyrnwy’r RSPB, a
gosodwyd ffensys i rwystro da byw rhag sathru’r nythod
(gweler SAyngNgh 6). Roedd y gylfinirod yn dewis y lleiniau
a reolwyd a magwyd cywion yn llwyddiannus. Fodd bynnag,
mae angen treialu’r rhain a phresgripsiynau eraill ar raddfa
fwy cyn y gellir gwerthuso eu budd yn llawn.

Mae cornchwiglod sy’n nythu yn rhy brin i’w monitro’n
flynyddol ar lefel genedlaethol. Hefyd, ni chafwyd ailadrodd
o’r arolygon penodol i rywogaethau yn y 10 mlynedd
diwethaf, felly ni allwn fod yn sicr sawl pâr o gornchwiglod
sydd ar ôl, er bod prinhad sylweddol pellach yn sicr. Mae
mentrau cadwraeth er budd y gornchwiglen wedi eu rhoi ar
waith yn y degawd diwethaf. Er bod gwarchodfeydd natur
wedi gwneud yn dda i gynnal eu niferoedd o gornchwiglod
yn wyneb prinhad cenedlaethol parhaol, nid oes tystiolaeth
o’r gwelliant o ran llwyddiant nythu y mae ei angen arnom i
sicrhau adferiad yn y boblogaeth.

Arolygwyd y trydydd o’r tri rhydiwr, y cwtiad aur, am y tro
olaf yn 2007 a bellach mae wedi ei gyfyngu i ddim ond saith

�Mae amlder nythu'r gylfinir a’r bras melyn wedi gostwng yn

sylweddol drwyddo draw yn ystod y ddau ddegawd diwethaf o

ganlyniad i ddiffyg llwyddiant nythu yn achos y gylfinir a

phrinder bwyd dros y gaeaf yn achos y bras melyn. Er bod

arwyddion yn dangos bod niferoedd y bras melyn wedi sefydlogi

yn y degawd diwethaf, nid oes digon o dystiolaeth eto i gysylltu

hyn gyda gweithredu cadwraethol.
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�Mae amlder nythu drudwennod preswyl a
chorhedyddion y coed ymfudol wedi gostwng yn
sylweddol, ond nid yw’r rhesymau dros hyn wedi eu

hadnabod eto ac nid oes gwaith cadwraeth wedi ei roi 

ar y gweill.
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o safleoedd ar ucheldir Cymru. Trafodwyd eisoes yn yr
adroddiad hwn y rhesymau tebygol dros eu prinhad, ac mae
rhywfaint o obaith ar gyfer y dyfodol gan fod rheolaeth ar y
gweill. Yn wir, dyma efallai’r unig rywogaeth y mae iddi
hanes o ddiffyg monitro addas yn arwain at arolwg llawn,
dadansoddiad o’r ffactor mwyaf cyfyngol a gwireddu
gweithredu cadwraeth i gyd wedi digwydd yn ystod y
degawd diwethaf.

Mae amlder breision melyn sy’n nythu yng Nghymru wedi
gostwng yn sylweddol ers 1995, ac mae tystiolaeth o Loegr,
lle mae prinhad tebyg wedi digwydd, yn awgrymu bod hyn
wedi digwydd yn bennaf oherwydd diffyg bwyd ar ffurf
hadau yn ystod y gaeaf. Mae’r bras melyn yn parhau i fod yn
ddigon eang ei ddosbarthiad i ddisgwyl buddion cynlluniau
amaeth-amgylcheddol fel Tir Gofal. Roedd y cynllun hwn yn
cynnwys opsiynau i ddarparu ffynonellau o hadau dros y
gaeaf, ar ffurf cymysgeddau o hadau adar gwyllt a sofl llawn
chwyn o gnydau grawn y gwanwyn heb eu chwistrellu.
Awgrymodd astudiaeth ddesg a ariannwyd gan Lywodraeth
Cymru na fyddai Tir Gofal ar ei ben ei hun yn gallu darparu
digon o adnoddau yn y mannau priodol. Mae’n ddiddorol
felly, fod graddfa prinhad y bras melyn wedi arafu o 5% y
flwyddyn rhwng 1994 a 2000 i ddim ond 2% y flwyddyn ers
2000. Er bod hyn wedi digwydd yr un pryd â chychwyn
cynllun amaeth-amgylcheddol Tir Gofal ym 1999, efallai bod
newidiadau eraill mewn ffermio a yrrwyd gan yr economi
wedi cael effaith, megis cynnydd mewn cnydau âr a dyfwyd
gartref fel porthiant i anifeiliaid. Felly, mae angen
dadansoddiad pellach cyn y gellir cysylltu’r newid yng
ngraddfa prinhad y bras melyn gyda’r mecanwaith
cadwraeth hwn.
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O ran rhai Prif Rywogaethau Bioamrywiaeth, fel y
ddrudwen a chorhedydd y coed, nid oes gweithredu
cadwraeth wedi digwydd dros y degawd diwethaf. Y
rheswm am hyn yw na roddwyd ymchwil ar y gweill i
ddarganfod y rhesymau dros eu prinhad. Fodd bynnag,
cwblhawyd ymchwil ar rywogaethau eraill. Er enghraifft,
rhoddwyd astudiaethau ar y gweill i ddarganfod y rhesymau
dros brinhad telor y coed mewn 16 o goedlannau yng
nghanolbarth Cymru. Er bod y rhywogaeth hon yn rhy brin
i’w monitro’n flynyddol, darganfuwyd prinhad o 25% o leiaf
rhwng 1981 a 2004 (gweler SAyngNgh 5) gan arolwg o adar
y goedlan a gafodd ei ailadrodd. Un darganfyddiad o’r
ymchwil hwn oedd nad oedd goroesiad nythod wedi newid
ers dechrau’r 1980au, felly nid dyma’r rheswm dros y
prinhad yn y boblogaeth. O’r nythod a gafodd eu
hysglyfaethu, y sgrech y coed oedd yn gyfrifol mewn bron i
ddau draean ohonyn nhw. Ymysg ysglyfaethwyr eraill a
gofnodwyd roedd y bwncath, y gwalch glas, y gnocell fraith
fwyaf, y mochyn daear a’r llwynog/cadno.

