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Invasive Alien Species (IAS) are a growing global concern. 
They often negatively impact on local biodiversity, 
ecosystems and/or the socio-economic wellbeing and 
health of people and local communities. Currently there are 
more than 10,000 alien species present in Europe with at 
least 15% of these known to cause a negative ecological or 
economic impact.

Exploring IAS impact and preventing or reducing 
colonisation by these species is the focus of this guide. 
Thirteen case studies reflect approaches and lessons learnt 
in European LIFE and National Lottery Heritage Fund 
invasive mammalian projects from across Europe.

This practical guide to early detection contains useful 
tips on how to establish early warning and monitoring 
programmes and outlines procedures, equipment and many 
tips and hints which we hope readers will find useful.    
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Rhagair

Rhagair
Pleser pur yw cael fy ngwahodd i ysgrifennu’r cyflwyniad i’r cyhoeddiad rhagorol 
hwn sy’n disgrifio enghreifftiau o arfer gorau wrth ddelio â Rhywogaethau Estron 
Goresgynnol (IAS). Mae’r cyfoeth o brofiad ymarferol a dysgu a gyflwynir yma - o’r 
ystod eang o brosiectau a ariennir gan raglen LIFE yr UE a Chronfa Treftadaeth 
y Loteri Genedlaethol - yn drawiadol ac yn ysbrydoledig. 

Wrth ysgrifennu hwn, roedd dros 10,000 o rywogaethau estron yn bresennol yn 
Ewrop (gwefan Comisiwn yr AEE / UE), ac mae cyfradd y cyflwyniadau newydd 
wedi cyflymu ac yn dal i gynyddu. Mae IAS yn organebau - anifeiliaid, planhigion, 
ffyngau, bacteria neu hyd yn oed firysau - sydd wedi gwasgaru i leoedd y tu allan 
i’w cyrhaeddiad naturiol lle maent yn achosi problemau. Yn nodweddiadol maent 
yn cael effeithiau negyddol ar fioamrywiaeth lleol, gweithrediad ecosystemau 
a / neu ar les economaidd-gymdeithasol ac iechyd pobl a chymunedau lleol. 
Gwyddys bod o leiaf 15% o’r IAS hyn yn cael effaith ecolegol neu economaidd 
negyddol. Felly, mae’r canllaw hwn yn gyfraniad amserol a pherthnasol i helpu 
gyda’r heriau niferus mae holl wledydd Ewrop yn eu hwynebu. 

Yn y mwyafrif o enghreifftiau, mae gweithgareddau dynol wedi darparu’r llwybrau 
a’r ffyrdd y mae’r rhywogaethau hyn wedi’u cludo yn fwriadol neu’n ddamweiniol 
ledled y byd. Gall yr hyn sy’n gwneud rhywogaeth yn ymledol yn ei hamgylchedd 
newydd fod yn ganlyniad prosesau a pherthnasoedd cymhleth ac yn aml nid oes 
dealltwriaeth ddigonol ohonynt. Yn aml gall rhywogaeth fod wedi symud heb yr 
ysglyfaethwyr naturiol neu’r cystadleuwyr y mae wedi esblygu gyda hwy - ac 
felly gellir eu ‘rhyddhau’ o’u dylanwad cyfyngol ymhlith y rhywogaethau newydd 
nad ydynt wedi dod i gysylltiad â hwy o’r blaen. Waeth ffordd maent yn cyrraedd 
a’r rhesymau dros eu ‘llwyddiant’ newydd, mae tystiolaeth gref yn dangos y gall 
canlyniadau IAS fod yn sylweddol. Mae’r effeithiau negyddol hyn yn cynnwys 
bygwth goroesiad rhai o rywogaethau prinnaf Ewrop naill ai’n uniongyrchol neu 
drwy groesrywedd. Gallant niweidio rhai o’n cynefinoedd mwyaf gwerthfawr 
a sensitif a gallant gael effaith economaidd ar draws ystod o ddiwydiannau 
gan gynnwys ffermio, coedwigaeth a physgodfeydd. Gallant hefyd fod ar ffurf 
afiechydon newydd a difrifol sy’n effeithio ar iechyd pobl neu’n effeithio ar 
rywogaethau eraill. Yn nodweddiadol, y ddau brif fecanwaith y mae IAS yn creu 
effaith yw trwy wrthbwyso neu ysglyfaethu ar rywogaethau brodorol sydd wedi 
esblygu heb addasiadau penodol i ymdopi â hwy. Gellir gostwng poblogaethau 
rhywogaethau brodorol yn ddifrifol neu hyd yn oed eu gyrru i ddifodiant. Gall y 
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sifftiau hyn gael sgil-effeithiau ar weithrediad prosesau naturiol ac ecosystemau 
fel, er enghraifft, ar briddoedd a systemau dŵr. Gall effeithiau newid yn yr 
hinsawdd hefyd waethygu effeithiau IAS.

Mae goresgyniadau biolegol ymhlith y prif resymau am ysgogi colli bioamrywiaeth 
a difodiant rhywogaethau ledled y byd. Gall poblogaethau ynysoedd ledled 
y byd fod yn arbennig o agored i niwed ac un enghraifft o’r fath yw y wiwer 
goch Ewrasiaidd (Sciurus vulgaris) yn Ynysoedd Prydain - archipelago bach i’r 
gorllewin o dir mawr Ewrop. Mewn enghraifft glasurol o IAS yn gorbwyso ac 
yn disodli brodor, mae cyflwyno’r wiwer lwyd Ddwyreiniol Americanaidd (Sciurus 
carolinensis) yn fwriadol yn y 19eg Ganrif wedi arwain at ddisodli’r wiwer goch 
frodorol ar draws llawer o’i chyn amrediad: bron i ddifodiant yng Nghymru a Lloegr. 
Cyflymwyd cyfradd y dadleoli gan sawl ffactor gan gynnwys trwy drosglwyddo 
rhywogaeth estron eilaidd - firws brech y wiwer. Mae gwiwerod llwyd, er nad 
ydynt yn cael eu heffeithio i raddau helaeth, yn cludo’r haint ac mae’r wiwer 
goch yn agored iawn i niwed ac mae lefelau uchel o farwolaethau yn effeithio ar 
boblogaethau’r wiwer goch. 

Mae effaith y Rhywogaeth Estron Goresgynnol (IAS) hon yn destun rhaglen 
LIFE yr UE a rhaglen Gwiwerod Coch Unedig a gyllidir gan Dreftadaeth y Loteri 
Genedlaethol a gynrychiolir gan sawl astudiaeth achos yn y canllaw hwn. Roedd 
y rhaglen hynod lwyddiannus hon yn gydweithrediad aml-bartner arloesol rhwng 
grwpiau cymunedol lleol, cyrff anllywodraethol, prifysgolion ac asiantaethau’r 
llywodraeth ledled Gogledd Iwerddon, Cymru a Lloegr.

Mae cryfder y cydweithredu hwn yn nodweddiadol o’r holl raglenni a ariennir gan 
yr UE LIFE a Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a ddisgrifir yma. Mae’r 
cysylltiadau a ddangosir yn y llyfr hwn rhwng y rhaglenni LIFE hefyd yn hynod 
drawiadol. Mae’n arddangosiad pwerus o effaith y rhaglen ariannu UE hon ar 
draws Ewrop a’i heffeithiolrwydd wrth ddod â phartneriaid ynghyd mewn achos 
a rennir a phwrpas cyffredin i gyflawni polisi’r UE mewn aelod-wladwriaethau. 
Nod Rheoliad 1143/2014 yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar IAS yw rheoli neu ddileu 
rhywogaethau â blaenoriaeth, a rheoli llwybrau i atal cyflwyno a sefydlu IAS 
newydd. Mae ffocws y Prif Reoliad yn cyd-fynd â dull hierarchaidd y cytunwyd 
arno yn rhyngwladol i frwydro yn erbyn IAS trwy:

	● atal: atal rhywogaethau sy’n peri pryder rhag dod i mewn i’r UE, naill ai’n 
fwriadol neu’n anfwriadol 

	● darganfod  yn gynnar a difa yn gyflym: i atal IAS rhag sefydlu  
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Foreword

	● rheoli poblogaeth a chyfyngu/rheoli: mae rhai rhywogaethau eisoes wedi’u 
hen sefydlu, ac mae angen cymryd camau rheoli ar y cyd rhag iddynt ledaenu 
ymhellach ac i leihau’r niwed maent yn ei achosi  

Gall cyflawni’r amcanion teilwng hyn fod yn her ymarferol enfawr. Mae’r prosiectau 
a ddisgrifir yn y llyfr hwn yn llawn gwybodaeth bragmatig a defnyddiol am sut 
i gyflawni’r dasg. Mae dyfnder y profiad a’r wybodaeth a ddysgwyd yn y byd 
go iawn o’r rhaglenni LIFE a Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol hyn yn 
ysbrydoliaeth i’r holl gymunedau, unigolion a sefydliadau hynny sy’n wynebu’r 
bygythiad gwirioneddol a berir gan IAS ledled Ewrop - ac yn wir y blaned.

Trwy weithio gyda’n gilydd mewn cydweithredu a phartneriaeth - gyda nodau 
ac amcanion cyffredin, profiad LIFE ar y cyd yw y gallwn yn aml atal, ymatal 
neu o leiaf reoli effeithiau a chanlyniadau gwaethaf rhywogaethau goresgynnol. 
Y neges yw bod llwyddiant yn bosibl - ac nid oes raid i ni o reidrwydd dderbyn 
fod y difrod y gall IAS ei achosi yn anochel. Mae’r gwersi hyn, a ddysgwyd y 
ffordd galed, yn ymwneud â bod yn effro yn gyson i risgiau a bygythiadau. Mae’n 
ymwneud ag ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r rhestr o rywogaethau a allai fod 
yn fygythiad a’u modus operandi. Mae profiad yn atgyfnerthu’r angen i ymateb i 
gyrchoedd newydd gyda phenderfyniad a chyflymder. Mae’r enghreifftiau hyn yn 
dangos faint mwy y gellir ei gyflawni trw y gyfuno adnoddau mewn partneriaeth. 
Maent yn dangos pwysigrwydd bod yn barod ac yn drefnus i sicrhau cydgysylltu 
a chyfathrebu effeithiol wrth ymateb i IAS. 

Y neges allweddol sy’n dod i’r amlwg o’r tudalennau canlynol yw pwysigrwydd 
cynnwys cymunedau lleol mewn rhaglenni IAS ar bob cam o’r broses. Mae’n 
hanfodol ceisio a chlywed barn unigolion a chymunedau o ddechrau unrhyw 
raglen. Dealltwriaeth, cefnogaeth a chyfranogiad pobl leol yw’r cynhwysyn 
hanfodol ar gyfer llwyddiant. Mae angen i unrhyw raglen sy’n gobeithio mynd 
i’r afael â’r heriau enfawr y mae IAS yn eu hwynebu, weithio mewn partneriaeth 
wirioneddol â’r rheini sy’n byw gyda’r canlyniadau a thrwyddynt

Stephen Trotter
Cadeirydd y Grŵp Cynghori Prosiect, Gwiwerod Coch Unedig, y DU
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Cydnabyddiaethau’r Golygyddion
Mae Gwiwerod Coch Unedig yn ymwneud yn bennaf â’r wiwer lwyd ddwyreiniol 
(Sciurus carolinensis) o safbwynt Rhywogaethau Estron Goresgynnol (IAS) 
ac yn gweithio i reoli poblogaethau mewn ardaloedd gwiwer goch (Sciurus 
vulgaris) brodorol allweddol ledled Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Wrth i 
ni ddechrau cynllunio datblygiad y canllaw hwn, buom yn trafod sut y byddai’r 
effaith a’r gwerth yn llawer mwy pe byddem yn ei ehangu i gynnwys astudiaethau 
achos o brosiectau mamaliaid IAS eraill a gyllidwyd gan LIFE a Threftadaeth y 
Loteri Genedlaethol ledled y DU ac Ewrop. Yn ogystal, gwnaethom gydnabod 
pwysigrwydd cydweithredu, dysgu gwersi ar y cyd a dulliau trosglwyddadwy gan 
arwain at ganllaw mwy cytbwys ac addysgiadol y gobeithiwn y bydd defnyddwyr 
yn ei gael yn fuddiol.  

Dymunwn fynegi ein diolch diffuant i’r holl gyfranwyr ac adolygwyr am eu 
cyflwyniadau, eu cymorth a’u hystyriaethau a thîm cyfan y prosiect Gwiwerod 
Coch Unedig a weithiodd mor galed i gyflawni’r rhaglen yn llwyddiannus. Hoffem 
gydnabod yn arbennig Ben Allen, Christina Allen, Jack Bamber, Craig Banks, 
Rebecca Brown, Rebecca Clews-Roberts, Rachel Cripps, Michael Dunn, David 
Everest, Caroline Finlay, Gillian French, Jennifer Fulton, Mike Green, Ryan 
Greenwood, Liz Halliwell, Paul Harry, Becky Hulme, Russell Layton, Mariella 
Marzano, Conor McKinney, Aileen Mill, Justine Montford, Simon O’Hare, Holly 
Peek, Gala Podgornick, Mike Pratt, Shanna Rice, Bonnie Sapsford, John-Francis 
Smyth, Michael Stinson, Ronald Surgenor, Cathleen Thomas, Stephen Trotter, 
Zelda van der Waal a Lizzie Wilberforce.

Hoffem hefyd ddiolch i LIFE yr UE a Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 
am ariannu’r rhaglen Gwiwerod Coch Unedig gan alluogi’r canllaw hwn i gael ei 
gyhoeddi ac yn benodol Neil Wilkie, Monitor NEEMO LIFE a Stephen Hughes 
o Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol am eu holl gymorth, cefnogaeth ac 
anogaeth trwy gydol y rhaglen. 

Nikki Robinson a Craig Shuttleworth
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Ynglŷn â Gwiwerod Coch Unedig

Ynglŷn â Gwiwerod Coch Unedig
Rhaglen pedair blynedd oedd Gwiwerod Coch Unedig (RSU) a ariannwyd trwy 
EU LIFE a Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol oedd yn rhedeg rhwng 
2016 – 2020.  Disgrifir llawer o elfennau RSU yn yr adran astudiaethau achos 
ond mae’r trosolwg hwn yn rhoi crynodeb byr o’r hyn roedd y rhaglen yn ceisio 
ei gyflawni. 

Canolbwyntiodd RSU ar amddiffyn poblogaethau’r wiwer goch (Sciurus vulgaris) 
frodorol ble roeddent dan fygythiad gan y wiwer lwyd (Sciurus carolinensis) 
ymledol anfrodorol mewn naw prif ardal ledled gogledd Lloegr, Gogledd Iwerddon 
a Chymru (Ffigur 1).  

 

Ffigur 1: Map yn dangos ardaloedd cyflawni prosiect Gwiwerod Coch Unedig 
 
Mae’r gwaith rheoli gwiwerod llwyd ac amddiffyn gwiwerod coch wedi bod yn 
digwydd ers blynyddoedd lawer yn y Deyrnas Unedig ond RSU oedd y rhaglen 
gyntaf i dynnu rhai o’r mentrau hyn at ei gilydd mewn rhwydwaith ledled y Deyrnas 
Unedig. Bwriad RSU oedd:

Lloegr

Cymru

GYr Alban

Gogledd
Iwerddon

Gweriniaeth 
Iwerddon

Gwiwerod Coch Unedig
Ardaloedd cyflawni prosiect 
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	● Mynd i’r afael ag atal cytrefiad Rhywogaethau Estron Goresgynnol (IAS)
	● Datblygu rhybudd cynnar ac ymateb cyflym
	● Gwneud y mwyaf o effaith dulliau rheoli a dileu gwiwerod llwyd
	● Cynorthwyo i ddatblygu fframweithiau rheoli IAS cynhwysfawr

Cynhaliodd RSU hefyd raglen genedlaethol o IAS a dysgu cadwraeth gwiwerod 
coch trwy Ffeiriau Gwybodaeth blynyddol, ymgysylltu â’r gymuned ac ymgyr-
choedd drwy’r cyfryngau. Gwnaeth y prosiect gyfraniad sylweddol i reoli IAS a 
gwneud y mwyaf o gynaliadwyedd parhaus trwy gynyddu effeithiau cadwraeth 
gwiwerod coch yn y Deyrnas Unedig.
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Crynodeb
Mae’r canllaw hwn yn adlewyrchu’r gwersi a ddysgwyd ym mhrosiectau 
rhywogaethau mamalaidd goresgynnol o bob rhan o Ewrop gan LIFE Ewrop a 
Chronfa Dreftadaeth y Loteri Ewropeaidd gan gynnwys prosiect Gwiwerod Coch 
Unedig (RSU) yn y Deyrnas Unedig. Cyflwynir tair ar ddeg o astudiaethau achos, 
a chaiff elfennau allweddol eu distyllu er mwyn darparu’r arfer gorau hwn o ganfod 
yn gynnar ac ymateb yn gyflym i’r wiwer lwyd (Sciurus carolinensis) ddwyreiniol. 

Sut gallwch wahaniaethu rhwng y wiwer goch frodorol a’r 
wiwer lwyd anfrodorol?  
Mae’n hanfodol bod y cyhoedd yn gallu gwahaniaethu rhwng y wiwer lwyd 
ddwyreiniol a’r wiwer goch (Sciurus vulgaris) Ewrasiaidd. Mae’r wiwer lwyd yn 
rhywogaeth oresgynnol iawn sy’n gallu meddiannu ystod eang o gynefinoedd 
coetir aeddfed gan gynnwys planhigfa gonwydd yr ucheldir, coedwig gollddail 
yr iseldir, prysgwydd coetir, gerddi maestrefol a pharcdir trefol. Felly gellir ei 
ddarganfod o bosibl mewn unrhyw goetir sy’n addas ar gyfer y wiwer goch 
frodorol. Mae’r nodwedd hon yn ddim ond un o sawl her sydd i’w hwynebu wrth 
geisio canfod ymlediad gwiwerod llwyd.

Mae’n bwysig deall hefyd, er bod gwiwerod llwyd sy’n oedolion yn fwy (500-550g) 
na gwiwerod coch sy’n oedolion (290-330g), yn aml nid yw gwiwerod llwyd ifanc 
ddim ond ychydig yn fwy (350-450g) ac felly nid yw defnyddio maint yn unig i 
wahaniaethu rhwng y rhywogaethau yn ddibynadwy. O ran amrywiad lliw cot, 
gall fod gorgyffwrdd sylweddol hefyd rhwng gwiwerod llwyd a choch. Mae hyn 
yn arbennig o wir yn ystod misoedd yr hydref a’r gaeaf pan all unigolion o’r ddwy 
rywogaeth gael cymysgedd o flew coch a llwyd. Yn anffodus, mae’r cyfnod hwn 
yn cyd-fynd â’r cyfnod brig o wasgaru.

Bydd gwerslyfrau yn aml yn tynnu sylw at y ffaith bod gwiwerod llwyd yn gyffredinol 
yn brin o dwffiau clust ac os oes twffiau’n bresennol, dim ond ychydig filimetrau 
o hyd ydyn nhw, ond yn aml mae gan wiwerod coch dwffiau hir (dwy i bedair 
centimetr o hyd). Mae’n bwysig nodi efallai na fydd gan wiwerod coch dwffiau 
clust yn dilyn bwrw’r got yn y gwanwyn. Wedi dweud hynny, pan fydd twffiau’n 
bresennol a golygfa glir, ddirwystr o’r pen yn bosibl, mae’r nodwedd hon yn hynod 
ddefnyddiol yn ystod misoedd yr hydref a’r gaeaf.

Nodwedd allweddol olaf yw bod gan wiwer lwyd flew cynffon allanol ‘eurgylch’ arian 
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neu flew ymylol arian bron bob amser. Unwaith eto, bydd golygfa ddirwystr, mewn 
golau da, yn datgelu hyn. Mae’n wir nad oes gan y gwiwerod llwyd albino a melanistig 
(du) y patrwm cot hwn, ond mae’r morffau lliw hyn yn eithaf prin mewn poblogaethau 
gwiwerod llwyd sy’n gydgynefinol â phoblogaethau gwiwerod coch sy’n weddill neu’n 
gyfagos iddynt. Nid oes gan y wiwer goch y patrwm hwn ar y gynffon.

