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Yn helpu i sicrhau dyfodol 
i’r wiwer goch yn y Deyrnas 
Unedig 



Hanes y wiwer goch
Mae’r wiwer goch wedi byw mewn 
coedwigoedd a choetiroedd ledled y DU 
ers diwedd yr oes iâ ddiwethaf, 10,000 o 
flynyddoedd yn ôl. Gostyngodd eu niferoedd 
yn sylweddol yn ystod y ganrif ddiwethaf ac 
erbyn hyn tua 140,000 sydd ar ôl yn y gwyllt. 
Daethpwyd â gwiwerod llwyd i’r DU yn y 
1800au yn Oes Fictoria a’r cofnod cyntaf 
ohonynt yn dianc ac yn sefydlu poblogaeth 
wyllt oedd ym 1876. Ers hynny maent wedi 
lledu ledled y DU, gan gyrraedd Iwerddon ym 
1911. Mae llawer o astudiaethau gwyddonol 
yn dangos mai cyflwyno’r wiwer lwyd o 
Ogledd America fu’r prif ffactor yn nirywiad 
y wiwer goch yn ystod y ganrif ddiwethaf. 
Mae hyn oherwydd cystadleuaeth am fwyd a 
chysgod a lledaeniad firws brech y wiwer (y 
gall gwiwerod llwyd ei drosglwyddo i wiwerod 
coch). Yn anffodus, heb reoli cadwraethol, 
gallai gwiwerod coch ddiflannu o dir mawr 
Ynysoedd Prydain.
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Beth yw Gwiwerod Coch Unedig?
Mae sefydliadau, gwirfoddolwyr a chadwraethwyr eraill wedi bod yn rhan o waith cadwraeth lleol a phrosiectau i amddiffyn gwiwerod coch ers blynyddoedd 
lawer. Mae partneriaeth Gwiwerod Coch Unedig yn ymuno â rhai o’r mentrau hyn, ynghyd ag academyddion, ymarferwyr a gwirfoddolwyr i gyflawni rhaglen 
gadwraeth unigryw o warchod y wiwer goch a rhannu gwybodaeth ledled y wlad. Ffocws Gwiwerod Coch Unedig yw amddiffyn y poblogaethau gwiwerod 
coch sy’n weddill lle maent dan fygythiad gan wiwerod llwyd ymledol ledled Gogledd Iwerddon, Gogledd Lloegr a Chymru. 



Uchafbwyntiau Gwiwerod Coch Unedig 
2018  
Yn 2018 gwelwyd y rhaglen yn gwneud cynnydd mawr tuag at ei 
hamcanion: 

•  Cyflwynwyd 81% o’r system rhybuddio cynnar ac ymateb 
cyflym gan aelodau o’r gymuned yng ngogledd Lloegr yn 2018 
gan ragori ar y targed o 75%. Rhagwelir y cyflwynir 100% gan 
wirfoddolwyr erbyn diwedd y prosiect 

•  Ni welwyd unrhyw wiwer lwyd ar Ynys Môn yn 2018 a gwelwyd 
gwiwerod coch ym Mharc Cenedlaethol Eryri am y tro cyntaf 
mewn hanner can mlynedd! 

•  Mae symud gwiwerod llwyd o fynyddoedd Mourne yng 
Ngogledd Iwerddon bron wedi’i gwblhau, gyda’r ffocws bellach 
yn symud tuag at atgyfnerthu gylchfa ragod sy’n cadw gwiwerod 
coch a llwyd ar wahân. 

•  Ailgyflwynwyd y wiwer goch yn llwyddiannus yn Silent Valley, 
Gogledd Iwerddon a Choedwig Clocaenog, gogledd Cymru 

•  Gwelwyd wiwerod coch ar gamera yng ngogledd coedwig 
Irfon, yng nghanolbarth Cymru. Dyma’r cofnodion cyntaf o 
wiwerod coch yn y goedwig hon ers dros 20 mlynedd!