Roedd rhai Prif Rywogaethau Bioamrywiaeth eraill eisoes
yn brin iawn ddegawd yn ôl. Mae hyn yn gwneud llwyddiant
gweithredu cadwraethol yn llai tebygol, oherwydd mae
digwyddiadau ar hap sy’n effeithio ar ddim ond un neu ddau
o unigolion yn effeithio ar ganran uchel o’r boblogaeth gyfan.
Mae hyn, ar y cyd â diffyg adnoddau, yn gallu golygu
methiant mentrau cadwraeth. Er enghraifft, ni lwyddodd y
cynnig ar ran y durtur (SAyngNgh 2005), a bellach dim ond
yn achlysurol mae’r rhywogaeth hon, a fu unwaith yn eang ei
dosbarthiad ledled Cymru, yn nythu.

Graddfa a chynllun gweithredu cadwraethol
Er ei bod yn galonogol gweld fod adar yn defnyddio’r adnoddau
a ddarperir fel rhan o fentrau cadwraeth, y nod yn y pen draw
yw gweld y boblogaeth gyfan yn ymateb. Dyma pryd y gellir

Beth sydd wedi newid mewn degawd

priodoli cynnydd yn y boblogaeth i well perfformiad, megis
gwell llwyddiant nythu neu oroesiad, a ddigwyddodd
oherwydd gweithredu cadwraethol. Er enghraifft, mae creu
mannau da i gywion y rugiar ddu fwydo yn golygu bod mwy o
gywion yn gadael y nyth. Yn y dyfodol, bydd y rhain yn
dychwelyd i gynyddu’r nifer o adar sy’n arddangos eu hunain
neu’n nythu gerllaw.

Felly, sut ydym yn gwireddu ymateb gan y boblogaeth gyfan? Yn
gyntaf, rhaid gweithredu, megis rheolaeth gynefin, ar raddfa
ddigonol i ddylanwadu ar ecoleg yr aderyn, er enghraifft drwy
ddarparu digon o gynefin mewn digon o fannau i ddisgwyl i adar
nythu neu oroesi’n well. Ar gyfer llawer o Brif Rywogaethau
Bioamrywiaethmae’r wybodaeth hon yn anghyflawn, a cheir
methiant yn aml oherwydd na ddarparwyd digon o adnoddau,
neu fod yr adnoddau’n anghyflawn.

Yn ail, mae angen i ni wybod a gafwyd ymateb ac os na gafwyd,
y rheswm dros hyn. Mae monitro felly’n hanfodol bwysig, ac
mae angen iddo fod o gynllun a graddfa briodol. Er enghraifft,
efallai y bydd angen i ni gymharu newidiadau yn y nifer o barau
sy’n nythu neu lwyddiant nythu rhwng mannau lle digwyddodd
ymyrraeth a safleoedd rheoli lle na chafwyd ymyrraeth. Dull arall,
efallai, lle byddai sicrhau safleoedd rheoli’n golygu bod adar sy’n
brin eisoes yn parhau i berfformio’n wael, yw rheolaeth
addasiadol. Fel hyn byddai dadansoddiadau ystadegol yn chwilio
am gydberthynas rhwng gweithredu cadwraethol a newidiadau
yn ecoleg yr adar wrth ddefnyddio amrywiaethau heb eu
cynllunio mewn darparu adnoddau ymysg nifer fawr o
safleoedd. Yn bwysig, mae angen i raddfa’r fenter yn nhermau’r
nifer o safleoedd neu nythod a reolir ac sy’n cael eu monitro fod
yn ddigon mawr i ni allu nodi unrhyw ymateb yn ystadegol.