Ailadrodd:
	● Gall gwiwerod llwyd feddiannu unrhyw un o’r cynefinoedd coetir y ceir gwiwerod 
coch ynddynt

	● Er bod gwiwerod coch yn aml yn goch a gwiwerod llwyd yn llwyd, mae lliwiau’r 
gôt yn gorgyffwrdd a gallant fod yn ddryslyd

	● Os oes twffau clust yn bresennol yna gwiwer goch ydyw, os nad oes twffau 
clust, yna gall fod yn wiwer lwyd neu’n wiwer goch

	● Dim ond mewn gwiwerod llwyd y ceir ymyl allanol arian neu eurgylch arian ar 
y gynffon. Mae hon yn nodwedd dda i edrych amdani

Gwyliadwriaeth rhybudd cynnar o wiwerod llwyd
Roedd prosiect Gwiwerod Coch Unedig yn cwmpasu ystod o ddulliau o ganfod 
gwiwerod llwyd ar draws amrywiaeth eang o gynefinoedd o ucheldiroedd 
anghysbell i erddi maestrefol a pharciau trefi arfordirol.

Y gwersi allweddol oedd:
	● Y gymuned yn cymryd rhan 

 · Mae’n hanfodol grymuso pobl leol sydd â’r sgiliau a’r hyder i allu:

 · Defnyddio offer monitro yn gywir  

 ·  Gwahaniaethu’n gywir rhwng gwiwerod coch a llwyd

 ·  Gwybod pwy i hysbysu os gwelwyd gwiwer lwyd mewn ardal sy’n agored 
i oresgyniad

 ·  Cael gwared â’r anifail eu hunain 

 ·  Gweithredu o fewn rhwydwaith gwirfoddolwyr cydgysylltiedig 

 · Os yw gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn monitro ond nad ydyn nhw 
eisiau ymgymryd â rheolaeth gwiwerod llwyd, yna mae’n hanfodol bod 
unigolyn dynodedig sydd wedi’i hyfforddi i ddifa ar gael i ymateb yn gyflym 
os canfuwyd gwiwerod llwyd

 · Gall gweithdai hyfforddi a / neu gysgodi ddarparu dull gwerthfawr i hwyluso 
datblygiad sgiliau
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 · Dylai prosiectau geisio recriwtio pobl leol sy’n bwydo gwiwerod mewn gerddi 
neu goetiroedd lleol

 · Yn aml, gall gwirfoddolwyr yn cydweithio fod yn gyfrifol am nifer fawr o 
feysydd monitro; yn aml mae ganddynt wybodaeth leol dda ac efallai eu 
bod yn ymwneud â phrosiectau cadwraeth bywyd gwyllt eraill sy’n cynnig 
synergedd. Fodd bynnag, rhaid i reolwyr prosiect werthfawrogi cyfyngiadau 
monitro mamaliaid sy’n seiliedig ar wirfoddolwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

Mae’r rhain yn cynnwys:

 · Pobl yn ‘diflasu’ neu’n ‘dadrithio’ os gofynnir iddynt dro ar ôl tro fonitro 
ardaloedd lle nad ydynt yn dod o hyd i unrhyw dystiolaeth o rywogaethau 
targed

 ·  Amrywiad yn ansawdd a maint y data arolwg / adborth sy’n cael ei 
gyflwyno

 ·  Amrywiad yn yr amser y gall unigolion ei roi a phatrymau daearyddol 
anwastad gweithgaredd gwirfoddolwyr

 · Sicrhaodd holl bartneriaid prosiect Gwiwerod Coch Unedig fod ganddynt 
amser staff craidd oedd wedi’i neilltuo i gefnogi gwirfoddolwyr a chydlynu 
rhybudd cynnar a dulliau eraill o ganfod gwiwerod llwyd

 
	● Monitro dewis a chaniatâd safleoedd

 · Rhaid cael caniatâd tirfeddiannwr cyn cynnal unrhyw fonitro

 · Mae’n bwysig nad yw lleoliadau safleoedd monitro yn hysbys er mwyn 
lleihau’r risg y bydd offer yn cael ei symud neu ei ddifrodi

 · Dylai’r dewis o leoliadau a ddefnyddir i fonitro’n rhagweithiol am bresenoldeb 
gwiwer lwyd fod yn seiliedig ar dystiolaeth e.e. ar hyd glannau afon neu 
coridorau mewn coetir tebygol a llwybrau gwasgaru sy’n arwain i gynefinoedd 
gwiwerod coch; o fewn cynefin gwiwerod coch a’r coetiroedd clustogi cyfagos

 · Dylai monitro adweithiol yn dilyn adroddiad o weld gwiwer lwyd bosibl nid yn 
unig ganolbwyntio ar y lleoliad ond hefyd gynnwys ardal gyfagos ehangach

 · Gellir defnyddio data hanesyddol hefyd i nodi ardaloedd tebygol ar gyfer 
canfod gwiwerod llwyd, a dylai safleoedd a ddewisir ystyried hyn lle bo 
hynny’n bosibl

	●  Dulliau monitro

 · Mae camerâu bywyd gwyllt sy’n synhwyro symudiad yn darparu dull 
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amhrisiadwy o ganfod ymlediad gwiwerod llwyd. Dylid gosod camerâu yn 
unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. Yn nodweddiadol, mae’r camera 
wedi’i osod i ffocysu ar borthwr, ciwb rhwyll sy’n cynnwys cnau cyll cyfan 
neu ardal sydd ag abwyd ar y ddaear sy’n cynnwys hadau india-corn neu 
hadau blodyn yr haul cyfan. Bydd defnyddio dwysedd camera fesul hectar a 
patrwm dosbarthu gofodol yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael

 · Mewn rhai cynefinoedd conwydd, mae monitro trapiau camerâu wedi 
canolbwyntio ar leoli camerâu ar arwyddion bwydo ar y ddaear (e.e. conau 
wedi’u tynnu o amgylch bonion) ac ni ddefnyddir abwyd  

 · Disgrifir dulliau yn Ynys Môn, Clocaenog, Formby, Kielder, mynyddoedd 
Mourne a’r astudiaethau achos yng Nghanolbarth Cymru sy’n dilyn yr adran 
hon   

 · Yn gyfochrog â chamerâu, dylid hefyd ystyried codi ymwybyddiaeth y 
gymuned o’r angen i ganfod a rhoi gwybod am wiwerod llwyd. Cyflawnodd 
pob un o bartneriaid prosiect Gwiwerod Coch Unedig allgymorth trwy 
sgyrsiau a stondinau mewn digwyddiadau cymunedol, llwyfannau cyfryngau 
cymdeithasol a thudalennau gwefan ‘riportio gweld gwiwer’ i annog riportio 
gwiwerod llwyd yn lleol  

 · Er nad oedd yn dechneg monitro sylfaenol, roedd Gwiwerod Coch Unedig yn 
defnyddio padiau gludiog o bryd i’w gilydd wedi’u gosod mewn ‘tiwbiau blew’ 
plastig i ganfod gwiwerod. Gall y dull hwn o ddal blew fod yn llafurddwys 
oherwydd bod y dechneg adnabod safonol yn golygu bod pob siafft blewyn 
yn cael ei gweld o dan chwyddhad ar ôl iddi gael ei staenio a’i chroes dorri. 
Fodd bynnag, gydag ychydig o ymarfer mae’n aml yn bosibl adnabod blew o 
bob un o’r ddwy rywogaeth wiwer gyda llygaid noeth a heb staenio   

Defnyddio camerâu synhwyro symudiad
Roedd Gwiwerod Coch Unedig yn dibynnu’n helaeth ar ddefnyddio camerâu 
synhwyro symudiad gan fod y rhain yn caniatáu monitro anifeiliaid o bell mewn 
gerddi, coetiroedd ac ardaloedd gwyllt. Er bod yna amrywiaeth o fodelau, mae 
gan bob un ohonynt synhwyrydd Goddefol Is-goch (PIR) sy’n sbarduno’r camera 
i recordio delweddau a / neu fideos ar gerdyn mewnol Digidol Diogel (SD). Gellir 
adfer y cerdyn o’r camera, a gellir gweld y delweddau ar liniadur neu ffôn symudol 
trwy ddarllenydd cerdyn addas. Mapiwyd lleoliadau camerâu gan ddefnyddio 
Apiau fel Survey123™ neu Google Maps™.  

Canfuom, lle roedd amser gwirfoddolwyr yn gyfyngedig, ei bod yn well gosod 
camerâu i recordio delweddau yn hytrach na fideo gan fod yr olaf yn ei gwneud 
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yn ofynnol i wylio pob fideo unigol yn ei chyfanrwydd er mwyn sicrhau bod 
unrhyw anifeiliaid yn cael eu harsylwi. Yn ogystal, roedd dewis camerâu â sgrin 
wylio annatod yn ei gwneud hi’n haws gwirio bod peiriant bwydo wedi’i osod yn 
gywir yn y maes gweld wrth osod blwch bwydo. Lle nad oedd sgrin wylio annatod 
gan gamerâu, gosodwyd ffôn symudol wedi’i osod yn y modd ‘hunlun’ o flaen y 
camera a thynnwyd llun i wirio bod y camera wedi’i leoli’n gywir.

Mae camerâu ynghlwm wrth strap (a / neu gebl diogelwch Python) wrth foncyff 
coed gyferbyn â phorthwr neu yr abwyd daear y maent wedi’i canolbwyntio arno. 
Mae’n bwysig bod y pellter rhwng y camera a’r bwyd yn ddigonol i atal ‘llewyrch’ 
pan fydd y camera’n cymryd delwedd mewn amodau tywyll ond ddim mor fawr 
nes bod anifail yn mynychu’r peiriant bwydo ond nad yw’n sbarduno’r PIR. 

Risg firws brech y wiwer (SQPV)    
Mae gwiwerod llwyd yn cario SQPV. Nid yw gwiwerod llwyd heintiedig yn dangos 
unrhyw arwyddion clinigol amlwg, ond pan fydd gwiwerod coch yn codi’r firws 
mae’n cynhyrchu clefyd pathogenig. Mae’n heintus iawn ymysg gwiwerod coch 
ac felly mae’n bwysig bod unrhyw risg traws-heintio bosibl sy’n gysylltiedig â 
monitro gwiwerod llwyd yn cael ei leihau.  

Er mwyn lleihau’r risg o SQPV:
	● Dylai’r blychau bwydo gael eu diheintio’n drylwyr â chynnyrch gwrthfirysau 
argymelledig fel Virkon™ S wedi’i baratoi i’r cryfder cywir ar ôl eu defnyddio. Er 
enghraifft, gall nifer o anifeiliaid ymweld â blychau bwydo sydd wedi’u gosod 
yn eu lle am gyfnod o bythefnos gan gynnwys gwiwerod coch a llwyd  

	● Er bod risg gynhenid drwy ddenu nifer o anifeiliaid i un ffynhonnell fwydo, rhaid 
caniatáu digon o amser i wahanol anifeiliaid ymweld â blychau bwydo, heb 
adael y blychau yn eu lle am gyfnod rhy hir a thrwy hynny gynyddu’r risg o 
drosglwyddo afiechyd     

	● Lle roeddem o’r farn bod y risg o groes heintio yn uchel, mae abwyd daear 
gan ddefnyddio calonnau blodyn yr haul yn opsiwn. Mae’r calonnau’n cael 
eu bwyta heb adael plisgyn y byddai poer yn bresennol arno fel ffynhonnell 
halogiad firaol posib. Mae abwyd daear yn lledaenu’r bwyd felly mae’n creu llai 
o ganolbwynt o’i gymharu â blwch bwydo pren  

Ymateb Cyflym i weld gwiwerod llwyd
Canfu Gwiwerod Coch Unedig nifer o ffactorau oedd yn effeithio ar raddfa a 
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dwyster monitro gwiwerod a chyflymder yr ymateb i ganfod gwiwerod llwyd: 
	● Recriwtiwyd nifer llai o bobl na’r disgwyl fel gwirfoddolwyr mewn rhai ardaloedd
	● Roedd lleoliadau anghysbell yn aml yn ei gwneud yn heriol cynnal monitro ar 
raddfa eang

	● Roedd y ddau ffactor uchod yn golygu, er gwaethaf canfod gwiwerod llwyd ar 
gamerâu llwybr mewn sawl lleoliad, ei bod weithiau’n anodd iawn ymateb i bob 
canfyddiad 

	● Roedd gweithlu / adnoddau cyfyngedig yn golygu bod yn rhaid canolbwyntio ar 
ardaloedd risg goresgyniad uchel neu goridorau cyrch allweddol yn unig

	● Weithiau roedd aelodau o’r cyhoedd yn gohirio rhoi gwybod am weld gwiwer 
lwyd mewn ardaloedd lle na chredid bod y rhywogaeth yn bresennol oherwydd 
eu bod yn credu eu bod yn anghywir 

	● Weithiau gadawyd camerâu yn eu lle am sawl wythnos, ac mewn rhai 
achosion misoedd am amryw resymau (er enghraifft, roedd tywydd gwael 
yn atal gwirfoddolwyr rhag mynd i’r safleoedd) gan olygu na ddarparwyd y 
canlyniadau yn ddigon cyflym

	● Er bod llawer o wirfoddolwyr wedi darparu canlyniadau yn gyflym ac yn effeithlon, 
nid oedd hyn yn wir bob amser. Roedd yna adegau pan na ddychwelwyd y 
canlyniadau i staff y prosiect am sawl wythnos, gan wneud ymateb cyflym yn 
amhosibl mewn safleoedd lle canfuwyd yn ddiweddarach bod gwiwerod llwyd 
yn bresennol  

	● Pan oedd monitro yn ymgorffori bwydo bywyd gwyllt yn gyson mewn gardd 
(blychau bwyd adar / byrddau adar), roedd digwyddiadau lle roedd pobl nad 
oeddent yn gysylltiedig â’r prosiect yn rhoi gwybod eu bod wedi gweld gwiwer 
ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol. Mewn amgylchiadau o’r fath roedd 
oedi weithiau cyn i drydydd parti weld y swydd a chysylltu â’r prosiect i’n 
gwneud ni’n ymwybodol o hyn 

	● Roedd dibynnu ar weld achlysurol neu fwydo gerddi yn golygu bod dwyster yr 
arolwg yn gogwyddo tuag at erddi gwledig / maestrefol a pharcdir. Ni ymwelwyd 
mor aml ag ardaloedd anghysbell  

Enghreifftiau allweddol o brosiect Gwiwerod Coch Unedig
Mabwysiadodd partneriaid prosiect Gwiwerod Coch Unedig ddull esblygol o 
ganfod gwiwerod llwyd, pob un yn creu protocol pwrpasol oedd yn adlewyrchu 
amgylchiadau lleol. O wastadedd arfordirol yr iseldir, ynys alltraeth i blanhigfeydd 
conwydd yr ucheldir. 
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 Mewn rhai ardaloedd, lle’r oedd ceidwaid gwiwerod coch yn bresennol, roedd 
monitro system rhybuddio cynnar yn hollbwysig, gan ddarparu gwybodaeth 
werthfawr reolaidd, gan helpu i ddod o hyd i wiwerod llwyd yn gynnar. Hyfforddwyd 
gwirfoddolwyr i ddarparu monitro camerâu llwybr a darparu data o arolygon i staff 
y prosiect, a ymatebodd wedyn trwy ganolbwyntio rheolaeth yn yr un ardaloedd, 
gan arwain at gael gwared â gwiwerod llwyd.

Daeth gwirfoddolwyr a gafodd eu recriwtio i helpu gyda monitro camerâu llwybr 
hefyd yn rhan o ymateb cyflym, gan ddarparu rheolaeth wiwer lwyd mewn ymateb 
i ganlyniadau. Profodd hyn yn amhrisiadwy yn enwedig mewn coetiroedd mawr 
ac anghysbell lle nad oedd yn ymarferol defnyddio ceidwaid i ddarparu’r ymateb 
hwn, yn enwedig gan fod gwiwerod llwyd yn aml yn cael eu canfod ar sawl safle, 
oedd yn ddaearyddol bell oddi wrth ei gilydd.

Mewn ardaloedd gwiwerod coch yn unig, mabwysiadodd gwirfoddolwyr brotocol 
safle-benodol lle roedd trapiau dal byw yn cael eu gwirio bob dwy awr ac yn 
gweithredu system tag i wneud yn hollol siŵr bod trapiau ar gau ar ddiwedd y 
sesiwn drapio.

Opsiynau rheoli gwiwerod llwyd  
Defnyddiodd Gwiwerod Coch Unedig saethu a thrapio gwiwerod yn fyw fel y 
prif ddulliau o reoli gwiwerod llwyd. Lle bo hynny’n briodol, mewn coetiroedd 
hamdden poblogaidd, cuddiwyd y trapiau mewn blychau pren wedi’u gosod ar 
goed.

Cadarnhaol Negyddol

Saethu

Dull detholus, felly ni effeithir ar y 
wiwer goch gydgynefinol
Yn ddefnyddiol ar gyfer symud 
anifeiliaid sy’n weddill sy’n swil o 
drapiau o ardal
Defnyddiol os mai dim ond amser 
cyfyngedig sydd ar gael 

Ni chaniateir yng nghoedwigoedd y 
wladwriaeth yng Nghymru a Lloegr
Rhaid sicrhau bod halogiad gwaed ar y 
ddaear yn cael ei lanhau cyn gymaint â 
phosibl
Rhaid sicrhau arbenigedd defnyddwyr
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Trapio anifail 
yn fyw

Gallu rhyddhau anifeiliaid nad 
ydynt yn dargedau
Gellir gosod nifer fawr o drapiau 
mewn lleoliadau anghysbell, gan 
arwain at effeithlonrwydd dal, yn 
aml mewn ardaloedd lle credir nad 
oes gwiwerod llwyd yn bresennol 
(gan na chawsant eu gweld)

Llafur ddwys mewn ardaloedd anghysbell
Nid yw gwirfoddolwyr bob amser yn 
barod i drapio mewn coedwigoedd 
mawr sy’n eiddo i’r wladwriaeth lle 
maent yn canfod diffyg ymdrech gan y 
tirfeddiannwr
Os mai saethu yw’r dull difa rhaid sicrhau 
bod y trap a’r ardal o amgylch yn cael ei 
lanhau o unrhyw halogiad gwaed
Risg fach o anifeiliaid sy’n cael eu dal 
mewn trapiau yn anafu eu hunain

Trapiau lladd

Nid yw rhai pobl yn gyffyrddus yn 
difa anifeiliaid eu hunain; mae’r 
trapiau lladd yn gwneud hyn yn 
haws iddynt. Yn golygu efallai 
y byddwch yn recriwtio mwy o 
wirfoddolwyr
Yn arbed amser i beidio â gorfod 
gwirio trapiau bob 24 awr

Ddim yn addas mewn ardaloedd 
gwiwerod coch
I ryw raddau yn tynnu’r cyfrifoldeb o ddifa 
o’r trapiwr. Os nad yw’n lladd llwyr, gall 
lles yr anifail fod yn broblem
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Prosiect Racŵn-gŵn Llychlyn
Enw cyffredin y rhywogaeth oresgynnol (enw Lladin)
Racŵn-gi (Nyctereutes procyonoides)

Daearyddiaeth frodorol 
Tsieina, gogledd-ddwyrain Indochina, Corea, dwyrain Siberia (rhanbarthau Amur 
ac Ussuri), Mongolia a Japan

Enw’r prosiect 
Prosiect Racŵn-gŵn Llychlyn (LIFE09 NAT/SE/000344) 

Lleoliad y Prosiect neu ardal ddaearyddol y gwaith cadwraeth 
Sweden, y Ffindir, Denmarc, Norwy  

Partneriaid allweddol
Cymdeithas Hela a Rheoli Bywyd Gwyllt Sweden

Key partners
	● Asiantaeth Gwarchod yr Amgylchedd Sweden, Prifysgol Gwyddorau 
Amaethyddol Sweden, Byrddau gweinyddol siroedd Norrbotten, Västerbotten 
a Skåne, Sefydliad Milfeddygol Cenedlaethol Sweden

	● Asiantaeth Natur Denmarc, Asiantaeth Gwarchod Amgylcheddol Denmarc, 
Cymdeithas Helwyr Denmarc

	● Asiantaeth Bywyd Gwyllt y Ffindir, Metsähallitus, Llywodraeth Åland
	● Asiantaeth yr Amgylchedd Norwy 

Manylion cyswllt yr awdur
Fredrik Dahl
Swedish Association for Hunting and Wildlife Management, Öster Malma, 611 91 
Nyköping, Sweden & Swedish University of Agricultural Sciences, Department of 
Ecology, Grimsö Wildlife Research Station, 730 91 Riddarhyttan, Sweden
Ffôn: +46 70 3230904. 
Cyfeiriad e-bost: fredrik.dahl@jagareforbundet.se, Fredrik.dahl@slu.se

P-A Åhlén
Swedish Association for Hunting and Wildlife Management, Öster Malma, 611 91 
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Nyköping, Sweden & Swedish University of Agricultural Sciences
Ffôn: +46 70 3765963
Cyfeiriad e-bost: Per-Arne.Ahlen@jagareforbundet.se
Gwefan y prosiect: www.jagareforbundet.se, www.mardhund.se

Map o arwynebedd tir y prosiect a disgrifiad byr

Ffigur 1 Y gwledydd a 
oedd yn cymryd rhan ym 
mhrosiect racŵn-gŵn 
Llychlyn (LIFE09 NAT/
SE/000344)

Cyflwyniad a chefndir y prosiect
Anifail canolig ei faint o deulu’r ci sy’n frodorol i ddwyrain Asia yw’r racŵn-gi 
(Nyctereutes procyonoides) a gafodd ei gyflwyno’n bennaf i rannau Ewropeaidd 
o’r hen Undeb Sofietaidd yn 1929-1955. Ers hynny mae wedi lledaenu a sefydlu 
poblogaethau hyfyw ledled dwyrain Ewrop, Gwledydd y Baltig, Gwlad Pwyl, yr 
Almaen a’r Ffindir, ac mae bellach yn un o’r rhywogaethau estron cigysol mwyaf 
llwyddiannus yn Ewrop. 
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Ffigur 2 Racŵn-gi Asiaidd ©Flickr Tanuki Head 010314 https://flic.kr/p/osww7T

Mae’r racŵn-gi (Ffigur 2) yn bygwth bioamrywiaeth yn Ewrop, yn bennaf trwy 
ysglyfaethu ar amffibiaid ac adar sy’n nythu ar y ddaear, ac ar iechyd anifeiliaid a 
phobl trwy’r amrywiaeth o bathogenau y gall eu cludo. O gwmpas troad y mileniwm, 
cychwynnodd y racŵn-gi atgynhyrchu a sefydlu poblogaethau yng ngogledd 
Sweden a thir mawr Denmarc. Cychwynnwyd prosiect yn Sweden yn 2008, i 
rwystro’r rhywogaeth rhag ymsefydlu a lledaenu i ddeheudir Sweden a Norwy (Ffigur 
1). Darganfuwyd yn gyflym ei bod yn angenrheidiol cynnwys gwledydd cyfagos er 
mwyn llwyddo i leihau’r mewnfudiad.