•  Canfu canlyniadau monitro Hydref 2018 y niferoedd uchaf 
erioed o wiwerod coch yng Ngwarchodfa Natur Ainsdale ar 
Lannau Merswy   

•  Cafodd Gwiwerod Coch Unedig sylw sylweddol yn y cyfryngau 
yn lleol a rhanbarthol a bu sylw ar sawl rhaglen deledu 
genedlaethol fel BBC Countryfile a BBC Springwatch 

©
 C

hristine C
assidy 



Ffair Wybodaeth Gwiwerod Coch Unedig 
Cynhaliwyd yr ail Ffair Wybodaeth flynyddol ym Mangor, gogledd Cymru ar 24-25 Mawrth 2018. Mynychwyd y digwyddiad deuddydd hwn gan 106 o bobl 
gan gynnwys gwirfoddolwyr, ymarferwyr cadwraeth, cynrychiolwyr y llywodraeth, academyddion a chyfranogwyr eraill o bob rhan o’r DU ac Ewrop. Mae’r 
Ffeiriau Gwybodaeth yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer dysgu a rhannu gwybodaeth a chymerodd y cyfranogwyr ran mewn sesiynau rheoli rhyngweithiol 
gwiwerod llwyd, dysgu mwy am wyddoniaeth dinasyddion a rheoli clefydau mewn cadwraeth bywyd gwyllt a thrafod y potensial ar gyfer datblygu strategaeth 
genedlaethol a lleol ar gyfer cadwraeth gwiwerod coch. Dilynwyd hyn gan wibdaith i Erddi Botaneg Treborth lle cynhaliwyd gweithdai ar fonitro presenoldeb 
neu absenoldeb gwiwerod coch a llwyd, canfod a rheoli firws brech y wiwer, cymharu gwahanol fecanweithiau trapiau ac atal ailgytrefu ar ynysoedd.
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Rôl cŵn cadwraeth mewn achosion o firws brech y wiwer 
Mae’r rhan fwyaf o bobl wedi clywed am gŵn canfod yn cael eu defnyddio gan yr heddlu a lluoedd arfog i ganfod cyffuriau a ffrwydron. Ond gellir defnyddio 
eu sgiliau yn llawer ehangach, o feddygaeth i gadwraeth. Yn ystod achos o frech y wiwer, gall fod yn anodd dod o hyd i’r celanedd a gall rhai sy’n yr 
amgylchedd barhau i fod yn ffynhonnell haint. Efallai na fydd achosion o glefydau hyd yn oed yn cael eu canfod mewn ardaloedd mwy anghysbell neu mewn 
poblogaethau gwiwerod coch sydd â dwysedd isel oni ddarganfyddir celanedd. Mae sawl afiechyd arall hefyd yn dangos symptomau tebyg i frech y wiwer, a 
dim ond profion fydd yn cadarnhau a yw’r firws yn bresennol.