Er bod y rhan fwyaf o fentrau cadwraethol yn adrodd bod adar
yn defnyddio’r adnoddau a ddarparwyd ar eu cyfer, ychydig iawn
sy’n gallu arddangos effaith ar lefel y boblogaeth gyfan. Rhaid i
fentrau cadwraeth newydd fod ar raddfa briodol a chael eu
monitro’n dda.

�Mae camerâu ar nythod telorion y coed wedi dangos mai’r

sgrech y coed oedd ysglyfaethwr pennaf y nythod, ond nid yw

graddfeydd ysglyfaethu wedi cynyddu ers dechrau’r 1980au. 

�Mae corhedyddion y coed yn prinhau’n sylweddol.

Tony H
am

blin (rspb-im
ages.com

)
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� Mentrau rhywogaethau ers 2002 sy’n cynnwys rheolaeth gynefin y tu allan i safleoedd o dan berchnogaeth cadwraeth. 

Mae symbolau yn nodi’r lefel o dystiolaeth am lwyddiant y chwiliwyd amdano ar gyfer pob un, gyda symbolau llawn yn

dangos bod tystiolaeth o lwyddiant wedi ei ddarganfod a symbolau agored yn nodi na chafwyd tystiolaeth wrth fonitro.

Rhywogaeth Chwilio am dystiolaeth  Chwilio am dystiolaeth  Targed CGB wedi 
o ddefnydd cynefin bod y boblogaeth leol ei ateb

a reolwyd wedi ymateb

Grugiar ddu � � �

Brân goesgoch �

Bras yr ≈d o o
Gylfinir �

Cwtiad aur �

Cornchwiglen �

Grugiar goch �

Gwybedog brith �

Turtur �

Llinos y mynydd �

Bras melyn �

Lle nad oes symbolau mae hyn yn nodi dim dadansoddi data, graddfa rhy fach i ddisgwyl ymateb y gellid ei ganfod, neu dim monitro.

John B
ridges (rspb-im

ages.com
)

� Bellach wedi diflannu o’r tir fel adar sy’n nythu yng Nghymru, mae’r ffaith fod adar y bwn yn gaeafu mewn corsydd

a reolir ar eu cyfer yn arwydd bod ail-gytrefu’n bosibl.
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Beth sydd wedi newid mewn 
degawd – safleoedd arbennig i adar
Mae safleoedd arbennig, sef safleoedd bywyd gwyllt
cenedlaethol a rhyngwladol a ddynodwyd, ee Safleoedd o
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SDdGA), Ardaloedd
Cadwraeth Arbennig (ACA), ac Ardaloedd Gwarchodaeth
Arbennig (AGA), hefyd yn fecanweithiau pwysig dros
gadwraeth. Dynodwyd y safleoedd hyn yn seiliedig ar y
nodweddion naturiol a gynhelir ganddyn nhw -
rhywogaethau, cynefinoedd a nodweddion daearegol - yn
enwedig y rhai hynny sydd o arwyddocâd cadwraeth
Gymreig, yn y DU neu Ewropeaidd, sydd hefyd yn aml y
rhai mwyaf prin neu sydd mewn mwyaf o berygl.

Ers eu creu yn y DU ym 1947, mae’r rhwydwaith o SDdGA yng
Nghymru wedi tyfu i dros fil o safleoedd gydag arwynebedd o
fwy na 235,000 ha (oddeutu 12% o’r arwynebedd tir). O’r
rhain, mae 94 wedi eu dynodi am eu nodweddion adar
(poblogaethau nythu sy’n bwysig yn genedlaethol neu
boblogaethau pwysig o rywogaethau unigol sy’n gaeafu, neu
“gasgliadau” o rywogaethau).

Rhwng 2008 a 2012 mae rhaglen ddwys o fonitro - Project
Monitro Adar Safleoedd Dynodedig CCGC/RSPB - wedi
arolygu ac/neu wedi casglu data ynghyd i alluogi CCGC i
adrodd ar gyflwr y nodweddion adar yma am y tro cyntaf, gan
ffurfio man cychwyn pwysig y gellir mesur newidiadau yn y
dyfodol yn ei erbyn. Yn ogystal â monitro’r nodweddion hyn,
mae’r RSPB wedi bod yn gweithio gyda CCGC i flaenoriaethu

ac arwain rheolaeth ar ran rhywogaethau allweddol o adar ar
bump SDdGA mawr ar yr ucheldir, rhai ohonyn nhw hefyd yn
ACA ac yn AGA. Mae’r project Ardal Bwysig Adar yr Ucheldir yn
ddull strategol newydd o reoli nodweddion adar ar y safleoedd
hyn, ac integreiddio hyn gyda nodweddion eraill y safle, yn
cynnwys tacsa eraill (grwpiau o blanhigion ac anifeiliaid) a
swyddogaeth ecosystem (gweler SAyngNgh 6). Mae tua 72% o
SDdGA Cymru hefyd yn cynnal bywyd gwyllt a chynefinoedd
sy’n bwysig yn rhyngwladol, ac sydd â dynodiadau rhyngwladol
ychwanegol.