Bu prosiect a gyllidwyd gan EC LIFE (LIFE09 NAT/SE/000344), a oedd yn cynnwys 
Sweden, Denmarc a’r Ffindir yn rhedeg rhwng 2010-2013, ac ar ôl hynny fe 
wnaeth yr awdurdodau cenedlaethol gymryd drosodd y baich o gyllido’r prosiectau 
cenedlaethol. Mae’r bartneriaeth wedi parhau ar ôl y prosiect LIFE mewn prosiect 
cydweithredol Llychlynnaidd y mae Norwy hefyd wedi ymuno ag ef. Sylfaen yr holl 
brosiectau cenedlaethol yw staff cyflogedig (rheolwyr proffesiynol), ond mae hefyd 
yn cynnwys helwyr a delir fesul awr a helwyr gwirfoddol. Mae’r gwaith yn Sweden 
a Denmarc yn cynnwys darganfod a chael gwared ar anifeiliaid er mwyn rhwystro 
poblogaeth rhag sefydlu mewn ardal newydd a rhwystro lledaeniad o boblogaeth 
sydd yno eisoes. Yn y Ffindir, y brif dasg yw rhwystro lledaeniad i Sweden a Norwy, 
ac yn Norwy, lle nad oedd poblogaeth sefydledig, canolbwyntir ar ddarganfod a difa 
niferoedd bach o anifeiliaid er mwyn rhwystro poblogaeth rhag ymsefydlu.
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Nodau allweddol y prosiect
	● Rhwystro’r racŵn-gi rhag ymsefydlu yn Sweden, Denmarc a Norwy
	● Yn y Ffindir gerllaw’r ffin â Sweden, rheoli’r racŵn-gi i lawr i ddwysedd isel er 
mwyn lleihau’r lledaeniad i Sweden a Norwy

	● Yng ngogledd Sweden a thir mawr Denmarc, lle mae poblogaethau wedi 
ymsefydlu, y nod yw lleihau a chynnwys y boblogaeth, rhwystro atgynhyrchu 
a lledaeniad pellach 

Disgrifiad o weithgaredd y prosiect 
Nod y prosiect yn gyffredinol yw rhwystro’r racŵn-gi rhag gwasgaru ac ymsefydlu 
ar draws y cyfan o Sweden, Denmarc a Norwy. Yng ngogledd Sweden a gogledd 
Denmarc (Jutland), mae’r racŵn-gi eisoes wedi sefydlu poblogaethau sy’n 
atgenhedlu; yn dilyn mewnfudiad o ogledd y Ffindir i Sweden ac o’r Almaen i 
Denmarc. Yn Denmarc, mae rhan o’r boblogaeth o racŵn-gŵn hefyd yn deillio o 
anifeiliaid fferm a ddihangodd.

Sylweddolodd y prosiect cychwynnol yn Sweden yn gynnar fod angen 
cydweithredu â gwledydd cyfagos er mwyn rhwystro’r racŵn-gi rhag mewnfudo 
mewn niferoedd mawr. Mae’r rhan a chwaraeir gan Norwy yn enghraifft dda 
o rhwystro rhagweithiol. Er nad oedd gan y wlad ond ychydig o anifeiliaid a 
gadarnhawyd, maent, yn ogystal â chymryd rhan oddefol yn y prosiect, yn ariannu 
rhan fawr o’r gwaith a gyflawnir yn y Ffindir er mwyn rhwystro racŵn-gŵn rhag 
lledaenu i ardaloedd y byddent yn bygwth Norwy ohonynt. Mae’r strategaeth 
ragweithiol hon yn llawer rhatach nag aros hyd nes y byddant wedi ymsefydlu yn 
y wlad cyn gweithredu.
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Ffigur 3 Llun camera yn darganfod racŵn-gŵn ©Scoutguardd

Caiff racŵn-gŵn eu darganfod yn bennaf gyda help (1) trapiau camera (Ffigur 3), 
(2) system arsylwi gwyddoniaeth dinasyddion lle mae’r cyhoedd yn rhoi gwybod i’r 
prosiect am racŵn-gŵn posibl a (3) gyda help anifeiliaid Judas. Mae’r racŵn-gi yn 
rhywogaeth gymdeithasol sydd â’r nod o ddarganfod partner a bydd yn cychwyn 
chwilio am bartner cyn gynted ag y bydd ar ei ben ei hun. Trwy ddiffrwythloni 
anifeiliaid a gaiff eu dal, er mwyn osgoi atgynhyrchu os ânt ar goll, a’u rhyddhau 
gyda choleri GPS amdanynt, mae’r anifeiliaid Judas hyn yn darganfod ac felly’n 
datgelu anifeiliaid gwyllt y byddai wedi bod yn anodd cael hyd iddynt fel arall.

Helwyr proffesiynol yw craidd y prosiect, maent yn rheoli camerâu, anifeiliaid 
Judas ac adroddiadau gan y cyhoedd iddynt weld yr anifeiliaid. Unwaith mae 
cadarnhad proffesiynol bod racŵn-gi wedi cael ei weld maent yn defnyddio cŵn 
arbenigol i ddal y racŵn-gi i’w ddefnyddio fel anifail Judas neu ddifa’r anifail. 
Defnyddir trapiau hefyd. Er mwyn gweithredu drwy’r holl wlad, maent yn cael 
help gan helwyr lleol sydd wedi cael eu haddysgu gan y prosiect ac a gaiff eu talu 
fesul awr. Mae’r helwyr lleol hyfforddedig hyn yn rheoli camerâu a thrapiau yn 
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bennaf, tra bod yr heliwr proffesiynol yn cymryd gofal o’r hela a’r difa. Mae llawer 
o helwyr lleol hefyd yn helpu’r prosiect yn wirfoddol trwy hela a thrapio racŵn-
gŵn. Mae helwyr lleol yn llai effeithlon fel unigolion na gweithwyr proffesiynol, ond 
maent yn fwy niferus. Bob blwyddyn cyn i’r tymor hela gychwyn, mae’r prosiect 
yn annog yr helwyr i hela racŵn-gŵn a rhoi gwybod amdanynt. 

Mae’n bwysig addysgu’r cyhoedd am ganlyniadau negyddol rhywogaethau 
estron goresgynnol. Mae’r prosiect yn addysgu helwyr, myfyrwyr a rhanddeiliaid 
eraill ar y rhywogaethau hyn. Caiff gwybodaeth a chanlyniadau’r prosiect hefyd 
eu lledaenu’n helaeth mewn cylchgronau hela, gwefan y prosiect, FacebookTM, 
a thrwy gyfryngau cyffredinol fel papurau newydd, teledu a radio. Trwy wneud 
hynny, bydd mwy o bobl yn rhoi gwybod am anifeiliaid y gallent fod wedi eu 
gweld, a po fwyaf y maent yn ei wybod am y rhywogaeth, y mwyaf cywir fydd eu 
harsylwadau.

Darganfod a rheoli lledaeniad

Cwmpas y prosiect

Prif ffyrdd y rhywogaeth estron 
oresgynnol o ledaenu

Gwasgaru o wledydd ac ardaloedd sydd â phoblogaethau 
sefydledig 

Dull a ddefnyddiwyd i 
ddarganfod

Trapiau camera, system arsylwi gwyddoniaeth dinasyddion, 
anifeiliaid Judas 

Dulliau darganfod a ystyriwyd 
ond nas defnyddiwyd (a pham)

Dulliau o ddifa / rheoli a 
ddefnyddiwyd Helwyr proffesiynol, cŵn hela, trapiau, helwyr lleol 

Dulliau difa  a ystyriwyd ond 
nas defnyddiwyd (a pham)

Ni ddefnyddiwyd bownti gan y bydd yn rhoi gwerth ar yr 
anifeiliaid, a risg y gallai helwyr gychwyn eu gwarchod. Mae 
hefyd yn hawdd dod ag anifeiliaid marw o’r Ffindir i Sweden

Deddfwriaeth sydd yn ei lle i 
sicrhau safonau lles uchel 

Cymeradwyir y prosiect gan Bwyllgor Moeseg Sweden ar 
Ymchwil Anifeiliaid (Dnr A18-16)
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Y prif anawsterau a wynebwyd
	● Nid yw cyllid y prosiect yn sicr, ac mae hyn yn broblem barhaus. Gallai newid 
gwleidyddol dynnu’r cyllid yn ôl yn gyflym

	● Roedd rhai anawsterau cychwynnol gyda phobl yn ceisio ‘tanseilio’r’ prosiect, 
ond mae hyn wedi diflannu i raddau helaeth po fwyaf llwyddiannus mae’r 
prosiect wedi dod

	● Mae deddfwriaeth genedlaethol aneglur a graddau amrywiol o ddealltwriaeth 
gan awdurdodau cenedlaethol wedi bygwth parhad y prosiect sawl gwaith. 
Mae hyn wedi gwella i raddau helaeth ers i ddeddfwriaeth newydd yr Undeb 
Ewropeaidd (1143/2014) ddod i rym

Y prif wersi a ddysgwyd
	● Bod yn arloesol er mwyn darganfod dulliau effeithlon
	● Cydweithredu ag ymchwil cymhwysol i wella dulliau wrth i ddata newydd gael 
ei gynhyrchu, cydweithredu gyda siroedd cyfagos, asiantaethau a phrosiectau 
cenedlaethol er mwyn rheoli mewn modd cost effeithlon

	● Lledaenu canlyniad a chynnwys y cyhoedd, gall gwyddoniaeth dinasyddion 
fod yn ddefnyddiol iawn. Cynnwys, addysgu a chydweithio â rhanddeiliaid lleol 
megis helwyr

	● Monitro’r boblogaeth mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, er y gall fod yn anodd, fel 
arall ni fyddwch chi na’ch cyllidwyr yn gwybod sut ydych chi’n ei wneud a pha 
ofynion am welliannau allai fod

Dangosyddion llwyddiant y prosiect
	● Cyfran sy’n lleihau o racŵn-gŵn yn ei systemau monitro
	● Nifer sy’n lleihau o racŵn-gŵn yn cael eu difa fesul uned o ymdrech
	● Nifer sy’n lleihau o racŵn-gŵn yn cael eu cadarnhau yn y system wyddoniaeth 
dinasyddion 
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Llwyddiant y prosiect
Dangosir Sweden, y Ffindir, Norwy mewn du
Denmarc mewn gwyrdd.

Mesur Hyder

Llwyddiannus iawn ✘ Uchel

Llwyddiannus

Rhannol lwyddiannus ✘ Uchel

Methiant

Mae hyder uchel yn golygu bod yr asesydd yn teimlo bod ganddynt tua 
80% o siawns fod y sgôr a roddwyd yn gywir. Caiff hyder canolig ei ddiffinio 
fel bod â siawns o 51-79% o sgôr yr asesydd yn cywir a hyder isel â siawns 
o 50% yn unig o fod yn gywir 

Rheswm (rhesymau) dros lwyddiant/methiant
Sweden, y Ffindir, Norwy
	● Cefnogaeth a cyllid digonol gan awdurdodau cenedlaethol
	● Rheolwyr proffesiynol fel sylfaen, ddim yn dibynnu’n llwyr ar wirfoddolwyr sy’n 
aml â phethau eraill i’w gwneud pan fo angen difa racŵn-gi

	● Mae mynediad i bob tir a hawl i hela bob amser gan ddefnyddio pob dull yn 
angenrheidiol

	● Cydweithio agos â sefydliadau ymchwil cymhwysol, fel bo’r dulliau a’r offer a 
ddefnyddir â sail gwyddonol iddynt

Denmarc
Mae’r boblogaeth o racŵn-gŵn wedi lluosi ar raddfa gynyddol gyflym yn Denmarc 
dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn sgil y rhesymau isod. Er hynny, mae wedi 
cael ei chyfyngu’n llwyddiannus hyd yma i’r tir mawr (Jutland). Bydd poblogaeth 
sy’n cynyddu’n barhaus fodd bynnag yn anodd ei chyfyngu yn yr hirdymor.  
	● Mynediad cyfyngedig i dir preifat
	● Hawliau cyfyngedig i ddefnyddio’r dulliau a’r offer angenrheidiol
	● Ddim yn gyfreithlon i helwyr lleol hela yn y nos
	● Mae cefnogaeth gan awdurdodau cenedlaethol, ond mae’r cyllid yn gyfyngedig 
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Datblygu’r prosiect yn y dyfodol
	● Rheoli mwy o rywogaethau estron goresgynnol o fewn yr un fframwaith.   

Cyfeiriadau
	● Management of the invasive Raccoon Dog (Nyctereutes procyonoides) in 
the north-European countries LIFE09 NAT/SE/000344. http://ec.europa.
eu/environment/ l i fe/project/Projects/ index.cfm?fuseaction=home.
showFile&rep=file&fil=LIFE09_NAT_SE_000344_LAYMAN.pdf

	● Melis C, Herfindal I, Dahl F & Åhlén PA (2015) Individual and Temporal Variation 
in Habitat Association of an Alien Carnivore at Its Invasion Front. PLoSONE 
10(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0122492

	● Herfindal I, Melis C, Åhlén PA, Dahl F (2016) Lack of sex-specific movement 
patterns in an alien species at its invasion front – consequences for invasion 
speed. Ecology & Evolution 6: 5570–5584. https://doi.org/10.1002/ece3.2300

	● Dahl, F. and Åhlén, P-A. 2017. Information on measures and related costs 
in relation to species included on the Union list: Nyctereutes procyonoides. 
Nodyn technegol a baratowyd gan IUCN i’r Comisiwn Ewropeaidd. https://
circabc.europa.eu/sd/a/dbf2f4b9-ad9d-4ab0-a52d-9becc57caffe/TSSR-2016-
003%20Nyctereutes%20procyonoides.pdf 
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Crynodeb data meintiol
Dyddiad cychwyn: Cychwynnodd y prosiect cyntaf yn Sweden yn 2008. Fe 
wnaeth y Prosiect LIFE redeg rhwng 2010-2013, ac mae prosiect cydweithredol 
Llychlynnaidd yn cynnwys Sweden, y Ffindir Denmarc a Norwy yn dal ar waith 

Adnoddau: Mae monitro; system fonitro camerâu, adroddiadau arsylwadau, 
casglu data yn cymryd o leiaf un swyddog llawn-amser i’w reoli 
	● Tua 500 o gamerâu hela, 100 o goleri GPS, 300 o drapiau
	● Naw o weithwyr cyflogedig llawn-amser yn Sweden, 3.5 o weithwyr cyflogedig 
llawn-amser yn Denmarc, un gweithiwr cyflogedig llawn-amser yn y Ffindir, tua 
0.5 gweithiwr cyflogedig llawn-amser yn Norwy. O leiaf gymaint o ymdrech gan 
helwyr gwirfoddol

Manylion yr ardal gronnol: Mae’r prosiect yn gweithio drwy’r holl wledydd 

Costau: Mae costau blynyddol y rheoli yn y gwahanol wledydd tua: Sweden 
EUR 800,000, Norwy EUR 110,000, y Ffindir EUR 160,000 (gyda rhan o’r cyllid 
o gyllideb Norwy) a Denmarc EUR 380,000 
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LIFE GESTIRE 2020:  
Rheoli’r racŵn gogleddol
Enw cyffredin y rhywogaeth oresgynnol (Enw Lladin)
Racŵn gogleddol (Procyon lotor)

Daearyddiaeth frodorol
Gogledd a Chanolbarth America

Enw’r prosiect 
LIFE GESTIRE 2020
Prosiect arloesol ac arbrofol ar gyfer gwarchod bioamrywiaeth yn Lombardia  
(Yr Eidal), a gydgyllidwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd 

Lleoliad y Prosiect neu ardal ddaearyddol y gwaith cadwraeth 
Parco Adda Nord (ac ardaloedd cyfagos), Lombardia, Yr Eidal 

Partneriaid allweddol
	● Rhanbarth Lombardia (Cydgysylltu), Parco Regionale Adda Nord (goruchwylio 
technegol) a Università degli Studi dell’Insubria, Uned Dadansoddi a Rheoli’r 
Amgylchedd – Grŵp Ymchwil Guido Tosi (goruchwylio gwyddonol)

	● Regione Lombardia, Direzione Generale “Ambiente, Energia e Sviluppo 
sostenibile” E-bost: biodiversita@regione.lombardia.it a Parco Regionale 
Adda Nord  E-bost: risorsenaturali@parcoaddanord.it

Manylion cyswllt yr awdur
Mattia Panzeri, Lucas A. Wauters, Damiano Preatoni, Francesco Bisi & Adriano 
Martinoli
Unità di Analisi e Gestione delle Risorse Ambientali, - Grŵp Ymchwil Guido Tosi, 
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Università degli Studi dell’Insubria. 
Via J. H. Dunant, 3 - I-21100 Varese (Yr Eidal) 
Ffôn: +39 0332 421538
Gwefan y prosiect a chyfeiriadau e-bost: http://uagra.uninsubria.it/ 
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Map o arwynebedd tir y prosiect a disgrifiad byr

Ffigur 1a: Map o leoliad cyffredinol Parco Adda Nord, yn Rhanbarth Lombardia, 
Gogledd yr Eidal 
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Ffigur 1b: Ardaloedd craidd presenoldeb racwniaid yn y Parco Adda Nord