Ym mis Mehefin 2018 bu Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Gaerhirfryn, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Northumberland ac Ymddiriedolaeth Gwiwerod 
Coch Cymru yn gweithio gyda Kryus Canine Ltd yn gwneud hyfforddiant cychwynnol ac yn dysgu eu cŵn i arogli gwiwerod coch marw. Gall cŵn chwilio 
ardaloedd yn llawer cyflymach ac effeithiol ac wrth iddynt ddibynnu ar arogl yn lle gweld, nid yw rhwystrau fel llystyfiant sydd wedi gordyfu yn gymaint o 
broblem. Gobeithiwn y bydd poblogaethau gwiwerod coch yn parhau i fod yn iach, ond gyda’n cŵn cadwraeth mae Gwiwerod Coch Unedig mewn gwell 
sefyllfa i ganfod, nodi a rheoli achosion. 
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Atal goresgyniad gwiwerod 
llwyd ar Ynys Môn
Yng ngogledd Cymru, mae gwiwerod llwyd 
wedi eu hatal rhag ailgytrefu Ynys Môn ar ôl 
eu clirio yn 2013. Mae hyn yn sicrhau buddion 
uniongyrchol i gadwraeth natur a choedwigaeth 
gan fod y wiwer lwyd yn achosi difodiant 
gwiwer goch yn rhanbarthol ac yn niweidio 
coed trwy dynnu rhisgl. Nododd y rhwydwaith 
rhybuddio cynnar sefydledig o orsafoedd 
bwydo ar yr ynys sy’n cael eu monitro gan y 
cyhoedd (217 o leoliadau yn 2018) a monitro 
camerâu, nad oedd gwiwerod coch sâl na 
phresenoldeb gwiwerod llwyd ar Ynys Môn yn 
ystod 2018. Mae Ymddiriedolaeth Gwiwerod 
Coch Cymru yn parhau i reoli gwiwerod llwyd 
mewn ardal o 165km² yng Ngwynedd. Mae 
gwiwerod coch yn parhau i fod yn bresennol 
yng Ngwynedd ar ôl lledaenu o Ynys Môn 
ac maent bellach i’w gweld yn rheolaidd 
yng Ngerddi Botaneg Treborth, y Faenol a 
Braichmelyn. Cyflwynodd Ymddiriedolaeth 
Gwiwerod Coch Cymru 132 o ddigwyddiadau 
cymunedol yn 2018 gan ymgysylltu â 4,487 
o bobl yn uniongyrchol. Datblygodd gynllun 
wrth gefn rhagweithiol ac adweithiol i’r system 
rhybuddio cynnar ac atal ar Ynys Môn. 
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Monitro poblogaethau 
gwiwerod coch mewn 
ardaloedd anghysbell, 
canolbarth Cymru
Arbrofodd Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt De a Gorllewin Cymru â thechneg 
monitro camerâu newydd yn 2018. Yn 
nodweddiadol, mae camerâu llwybr yn 
canolbwyntio ar borthwr er mwyn monitro 
poblogaethau gwiwerod, ond gall hyn 
ddenu rhywogaethau dominyddol fel 
gwiwerod llwyd a bele’r coed. Ledled 
y coetiroedd sy’n ffurfio Coedwig Tywi, 
cynhaliwyd arbrofion gan ddefnyddio 
‘camerâu daear’. Mewn ardaloedd sy’n 
dangos arwyddion o wiwerod fel moch coed 
wedi’u cnoi, sefydlwyd camerâu llwybr yn 
canolbwyntio ar y ddaear. Roedd diffyg 
porthwyr ac absenoldeb ffynhonnell fwyd a 
gyflwynwyd yn lleihau’r risg o groeshalogi 
rhwng gwiwerod coch a llwyd, gan olygu y 
gallai camerâu gael eu gwirio yn llai aml. 
Gwelwyd gwiwerod coch mewn sawl un o’r 
lleoliadau camerâu daear.
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Cynnal coetiroedd yn rhydd o wiwerod 
llwyd, gogledd Lloegr 
Dangosodd monitro system rhybuddio cynnar gan 
ddefnyddio camerâu llwybr o amgylch coedwigoedd 
Kielder, Kidland ac Uswayford fod llawer o rannau o’r 
coetiroedd enfawr hyn yn parhau i fod yn rhydd o’r wiwer 
lwyd. Mae graddfa’r coedwigoedd a maint yr ardaloedd 
a oruchwylir yn gwneud rheolaeth effeithiol yn heriol ond 
mae’n tynnu sylw at bwysigrwydd y system rhybuddio 
cynnar wrth ddarparu gwybodaeth a nodi ardaloedd i 
ganolbwyntio rheoli gwiwerod llwyd. Er gwaethaf heriau 
logistaidd ardaloedd enfawr, treialodd Ymddiriedolaeth 
Bywyd Gwyllt Northumberland ddull ymateb cyflym a 
gweithio mewn partneriaeth â dau grŵp gwirfoddol i 
ymateb i ganfod gwiwerod llwyd ar gamerâu llwybr. 
Amlygodd hyn yr angen am ymrwymiad tymor hir i 
amddiffyn y goedwig wiwer goch fwyaf yng ngogledd 
Lloegr, a phwysigrwydd cynyddu cefnogaeth a rhan y 
gymuned i ddelio â maint y bygythiad i wiwerod coch.

Ym mis Ionawr 2018, cafodd bele’r coed ei dal ar gamera 
gan wirfoddolwyr yn ystod monitro system rhybuddio 
cynnar. Gwnaed pedwar recordiad arall yn 2018, pob un 
mewn gwahanol leoliadau. Roedd hwn yn ddatblygiad 
cyffrous ac yn syndod, gan fod bele’r coed wedi bod 
yn absennol o’r ardal ers blynyddoedd lawer. Mewn 
cydweithrediad ag eraill, mae Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt Northumberland yn archwilio sut y gallai’r ailgytrefu 
naturiol hwn effeithio ar boblogaethau gwiwerod coch a 
llwyd lleol. Sbardunodd y cofnod hwn lawer o ddiddordeb 
yn y cyfryngau. 
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Datblygu cysylltiad â’r gymuned yng Ngogledd Iwerddon   
Arolygwyd dros 200 o goetiroedd yn ystod gwanwyn / haf 2018 ledled y chwe sir yng Ngogledd Iwerddon gan gynnwys Antrim, Down, Armagh, Tyrone, 
Fermanagh a Derry / Londonderry. Yn gyffredinol, cofnodwyd 68 o wiwerod coch gyda 33.5% o goedwigoedd yn cynnwys gwiwerod coch yn cynrychioli 
cynnydd o 8.2% ers 2017. Cynyddodd canran y coetiroedd sy’n cynnwys bele’r coed hefyd o 21.2% yn 2017 i 26.1% yn 2018. Yng ngorllewin Swydd 
Fermanagh nid oedd unrhyw dystiolaeth o boblogaethau gwiwerod llwyd ac mae’n parhau i gefnogi’r dwysedd uchaf o wiwer goch a bele’r coed yng 
Ngogledd Iwerddon. Hefyd, datblygodd Grŵp Gwiwer Goch Fermanagh rwydwaith ffurfiol o safleoedd rhybuddio a gwyliadwriaeth gynnar mewn coetiroedd 
allweddol i leihau’r risg y bydd gwiwer lwyd yn dod i ogledd ddwyrain y sir. 