Mannau sydd wedi eu hadnabod fel safleoedd pwysig ar gyfer
cynefinoedd a rhywogaethau bregus (heblaw adar) o fewn yr
Undeb Ewropeaidd yw Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA).
Yng Nghymru, dynodwyd y safleoedd cyntaf yn 2004, ac mae
ychwanegiadau wedi hynny wedi cynyddu’r arwynebedd cyfan i
oddeutu 629,000 ha o gynefinoedd ar dir a môr. 

Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) yw’r ardaloedd
pwysicaf o fewn yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer rhywogaethau o
adar sy’n brin neu mewn perygl, megis y frân goesgoch
breswyl a’r fôr-hwyaden ddu ymfudol. Mae 20 ACA yng
Nghymru, tair ohonyn nhw’n croesi’r ffin. Dynodwyd y cyntaf ym
1985 ac mae pedair wedi ei dynodi ers 2002, y mwyaf diweddar
ym Mae Lerpwl yn 2010.

Beth yw hanes y safleoedd hyn?
Cynhaliwyd gwaith monitro “adolygiad cyflym” ar SDdGA gan
CCGC yn 2003 i asesu cyflwr nodweddion cynefin. Mae’r dull
hwn yn un dangosol, yn seiliedig ar sampl o nodweddion
SDdGA, a defnyddiwyd cyfuniad o ddata oedd yn bodoli eisoes,
ymweliadau maes a chrebwyll proffesiynol. Ar y pryd, ystyriwyd
bod 47% o gynefinoedd SDdGA mewn cyflwr ffafriol neu’n
adfer, gyda 29% yn ffafriol. Mae’n amlwg bod llawer o le i wella.

Cwblhaodd CCGC ei rownd gyntaf o fonitro ACA yn 2006.
Aseswyd cyflwr y nodweddion arbennig yn erbyn Amcanion
Cadwraeth penodol i’r safle lle bynnag roedd hynny’n bosibl.
Bellach mae gan CCGC ddata ar gyfer 93% o’r holl nodweddion
ar ACA, a barnwyd bod 39% o’r rhain mewn cyflwr ffafriol neu’n
adfer. Casglwyd data ar gyfer yr AGA gan yr RSPB i CCGC; o 86
o nodweddion a aseswyd, ystyriwyd bod 60 o’r rhain yn ffafriol,
19 yn anffafriol a saith yn anhysbys, er bod pryderon yngl≈n ag
ansawdd rhywfaint o ddata ar gyfer amser y dynodi, a sut i
gytuno ar ddiffiniadau cyflwr ffafriol yn dilyn y dull Safonau
Monitro Cyffredin (gweler SAyngNgh 2003).

Edrych tua’r dyfodol
Mae safleoedd arbennig nid yn unig yn gwarchod cynefinoedd
a rhywogaethau sy’n bwysig yn genedlaethol ac yn
rhyngwladol, maen nhw hefyd yn chwarae rhan hanfodol
mewn gwireddu “nwyddau a gwasanaethau” ecosystem,
megis gwarchod storfeydd o garbon mewn mawn a
choedlannau, dylanwadu ar ansawdd d∑r a graddfeydd

Bydd gwarchod y rhwydwaith o 
safleoedd arbennig ar ran adar a 
chynefinoedd hefyd yn gwarchod y 
nwyddau a’r gwasanaethau a ddarperir gan yr
ecosystemau hyn. Mae’r map hwn yn dangos hyd a lled
safleoedd traws-ffiniol.
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Cefn gwlad y tu allan i safleoedd gwarchodedig
Mae ffermio yn fusnes sydd, fel unrhyw fusnes arall, yn
sensitif i bwysau economaidd a yrrir gan y farchnad, a cheir
enghreifftiau o hyn o ystadegau amaethyddol y Llywodraeth.
Er enghraifft, cynyddodd yr arwynebedd o gnydau âr yng
Nghymru rhwng 2002 a 2010 o oddeutu 20,000 ha (31%).
Mae’n debyg bod hyn yn adlewyrchu pris cynyddol bwyd a
brynir i mewn ar gyfer da byw, gyda chnydau grawn a dyfir
adref, silwair cnwd-cyfan a chnydau gwraidd yn fwy cost
effeithiol.  Mae angen y tir sydd wedi ei wella fwyaf ar
gnydau, ac mae’n debyg eu bod wedi cymryd lle glaswelltir
newydd presennol (gostyngiad o 25,000 ha neu 20%).  Mae
coedlannau fferm wedi cynyddu o 30,000 ha (78%) o
ganlyniad i gynllun Llywodraeth Cymru sef Gwell
Coedlannau i Gymru.  Wrth i goed gael eu plannu ar
laswelltir garw, cafwyd gostyngiad o 16% yn y cynefin hwn.