Mae Ffigur 1b yn dangos ardal yr astudiaeth (mewn gwyrdd) ar sail presenoldeb 
racwniaid a’r ardaloedd trapio unigol (mewn coch) a nodir gan god ID (ee 
RC-01). Mae racwniaid i’w cael yn bennaf ar hyd coridorau glannau afonydd 
a choetiroedd collddail Adda, mewn parciau bach a gerddi. Mae’r coetiroedd 
wedi’i ffurfio’n bennaf o dderw (Quercus sp.), ffawydd caled (Carpinus betulus), 
pisgwydd (Tilia cordata), pren locust (Robinia pseudoacacia), helyg (Salix sp.), 
gwern (Alnus sp.). Mae cwm yr afon wedi ei nodweddu ymhellach â dolydd a thir 
âr ac ardaloedd trefol iawn gyda safleoedd diwydiannol yma ac acw a rhwydwaith 
dwys o ffyrdd. Mae dwysedd dynol tua 1000 o drigolion i bob cilomedr sgwâr.
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Cyflwyniad a chefndir y prosiect 
Mae’r racŵn gogleddol (Procyon lotor), rhywogaeth sy’n perthyn i Ogledd 
a Chanolbarth America yn wreiddiol, yn perthyn i’r dosbarthiad Mamalaidd, 
anifeiliaid cigysol. Mae racwniaid gan amlaf yn anifeiliaid y nos, sy’n bwyta 
popeth, yn gyffredinol o ran cynefinoedd ac maent i’w cael mewn coedwigoedd 
tymherus neu drofannol, ardaloedd o laswelltir a gwlypdir, yn ogystal ag ardaloedd 
trefol a maestrefol. Mae’r tymor paru ym mis Chwefror ac yn gynnar ym mis 
Mawrth. Mae cyfnod beichiogrwydd tua 63 o ddyddiau. Mae maint y torllwyth 
ar adeg yr enedigaeth yn amrywio o ddau i bump o rai bach. Mae’r rhai bach 
yn aros gyda’r fam neu’n agos ati yn ystod y gaeaf cyntaf ac yn gwasgaru’r 
gwanwyn canlynol gyda gwrywod yn symud dros bellteroedd mwy na benywod. 
Fel rhywogaeth estron oresgynnol, mae racwniaid yn dod yn ysglyfaethwyr ac 
yn gystadleuwyr yn erbyn rhywogaethau brodorol a gallant gludo pathogenau 
trosglwyddadwy megis llyngyr racwniaid (Baylisascaris procyonis) a all fod yn 
beryglus i bobl. Fe’u hystyrir yn bla mewn ardaloedd trefol ac amaethyddol. Yn 
yr Eidal, roedd presenoldeb P. lotor wedi’i gyfyngu ar y cychwyn i boblogaeth 
unigol yn Lombardia (adroddiad cynharaf 2003). Fodd bynnag, mae rhai niwclei 
atgenhedlol wedi cael eu canfod yn Toscana yn ddiweddar. Mae’r prosiect hwn 
yn ymwneud â’r boblogaeth sy’n bresennol yn Lombardia, sydd wedi’i chyfyngu 
i diriogaeth Parco Adda Nord, ac yn gorchuddio 120 Km2. Mae’r ddaearyddiaeth 
yn cynnwys ardaloedd trefol a maestrefol a chlytiau o dir amaethyddol. Bydd y 
prosiect yn cyflawni rhaglen ddifa, a gyflawnir gan un aelod cyflogedig o staff. 
Y nod yw rhwystro anifeiliaid rhag lledaenu o’r boblogaeth bresennol a chael 
gwared ar y racŵn gogledd o Lombardia. Mae hwn yn rhan o’r prosiect “LIFE 
GESTIRE 2020” a gydgyllidir gan yr Undeb Ewropeaidd ac yn gweithio o fewn 
cyfreithiau rheoli bywyd gwyllt. 

Nodau allweddol y prosiect
	● Cael gwared ar racwniaid o’r ardal bresennol sydd wedi ei meddiannu ar ôl 
iddynt gael eu cyflwyno yno

	● Archwiliad milfeddygol a monitro afiechydon anifeiliaid a gafodd eu difa
	● Monitro parhaus ar ôl gweithgareddau difa am o leiaf dair blynedd
	● Camau i rwystro masnachu (mewnforio a gwerthu)

37

LIFE GESTIRE 2020: Rheoli’r racŵn gogleddol

LIFE14 NAT/UK/000467

Disgrifiad o weithgaredd y prosiect  
Yn dilyn yr adroddiadau cyntaf (2003) a chytrefu diweddar y racŵn gogleddol 
yn Lombardia, cychwynnodd rhaglen yn 2016 i ddatblygu a gweithredu dulliau o 
gael gwared ar y rhywogaeth estron hon, yn unol â chyfreithiau diweddar ar reoli 
bywyd gwyllt.

Fe wnaethom gasglu adroddiadau o racwniaid a gafodd eu gweld gan staff y parc, 
coedwigwyr, gweithwyr trefol, tirfeddianwyr, a gwirfoddolwyr er mwyn adnabod 
dosbarthiad tebygol a chadarnleoedd presenoldeb y rhywogaeth. Dilynwyd hyn 
gan fonitro gwyddonol wrth ddefnyddio 88 o drapiau camera (Ffigur 2) wedi eu 
dosbarthu ar hap, gan gychwyn o’r adroddiadau a gafwyd o weld y rhywogaeth 
ym Mharc Rhanbarthol Adda Nord. Unwaith roeddem wedi adnabod cyfanswm 
arwynebedd presenoldeb racwniaid, cafodd yr ardal  ddaearyddol ei rhannu’n 14 
o safleoedd trapio, lle cychwynnodd gweithgareddau difa ym mis Medi 2016 ac 
maent yn dal ar waith ar hyn o bryd. Cafodd racwniaid eu trapio gan ddefnyddio 
trapiau dal anifeiliaid yn fyw wedi eu gosod ar y llawr (trap drws sengl plygadwy 
Tomahawk model 205, ac EGG TRAP™) (Ffigurau 3 a 4) sy’n cael eu gadael cyn 
rhoi abwyd ynddynt am o leiaf bum niwrnod. Rydym yn defnyddio gwahanol fathau 
o abwyd, yn bennaf bwyd cath sych ynghyd â rhywbeth melys, ee marshmallow, 
mêl, bisgedi. Mae’r racwniaid a gaiff eu trapio yn cael eu difa ar unwaith mewn 
modd di-boen gan nwy CO2, gan ddefnyddio cynhwysydd pwrpasol y gosodwyd y 
trap ynddo ac felly’n osgoi cyffwrdd yr anifail (a sicrhau diogelwch y gweithredwr).

 

 

Ffigur 2: Safleoedd trapiau camera 
(dotiau gwyrdd) yn ystod yr arolwg cyntaf 
ar ddosbarthiad racwniaid ym Mharc 
Rhanbarthol Adda Nord, Rhanbarth 
Lombardia, Gogledd yr Eidal © QGIS 2017
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Ffigur 3: Dau racŵn wedi eu dal â thrapiau byw Tomahawk © Mattia Panzeri

Ffigur 4: Racŵn a gafodd ei ddal ag EGG TRAP™ © Mattia Panzeri

Gwnaed dadansoddiad parasitolegaidd wedyn o’r celanedd ym Mhrifysgol Milan, 
gan yr Adran Meddygaeth Milfeddygol (Ffigur 5). Roedd trapio â chamera (Ffigur 
6) hefyd yn digwydd yn ystod y gweithgareddau trapio, gan roi gwybodaeth 
amser real ar bresenoldeb,  a bydd hyn yn parhau am dair blynedd ar ôl i’r trapio 
ddod i ben, yn yr ardal drapio a’r tiriogaethau amgylchynol, er mwyn cadarnhau 
diflaniad y rhywogaeth a rhwystro cytrefu newydd yn sgil eginyn anhysbys. 
Er mwyn cynyddu’r lefelau ymchwilio, fe wnaethom hefyd adnabod gwahanol 
randdeiliaid sydd wedi eu lleoli yn ardal yr astudiaeth ac yn y tiriogaethau 
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amgylchynol. Fe wnaethom ganolbwyntio’n bennaf ar ffermwyr, diwydiannau 
bwyd a rheoli gwastraff er mwyn creu rhwydwaith i roi gwybod yn brydlon am 
unrhyw racwniaid. Fe wnaethom hyfforddi dau drapiwr a fu’n gweithio’n llawn-
amser am chwe mis. Yn sgil gwrthwynebiad gan grwpiau hawliau anifeiliaid, 
fe wnaethom osgoi cyhoeddi’n cynlluniau a’n gweithgareddau yn eang. Fodd 
bynnag, cafodd y boblogaeth leol, yn enwedig rhanddeiliaid allweddol, wybod 
am bresenoldeb racwniaid, trwy weithgareddau allgyrraedd am rywogaethau 
goresgynnol a hyrwyddwyd gan Barc Rhanbarthol  Adda Nord.

Ffigur 5. Mesur racŵn a gafodd ei ddifa © Mattia Panzeri

Ffigur 6: Racŵn a gafodd ei ddal ar drap camera © Mattia Panzeri
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	● Yn olaf, mae ein tîm ymchwil yn ymwneud yn flynyddol mewn cyrsiau Prifysgol 
cysylltiedig â rheoli rhywogaethau estron, sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr chwarae rhan 
yng ngweithgareddau maes y prosiect. Wedyn, roeddem yn gallu hyfforddi dau 
drapiwr a oedd yn gweithio’n llawn-amser mewn swydd chwe mis yn ystod ail 
flwyddyn y prosiect. Roedd hyn yn cyfrannu’n ymarferol at gyflawni’r amcanion 
y gwnaethom eu gosod, gyda’r fantais o beidio â defnyddio cronfeydd rheoli 
racwniaid y prosiect 

	● Gan gychwyn ar 1 Ionawr 2019, bydd monitro a thrapio racwniaid yn parhau am 
ddwy flynedd arall gyda’r un gweithdrefnau a ddisgrifiwyd uchod gan un aelod 
cyflogedig o staff. Ym mis Ionawr, cynhaliwyd cyfarfod yn swyddfeydd Parc 
Rhanbarthol Adda Nord gyda staff y parc a gwarcheidwaid ecolegol gwirfoddol 
i gyflwyno’r canlyniadau a gafwyd hyd yma a darlunio’r cynllun gwaith ar gyfer 
y dyfodol. Bydd gwirfoddolwyr sy’n warcheidwaid sydd â diddordeb, yn cael 
eu recriwtio i helpu gyda gweithgareddau monitro (gwirio trapiau camera, 
cyfweliadau gyda rhanddeiliaid, pobl leol i wirio adroddiadau o weld racwniaid 
neu ddifrod y gellir o bosibl ei briodoli i racwniaid) 

Darganfod a rheoli lledaeniad

Cwmpas y prosiect Cael gwared ar boblogaeth Racwniaid Lombardia

Prif ffyrdd y rhywogaeth estron 
oresgynnol o ledaenu

Cyflwyno dynol a ddilynwyd gan atgynhyrchu a lledaenu 
naturiol 

Dull a ddefnyddiwyd i 
ddarganfod

Trapio â chamera, arwyddion a thrywydd, rhanddeiliaid yn rhoi 
gwybod ac adroddiadau lleol eraill 

Dulliau darganfod a ystyriwyd 
ond nas defnyddiwyd (a pham)

Cyhoeddusrwydd ‘gwyddoniaeth dinasyddion’ ehangach 
i wella’r cofnodion. Ni ddefnyddiwyd hyn er mwyn osgoi 
gwrthwynebiad i reoli’r rhywogaeth gan grwpiau hawliau 
anifeiliaid.  

Dulliau o ddifa / rheoli a 
ddefnyddiwyd 

Trapiau dal anifeiliaid yn fyw a osodwyd ar y llawn (Tomahawk 
a EGG TRAP™)

Dulliau difa a ystyriwyd ond 
nas defnyddiwyd (a pham)

Saethu. Ni ddefnyddiwyd hyn oherwydd mae’n dal i gael ei 
ystyried gan y cyhoedd fel dull creulon 

Deddfwriaeth sydd yn ei lle i 
sicrhau safonau lles uchel 

Cyflawnwyd y gwaith o reoli racwniaid yn unol â’r arwyddion yn 
Leary et al. (2013) Canllawiau AVMA ar gyfer Difa Anifeiliaid yn 
Ddi-boen: Rhifyn 2013. Cymeradwyaeth a gofynion cyfreithiol 
yn unol â Deddf Gwarchod Bywyd Gwyllt a Hela yr Eidal L.N. 
157 o 1992
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Y prif anawsterau a wynebwyd
	● Cyllid annigonol: dim ond un trapiwr oedd yn cael ei dalu; yr unig ffordd roedd 
gweithgareddau pwysig yn bosibl oedd diolch i gymorth gan fyfyrwyr prifysgol 
yn gwneud gwaith thesis. Mae cyfarfodydd gyda rhanbarth Lombardia wedi eu 
cynllunio er mwyn ceisio cynyddu cyllid a sicrhau ymrwymiad cyllid hirdymor

	● Gwrthwynebiad gan grwpiau hawliau anifeiliaid: Osgoi cyhoeddi’n 
gweithgareddau a dangos lle’r oedd yr ardaloedd trapio. Mae partneriaid 
y prosiect bob amser ar gael am esboniadau pellach a chyfarfodydd gyda 
gwrthwynebwyr/rhanddeiliaid

	● Cafodd dwysedd racwniaid ei ostwng i lefelau isel ar ôl y ddwy flynedd gyntaf 
o ddifa a oedd yn achosi lleihad mewn llwyddiant trapio ac yn gofyn am fwy o 
ymdrech

Y prif wersi a ddysgwyd
	● Mae gweithredu cynnar ac amserol yn bwysig
	● Dull amlddisgyblaethol yn hanfodol (yn enwedig gweithredu trapiau camera a 
dulliau trapio ar y cyd)

	● Mae’n bwysig peidio â thynnu gormod o sylw at weithgareddau difa lle gall 
mudiadau hawliau anifeiliaid darfu ar waith y prosiect

	● Angen cyllid ac ymrwymiad hirdymor gan awdurdodau sy’n gyfrifol am 
weithredu Rheoliad (EU) Rhif 1143/2014 Senedd a Chyngor Ewrop ar rwystro 
a rheoli cyflwyno a lledaeniad rhywogaethau estron goresgynnol 

Dangosyddion llwyddiant y prosiect 
	● Lleihad yn yr anifeiliaid a gaiff eu dal dros amser
	● Diffyg trapio anifeiliaid ifanc/heb aeddfedu
	● Absenoldeb llwyr cofnodion/anifeiliaid yn cael eu dal yn y flwyddyn ganlynol 
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Llwyddiant y prosiect
Hyder

Llwyddiannus iawn

Llwyddiannus ✘ Uchel

Rhannol lwyddiannus

Methiant

Mae hyder uchel yn golygu bod yr asesydd yn teimlo bod ganddynt tua 
80% o siawns fod y sgôr a roddwyd yn gywir. Caiff hyder canolig ei ddiffinio 
fel bod â siawns o 51-79% o sgôr yr asesydd yn cywir a hyder isel â siawns 
o 50% yn unig o fod yn gywir 

Rheswm (rhesymau) dros lwyddiant/methiant 
	● Tueddiad o leihad pendant mewn racwniaid a gaiff eu dal dros y ddwy flynedd 
o weithgareddau

	● Absenoldeb llwyr o adroddiadau/anifeiliaid yn cael eu gweld gan bobl ar ôl 
blwyddyn o weithgareddau difa

	● Gwaharddiad masnach effeithlon ar waith, er nad yw’n cael gwared yn llwyr ar 
y risg o fasnach anghyfreithlon neu ryddhau anifeiliaid sy’n cael eu cadw gyda 
thrwyddedau cyn rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd

Datblygu’r prosiect yn y dyfodol 
	● Cynyddu cyfraniad gwirfoddolwyr monitro racwniaid i wella effeithlonrwydd ar 
ddwyseddau isel

	● Trefnu gweithgareddau monitro (a thrapio os bydd angen) o amgylch ffiniau 
presennol yr ardal ymyrraeth yn ogystal er mwyn gwirio nad oes unrhyw 
racwniaid i’w cael y tu allan i’r cyrhaeddiad hysbys
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Cyfeiriadau
	● Panzeri M, Costa A, Pogliani G et al. (2018) First evidences on raccoon control 
program in Lombardy. Sgwrs. XI Cyngres Cymdeithas Mamaliaid yr Eidal 20 – 
22  Mehefin 2018. Prifysgol Firenze (FI) 

	● Panzeri M, Costa A, Pogliani G et al. (2018) “Quali strategie gestionali per i 
mammiferi alloctoni? Il caso del procione in Lombardia” (“Pa strategaethau ar 
gyfer mamaliaid estron? Achos y racŵn gogleddol yn Lombardia”). Prosiect 
terfynol y digwyddiad. LIFE U-SAVEREDS 11-13 Ebrill 2018. Perugia (Pr) 

Crynodeb data meintiol 
Dyddiad cychwyn: Cychwynnodd y gweithgareddau ym mis Medi 2016.
Ymdrech wyliadwriaeth o ran amser a lle: Fe wnaethom orchuddio ardal o tua 
120 Km2 gan ddefnyddio 88 o drapiau camera, pob un yn gweithio am 14 diwrnod 
24/24 awr, heb abwyd er mwyn gwerthuso’r feddiannaeth, am gyfanswm o 1,354 
o ddyddiau camera. Gan integreiddio data’r astudiaeth hon gyda’r adroddiadau 
blaenorol a’r arolwg o randdeiliaid, fe wnaethom ganolbwyntio ar ardal ganolog 
o tua 40 Km2, lle gwnaethom weithredu 14 o safleoedd trapio. Defnyddiwyd 
cyfanswm o 25 trap Tomahawk dal anifeiliaid yn fyw ac 20 EGG TRAP™ mewn 
95 o bwyntiau trapio gyda system gylchdroi fisol am gyfanswm o 740 o ddyddiau 
trapio o fis Medi 2016 hyd fis Medi 2018. 
Costau a chyllid sydd ar gael: Roedd isafswm costau’r ymyraethau tua EUR 
25,000 y flwyddyn am dair blynedd (EUR 75,000), yn cael eu defnyddio’n bennaf 
i dalu un person yn y maes, gan gynnwys costau teithio a nwyddau traul. Roedd 
cerbyd maes a’r trapiau Tomahawk eisoes ar gael gan y cydgysylltydd gwyddonol 
(Università degli Studi dell’Insubria). Bydd cyllid wrth gefn ar gyfer 2019-2020 yn 
cael ei ddarparu gan ranbarth Lombardia 
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Llygoden fawr ddu ar Ynys Tavolara
Enw cyffredin y rhywogaeth oresgynnol (enw Lladin)
Llygoden fawr ddu (Rattus rattus) 

Daearyddiaeth frodorol
India a De-ddwyrain Asia

Enw’r prosiect 
LIFE Puffinus Tavolara / Comune di Olbia
(LIFE12 NAT/IT/000416)

Lleoliad y prosiect neu ardal ddaearyddol y gwaith cadwraeth
Tavolara a thair ynysig lai, Sardinia, yr Eidal

Sefydliad arweiniol
Comune di Olbia (Bwrdeistref Olbia)

Partneriaid allweddol
	● Life Project: LIFE12 NAT/IT/000416
	● Buddiolwr cydlynu: Bwrdeistref Olbia
	● Buddiolwyr cysylltiedig: Tavolara - Ardal Warchodedig Forol Punta Coda 
Cavallo a NEMO Srl

	● Partneriaid eraill: NGO Island Conservation; ISPRA (Sefydliad Diogelu’r 
Amgylchedd ac Ymchwil yr Eidal); Fo.Re.S.T.A.S.