Sefydlwyd pedwar grŵp cymunedol newydd yn 2018 ledled Gogledd Iwerddon. Lansiodd Bywyd Gwyllt Ulster gynllun cymorth Gwiwerod Coch Unedig sy’n 
cynorthwyo grwpiau cymunedol trwy ddarparu offer o dan gytundeb benthyciad. Elwodd saith grŵp o’r cynllun yn 2018. Cyflwynodd Bywyd Gwyllt Ulster 37 
o weithgareddau ymgysylltu â’r gymuned gan gyrraedd dros 2,700 o bobl a chynnal 26 o ddigwyddiadau hyfforddi.
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Cynnal poblogaethau gwiwerod coch mewn 
ardaloedd trefol, Glannau Merswy  
Dangosodd rhaglen fonitro hydref 2018 a gynhaliwyd gyda chymorth dros 26 
o wirfoddolwyr, er gwaethaf dau achos o firws brech y wiwer a gadarnhawyd 
yn 2018 a dwywaith nifer y gwiwerod coch marw nag mewn blynyddoedd 
blaenorol, mae poblogaeth y wiwer goch yng nghoetiroedd y warchodfa wedi 
aros yn sefydlog ar dros 90% o ffigurau 2002. Arhosodd yr achosion o firws 
brech y wiwer yn eithaf lleol a gweithredodd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt 
Swydd Gaerhirfryn reolaethau bioddiogelwch fel cael gwared ar borthwyr, 
cynnal monitro agos o’r ardal a defnyddio cŵn yn llwyddiannus i ganfod 
celanedd gwiwerod. Cafwyd adroddiadau am 117 o wiwerod coch marw 
trwy gydol haf 2018 a chredir bod y tywydd poeth iawn wedi cyfrannu at 
farwolaethau gyda llawer o’r gwiwerod yn rhai ifanc. Mae’n ymddangos bod 
gwiwerod coch wedi ffynnu ymhellach i’r gogledd fodd bynnag ac yn hydref 
2018 gwelwyd y niferoedd uchaf a gofnodwyd erioed yng Ngwarchodfa Natur 
Genedlaethol Ainsdale. 

Parhaodd datblygiad y rhwydweithiau rheoli gwiwerod llwyd trefol yn 
2018 a chymerodd 81 o gartrefi ran yn y Cynllun Benthyg Trap trefol 
(TLS). Cynhaliodd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Gaerhirfryn 19 
o ddigwyddiadau a sesiynau hyfforddi gan gynnwys gweithdai hyfforddi, 
teithiau cerdded tywysedig, sgyrsiau ag ysgolion a sefydliadau cymunedol a 
digwyddiadau partneriaeth. Cysylltwyd ag oddeutu 930 o bobl (gan gynnwys 
dros 400 o blant) trwy’r rhyngweithiadau hyn.