Mae cynlluniau amaeth-amgylcheddol (CAA) yn talu
ffermwyr i reoli tir ar gyfer tirlun, bioamrywiaeth ac yn fwy
diweddar am nwyddau a gwasanaethau ecosystem. Maen
nhw’n darparu tir canol rhwng safleoedd arbennig a reolir
oherwydd eu pwysigrwydd cadwraeth penodol a rheolaeth
tir a yrrir gan y farchnad (er bod safleoedd arbennig a CAA ar
hyn o bryd yn cael eu hariannu o’r un gyllideb gan
Lywodraeth Cymru). Mae hanes hir i gynlluniau amaeth-
amgylcheddol yng Nghymru. Rhoddwyd y cynllun cyntaf,
Ardaloedd Amgylcheddol Sensitif (AAS), a gynlluniwyd i
dargedu unedau rheolaeth benodol pwysig er sicrhau
rheolaeth fuddiol, ar waith yn ôl ym 1986. Yr unig
ddarpariaeth i adar yn y dull hwn o weithredu ar ran o’r fferm
oedd ar gyfer rhydwyr oedd yn nythu, ac o ganlyniad i waith
monitro yn yr 1990au ni chafwyd unrhyw dystiolaeth o
ddylanwad ar eu hamlder.

Ym 1992 lansiwyd Tir Cymen, peilot ar gyfer cynllun Cymru-
gyfan, mewn tair ardal. Yn cael ei weinyddu gan CCGC,
arweiniodd y cynllun fferm-gyfan hwn at gyflwyniad Tir Gofal
ym 1999. Yn wahanol i’w ragflaenwyr, y cyntaf i wneud cais
oedd yn cael cymryd rhan yn y cynllun hwn. Rhoddwyd
blaenoriaeth i ffermydd yn y cyflwr amgylcheddol gorau ar y
dechrau neu i ffermydd oedd yn barod i wneud y nifer
mwyaf o newidiadau. I gynyddu’r nifer o ffermydd a oedd yn
ymuno â CAA, cyflwynwyd cynllun arall, Tir Cynnal, ochr yn
ochr â Thir Gofal, yn 2005. Nid oedd gofynion mynediad Tir
Cynnal mor feichus ac roedd lefelau taliadau ffermwyr yn is.

� Er bod dwysedd cornchwiglod yn nythu ar laswelltir oedd

ar gael ar warchodfeydd yr RSPB wedi amrywio, mae’r holl

boblogaethau wedi parhau er gwaethaf prinhad ehangach

yng nghefn gwlad. Ceir rhywfaint o amrywiaeth flynyddol

oherwydd newidiadau yn hyd a lled y glaswelltir a reolir ar

gyfer y gornchwiglen a’r ymarferion rheolaeth a ddefnyddir.
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gollyngiadau, a gwerth diwylliannol y bywyd gwyllt a gynhelir
ganddyn nhw. Yn sicr, dylid ystyried bod bodolaeth y
safleoedd arbennig yma yn ased. Mae’r neges “Gwarchod y
gorau ac adfer y gweddill” yn parhau’n ddilys ac mae angen i’r
rhwydwaith o safleoedd gwarchodedig sy’n bodoli eisoes
weithredu fel meincnod wrth gynhyrchu nwyddau a
gwasanaethau ecosystem ledled Cymru.

Gwarchodfeydd natur fel noddfa bwysig i adar
Mae gwarchodfeydd natur ychydig yn wahanol i safleoedd
arbennig, oherwydd yn aml cyrff cadwraeth yw eu perchennog,
ac mae hyn yn caniatáu’r rhyddid iddyn nhw gael eu rheoli ar
gyfer cadwraeth heb ystyried anghenion eraill, megis bwyd neu
gyflenwad d∑r, er bod dynodiadau statudol yn gallu golygu bod
nodweddion penodol o ddiddordeb yn cael blaenoriaeth.

Fel enghraifft, mae RSPB Cymru (mewn partneriaeth ag eraill) yn
rheoli 16,855 ha o dir ledled rhwydwaith o warchodfeydd, sy’n
cynnwys 6% o gyfanswm y rhwydwaith ACA yng Nghymru, 5%
o rwydwaith SDdGA, ond 6% o rwydwaith SDdGA sy’n
cynnwys nodweddion adar tir. Yn olaf, saif 11 o warchodfeydd yr
RSPB yn llwyr o fewn AGA. Er enghraifft, mae Clogwyni Ynys
Lawd yr RSPB o fewn AGA Glannau Ynys Gybi a ddynodwyd
oherwydd y frân goesgoch. Yn ogystal, mae cyrff eraill, fel
YADG a Chymdeithasau Byd Natur Cymru, hefyd yn rheoli
gwarchodfeydd fel mannau arbennig i adar.