Author contact details 
Paolo Sposimo and Filippo Dell’Agnello, 
NEMO Srl, Viale G. Mazzine 26, 50132 Firenze, Yr Eidal 
Ffôn: +39 055 2466002
Cyfeiriad e-bost: sposimo@nemoambiente.com
Gwefan y prosiect: www.lifepuffinustavolara.it
Gwefan y sefydliad: www.nemoambiente.com

Giovanna Spano ac Augusto Navone
Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo
via Dante 1, OLBIA (SS) – 07026 
Ffôn: +39 0789 203013 
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Cyfeiriad e-bost: info@amptavolara.it
Gwefan y sefydliad: www.amptavolara.com

Map o  arwynebedd tir y prosiect a disgrifiad byr ohono 

Ffigur 1a: Sardinia yn dangos lleoliad Tavolara 

Map o  arwynebedd tir y 
prosiect

 
Sardinia, yr Eidal  
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Figure 1b: Ynys Tavolara a thair ynysig lai 

 
Ffigur 2: Cyfyd Tavolara 565m o’r môr ac yno mae’r aderyn drycin Yelkouan prin 
© Archive MPA Tavolara - Punta Coda Cavallo

Ynys Tavolara a thair 
ynysig lai
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Mae Tavolara, y brif ynys yn yr Ardal Warchodedig Forol, yn graig frig enfawr 
sy’n codi o’r môr hyd at ddrychiad o 565 metr yn Punta Cannone (ffigur 1a a 
1b). Mae oddeutu 6km o hyd, 1.5km ar ei phwynt ehangaf ac yn sefyll uwchlaw 
ynysoedd cyfagos. Yn wir, gweddill ffurfiant calchaidd enfawr ydyw sy’n dyddio’n 
ôl i’r Cyfnod Mesosöig, tra caiff y dirwedd gyfagos ei hawlio gan ffurfiannau 
gwenithfaen hŷn sydd wedi’u llyfnhau dros amser. Mae’r Tavolara wyllt, gyda’i 
hogofâu, ceudodau a thwneli dirifedi, uwchben y ddaear a than y dŵr, yn gartref 
i blanhigion cyfyng eu hystod a ffawna cyfoethog.

Cyflwyniad a chefndir y prosiect
Y llygoden fawr ddu (Rattus rattus) yw’r mamal daearol mwyaf cyffredin o bell 
ffordd ar ynysoedd Môr y Canoldir. Fe’i cyflwynwyd yn y rhanbarth gan ddyn 
2,000 o flynyddoedd yn ôl ac mae ei heffaith niweidiol ar adar môr sy’n nythu 
yn hynod hysbys. Yn yr Eidal, mae’r llygoden fawr ddu i’w gweld ar oddeutu 
75% o ynysoedd ac ar bron i 100% o ynysoedd sy’n fwy na 10 hectar mewn 
arwynebedd.

Mae ynysfor Tavolara yn un o’r ardaloedd pwysicaf ar gyfer cadwraeth 
bioamrywiaeth ym Môr y Canoldir ac mae’n gartref i nifer o rywogaethau prin, 
gan gynnwys rhai endemig. Mae Tavolara yn gartref i nythfa fwyaf y byd o’r 
aderyn drycin Yelkouan (Puffinus yelkouan) a ddosberthir fel un bregus (ffigur 2). 
Mae’r boblogaeth ranbarthol hon yn cyfateb i tua hanner poblogaeth gyfan y byd. 
Roedd yr adar hyn dan fygythiad difrifol oherwydd y llygoden fawr ddu, sy’n bwyta 
eu hwyau a’u cywion, gan leihau llwyddiant bridio’n fawr. Ymddangosai, felly, mai 
dirywiad graddol ond cyson fyddai ffawd adar drycin Tavolara – rhywbeth a allai 
fod wedi arwain at gael gwared â nhw yn y pen draw. Nod y prosiect dileu’r llygod 
mawr oedd diogelu’r boblogaeth bwysig hon. Yn ystod y gwaith o gael gwared â 
nhw, talwyd i’r holl staff dan sylw.

Canolbwynt y gwaith rheoli oedd ynys Tavolara gyda gwaith hefyd yn mynd 
rhagddo ar dair ynysig fach gerllaw.
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Nodau allweddol y prosiect
	● Gwarchod poblogaeth fwyaf y byd o’r aderyn drycin Yelkouan rhag i’r llygoden 
fawr ddu ei hysglyfaethu 

	● Gwarchod rhywogaethau eraill megis y pedryn drycin Ewropeaidd (Hydrobates 
pelagicus melitensis) y mae potensial iddo fridio, a’r aderyn drycin Scopoli 
(Calonectris diomedea) a welir o bryd i’w gilydd yn bridio ar yr ynysoedd. 
Nodwyd y gallai’r ddwy rywogaeth hyn ehangu eu poblogaethau’n rhyfeddol 
(yn enwedig y gyntaf) o ganlyniad i ddileu’r llygoden fawr

	● Gwarchod fertebratau eraill o ddiddordeb cymunedol sy’n debygol o gael 
eu hysglyfaethu gan y llygoden fawr megis y geco troed deilen Ewropeaidd 
(Euleptes europaea), rhai adar tir ac adar môr eraill

	● Cynyddu cymhlethdod naturiol ecosystemau ynysoedd trwy ddileu’r llygoden 
fawr ddu

Disgrifiad o weithgarwch y prosiect

Description of the project activity 

Ffigur 3: Dosbarthwyd abwyd gwenwyn o’r awyr gan hopranau a ddyluniwyd yn 
arbennig © Valentina Secchi

Digwyddodd yr ymdrech i ddileu’r llygoden fawr ddu o Tavolara rhwng mis Hydref 
a mis Tachwedd 2017. Gollyngwyd abwyd llygod mawr gwenwynig o hofrennydd 
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(Ffigur 3) ar ddau achlysur, yn unol â methodolegau safonedig a ddefnyddir ledled 
y byd i ddileu’r llygoden fawr o ynysoedd mawr, anhygyrch fel Tavolara. Mewn 
ardaloedd isel lle mae pobl yn byw ar yr ynys, defnyddiwyd dau ddosbarthwr 
gwenwyn llygod mawr safonol yn lle abwyd o’r awyr. Cafodd yr abwyd gwenwynig 
o’r awyr (pelenni grawnfwyd sy’n dadelfennu ar ôl y glaw cyntaf) ei wasgaru o 
fwced grog gyda mecanwaith ffan yn dosbarthu’r pelenni o fewn radiws o 80 
metr. Dim ond pan oedd hofrennydd yn hedfan ar hyd y cynllun hedfan digidol 
cydnabyddedig y câi abwyd ei ddosbarthu gan system GPS. Cynlluniwyd yr 
ymgyrch gyda’r gofal mwyaf; cloriannwyd effeithiau negyddol posib, a nodwyd y 
mesurau i’w lliniaru. Adolygwyd y prosiect gan rai o arbenigwyr mwyaf blaenllaw’r 
byd ar y pwnc, diolch i ymdrech gydweithredol gydag NGO Island Conservation, 
a anfonodd ddau beilot profiadol hefyd i gynorthwyo gyda’r ymdrech gyntaf i 
ddosbarthu abwyd. Cyflawnwyd y ddwy ymdrech ddosbarthu yn y modd gorau 
posibl, diolch i brofiad y peilotiaid a thîm y prosiect yn ei gyfanrwydd ac i 
gefnogaeth gweithredwyr Fo.Re.S.T.A.S. (Ffigur 4). Ni welwyd unrhyw broblemau 
mewn unrhyw rywogaeth frodorol nac yn amgylchedd ehangach yr ynys frodorol 
ac ni welwyd, ychwaith, unrhyw effeithiau andwyol ar bysgod na’r amgylchedd 
morol. Cyflawnwyd yr holl fesurau bioddiogelwch angenrheidiol er mwyn lleihau’r 
risg y byddai’r llygoden fawr yn dod yn ei hôl. Gosodwyd trapiau a pheiriannau 
dosbarthu abwyd gwenwynig ar Tavolara ac ar y cychod a wasanaetha’r ynys, 
a chynhaliwyd gweithgarwch codi ymwybyddiaeth gan dargedu’r awdurdodau 
oedd yn gyfrifol am y porthladd ymwelwyr a’r ganolfan filwrol.

Ffigur 4: ymdrech tîm oedd dileu’r llygoden fawr yn llwyddiannus © Archive MPA 
Tavolara - Punta Coda Cavallo
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Darganfod a rheoli lledaeniad 

Cwmpas y prosiect

Prif ddulliau ledaenu 
rhywogaethau estron 
goresgynnol 

Llygod mawr yn cael eu cludo i’r ynys yn ddamweiniol gan 
gychod lle maent yn goresgyn, a nofio’n naturiol yn y môr. 
Cynorthwyir hyn gan gerrig camu rhwng ynysoedd yn yr 
ardal.

Dull a ddefnyddiwyd i 
ddarganfod 

Sesiynau trapio gyda thrapiau byw a thrapiau clec; casglu 
arwyddion a thraciau

Dulliau a ystyriwyd ond nas 
ddefnyddiwyd (a pham) Nid ydym wedi ystyried dulliau eraill

Dulliau ddifa / rheoli a 
ddefnyddiwyd

Gorsafoedd abwyd ar y ddaear gyda gwenwyn llygod ac 
abwyd o'r awyr gyda hofrennydd. Gwasgaru abwyd â llaw lle 
bo angen

Dulliau a ystyriwyd ond nas 
ddefnyddiwyd (a pham) Nid ydym wedi ystyried dulliau eraill

Deddfwriaeth sydd yn ei lle i 
sicrhau safonau lles uchel  

Rheoliad Ewropeaidd ar ddefnyddio gwenwyn llygod - risg i 
rywogaethau nad ydynt yn darged.

Y prif anawsterau a wynebwyd
	● Anhawster i gael y trwyddedau angenrheidiol ar gyfer dosbarthu abwyd; dim 
deddfwriaeth briodol. Ar ôl llawer o gyfarfodydd â Gweinyddiaeth Iechyd yr 
Eidal cawsom ganiatâd i ddosbarthu abwyd er gwaethaf y rheoliadau cyfredol 
ar ddefnyddio gwenwyn cemegol i ladd llygod

	● Anawsterau technegol oherwydd morffoleg garw iawn yr ynys, yn ôl pob 
tebyg ar lefel fyd-eang yr ynys serthaf lle ceisiwyd dileu’r llygoden fawr, ac 
aneddiadau yn yr ardaloedd gwastad a orfododd dull o wasgaru abwyd ar y 
ddaear. Bu i ni gynllunio’r gwaith gwasgaru o’r awyr ac ar y ddaear yn ofalus

Y prif wersi a ddysgwyd
	● Sefydlu cysylltiadau ymlaen llaw â’r awdurdodau sy’n rhoi trwyddedau
	● Cysylltu â’r gymuned leol a rhoi gwybod iddi’n briodol cyn cyflwyno’r prosiect
	● Cynnwys arbenigwyr rhyngwladol eraill ar wahanol gyfnodau’r prosiect



52LIFE14 NAT/UK/000467

Atal Gwladychu Rhywogaethau Estron Goresgynnol: Eich canllaw i ddarganfod yn gynnar ac ymateb yn gyflym

Dangosyddion llwyddiant y prosiect
	● Dim olion o’r llygoden fawr ddu yn yr holl orsafoedd abwyd a roddir ar y ddaear 
ar gyfer monitro a bioddiogelwch

	● Dim ysglyfaethu nythod yr aderyn drycin Yelkouan a chynnydd, o’r herwydd, 
yn y llwyddiant bridio

Llwyddiant y prosiect

Mesur Hyder

Hynod Lwyddiannus ✘ Uchel

Llwyddiannus

Rhannol Lwyddiannus

Methiant

Mae hyder uchel yn golygu bod yr aseswr yn teimlo bod ganddo tua 80% o 
siawns y bydd y sgôr a roddwyd yn gywir. Caiff hyder canolig ei ddiffinio fel 
siawns 51-79% y bydd sgôr yr aseswr yn gywir a hyder isel siawns o 50% yn 
unig o fod yn gywir 

Rheswm (rhesymau) dros lwyddiant / methiant
	● Ddwy flynedd flwyddyn ar ôl yr ymyrraeth (Tachwedd 2019), nid oes unrhyw 
olion o’r llygoden fawr ddu, felly rydym yn hyderus fod y difa wedi bod yn 
llwyddiannus 

	● Yn 2018 a 2019 ni ysglyfaethwyd yr un o nythod yr aderyn drycin Yelkouan 

Datblygu’r prosiect yn y dyfodol
	● Cynnal gweithdrefnau bioddiogelwch yr ynys i atal y llygoden fawr ddu rhag 
ailoresgyn 
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Cyfeiriadau
	● Howald G, Donland CJ, Galván JP et al. (2007) Invasive rodent eradication on 
islands. Conservation Biology 21: 1258-1268 

	● Broome KG, Golding C, Brown KP et al. (2017) Mouse eradication using 
aerial baiting: Current agreed best practice used in New Zealand (Version 1.0) 
Dogfen Fewnol DOC-3034281 Adran Cadwraeth Llywodraeth Seland Newydd, 
Wellington, Seland Newydd 

	● Russell J, Towns D & Clout M (2008) Review of rat invasion biology. Implications 
for island biosecurity. Science for Conservation 286, New Zealand 

Crynodeb data meintiol
	● Dyddiad cychwyn: Gorffennaf 2013 - Tachwedd 2018
	● Adnoddau a ddefnyddiwyd: 167 o orsafoedd abwyd llygod mawr wedi’u lleoli 
ar y tir; 17.7 tunnell o abwyd llygod mawr wedi’i ddosbarthu ledled yr ynys; tua 
chwe awr o hediad hofrennydd ar gyfer dosbarthu abwyd llygod mawr o’r awyr. 
Teithiwyd ar draws 258km o drawstoriadau 

	● Y Gost a’r Cronfeydd Wrth Gefn oedd ar gael: Cost prosiect LIFE oedd EWRO 
1,012,588. Cost dileu’r llygoden fawr, gan gynnwys arolygon rhagarweiniol, 
drafftio’r cynllun dileu ac ati, oedd EWRO 304,000
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Atal y wiwer lwyd rhag sefydlu 
ar Ynys Môn  
Enw cyffredin y rhywogaeth oresgynnol (Enw Lladin)
Gwiwer lwyd (Sciurus carolinensis).

Daearyddiaeth frodorol
Dwyrain yr Unol Daleithiau (UDA) / Canada

Enw’r prosiect
Gwiwerod Coch Unedig
(LIFE14 NAT/UK/000467)

Lleoliad y prosiect neu ardal ddaearyddol y gwaith cadwraeth
Ynys Môn, Gogledd Cymru, y Deyrnas Unedig

Sefydliad arweiniol
Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru

Partneriaid allweddol
	● Yr Ymddiriedolaethau Natur 
	● Prifysgol Bangor 
	● Cymdeithas Sŵolegol Cymru
	● Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion
	● Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)
	● Cyngor Dinas Bangor
	● Staff AHNE Cyngor Sir Ynys Môn
	● Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Manylion cyswllt yr awdur
Craig Shuttleworth
Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru, Plas Newydd, Ynys Môn, LL61 6DQ
Ffôn: 07966150847
Cyfeiriad e-bost: craig.shuttleworth@rsst.org.uk
Gwefan y prosiect: www.redsquirrels.info & https://pinemarten.net/
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Map o arwynebedd tir y prosiect a disgrifiad byr
Mae Ynys Môn sy’n 720km2 Ynys Môn wedi’i lleoli oddi ar arfordir gogleddol 
Cymru ac mae Culfor Menai yn ei gwahanu o’r tir mawr cyfagos. Mae dwy 
bont yn darparu cysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd â’r tir mawr, ac mae porthladd 
Caergybi yn ganolbwynt allweddol ar gyfer masnach rhwng y Deyrnas Unedig 
a Gweriniaeth Iwerddon. Gorchudd coetir ar Ynys Môn yw 3-4% ac mae hyn 
yn cynnwys 1,000 hectar o blanhigfa gonwydd gymysg. Tir pori amaethyddol 
yw’r rhan helaethaf o’r dirwedd. Er bod gwiwerod llwyd yn gyffredin ar un adeg, 
cafodd y rhywogaeth ei dileu yn 2013. Ar hyn o bryd mae’r ynys yn cynnwys y 
boblogaeth fwyaf o wiwerod coch (Sciurus vulgaris) yng Nghymru.

Ffigur 1: Ynys Môn gyda mewnosodiad yn dangos lleoliad yr ynys yng Nghymru
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Cyflwyniad a chefndir y prosiect
Mae’r wiwer lwyd yn frodorol i ddwyrain Gogledd America ac fe’i cyflwynwyd gyntaf 
i’r Deyrnas Unedig ym 1876. Mae’r rhywogaeth yn bla difrifol mewn gellïoedd o 
goed pren caled am ei bod yn tynnu rhisgl o ystod eang o rywogaethau coed. Mae 
gwiwerod llwyd yn cystadlu’n erbyn gwiwerod coch brodorol am adnoddau ac yn 
cario firws brech y wiwer (SQPV) sy’n cynhyrchu clefyd angheuol ac epidemig 
ym mhoblogaethau’r wiwer goch. 

Cofnodwyd gwiwerod llwyd gyntaf ym Môn yng nghanol y 1960au. Yn ystod 
y tri degawd dilynol fe wnaethant wladychu’r holl gynefinoedd coetir addas a 
achosodd i boblogaeth y wiwer goch ddirywio i oddeutu 40 o oedolion. Dechreuodd 
rheolaeth gydlynol o’r wiwer lwyd ar yr ynys ym 1998 a chafodd ei dileu yn 2013. 
Fodd bynnag, yn hydref 2015, canfuwyd goresgyniad gan arwain at ddal tair 
gwiwer lwyd yn gaeth mewn trapiau tua 10km o’i gilydd ei gilydd (ffigur 2). Yn ôl 
pob sôn, saethwyd pedwerydd gwiwer lwyd gan aelod o’r cyhoedd yn gynnar yn 
2016.

Ffigur 2: Canfod gwiwerod llwyd ar Ynys Môn yn 2015
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Yn 2016, cychwynnodd prosiect Gwiwerod Coch Unedig (RSU), gyda’r nod o 
ddatblygu system rhybuddio cynnar effeithiol i atal gwiwerod llwyd rhag ailsefydlu 
ar yr ynys ac i leihau’r risg o haint firaol pathogenig rhyngrywogaethol. Y dull 
gweithredu oedd grymuso pobl leol gyda’r gallu i wahaniaethu gwiwerod llwyd oddi 
wrth y gwiwerod coch brodorol, bod yn ymwybodol o arwyddion nodweddiadol brech 
y wiwer mewn gwiwerod coch a bod â’r hyder i riportio gweld gwiwerod i’r prosiect. 
Yn ogystal, sefydlwyd rhwydwaith cydgysylltiedig o orsafoedd bwydo gerddi a 
choedwigoedd ar draws yr ynys i greu rhwydwaith gwyliadwriaeth ragweithiol.

Mae prosiect Gwiwerod Coch Unedig yn brosiect arddangos addasol gyda’r 
nod allweddol o gynhyrchu arfer gorau sydd â trosglwyddedd i brosiectau rheoli 
rhywogaethau goresgynnol eraill. Elwodd y prosiect o gyhoeddi gwersi cynharach 
a ddysgwyd yn ystod goresgyniad gwiwerod llwyd 2016 yn Shuttleworth et al. 
(2016) a dylid darllen y bennod honno ar y cyd â’r astudiaeth achos hwn.

Nodau allweddol y prosiect 
	● Nodi’r holl lwybrau goresgyniad posib gan wiwerod llwyd posib
	● Grymuso cymunedau lleol sydd â’r sgiliau a’r hyder i wahaniaethu rhwng 
gwiwerod llwyd goresgynnol â gwiwerod coch brodorol

	● Canfod presenoldeb gwiwerod llwyd yn gyflym ar Ynys Môn
	● Cael gwared yn effeithlon ar anifeiliaid sydd wedi eu gweld ar yr ynys  

Disgrifiad o weithgaredd y prosiect  

Ffigur 3: Daliwyd 
gwiwerod llwyd ar Ynys 
Môn yn hydref 2015 
yn dilyn adroddiadau 
a dderbyniwyd gan y 
cyhoedd © Pixabay
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Roedd difa’r gwiwerod llwyd o’r ynys yn golygu symud poblogaeth i ffin môr lle mae 
traffig yn croesi naill ai gan ddefnyddio porthladd fferi Caergybi i Iwerddon neu’r 
ddwy bont i dir mawr Cymru. Ers hynny mae gwiwerod llwyd wedi dangos gallu i 
ailoresgyn Ynys Môn, gan danlinellu pwysigrwydd bod yn wyliadwrus yn barhaus 
(ffigur 3). Cydnabu prosiect Gwiwerod Coch Unedig nad oedd sefydlu rhaglen 
canfod gwiwerod rhagweithiol hirdymor gan ddefnyddio nifer fawr o gamerâu 
bywyd gwyllt, oherwydd cyfyngiadau adnoddau, yn opsiwn cynaliadwy yn y 
tymor hir. Gan adeiladu ar boblogrwydd cyhoeddus gwiwerod coch, cydnabuwyd 
bod pobl leol eisoes yn sefydlu gorsafoedd bwydo fel y gallent wylio’r anifeiliaid 
mewn gerddi a choetiroedd. Roedd dogfennu’r rhwydwaith hwn sy’n esblygu’n 
naturiol yn cynnig cyfle di-dor i greu system rhybuddio cynnar i ganfod ymosodiad 
gwiwerod llwyd a hefyd tystiolaeth o frech y wiwer mewn gwiwerod coch. 