Daeth y grŵp gwirfoddolwyr lleol, Red Alert, yn grŵp sefydledig ac maent 
bellach yn fwy gweithgar wrth godi arian, codi ymwybyddiaeth a rheoli 
gwiwerod llwyd, gan gynnwys datblygiad parhaus y cynllun benthyg trap. Bydd 
hyn yn cynyddu cynaliadwyedd y prosiect yn fawr yn y dyfodol.
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Archwilio agweddau cymdeithasol at gadwraeth y wiwer goch 
Yn 2018, parhaodd Forest Research i archwilio cymhellion ac agweddau tuag at gadwraeth 
gwiwerod coch a rheoli gwiwerod llwyd gyda’r ffocws wedi’i ehangu i gynnwys cyfweliadau 
lled-strwythuredig manwl gyda 33 o dirfeddianwyr ledled gogledd Lloegr, Cymru, Gogledd 
Iwerddon a Glannau Merswy. Bydd yr astudiaeth hon yn help i fynd i’r afael â’r her o sicrhau 
cydweithredu ar raddfa tirwedd trwy daflu goleuni ar gymhellion a rhwystrau tirfeddianwyr 
i gymryd rhan mewn cadwraeth a rheoli gwiwerod. Parhaodd y timau i gynnal arolygon 
cymunedol byr mewn digwyddiadau i ddeall lefelau gwybodaeth ac ymwybyddiaeth am 
boblogaethau gwiwerod lleol a nodi pobl â diddordeb a fyddai’n barod i gymryd rhan mewn 
cadwraeth y wiwer goch a Gwiwerod Coch Unedig. Bydd canlyniadau’r arolygon cymunedol yn 
cael eu defnyddio ochr yn ochr â chanlyniadau arolwg agweddau cenedlaethol 2015 i ddarparu 
llinell sylfaen ar gyfer cynnal arolwg cymunedol ehangach yn 2019 mewn ardaloedd prosiect.
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Gwyddoniaeth dinasyddion a phwysigrwydd 
casglu data   
Mae Prifysgol Newcastle yn monitro’r holl waith cadwraeth a wneir trwy 
Gwiwerod Coch Unedig, er mwyn galluogi dysgu o’n gweithredoedd 
a gwella arfer gorau. Parhaodd casglu a dadansoddi data trwy gydol 
2018 gyda ffocws penodol ar gymharu’r gwahanol ddulliau a gymerwyd 
ar draws y prosiect. Gweithiodd Prifysgol Newcastle hefyd gydag 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Northumberland i greu mapiau dosbarthu 
gwiwerod ar gyfer gogledd Lloegr yn seiliedig ar nodweddion cynefinoedd. 
Yna defnyddiwyd y mapiau hyn i nodi ‘mannau pwysig’ o weithgaredd 
gwiwerod; mannau yn y dirwedd sydd fwyaf tebygol o gael eu defnyddio 
gan wiwerod llwyd sy’n ymfudo i’r ardal. Defnyddir canlyniadau’r ymchwil 
hwn yn weithredol i lywio ac addasu’r strategaeth reoli a monitro.
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Gyda phwy rydym 
ni’n gweithio? 
Rydym yn gweithio ochr 
yn ochr â nifer o grwpiau a 
sefydliadau cymunedol gan 
gynnwys perchnogion tir, 
rheolwyr stadau, ffermwyr 
a gwirfoddolwyr. Rydym 
yn cynnal ffair wybodaeth 
flynyddol lle gall unrhyw un 
sydd â diddordeb mewn helpu 
gwiwerod coch a rheoli nifer y 
gwiwerod llwyd gwrdd i rannu 
syniadau.

Rydym hefyd yn gweithio’n 
agos gyda Saving Scotland’s 
Red Squirrels i sicrhau bod dull 
cydgysylltiedig o gadwraeth 
gwiwerod coch yn cael ei 
ddefnyddio ledled y DU.

Sut i gymryd rhan 
Os oes gennych ddiddordeb mewn 
gwirfoddoli neu os hoffech ddysgu mwy 
am feysydd y prosiect, cysylltwch â’r 
sefydliadau partner canlynol:

The Wildlife Trusts 
rsu@wildlifetrusts.org

Northumberland Wildlife Trust 
red.squirrels@northwt.org.uk

The Wildlife Trust for Lancashire,    
Manchester and North Merseyside 
red.squirrel@lancswt.org.uk

Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru      
angleseysquirrels@hotmail.co.uk

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin      
Cymru
info@welshwildlife.org

Ulster Wildlife 
redsquirrels@ulsterwildlife.org
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Partneriaeth Gwiwerod Coch Unedig
Mae Gwiwerod Coch Unedig, a gydlynir gan yr Ymddiriedolaethau Natur, yn bartneriaeth o sefydliadau o Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, 
gan gynnwys Ymddiriedolaethau Natur, Ymddiriedolaeth Natur Northumberland, Ymddiriedolaeth Natur Swydd Gaerhirfryn, Manceinion a 
Gogledd Glannau Merswy, Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru, Ymddiriedolaeth De a Gorllewin Cymru, Ulster Wildlife, Prifysgol Newcastle 
a Forest Research.   



Cynhyrchwyd fel rhan o brosiect Gwiwerod Coch Unedig gan:
Red Squirrels United, The Wildlife Trusts, The Kiln, Waterside, Mather Road, Newark, Nottinghamshire, NG24 1WT 
Rhif Elusen Gofrestredig 207238
LIFE14 NAT/UK/000467
www.redsquirrelsunited.org.uk 
rsu@wildlifetrusts.org Dilynwch ni ar Facebook, Twitter ac YouTube i 

gael diweddariadau rheolaidd 
@RedSquirrelsUtd
Mae gennym hefyd gylchlythyr e-bost 
y gallwch lofnodi ar ei gyfer: www.
redsquirrelsunited.org.uk/newsletter
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