Yn y degawdau diweddar, prynwyd nifer o warchodfeydd natur
yr RSPB ar gyfer cornchwiglod sy’n nythu, ac mae llawer o
weithredu er cadwraeth ar waith arnyn nhw. Mae rheoli lefelau
d∑r a phori yn creu amodau priodol ar gyfer nythod a chywion,
ac mae ffensys trydan a chael gwared ag ysglyfaethwyr yn anelu
i sicrhau bod cymaint o gywion yn llwyddo i adael y nyth â
phosibl. I’r perwyl hwn, defnyddir dull arolygu newydd sy’n
amcangyfrif llwyddiant nythu’r gornchwiglen ar warchodfeydd
yr RSPB erbyn hyn, er bod angen mwy o flynyddoedd o ddata i
asesu a yw’r llwyddiant ar gyfartaledd yn ddigon uchel i sicrhau
cynnydd yn y boblogaeth.
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Beth sydd wedi newid mewn degawd

Er bod astudiaeth ddesg wedi amlygu rhai cyfyngiadau o ran
darparu adnoddau gan Tir Gofal ar gyfer rhai rhywogaethau
(gweler SAyngNgh 6), mae tystiolaeth gynyddol o’r DU ac
Ewrop bod cynlluniau amaeth-amgylcheddol yn gallu bod o fudd
i adar, yn cynnwys y rhai sydd â blaenoriaeth ar gyfer
gweithredu cadwraeth. Byddai tystiolaeth bod CAA yng
Nghymru hefyd yn darparu buddion yn ffurfio achos da i sicrhau
bod mwy yn ymuno, a datblygiad. Yn wahanol i’r cynlluniau
blaenorol, mae Tir Gofal wedi bod yn destun monitro
bioamrywiaeth a ddarparwyd ag adnoddau da, a ariannwyd gan
Lywodraeth Cymru ac a oedd yn cynnwys adar (gweler
SAyngNgh 2003, 2005, 6).

Ymgymerwyd â gwaith maes penodol ar gyfer y bras melyn, y
gylfinir, y gornchwiglen a brain coesgoch nad oedden nhw’n
nythu rhwng 2009 a 2011. Roedd hyn un ai’n cymharu
poblogaethau ar ffermydd a oedd yn y cynllun Tir Gofal gyda
ffermydd oddi allan i’r cynllun, neu’n cymharu caeau gyda
phresgripsiynau yr oedd disgwyl iddyn nhw fod yn fuddiol i’r
rhywogaethau targed gyda chaeau heb bresgripsiynau buddiol
(ar ffermydd Tir Gofal a ffermydd nad oedden nhw wedi ymuno â
CAA). Hefyd, cysylltwyd setiau o ddata hanesyddol ar frain
coesgoch yn nythu a grugieir duon yn arddangos eu hunain
gydag amseru a hyd a lled cytundebau Tir Gofal yn y tirlun. Ni
chanfuwyd gwahaniaethau arwyddocaol ar ran y gylfinir, y
gornchwiglen, brain coesgoch yn nythu na grugieir duon yn
arddangos eu hunain (roedd cyfrifiadau'r olaf yn fwy pendant o
ganlyniad i reolaeth yn gysylltiedig â phroject adfer). Fodd
bynnag, roedd poblogaeth breision melyn yn uwch ar ffermydd
yn y cynllun Tir Gofal, sy’n awgrymu un ai eu bod wedi elwa,
neu fod y ffermydd hyn yn cynnal poblogaethau uwch cyn
ymuno â Thir Gofal. Ar gaeau gyda phresgripsiynau buddiol
hefyd cofnodwyd cyfrifiadau uwch o breision melyn yn yr haf
a’r gaeaf. Yn yr un modd, roedd brain coesgochwrth aeafu yn
fwy tebygol o gael eu cofnodi ar gaeau o dan amodau priodol, a
all adlewyrchu buddion neu well amodau ar y dechrau. Mae
canlyniadau’r monitro hwn yn awgrymu bod gan CAA yng
Nghymru botensial i gynyddu poblogaethau rhywogaethau â
blaenoriaeth, ond nad yw’r potensial hwn yn cael ei wireddu i’r
rhan fwyaf o adar.

� Roedd y nifer o freision melyn yn sylweddol uwch ar

ffermydd yn y cynllun Tir Gofal nag ar ffermydd rheolaeth nad

oedden nhw’n rhan o CAA.
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Ym mis Ionawr eleni, ail-lansiwyd CAA Cymru unwaith eto.
Mae Glastir, y cynllun newydd, yn cymryd lle pob cynllun
blaenorol, ac yn cynnwys coedlannau am y tro cyntaf.  Yn cael
ei weinyddu gan Lywodraeth Cymru, ystyriwyd monitro’r
cynllun hwn o’r cychwyn cyntaf.  Yn ogystal, mae’r monitro
amaeth-amgylcheddol a gynigir yn cynrychioli symudiad oddi
wrth y cymariaethau blaenorol rhwng niferoedd rhywogaethau
mewn mannau oedd yn rhan o’r cynllun a’r niferoedd mewn
mannau nad oedden nhw’n rhan o’r cynllun.  Bydd y dull
newydd yn cynhyrchu dangosyddion sy’n dangos perfformiad
gwahanol fannau o safbwynt cynhyrchu ystod o fuddion yn
cynnwys rhywogaethau penodol a darpariaeth nwyddau a
gwasanaethau ecosystem.  Er bod swyddogaethau
ecosystemau o’r fath yn sicr o fod yn bwysig, ni ddylid
esgeuluso gwerthuso effeithiau ar y Prif Rywogaethau
Bioamrywiaeth.