Darparodd Gwiwerod Coch Unedig flychau bwydo gwiwerod ychwanegol yn rhad 
ac am ddim ac annog y gymuned leol i anfon manylion lleoliad eu blychau bwydo, 
y mathau o fwyd oedd yn cael ei ddarparu a chyswllt ffôn ac e-bost. Y nod oedd 
cofnodi 200+ o leoliadau erbyn 2019, ochr yn ochr â rhoi gwybodaeth i bobl 
am ecoleg gwiwerod coch, y bygythiad gan wiwerod llwyd a pha nodweddion 
ffisegol y gellir eu defnyddio i wahaniaethu rhwng y ddwy rywogaeth. Yn 2018 
cyhoeddwyd e-lyfr lliw ar-lein am ddim o’r enw ‘Gwiwerod Coch yn fy ngardd: 
arweiniad ac awgrymiadau i helpu i annog a gwarchod poblogaethau lleol’ 
(Shuttleworth a Halliwell 2018) (ffigur 4a a 4b) a oedd yn cynnwys gwybodaeth, 
lluniau a diagramau. Rhannwyd argaeledd y canllaw a cheisiadau dro ar ôl tro 
i’r cyhoedd i riportio gweld gwiwerod llwyd ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. 
Yn hydref 2017, canfuwyd SQPV mewn gwiwerod coch ar y tir mawr yn agos at y 
pontydd i’r ynys (Everest et al 2017) a phrofodd rhwydwaith yr ynys yn amhrisiadwy 
wrth ddangos ei absenoldeb o boblogaeth gwiwerod coch Ynys Môn. Adroddwyd 
am achosion posib o haint ynys ond dangosodd profion histolegol dilynol mai 
heintiau bacteriol oedd y rhain.
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Ffigur 4a: Cynhyrchwyd llyfr am ddim i addysgu pobl am ecoleg gwiwerod a’r 
gwahaniaeth rhwng rhywogaethau 
Ffigur 4b: Roedd y llyfr yn cynnwys gwybodaeth fanwl am hanes bywyd 
gwiwerod

Ochr yn ochr â’r rhwydwaith rhybuddio cynnar yn y gymuned, cylchdrowyd 
camerâu bywyd gwyllt rhwng lleoliadau mewn coetiroedd yn agos at borthladd 
fferi Caergybi / canolbwynt cludo nwyddau ac yn agos at y pontydd sy’n cysylltu 
Ynys Môn a’r tir mawr. Gwiriwyd y delweddau a recordiwyd gan gamera bob 
pythefnos. Yn 2017, arweiniodd dau adroddiad o’r gwiwerod llwyd a welwyd ar yr 
ynys gan y cyhoedd i’r prosiect gael gwared yn llwyddiannus ar yr anifeiliaid gan 
ddefnyddio trapio cewyll dal yn fyw. Daliwyd un anifail ger Porthladd Caergybi ac 
roedd hyn yn tynnu sylw at y llwybr goresgyniad posib a gynrychiolir gan lwybrau 
traffig ffordd. Roedd yr ail anifail ar yr arfordir deheuol ger y tir mawr sy’n cynnwys 
poblogaeth fawr o wiwer lwyd. Mae’n bosibl bod yr anifail hwn wedi nofio’r culfor.

Llwyddodd gwiwerod llwyd i wladychu Ynys Môn yn naturiol yng nghanol y 
1960au mae’n bur debyg naill ai trwy nofio o’r tir mawr neu redeg dros un o’r 
ddwy bont. Mae poblogaethau’r tir mawr yn cael eu rheoli ger yr arfordir i geisio 
cyfyngu’r tebygolrwydd o wasgariad naturiol o’r fath i’r ynys. Canolbwyntiodd 
prosiect Gwiwerod Coch Unedig hefyd ar ddeall yn well y risg o deithwyr cudd ar 
gerbydau nwyddau trwm, ar drenau nwyddau, neu mewn cerbydau domestig a 
pha gynlluniau wrth gefn ymarferol y gellid ei roi ar waith i ddelio â hyn.
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Ym mis Rhagfyr 2016 cafodd gwiwer lwyd ei tharo gan gar ym mhentref Llanberis 
ac yn anhysbys i’r gyrrwr roedd yr effaith wedi gwthio’r anifail yn ddianaf trwy’r 
gril blaen plastig ac roedd yn sownd yn rheiddiadur yr injan (ffigur 5). Roedd yr 
adroddiadau yn y wasg a ddeilliodd o hyn yn cynnwys cyfeiriad at swyddog o 
sefydliad lles anifeiliaid cenedlaethol, y Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb 
i Anifeiliaid (RSPCA), yn bresennol ynghyd â mecanig lleol. Fe wnaethant 
ryddhau’r wiwer o’r injan ond nid oeddent yn gallu ei hatal rhag dianc yn ôl i’r 
gwyllt. Arweiniodd trafodaethau gyda’r RSPCA a Heddlu Gogledd Cymru at 
gytundeb ar gyfer protocol pe bai sefyllfa o’r fath yn codi ar yr ynys.

Gan weithio gydag Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC), yr awdurdod cadwraeth natur 
statudol yng Nghymru, datblygwyd protocol canfod a difa cynnar fel rhan o gynllun 
cadwraeth y wiwer goch ar yr ynys. Roedd addysg gyhoeddus ac allgymorth 
cymunedol cyson (gan weithio gyda phlant ysgol a grwpiau cymunedol) yn cynnal 
ac yn atgyfnerthu’r neges bod yn rhaid rhoi gwybod am wiwerod llwyd ar Ynys 
Môn a’u difa’n gyflym.

 Ffigur 5: Gwiwer lwyd wedi ei dal yn ddamweiniol y tu mewn i gerbyd modur 
yng ngogledd Cymru © Moduron Maethlu Motors Ltd
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Darganfod a rheoli lledaeniad

Cwmpas y prosiect

Prif ffyrdd lledaenu rhywogaethau 
estron goresgynnol

Gwasgariad naturiol: Croesi’r culfor gan ddefnyddio’r 
dec isaf, y rheilffordd ar Bont Britannia. Nofio Culfor Menai 
Gwasgariad wedi’i gyfryngu gan bobl: Teithiwr cudd 
mewn cerbydau cludo nwyddau ar y ffyrdd a’r rheilffyrdd 
(gan gynnwys traffig fferi). Trawsleoli anifeiliaid yn fwriadol 
gan bobl sy’n eu cludo mewn cerbydau 

Dull a ddefnyddiwyd i ddarganfod

Ymwybyddiaeth y gymuned o wiwerod llwyd fel rhywogaeth 
oresgynnol a’r rhwydwaith gyfochrog o orsafoedd bwydo 
rhybudd cynnar ynghyd â thrapio camerâu rheolaidd ger 
mannau goresgyniad. 
Defnydd lleol o gamerâu bywyd gwyllt mewn lleoliadau 
abwyd ar y ddaear mewn mannau eraill

Dulliau darganfod a ystyriwyd ond 
nas defnyddiwyd (a pham)

Gwylio daearyddol cynhwysfawr gan ddefnyddio monitro 
camerâu bywyd gwyllt (logisteg a chyfyngiadau cyllidebol 
ond hefyd tystiolaeth y gallai defnyddio camerâu yn unig 
fethu â chanfod presenoldeb gwiwer lwyd) 

Dulliau o ddifa / rheoli a 
ddefnyddir

Trapio’n fyw gyda saethu fel dewis arall. Roedd trapio 
yn cynnwys cynllun benthyca trap dal byw lle roedd 
gwirfoddolwyr yn gosod ac yn monitro’r trap, ond yn anfon 
trydydd parti i ddifa unrhyw rywogaethau targed a ddaliwyd

Dulliau difa a ystyriwyd ond nas 
defnyddiwyd (a pham) Ni ellir defnyddio trapiau lladd ar Ynys Môn

Deddfwriaeth ar waith i sicrhau 
safonau lles uchel

Mae gwiwerod llwyd sydd wedi eu dal yn cael eu gwarchod 
o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 sy’n diogelu lles yn ystod 
y cyfnod esgor
Deddf Mamaliaid Gwyllt (Gwarchod) 1996
Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981
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Y prif anawsterau a wynebwyd
	● Rhestrir y wiwer lwyd fel ‘Rhywogaeth o Bryder Undeb’ yn Rheoliad yr UE (UE) 
Rhif 1143/2014 ar Atal a Rheoli Cyflwyno a Lledaenu Rhywogaethau Estron 
Goresgynnol. Fodd bynnag, er mai Ynys Môn yw’r unig sir yng Nghymru heb 
wiwerod llwyd, nid yw ymateb y Llywodraeth i Gyfarwyddeb yr UE, Cynllun 
Gweithredu Rheoli Gwiwerod Llwyd ar gyfer Cymru, yn gwneud unrhyw 
ymrwymiad ariannol sylweddol i helpu i gynnal Ynys Môn fel man sy’n rhydd 
o’r wiwer lwyd 

	● Mae achosion o gam adnabod gwiwerod coch fel gwiwerod llwyd gan y cyhoedd 
yn parhau i fod yn broblem barhaus. Rydym hefyd wedi nodi sawl achos lle 
mae cyrff rhywogaethau sydd wedi’u malu’n rhannol, fel draenog a chwningen, 
ar ffyrdd hefyd yn cael eu nodi fel gwiwerod llwyd. Rydym yn parhau i ddarparu 
adnoddau ar-lein i ddangos gwahaniaethau rhwng y rhywogaeth

	● Fel y gwelwyd yn 2015, mae oedi weithiau rhwng gweld ac adrodd amdano. Yn 
ogystal, rydym wedi cael un achos lle cafodd ffotograff gwiwer lwyd a honnir 
iddo gael ei dynnu ar Ynys Môn ei bostio ar-lein pan ddatgelodd ymchwiliad 
dilynol fod hyn wedi bod yn ffug 

	● Gwelwyd heintiau croen pathogenig fel Staphylococcal dermatitis a 
Dermatophilus congolensis archwysol mewn gwiwerod coch yr ynys ac 
mae’n hawdd cymysgu’r rhain ag arwyddion SQPV. Mae’r heintiau yn heriol 
i wahaniaethu o ffotograffau a, lle mae corff ar gael, mae oedi’n anochel wrth 
aros am adroddiadau histoleg

Y prif wersi a dysgwyd
	● Mae llawer o bobl leol yn credu yn anghywir na all gwiwerod llwyd groesi Culfor 
Menai a bod Ynys Môn yn hafan ddiogel i wiwerod coch. Felly mae’n hanfodol 
cadw’r neges ar gyfryngau cymdeithasol a llwyfannau newyddion eraill bod angen 
bod yn gyson wyliadwrus am fygythiad y wiwer lwyd yn ail oresgyn yr ynys  

	● Mae rhwydwaith o orsafoedd bwydo coetir a gerddi sy’n cael eu monitro 
gan y cyhoedd yn effeithlon o ran adnoddau, ond yn debygol o gynhyrchu 
rhwydwaith gwyliadwriaeth anghyson yn ddaearyddol. Felly, mae angen o hyd 
i adnoddau prosiect ymgymryd â gwyliadwriaeth mewn mannau eraill i gael 
sylw cynhwysfawr i’r dirwedd 

	● Weithiau roedd adroddiadau am wiwerod llwyd ar Ynys Môn yn cael eu postio 
i ddechrau ar dudalennau / cyfrifon grwpiau cyfryngau cymdeithasol byd natur 
a chymunedol lleol. Roedd yn bwysig felly bod gan gyfryngau cymdeithasol y 
prosiect aelodaeth eang i gynyddu’r tebygolrwydd bod rhai hefyd yn weithredol 
ar dudalennau eraill  
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	● Heb ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r bygythiad a ddaw gan y wiwer lwyd ni 
fyddai’r prosiect wedi canfod ac yna difa’r ddwy wiwer lwyd yn 2017

Dangosyddion llwyddiant y prosiect
	● Creu rhwydwaith o 200+ o orsafoedd bwydo gwiwerod mewn gardd / coetir a 
reolir ac sy’n cael eu monitro gan aelodau o’r cyhoedd    

	● Cynhyrchu e-lyfr canllaw ar-lein i roi gwybodaeth i bobl am ecoleg y wiwer 
goch frodorol a’r wiwer lwyd oresgynnol a sut i wahaniaethu rhwng y ddwy 
rywogaeth 

	● Difa’r gwiwerod llwyd a ganfuwyd yn gyflym i atal y boblogaeth rhag ailsefydlu 
ac atal clefyd pathogenig mewn poblogaethau gwiwerod coch cydgynefinol

	● Coladu’r holl wybodaeth berthnasol i gael gwell dealltwriaeth o’r llwybrau cyrch 
posibl a’r tebygolrwydd (ffigur 6)

Ffigur 6: Gwiwer lwyd yn nofio yng ngogledd Cymru © Steve Ransome
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Llwyddiant y prosiect

Mesur Hyder

Llwyddiannus iawn

Llwyddiannus ✘ Uchel

Rhannol lwyddiannus

Methiant

Mae hyder uchel yn golygu bod yr asesydd yn teimlo bod ganddo tua 80% o 
siawns y bydd y sgôr a roddwyd yn gywir. Caiff hyder canolig ei ddiffinio fel 
siawns 51-79% y bydd sgôr yr asesydd yn gywir a hyder Isel a siawns o 50% yn 
unig o fod yn gywir  

Rheswm (rhesymau) dros lwyddiant / methiant
	● Catalogiwyd rhwydwaith o 200+ o orsafoedd bwydo gerddi / coetir erbyn 
hydref 2018. Roedd cronfa ddata gyfochrog yn cynnwys manylion cynefin, y 
math o fwydydd a ddarperid a manylion cyswllt ar gyfer pob lleoliad. Roedd 
hyn yn golygu y gallem anfon e-bost grŵp i’r rhwydwaith gyda gwybodaeth am 
fygythiadau heintiad pathogenig sy’n dod i’r amlwg ac unrhyw amheuaeth o 
weld gwiwerod llwyd 

	● Yng ngwanwyn 2018, fe wnaethom gyhoeddi canllaw 120 tudalen dwyieithog 
(Saesneg / Cymraeg) ar ecoleg  y wiwer goch a’r wiwer lwyd oresgynnol. 
Roedd hwn ar gael i’w lawr lwytho am ddim fel e-lyfr   

	● Cawsom dystiolaeth fideo o wiwer lwyd ger porthladd Caergybi ym mis 
Chwefror 2018 (SH 2695 8139) ond ni allem ddod o hyd i’r anifail. Mae tynged 
yr anifail hwn yn parhau i fod yn aneglur a gall fod yn dal o gwmpas

	● Ni fu ymgais i ddileu gwiwerod llwyd mewn 90km2 ar dir mawr Gwynedd yn 
llwyddiannus ac nid oeddem yn gallu atal cyrchoedd gan wiwerod llwyd i 
goetiroedd ar y tir mawr yn agos i’r pontydd 
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Datblygu’r prosiect yn y dyfodol
	● Rydym yn gweithio gyda Ulster Wildlife a chwmnïau fferi rhanbarthol i godi’r 
tebygolrwydd o ganfod gwiwerod llwyd wedi’u cuddio mewn cerbydau wrth 
groesi’r môr ar y fferi 

	● Fe wnaethom sefydlu rhwydwaith o 30 o flychau bele’r coed (Martes martes) 
mewn ardaloedd ar y tir mawr ger yr ynys, cychwyn rhaglen fridio mewn 
caethiwed wedi’i chydlynu ac yn 2019 byddwn yn rhyddhau anifeiliaid fel 
rheolaeth fiolegol bosibl ar gyfer gwiwerod llwyd (ffigur 7)  

	● Rydym wedi helpu i ddatblygu dull newydd sydd heb fod yn fewnwthiol 
o benderfynu statws haint firaol mewn mamaliaid gan ddefnyddio blew 
(Shuttleworth et al 2019). Gobeithiwn y gallai esblygiad technegol pellach 
ganiatáu i SQPV gael ei fonitro dim ond trwy gasglu blew o borthwyr gan 
ddefnyddio padiau gludiog   

Ffigur 7: Rhyddheir bele’r coed ar y tir mawr yn 2019 ar ôl i un anifail gael ei 
ddarganfod yn 2018 © Paul Harry
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Cyfeiriadau
	● Everest DJ, Floyd T, Donnacie B et al. (2017) Confirmation of Squirrelpox in 
Welsh red squirrel. Veterinary Record 181, 514-515

	● Shuttleworth CM, Everest DJ, Halliwell EC et al. (2019) Detecting viral infection 
in red squirrels. Veterinary Record 184: 507

	● Shuttleworth CM & Halliwell EC (2018) Red squirrels in my garden: Guidance 
and tips to help encourage and conserve local populations. 120pp. ESI. ISBN 
978-0-9547576-5-6

	● Shuttleworth CM, Halliwell EC & Robertson P (2016) Identifying incursion 
pathways, early detection responses and management actions to prevent grey 
squirrel range expansion: an island case study in Wales. In Shuttleworth CM, 
Lurz PWW & Gurnell J (eds) The Grey Squirrel: Ecology & Management of an 
Invasive Species in Europe. ESI. ISBN 978-0-954757-62-5

Crynodeb data meintiol
Dyddiad cychwyn: Dechreuodd y prosiect yn hydref 2016 hyd at fis Rhagfyr 
2019
Ymdrech wyliadwriaeth o ran amser a lle: Sefydlwyd 220 o orsafoedd cofnodi 
monitro gerddi ym Môn 
Adnoddau: Darparwyd dros 400 o drapiau, 25 o gamerâu bywyd gwyllt, 30 o 
flychau bele a 150 o flychau bwydo pren.
Adnoddau llafur: 50 o drapwyr gwirfoddol ar y tir mawr wedi eu recriwtio, 
hyfforddi ac yn monitro 120 o drapiau dal anifeiliaid yn fyw. Hyfforddwyd 20 o 
wirfoddolwyr i fonitro trap camera. 100+ o drigolion yr ynys yn ymwneud â monitro 
gwiwerod coch a llwyd. Darparodd prosiect Gwiwerod Coch Unedig arian ar gyfer 
un swyddog addysg amser llawn. 
Manylion yr ardal gronnol lle gweithredwyd y rhain: Cadwyd llygad ar bob 
un o’r 3,000 hectar o goetir ar draws tirweddau ynys 720 km2 Ynys Môn ac Ynys 
Cybi a thua 1,500 hectar ar y tir mawr (trwy drapio) 
Costau a Chronfeydd Wrth Gefn sydd ar gael: Costau prosiect ar gyfer trapiau 
camerâu ac amser staff £40K y flwyddyn. Nid yw hyn yn cynnwys y gwaith 
cyfochrog difa gwiwerod llwyd  
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Prosiect LIFE U-SAVEREDS
Enw cyffredin (enw Lladin) y rhywogaeth oresgynnol 
Gwiwer lwyd ddwyreiniol (Sciurus carolinensis)

Daearyddiaeth frodorol
Dwyrain yr Unol Daleithiau (UDA) / Canada

Enw’r prosiect 
LIFE U-SAVEREDS
(LIFE13 BIO/IT/000204)

Lleoliad y prosiect neu ardal ddaearyddol y gwaith cadwraeth
Perugia, Umbria, yr Eidal

Sefydliad arweiniol
ISPRA, Institute for Environmental Protection and Research, Italy

Partneriaid allweddol
	● Sefydliad Söoproffylactig Arbrofol Rhanbarthau Umbria a Marche
	● ISPRA, Sefydliad Diogelu’r Amgylchedd ac Ymchwil
	● Asiantaeth Ranbarthol Lazio, Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Systemau 
Naturiol

	● Legambiente Umbria, cymdeithas amgylcheddol leol
	● Sefydliad OIKOS s.r.l.
	● Bwrdeistref Perugia
	● Asiantaeth Ranbarthol Umbria

Manylion cyswllt yr awdur
Valentina La Morgia
via Ca’ Fornacetta 9, 40064, Ozzano Emilia (BO), yr Eidal
Ffôn: +39 347 1562520
Cyfeiriad e-bost: valentina.lamorgia@isprambiente.it
Gwefan y prosiect  www.usavereds.eu
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Map o arwynebedd tir y prosiect a disgrifiad byr 

Ffigur 1a: Lleoliad ardal y Prosiect 
yn yr Eidal (dot du); mae’r 
rhanbarthau sy’n agos i Umbria ac a 
ystyriwyd ar gyfer gweithredu’r 
System Rhybudd Cynnar ac Ymateb 
Cyflym mewn llwyd  

Ffigur 1b: Map manwl o 
ardal Perugia, wedi’i rannu’n 
sawl Uned Reoli, fel y’u 
diffinnir i hwyluso gwaith 
gweithredu’r gweithgarwch 
maes. Mae’r Unedau 
Rheoli lle mae’r wiwer lwyd 
wedi ennill ei phlwyf ar 
ddechrau’r prosiect mewn 
llwyd; mae’r Unedau Rheoli 
sydd â llinellau toredig yn 
cyfateb i Unedau Rheoli a 
gafodd eu monitro yn 2015 
a / neu 2017 ac yn 2018 i 
gadarnhau presenoldeb / 
lledaeniad y wiwer lwyd 
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Cyflwyniad a chefndir y prosiect
Mamal y goedwig yw’r wiwer lwyd ddwyreiniol (Sciurus carolinensis), sy’n 
frodorol i ddwyrain yr Unol Daleithiau a de ddwyrain Canada sydd gyfagos. Mae 
i’w gweld yn bennaf mewn coedwigoedd collddail a chymysg, ond mae hefyd 
yn ffynnu mewn parciau dinasoedd a gorlifdiroedd. Yn ei ystod hymledol, gall 
niweidio coed trwy eu rhisglo ac, yn Ewrop, mae’n achosi difodiant y wiwer goch 
frodorol yn lleol (Sciurus vulgaris) trwy gystadlu am adnoddau a lledaenu haint 
brech y wiwer. 