Bydd Glastir yn targedu pecynnau o ddewisiadau ar gyfer
rhywogaethau penodol mewn mannau lle maen nhw’n
bresennol.  Oherwydd mai’r canlyniadau sy’n cyfrif, dylai hyn
ddarparu’r adnoddau hanfodol bwysig yn y mannau iawn.
Fodd bynnag, nid yw’n eglur hyd yma a fydd hyn yn ymarferol
oherwydd rhwystrau o ran cyfuno’r dewisiadau rheolaeth
angenrheidiol er mwyn darparu’r gofynion llawn ar gyfer
rhywogaethau penodol. 

A
ndy H

ay (rspb-im
ages.com

)

� Rhoddwyd cryn dipyn o waith maes dwys ar y gweill ar

ran y gornchwiglen.
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Gwirfoddolwyr gwerthfawr

Mae cyfrannu eich amser fel gwirfoddolwr yn un o’r
dulliau mwyaf gwerthfawr o gyfrannu at gadwraeth
natur. Mae’r ffyrdd y gallwch gyfrannu amser yn
hynod o amrywiol. Ni fyddai gwybodaeth ar statws a
thueddiadau adar, yn cynnwys rhai Prif Rywogaethau
Bioamrywiaeth, drwy gyfrwng projectau fel y BBS a
WeBS, Adroddiadau Adar Sirol a BirdTrack yn bosibl
heb yr amser a gyfrannwyd.

Er enghraifft, cyfrannwyd dros 72,000 awr o amser i RSPB
Cymru yn 2010-11 sydd gyfystyr â dros 40 aelod o staff llawn
amser, cynnydd o 50% ers 2005-06. Yn ogystal ag arolygu adar,
mae gwirfoddolwyr yn cynorthwyo ar warchodfeydd wrth roi
rheolaeth gynefin ar waith, ac mewn swyddfeydd wrth helpu
gyda gweinyddu a llyfrgelloedd. Mae gwirfoddolwyr hefyd yn
hanfodol bwysig o ran codi arian, oherwydd heb hyn ni fyddai
llawer o’r gwaith yr adroddwyd arno yn yr adroddiad SAyngNgh
hwn ac adroddiadau blaenorol wedi digwydd.

� Mae’r oriau a gyfrennir gan wirfoddolwyr i’r RSPB yng

Nghymru wedi cynyddu o 67% dros y chwe blynedd ddiwethaf.
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� Ar warchodfa natur Ynys-hir yr RSPB, mae myfyrwyr sy’n gwirfoddoli yn symud y ffens drydan sy’n amgylchynu caeau nythu’r

rhydwyr ar Fferm y Lodge.



Mae’r broses raddol o ddatganoli pwerau
llunio deddfau cynyddol ers sefydlu
Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999
wedi cymryd cam arall ymlaen yn dilyn
refferendwm ar fwy o bwerau llunio
deddfau ym mis Mawrth 2011. Ers hynny,
mae’r Llywodraeth wedi bod yn datblygu
deddfwriaeth a pholisi newydd dros
Gymru mewn nifer o feysydd sy’n
effeithio ar gadwraeth natur, yn cynnwys
Mesur yr Amgylchedd, Mesur Cynllunio a
Mesur Datblygiad Cynaliadwy.

Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf cawn ein
hwynebu gyda’r newid mwyaf i
lywodraethu’r amgylchedd yng Nghymru ers
cenhedlaeth. Y flwyddyn nesaf bydd “Corff
Adnoddau Naturiol Cymru” yn cael ei sefydlu
i weithredu dyletswyddau blaenorol
Asiantaeth Amgylchedd Cymru, Comisiwn
Coedwigaeth Cymru a Chyngor Cefn Gwlad
Cymru. Fel rheoleiddiwr, cynghorydd a
darparwr gweithrediadau amgylcheddol,
mae’n hanfodol bod y corff yn annibynnol o’r
Llywodraeth ac yn hollol dryloyw er mwyn
rhoi’r dyletswyddau hyn ar waith yn effeithiol.

Hefyd, ac mewn ymateb i’r methiant i ateb
targedau 2010 o arafu neu wrthdroi
tueddiadau colledion mewn bioamrywiaeth,
yn cynnwys poblogaethau adar gwyllt sy’n
prinhau (y mae’r Llywodraeth eisoes wedi
ymrwymo iddyn nhw – SAyngNgh 2005),
mae’r Llywodraeth yn datblygu dull newydd
o weithredu o ran rheolaeth a darpariaeth
amgylcheddol, sef Cymru Fyw. O ystyried
cyflwr presennol prinhad bioamrywiaeth
yng Nghymru mi fydd yn hanfodol bod y
dull yma’n galluogi rhywogaethau i adfer
drwy integreiddio’r amgylchedd ledled
llunio polisi llywodraethol. 