Cyflwynwyd y wiwer lwyd yn ddamweiniol yn ninas Perugia (Umbria, yr Eidal) yn y 
2000au cynnar ac, ers hynny, mae wedi lledu i ystod o oddeutu 50 km2. Dechreuodd 
gweithgarwch rheoli yn 2016 ac, yn 2018, ar ôl cael gwared â 1,070 o anifeiliaid, 
gostyngodd ystod y rhywogaeth estron oresgynnol i ardal o oddeutu 3 km2.

Er gwaethaf yr anawsterau a gafwyd wrth ddwyn dinasyddion preswyl i mewn 
i’r gwaith, symudwyd yr anifeiliaid o ardaloedd trefol a maestrefol Perugia a 
choetiroedd cyfagos. Roedd y prosiect yn ymwneud â staff cyflogedig yn bennaf 
ac ychydig o fyfyrwyr fel gwirfoddolwyr ac roedd wedi’i anelu at ddileu’r wiwer 
yn lleol ac atal lledaeniad y rhywogaeth estron oresgynnol i ardaloedd coediog 
mynyddoedd yr Apennine yng nghanol yr Eidal.
.

Nodau allweddol y prosiect
	● Dileu’r wiwer lwyd yn lleol neu o leiaf symud 80% ohonynt o ardal Perugia.
	● Atal ei lledaeniad o ardal Perugia i goetiroedd cyfagos
	● Atal cyflwyno a sefydlu’r wiwer lwyd mewn ardaloedd eraill yng nghanol yr 
Eidal

Disgrifiad o weithgaredd y prosiect 
Mae Prosiect LIFE U-SAVEREDS ‘Rheoli’r wiwer lwyd yn Umbria: gwarchod y 
wiwer goch ac atal colli bioamrywiaeth ym mynyddoedd yr Apennine’ yn brosiect 
LIFE+, a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd i warchod y wiwer goch Ewrasiaidd 
rhag y bygythiad a ddaw yn sgil cyflwyno ac ehangu’r wiwer lwyd a gyflwynwyd. 
Fel yn Ynysoedd Prydain a gogledd yr Eidal (yn enwedig yn Piedmont), yn 
sgil cyflwyno’r wiwer lwyd yn Umbria, canol yr Eidal yn gynnar yn y 2000au, 
gwelwyd effaith negyddol ar boblogaethau’r wiwer goch leol. Roedd presenoldeb 
y wiwer lwyd yn fygythiad difrifol i fioamrywiaeth coedwigoedd yng nghanol yr 
Eidal oherwydd, o gofio nodweddion daearyddol ac ecolegol Umbria, roedd risg 
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ehangu’r boblogaeth y tu allan i’r ffiniau rhanbarthol yn uchel iawn (Ffigur 1a ac 
1b). Dechreuodd LIFE U-SAVEREDS ym mis Hydref 2014, ac aeth ar drywydd 
amcanion ar raddfa ranbarthol a chenedlaethol.

Ar y lefel ranbarthol, y prif nodau oedd:
	● Dileu’r wiwer lwyd yn lleol neu o leiaf gael gwared ar 80% ohonynt 
	● Atal y wiwer lwyd rhag ymledu i ardaloedd coetir cyfagos

Roedd atal y lledaeniad yn sylfaenol gan fod y coetiroedd ger Perugia yn goridor 
ecolegol tuag at ardaloedd coediog mynyddoedd yr Apennine. 

Er mwyn cyflawni’r nodau hyn, bu i ni fabwysiadu’r methodolegau a ganlyn:
	●  Gwylio’r anifeiliaid yn uniongyrchol o fannau gwylio manteisiol (Ffigur 2), trapio 
â chamerâu (Ffigur 3), tiwbiau gwallt a chasglwyd adroddiadau achlysurol i 
ganfod y wiwer lwyd a diffinio ystod y rhywogaethau estron

Ffigur 2: Gwyliwr 
yn casglu data ar 
bresenoldeb y wiwer 
goch a’r wiwer lwyd 
yn ardal Perugia © 
Giuseppe De Socio
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Ffigur 3: Trap camera a 
ddefnyddiwyd i ganfod 
gwiwerod yn yr ardal 
ehangu © Daniele 
Paoloni

	● Eu symud trwy eu dal yn fyw ac ewthanasia (neu eu hanffrwythloni’n 
llawfeddygol a’u ryddhau wedi hynny mewn parciau trefol), i geisio dileu’r 
wiwerod yn lleol ac osgoi eu hehangu i ardaloedd cyfagos; ar gyfer eu dal yn 
fyw, bu i ni ddefnyddio trapiau dal byw Tomahawk (mod. 202.5, 48x15x15 cm)

Staff cyflogedig oedd yn trapio’r wiwer ac yn ei dal yn fyw (Ffigur 4), ond roedd 
tirfeddianwyr a dinasyddion hefyd yn cymryd rhan oherwydd yn ardal Perugia 
mae’r wiwer lwyd yn ffynnu mewn parciau trefol ac eiddo preifat bychain yn yr 
ardaloedd maestrefol (gerddi preifat a pherllannau). Gofynnwyd i dirfeddianwyr 
am fynediad i’w heiddo ar gyfer gosod trapiau a hysbysu staff technegol y prosiect 
rhag ofn y câi’r wiwer lwyd neu rywogaethau eraill, nad ydynt yn darged, eu dal. 
Bu rhai myfyrwyr hefyd yn helpu gyda’r gweithgarwch rheoli, gan gynnal arolygon 
i ganfod gwiwerod ac amcangyfrif eu hystod a faint ohonynt oedd yno. 
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Ffigur 4: Trap byw Tomahawk © Daniele Paoloni

Bu i ni hefyd weithredu ymgyrch gwybodaeth a chyfathrebu, trwy’r camau a 
ganlyn:
	● Pum cynhadledd flynyddol i’r wasg 
	● Cymryd rhan mewn darllediadau teledu 
	● Trefnu cyfarfodydd cyhoeddus a gwibdeithiau maes gyda dinasyddion
	● Cysylltu’n uniongyrchol â pherchnogion tir trwy lythyrau, ymgyrchoedd o ddrws 
i ddrws a galwadau ffôn

	● Hyrwyddo cystadleuaeth tynnu lluniau
	● Trefnu bord gron gyda grwpiau lles anifeiliaid

Bu i ni hefyd gychwyn gweithgareddau addysgol, gan ddwyn i mewn ysgolion 
lleol bwrdeistref Perugia (Ffigur 5) ac ardaloedd cyfagos.
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Ffigur 5: Gweithgareddau addysg amgylcheddol – dwyn i mewn blant ysgol 
yn Niwrnod Arbor 2017, pryd cychwynnwyd gweithgareddau plannu cnau cyll 
mewn gwahanol ardaloedd yn Perugia i wella amodau cynefinoedd ar gyfer y 
wiwer goch © LIFE U-SAVEREDS / Archif Legambiente Umbria 

Ar y raddfa genedlaethol, nod y prosiect oedd:
	● Sefydlu System Rhybudd Cynnar ac Ymateb Cyflym (EWSRR) i gael gwared 
ar unrhyw waith canoli newydd ar y wiwer yng nghanol yr Eidal 

	● Creu Tîm Argyfwng y Wiwer Estron, grŵp o arbenigwyr sy’n cefnogi 
asiantaethau lleol i reoli poblogaeth y wiwer estron sydd wedi ennill ei phlwyf 
mewn rhanbarthau eraill yn yr Eidal 

I sefydlu’r EWSRR, bu i ni ddrafftio llyfryn a’i ddosbarthu i rwydwaith o dechnegwyr 
bywyd gwyllt oedd yn gweithio yn ardal y prosiect ac mewn rhanbarthau cyfagos. 
Roedd y llyfryn yn crynhoi’r prif risgiau sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r wiwer 
estron oresgynnol yng nghanol yr Eidal, a rhoddai ganllawiau ar y dulliau canfod 
i’w defnyddio rhag ofn y caed adroddiadau am y wiwer estron oresgynnol, i 
gadarnhau presenoldeb y rhywogaeth. Cynhyrchodd y Tîm Argyfwng hefyd 
ganllawiau ar gyfer symud y gwiwerod pe caed adroddiadau eu bod wedi’u gweld.

Ar y raddfa ranbarthol, bu i ni ddechrau’r gweithgarwch rheoli yn 2016, ac yn 
2018 gostyngwyd ystod y rhywogaeth estron oresgynnol i ardal o oddeutu 3km2. 
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Mae’r risg ymledu bellach yn ymddangos yn gyfyngedig. Serch hynny, am y 
cyfnod Ôl-LIFE (2019-2023), ein bwriad yw parhau i gael gwared â’r anifeiliaid 
sy’n weddill, a’r ymgyrch wybodaeth. Ar y lefel genedlaethol, bu i ni ddechrau 
ar yr EWSRR ac ni sefydlwyd unrhyw wiwer anfrodorol newydd yng nghanol yr 
Eidal yn ystod gwaith gweithredu’r prosiect. Fodd bynnag, byddwn yn cynnal y 
rhwydwaith rhybuddio cynnar a’r Tîm Argyfwng i wynebu’r risg sy’n gysylltiedig â 
chyflwyniadau newydd posibl yn yr Eidal.

Darganfod a rheoli lledaeniad 

Cwmpas y prosiect
Cael gwared â’r wiwer lwyd o ardal Perugia
Atal ei lledaeniad o ardal Perugia i goetiroedd cyfagos
Atal cyflwyno a sefydlu’r wiwer lwyd mewn ardaloedd eraill yng 
nghanol yr Eidal

Prif ffyrdd o ledaenu Ymlediad naturiol o boblogaeth sydd eisoes yn bodoli 
Ei rhyddhau mewn ardaloedd newydd

Dull a ddefnyddiwyd i 
ddarganfod

Trapio â chamerâu, ei gwylio’n uniongyrchol, monitro gorsafoedd 
chwilota am fwyd

Dulliau a ystyriwyd ond nas 
ddefnyddiwyd (a pham)

Defnyddiwyd tiwbiau gwallt yng nghyfnodau cynnar y prosiect 
yn unig, ond mae’r dechneg yn gofyn am archwilio blew yn 
ficrosgopig. Ystyriwyd ei bod yn cymryd llawer o amser a’i 
bod yn anos i’w gweithredu yn ein cyd-destun penodol o 
ran y technegau eraill a fabwysiadwyd. Hefyd, roedd staff yr 
asiantaethau rheoli lleol yn fwy parod i gasglu data o drapiau 
camerâu na rheoli a chasglu samplau gwallt o’r tiwbiau

Dulliau o ddifa / rheoli a 
ddefnyddiwyd

Defnyddio trapiau byw ac yna ewthanasia trwy anadlu carbon 
deuocsid

Dulliau o ddifa / rheoli 
a ystyriwyd ond nas 
ddefnyddiwyd (a pham)

Ystyriwyd saethu ond ni ddefnyddiwyd hyn yn y prosiect hwn 
oherwydd rheoleiddio a chanllawiau cenedlaethol sy’n argymell 
trapio a dal y wiwer lwyd yn fyw ac yna ewthanasia fel y prif ddull 
ar gyfer cael gwared â hi. Ar ben hynny, y teimlad oedd y gallai 
saethu arwain at wrthwynebiad gan ddinasyddion a grwpiau 
rhanddeiliaid

Deddfwriaeth sydd yn ei lle i 
sicrhau safonau lles uchel  

Ystyriwyd Rhif Rheoliad y Cyngor (EC) 1099/09 ar gyfer cynnal 
ewthanasia ar yr anifeiliaid 
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Y prif anawsterau a wynebwyd
	● I ddechrau, prin oedd adroddiadau’r cyhoedd am y wiwer lwyd. Aeth y prosiect 
i’r afael â hyn trwy ddatblygu ymgyrchoedd gwybodaeth ar bwysigrwydd cael 
gwared â’r wiwer lwyd i warchod y wiwer goch ac effeithiau Rhywogaethau 
Estron Goresgynnol 

	● Gwelsom nad oedd dinasyddion yn cydweithredu wrth i ni reoli’r wiwer lwyd 
a chafwyd, yn benodol, anawsterau i gael ar dir preifat er mwyn cael gwared 
ag anifeiliaid. Trefnodd y prosiect gyfarfodydd a sefydlu cyswllt uniongyrchol â 
dinasyddion i wella hyn 

	● Cafwyd gwrthwynebiad gan grwpiau hawliau anifeiliaid lleol. Weithiau arweiniai 
hyn at ddifrodi offer y prosiect. Hwylusai’r prosiect gyfarfodydd gyda grwpiau a 
chymryd camau i atal cael gwared â’r trapiau a’u difa 

Y prif wersi a ddysgwyd
	● Angen addysgu’r gymuned am bwysigrwydd gwarchod natur, gyda’r nod o 
greu cysylltiad emosiynol rhwng rhywogaethau brodorol a phobl

	● Hyrwyddo cyfarfodydd rhwng asiantaethau lleol a’r rhai sy’n rheoli’r wiwer 
lwyd i atal ei lledaeniad posibl neu ei chyflwyno o’r newydd. Mae hyn yn fodd 
i weithredu rhwydwaith rhybudd cynnar ac ymateb cyflym yn haws a gall 
wella’r camau presennol i ganfod y wiwer lwyd. Mae’n arbennig o bwysig rhoi 
canllawiau clir y mae’n hawdd eu gweithredu i asiantaethau lleol 

	● Mabwysiadu mesurau technegol i atal cael gwared â’r trapiau a’u difa a 
datblygu cynlluniau amgen ymlaen llaw i sicrhau na chaiff gweithgarwch rheoli 
ei atal oherwydd unrhyw wrthwynebiad i’r prosiect 

	● Dylunio’n briodol strategaethau cael gwared â’r wiwer i oresgyn anhawster 
mynd i mewn i eiddo preifat bychain, e.e. trwy ddefnyddio gorsafoedd bwydo i 
ddenu’r anifeiliaid i ardaloedd cyfagos lle gellir eu rheoli

Dangosyddion llwyddiant y prosiect
	● Dinasyddion a staff y prosiect sy’n rheoli’r wiwer lwyd yn cymryd rhan mewn 
cyfarfodydd addysgiadol

	● Adborth cymunedau lleol ac arbenigwyr ar batrymau presenoldeb y wiwer lwyd 
a thystiolaeth o wybodaeth gyhoeddus gynyddol am y wiwer lwyd (e.e. wedi’i 
fesur trwy holiaduron)

	● Cynnal ymgyrchoedd monitro / cael gwared â’r wiwer yn dilyn canfod y wiwer 
estron oresgynnol am y tro cyntaf a chadarnhau ei phresenoldeb 

	● Gostyngiad mewn risg ymledu o ardal Perugia i goetiroedd a rhanbarthau cyfagos
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Llwyddiant y prosiect

Mesur Hyder

Hynod Lwyddiannus

Llwyddiannus ✘ Uchel

Rhannol Lwyddiannus

Methiant

Mae hyder uchel yn golygu bod yr asesydd yn teimlo bod ganddo oddeutu 80% 
o siawns fod y sgôr a roddir yn gywir. Caiff hyder canolig ei ddiffinio fel bod â 
siawns 51-79% fod sgôr yr aseswr yn gywir a hyder isel siawns o 50% yn unig 
o fod yn gywir 

Rheswm (rhesymau) dros lwyddiant / methiant
	● Yn dilyn trefnu cyfarfodydd addysgiadol gyda thechnegwyr ac arbenigwyr yn 
rhanbarthol ac uwch-ranbarthol, cawsom ganlyniadau cadarnhaol holiaduron 
a ddaeth i mewn / aeth allan, ac yn ôl arolygon barn, cafodd cymunedau lleol 
wybodaeth sylfaenol am rywogaethau estron ac am y wiwer lwyd yn benodol. 
Serch hynny, roedd anawsterau’n parhau o ran dwyn i mewn nifer fawr o 
ddinasyddion wrth gasglu data, oherwydd bod yr ymgyrch wybodaeth yn 
targedu grwpiau penodol, ond bychain, o bobl 

	● Arweiniodd y rhan fwyaf o’r adroddiadau ar bresenoldeb y wiwer lwyd a 
gadarnhawyd at ddechrau monitro ac, yn y pen draw, ymdrechion i gael gwared 
â hi, gyda chydweithrediad brwd ac effeithiol staff y prosiect a thechnegwyr 
asiantaethau lleol eraill

	● Roedd y dadansoddiad o ddosbarthiad a helaethrwydd y wiwer lwyd yn ardal 
Perugia yn fodd i ni ddod i’r casgliad bod gweithgareddau prosiect yn lleihau 
risg ehangu daearyddol a hefyd na sefydlwyd unrhyw boblogaeth newydd o’r 
wiwer estron yng nghanol yr Eida 
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Datblygu’r prosiect yn y dyfodol
	● Bydd gweithgarwch technegol (monitro’r wiwer a chael gwared â hi ar raddfa 
leol ac yn genedlaethol, yn achos y wiwer lwyd yn cael ei gweld mewn 
ardaloedd newydd) yn parhau gyda’r un methodolegau a fabwysiadwyd yn 
ystod y Prosiect LIFE. Ar gyfer y cyfnod 2019-2023, bu i ni ddatblygu Cynllun 
Cadwraeth Ôl-LIFE sy’n nodi’r meysydd gweithredu â blaenoriaeth

	● Bydd gweithgarwch cyfathrebu hefyd yn parhau ar y ddwy raddfa ofodol. 
Mewn Cynllun Cyfathrebu Ôl-LIFE manylir ar y chwe cham (datganiadau i’r 
wasg, rhwydweithio, addysg amgylcheddol, cyfarfodydd cyhoeddus, chynnal 
a chadw hysbysfyrddau a gwefannau) y byddwn yn eu cyflawni yn y dyfodol 
(gweler http://usavereds.eu/it_IT/materiali-del-progetto/, mae fersiwn Saesneg 
ar gael)