Beth sydd wedi newid mewn
degawd – datganoli

A
ndy H

ay (rspb-im
ages.com

) � Bydd rhai pibyddion coesgoch wedi marw

o ganlyniad i geu Argae Bae Caerdydd

(SAyngNgh 5).
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Arian gan Defra ar gyfer project adar newydd
Mae prinhad rhai adar sy’n bwyta hadau, fel y bras melyn,
oherwydd diffyg bwyd ar ffurf hadau yn y gaeaf, wedi ei
gofnodi’n fanwl. Dull newydd o ddarparu hadau ychwanegol
yw caniatáu i silwair rhygwellt hadu’n hwyr yn y tymor yn
hytrach na’i dorri. Mae treialon yn Lloegr yn dangos bod hyn
wedi darparu adar â bwyd hyd fis Mawrth, gan lenwi’r
“bwlch llwglyd” fel y’i gelwir. Fe all rhygwellt sy’n hadu fod
yn ddull hawdd i ffermwyr ar hyd a lled Cymru helpu adar fel
y bras melyn. Rhoddwyd project tair-blynedd newydd gan yr
RSPB, a ariannwyd gan Defra, ar waith yn 2012 i edrych ar
effaith rhygwellt yn hadu ar ddefnydd y bras melyn o’r
cynefin yn y gaeaf a’r niferoedd oedd yn nythu ar ôl hynny -
yr effaith hanfodol ar lefel y boblogaeth.

A
ndy H

ay (rspb-im
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Adrodd ar WeBS ar newydd wedd
Mewn ymateb i ddatganoli, bydd adrodd blynyddol ar WeBS
yn digwydd ar lefel-Cymru am y tro cyntaf. Mae hi’n hanfodol
bod y sawl sydd â diddordeb mewn rhydwyr ac adar d∑r sy’n
gaeafu yn darllen adroddiad Adar D∑r yn y DU y
BTO/RSPB/JNCC, a bydd croeso i fersiwn dros Gymru.

Canlyniadau’r Atlas i ymddangos yn 2013
Bydd cyhoeddi Atlas Adar Gogledd Cymru yn gosod y sail ar
gyfer cyhoeddi ystod o setiau newydd o ddata ar ddosbarthiad
adar presennol yng Nghymru, a newidiadau mewn dosbarthiad
dros gyfnod o amser.

Edrych ymlaen
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�Mae angen cymorth ffermwyr ar y bras melyn.



Cadwraeth ar-lein

Mae llawer o gyrff yn darparu
gwybodaeth ddefnyddiol drwy gyfrwng
eu gwefannau eu hunain, yn cynnwys
manylion yngl≈n â sut i gymryd rhan
mewn arolygon adar a chyngor yngl≈n â
rheolaeth tir ymarferol er budd adar
Cymru. Er nad yw’r canlynol yn rhestr
gynhwysfawr, mae’r awgrymiadau yn
darparu man cychwyn da.

www.birdtrack.net – y cynllun cofnodi adar ar-
lein sy’n cynyddu gwerth personol, lleol a
chenedlaethol yr adar a welir gennych.

www.bto.org – yn cynnwys manylion sut i
gymryd rhan mewn ystod o arolygon fel yr
Arolwg Adar sy’n Nythu (y BBS) ac Arolwg
Adar y Gwlyptir, ac i le i anfon manylion am
adar wedi eu modrwyo.

www.data.nbn.org.uk – ffynhonnell o ddata o
ystod eang o arolygon adar yng Nghymru y
gellir edrych arnyn nhw ar fapiau.

www.monitoring.wwt.org.uk – canlyniadau
gweithgareddau monitro YADG ar adar y DU,
yn cynnwys Rhaglen Monitro Gwyddau ac
Elyrch.

www.rbbp.org.uk – yn darparu gwybodaeth
yngl≈n â pha rywogaethau y mae’r Panel
Adar Prin sy’n Nythu yn casglu gwybodaeth
amdanyn nhw a sut i anfon cofnodion. Mae
adroddiadau blynyddol am adar prin sy’n
nythu ac adar anfrodorol ar gael i’w
lawrlwytho.

www.rspb.org.uk – yn cynnwys manylion
arolygon adar ar ffermdir, fel rhan o’r Gynghrair
Gwirfoddolwyr a Ffermwyr, Gwylio Adar yr
Ardd blynyddol sy’n digwydd pob mis Ionawr,
a Gwneud i Natur Gyfrif, sy’n digwydd yn
ystod misoedd yr haf.

www.welshornithologicalsociety.org.uk – cewch
wybod pwy yw eich cofnodwr adar sirol lleol,
sut i gysylltu ag ef/hi, a sut i gael copïau o
Adroddiadau Adar Sirol blynyddol. Gallwch
hefyd brynu cyfnodolyn y gymdeithas, Welsh
Birds, drwy gyfrwng y wefan hon.
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