Cyfeiriadau
	● Llyfryn y System Rhybuddio Cynnar ac Ymateb Cyflym LIFE U-SAVEREDS 
(http://usavereds.eu/it_IT/materiali-del-progetto/, mewn Eidaleg yn unig)

	● Cynllun Cyfathrebu Ôl-LIFE LIFE U-SAVEREDS (http://usavereds.eu/it_IT/
materiali-del-progetto/)

	● Gurnell J, Lurz PWW, McDonald R, Pepper H (2009) Practical techniques for 
surveying and monitoring squirrels. Nodyn Ymarfer y Comisiwn Coedwigaeth, 
12 tud 

	● Shuttleworth CM, Lurz PWW & Gurnell J (2016) The grey squirrel: ecology and 
management of an invasive species in Europe. European Squirrel Initiative, 
532 tud 

Crynodeb data meintiol
Dyddiad cychwyn: 01/10/2014
Ymdrech wyliadwriaeth o ran amser a lle: ar y raddfa ranbarthol, bu i ni 
gynnal arolwg cyntaf yn 2015 (mis Mai i fis Ragfyr). Bu i ni neilltuo ardal ganolog, 
lle’r oedd y wiwer lwyd wedi’i hen sefydlu (13.5 km2) a lle bu i ni amcangyfrif 
dwyseddau lleol trwy wylio’r anifeiliaid yn uniongyrchol, ac ardal ymylol / ehangu 
(26.4 km2), lle roeddid yn gwylio’r wiwer yn uniongyrchol, yn trapio â chamerâu 
ac yn defnyddio tiwbiau gwallt i’w chanfod. Yn 2017 a 2018, bu i ni ailadrodd yr 
arolwg gan gynnwys ardaloedd ychwanegol (cyfanswm 60.6 km2, 47.1 km2 yn 
yr ardal ymylol), gan fabwysiadu’r technegau a ganlyn: gwylio’n uniongyrchol, 
trapio â chamerâu, monitro pwyntiau artiffisial chwilota am fwyd.
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Ar y raddfa genedlaethol, roeddid yn monitro trwy’r rhwydwaith EWSRR a 
chynhaliwyd arolygon fel y cyfyd y cyfle, ar sail yr adroddiadau ar y rhywogaethau.
Adnoddau a ddefnyddiwyd: Pedwar ysbienddrych, dau GPS, dau delemedr, 
dau gwmpawd, 46 trap camera a 150 o drapiau byw Tomahawk (mod. 202.5, 
48x15x15 cm)

Adnodd llafur (ymdrech yn yr ardal ehangu yn unig, graddfa ranbarthol):
	● yn 2015: 20 gorsaf tiwbiau blew, 398 pwynt gwylio a 69 trawstoriad, 75 gorsaf 
trapio â chamera

	●  yn 2017-2018: 493 pwynt gwylio, oddeutu 100 gorsaf trapio â chamera a 30 
o bwyntiau artiffisial chwilota am fwyd 

Arwynebedd cronnus: 47.1 km2 (bydd arolwg rhanbarthol yn gwirio lledaeniad 
y wiwer lwyd o ardal graidd Perugia); 72,363 km2 (ardal gronnus y rhanbarthau 
sy’n gyfagos i Umbria, ar gyfer yr EWSRR)
Y Costau a’r arian ar gael: cyfanswm y gyllideb ar gyfer y gweithgareddau 
monitro a gafwyd yn 2015 ac yn 2017-2018 oedd EWRO 74,545 ac EWRO 48,131, 
yn y drefn honno. Mae’n cynnwys costau personél, teithio, offer a nwyddau traul. 
Roedd cyllideb o EWRO 29,883 i sefydlu’r EWSRR.

81 LIFE14 NAT/UK/000467

Difa gwiwerod llwyd ym 
Mynyddoedd Mourne 
Enw cyffredin y rhywogaeth oresgynnol (enw Lladin)
Gwiwer lwyd ddwyreiniol (Sciurus carolinensis)

Daearyddiaeth frodorol
Dwyrain Unol Daleithiau America / Canada

Enw’r Prosiect 
Gwiwerod Coch Unedig
(LIFE14 NAT/UK/000467)

Lleoliad y Prosiect neu ardal ddaearyddol y gwaith cadwraeth 
Mynyddoedd Mourne, Swydd Down, Gogledd Iwerddon (Y Deyrnas Unedig)

Prif sefydliad
Ulster Wildlife 

Partneriaid allweddol
	● Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion
	● Prifysgol Bangor
	● Sw Belfast
	● Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
	● Prifysgol Newcastle
	● Cyngor Newry, Mourne a Down 
	● Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon
	● Fforwm Gwiwerod Gogledd Iwerddon
	● Ymddiriedolaeth Treftadaeth Mourne
	● Yr Ymddiriedolaethau Natur 

Manylion cyswllt yr awdur
Shanna Rice, Ulster Wildlife, 10 Heron Road, Belfast, BT3 9LE
Ffôn: 07816065764
Gwefan y prosiect: www.ulsterwildlife.org/redsquirrels 
www.redsquirrelsunited.org.uk/
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Map o arwynebedd tir y prosiect a disgrifiad byr

Ffigur 1: Map o Fynyddoedd Mourne a’r Ardal Glustogi

Mae gwastatir anghysbell Mourne wedi’i leoli ar arfordir dwyreiniol Iwerddon yn 
Swydd Down, Gogledd Iwerddon. Mae wedi’i ffinio ar un ochr â Môr Iwerddon 
ac ar yr ochr arall gan gadwyn mynyddoedd Mourne. Y prif bwyntiau mynediad 
i ardal Mourne o ran gwasgariad gwiwerod llwyd (Sciurus carolinensis) yw trwy 
Newcastle a Newry/Warrenpoint/Rostrevor. Yn achlysurol, mae gwiwerod llwyd 
wedi cael eu darganfod yn dod dros Fynyddoedd Mourne, gan gynnwys Slieve 
Donard (y copa uchaf ym Mynyddoedd Mourne) er bod hyn yn llai cyffredin..

Cyflwyniad a chefndir y prosiect 
Mae’r wiwer lwyd ddwyreiniol yn frodorol o ddwyrain Unol Daleithiau America / 
Canada. Cafodd y rhywogaeth ei chyflwyno’n wreiddiol i Iwerddon yn 1911 yn 
Swydd Longford. Ers hynny maent wedi lledaenu drwy rannau mawr o’r ynys ac 
eithrio ychydig ardaloedd, yn enwedig yn y gorllewin.

Creaduriaid y dydd yw’r rhywogaeth, gyda brig eu gweithgarwch yn gynnar yn y 
bore ac yn hwyr y prynhawn ym misoedd yr haf. Mae’r rhywogaeth â chysylltiad 
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cryf â chynefin coetir collddail, ond bydd hefyd yn meddiannu clystyrau o goed 
conifferaidd er bod hyn yn arferol ar ddwysedd poblogaeth is. Yn wahanol i 
wiwerod coch (Sciurus vulgaris), mae gwiwerod llwyd yn tueddu i dreulio’r rhan 
fwyaf (c 60%) o’u hamser ar y ddaear. Mae’n hysbys fod gwiwerod llwyd yn bla o 
safbwynt coedwigaeth oherwydd maent yn achosi difrod plicio rhisgl i amrywiaeth 
o rywogaethau o goed. Amcangyfrifir bod y gost i goedwigaeth tua £10 miliwn y 
flwyddyn ym Mhrydain a €4.5 miliwn yn Iwerddon. Mae’r rhywogaeth yn achosi 
diflaniad rhanbarthol gwiwerod coch brodorol trwy gystadlu am adnoddau a 
lledaenu clefyd brech gwiwerod.

Mae gwastatir Mourne yn gadarnle allweddol i’r wiwer goch yng Ngogledd 
Iwerddon. Roedd carfannau bach o wirfoddolwyr wedi bod yn gweithio i rwystro 
gwiwerod llwyd sefydledig rhag disodli gwiwerod coch yn yr ardal hon ers llawer 
blwyddyn. Fodd bynnag, cydnabuwyd bod angen am brosiect i gydgysylltu’n well 
yr ymdrechion a drefnwyd i waredu gwiwerod llwyd o wastatir Mourne a rhwystro 
ailgytrefu dilynol rhag digwydd. 

Ffigur 2: Dyffryn Shimna ym Mynyddoedd Mourne 

Fel rhan o waith Gwiwerod Coch Unedig, rhoddwyd prosiect tair blynedd ar 
waith yn y cyfnod 2016-2019. Roedd y gwaith ar wastatir Mourne yn ceisio difa’r 
boblogaeth o wiwerod llwyd a oedd ar ôl. Roedd iddo’r nod hefyd o ddarganfod 
a chael gwared ar niferoedd bach o wiwerod llwyd yn gwasgaru i mewn yno, 
er mwyn rhwystro ailgytrefu’r ardal. Roedd staff cyflogedig yn cyflawni ymgyrch 
ddifa, tra bod gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi, eu harfogi a’u grymuso fel 
rhan o’r prosiect i weithio ochr yn ochr â staff cyflogedig. Roedd y prosiect hefyd 
yn cynnig cynllun grant ariannol i rwydweithiau o wirfoddolwyr lleol yn rheoli 
gwiwerod llwyd.
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Nodau allweddol y prosiect 
	● Cael gwared ar wiwerod llwyd o wastatir Mourne trwy reoli a monitro o fewn 
blociau o goedwigaeth a gweithio gyda chyrff anllywodraethol a’r cyngor lleol 
i glirio cynefinoedd eraill fel parcdir, gwarchodfeydd natur a choetiroedd bach

	● Gweithio gyda thirfeddianwyr i ddarganfod a rheoli gwiwerod llwyd gan 
ddefnyddio gwrychoedd neu gynefinoedd cysylltu eraill sy’n rhoi coridorau i 
wiwerod llwyd eu defnyddio i ledaenu rhwng safleoedd coetir

	● Rheoli gwiwerod llwyd o fewn parth clustogi o amgylch gwastatir Mourne ac 
iddo ddyfnder digonol i rwystro goresgyniad i wastatir Mourne

	● Sefydlu gorsafoedd monitro ar y ddau brif pwynt mynediad i wastatir Mourne. 
Defnyddio gwirfoddolwyr i helpu monitro, trapio a chael gwared ar wiwerod 
llwyd mewn safleoedd strategol trwy holl ardal y prosiect

	● Addysgu’r cyhoedd fel eu bod yn sylweddoli pwysigrwydd rhoi gwybod am 
wiwerod coch a gwiwerod llwyd maent yn eu gweld  

Disgrifiad o weithgaredd y prosiect  
Nod y prosiect oedd cael gwared ar wiwerod llwyd o ardal Mourne. Roedd hyn yn 
cynnwys rheolaeth o fewn parth clustogi o amgylch gwastatir Mourne fel y gellid 
rhwystro gwasgariad gwiwerod llwyd cyn i anifeiliaid gyrraedd yno. Law yn llaw 
â hyn, bu Ulster Wildlife yn cynnal rhaglen addysgu’r cyhoedd. Roedd hyn yn 
galluogi staff i hyfforddi ac arfogi gwirfoddolwyr i fonitro a helpu gyda dal a difa 
gwiwerod llwyd.  

Yn ogystal â thrwy adroddiadau gan y cyhoedd, roedd gwiwerod llwyd yn cael eu 
darganfod trwy leoli trapiau camera yn strategol ar y cyd â blychau bwydo pren 
y gellid casglu samplau blew ohonynt. Cafodd trapiau dal anifeiliaid yn fyw eu 
defnyddio i drapio gwiwerod llwyd ac roedd dulliau difa yn cynnwys difa ag ergyd 
i’r pen, defnyddio pistol awyr i saethu gwiwerod llwyd yn y trap neu gan amlaf y 
defnydd o drap coeden Kania 2000 wedi ei osod ynghlwm wrth du allan trap dal 
anifail yn fyw (ffigur 3). Os oedd hwnnw’n cynnwys gwiwer lwyd, gellid agor drws 
y trap, a byddai’r wiwer wedyn yn symud i’r trap Kania a oedd ynghlwm wrtho, 
gan weithredu’r mecanwaith a fyddai wedyn yn difa’r anifail.
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Ffigur 3: Trap Kania 2000 wedi 
ei ffitio i drap dal anifail yn fyw. 
Os caiff gwiwer lwyd ei dal mewn 
trap byw, gellir ffitio Kania a’i 
osod ar du allan y drws. Os caiff 
y drws ei agor, bydd yr anifail 
yn symud i’r Kania gan ollwng y 
mecanwaith sbring  sy’n ei ddifa  
© Ulster Wildlife

Roedd gwiwerod llwyd yn cael eu saethu â reiffl awyr hefyd mewn rhai safleoedd. 
Roedd pob gwiwer lwyd a laddwyd yn cael ei datgymalu, a samplau meinwe yn 
cael eu hanfon at yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion i’w dadansoddi 
i archwilio am adenofirws neu firws brech gwiwerod fel rhan o raglen ymchwil.

Roedd staff cyflogedig ar y cyd â gwirfoddolwyr hyfforddedig yn monitro safleoedd 
ac yn rheoli gwiwerod llwyd. Mae’r ardal a orchuddir yn anhygoel o fawr, felly 
roedd gwirfoddolwyr yn hanfodol wrth weithredu’r prosiect. Roedd tirfeddianwyr 
yn rhoi caniatâd i Ulster Wildlife weithio ar eu tir, a oedd yn allweddol yn enwedig 
mewn lleoliadau strategol megis coridorau gwiwerod llwyd neu ardaloedd gerllaw 
cadarnleoedd gwiwerod coch. Roeddent yn helpu hefyd trwy fonitro a rhoi gwybod 
am wiwerod a oedd yn cael eu gweld. Roedd gweithio gyda rhanddeiliaid yn ein 
galluogi ni i ddatblygu partneriaethau pwysig a pherthynas weithio dda i wthio’r 
prosiect yn ei flaen. Roedd hyn hefyd yn hwyluso rhannu’r arferion gorau.

Roedd staff y prosiect hefyd yn cyflawni gwaith addysg mewn ysgolion (ysgolion 
cynradd, uwchradd ac arbennig) yn ogystal â sefydliadau addysg drydyddol. 
Roeddent yn ymwneud â’r cyhoedd wrth fynd i ddigwyddiadau, trefnu sesiynau 
hyfforddi, sgyrsiau, teithiau cerdded i weld gwiwerod coch a sesiynau adeiladu 
blychau bwydo.
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Ffigur 4: Roedd pobl leol yn cymryd rhan mewn gwneud blychau bwydo a 
ddefnyddiwyd i ddenu gwiwerod llwyd fel y gellid eu darganfod trwy ddefnyddio 
camerâu © Ulster Wildlife

Roedd y digwyddiadau hyn yn helpu roi teimlad o berchnogaeth i bobl leol 
o’u prosiect lleol wrth iddynt ddysgu am yr angen am y prosiect, beth oedd yr 
amcanion a sut y gellid eu cyflawni. Roedd allgyrraedd addysgol a chymunedol 
yn lleihau’r tebygolrwydd o wrthwynebiad i reoli gwiwerod llwyd.

Roedd gweithio gydag ysgolion yn ein galluogi ni i gyfleu’r neges i bobl yn gynnar 
yn eu hoes a chyrraedd mwy o bobl gan y bydd y plant yn mynd â’r neges adref 
gyda hwy. Roeddem yn annog y cyhoedd i roi gwybod am wiwerod roeddent yn 
eu gweld, a oedd yn helpu’r prosiect i dargedu rheolaeth yn fwy effeithlon i gael 
gwared ar anifeiliaid a oedd ar ôl.

Elfen bwysicaf y gwaith addysg a wnaed oedd hyfforddi gwirfoddolwyr. Gallai’r 
rhain fod yn wirfoddolwyr a oedd yn newydd i’r maes neu wirfoddolwyr a oedd yno 
eisoes y gallem wella eu sgiliau i gymryd mewn o gyfrifoldeb yn y prosiect. Roedd 
y cyrsiau hyfforddi’n cynnwys gweithdy Reoli Gwiwerod Llwyd a achredwyd 
gan LANTRA, hyfforddiant trapiau camera a hyfforddiant mapio data. Roedd 
gwirfoddolwyr hyfforddi hefyd yn sicrhau bod rhwydwaith i barhau’r ymdrechion i 
reoli gwiwerod llwyd ar ôl y prosiect
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Darganfod a rheoli lledaeniad

Cwmpas y prosiect

Prif ffyrdd o ledaenu
Monitro strategol mewn mannau bwydo trwy drapiau 
camera
Gwirfoddolwyr ac aelodau’r cyhoedd yn rhoi gwybod am 
wiwerod a welwyd 

Dull o ddarganfod a ddefnyddiwyd
Monitro strategol mewn mannau bwydo trwy drapiau 
camera
Gwirfoddolwyr ac aelodau’r cyhoedd yn rhoi gwybod am 
wiwerod a welwyd 

Dulliau darganfod a ystyriwyd ond 
nas defnyddiwyd (a pham)

Ni ddefnyddiwyd llinynnau gweledol oherwydd yr 
ymdrech a fyddai’n ofynnol a’r risg o wallau gan 
sylwebwyr wrth wahaniaethu rhwng gwiwerod coch a 
gwiwerod llwyd 

Dulliau o ddifa / rheoli a 
ddefnyddiwyd 

Defnyddir trapiau byw ar y cyd â difa ag ergyd i’r pen, 
saethu â phistol awyr a difa trwy’r Kania 2000. Defnyddir 
saethu â reiffl awyr hefyd mewn rhai safleoedd 

Dulliau difa a ystyriwyd ond nas 
defnyddiwyd (a pham)

Deddfwriaeth sydd yn ei lle i sicrhau 
safonau lles uchel 

Deddf Lles Anifeiliaid (Gogledd Iwerddon) 2011
Gorchymyn Bywyd Gwyllt (Gogledd Iwerddon) 1985
Deddf Bywyd Gwyllt a’r Amgylchedd Naturiol (Gogledd 
Iwerddon) 2011

Y prif anawsterau a wynebwyd
	● Cael caniatâd i weithio ar rai daliadau tir ee coetir sy’n eiddo i’r Cyngor 
	● Adnoddau cyfyngedig: Offer cyfyngedig ee trapiau a chamerâu, i staff cyflogedig 
a’u benthyg i wirfoddolwyr. Roedd hyn yn waeth pan oedd y mwyafrif o 
gamerâu yn cael eu dargyfeirio i wirfoddolwyr yn ystod yr arolwg presenoldeb/
absenoldeb cenedlaethol o wiwerod coch, gwiwerod llwyd a’r bele  

	● Trwy ddiffiniad, mae difa hyd at ffin yn golygu bod angen parhaus i rwystro 
ail-oresgyniad, hyd yn oed os oedd y gwiwerod llwyd wedi cael eu difa i gyd o 
fewn y ffin 
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Y prif wersi a ddysgwyd
	● Mae rhwydwaith o wirfoddolwyr da yn allweddol gan eu bod yn ffurfio rhan 
werthfawr o’r tîm ac yn ymestyn cyrhaeddiad ac effeithiolrwydd ymdrechion 
rheoli

	● Peidio â bychanu pwysigrwydd y coridorau naturiol y bydd gwiwerod yn eu 
defnyddio i symud rhwng safleoedd

	● Peidio â bychanu pwysigrwydd clytiau bach o gynefinoedd coetir/prysgwydd y 
bydd gwiwerod llwyd yn eu cyfanheddu

	● Mae addysg yn allweddol pan ddaw’n fater o ddifa. Mae’r cyhoedd yn llai 
tebygol o wrthwynebu rheolaeth os ydynt wedi eu haddysgu’n dda ar ddulliau 
difa a’r rhesymau dros wneud hynny 

Dangosyddion llwyddiant y prosiect
	● Erbyn diwedd blwyddyn tri, bydd Gwastatir Mourne a’r parth clustogi o’i 
amgylch wedi cael eu clirio’n llwyddiannus o wiwerod llwyd 

	● Ymestyn y parthau difa a chlustogi 
	● Gwirfoddolwyr wedi eu hyfforddi a’u harfogi yn eu lle i barhau gweithio ar ôl 
blwyddyn tri  

Llwyddiant y prosiect
Mesur Hyder

Llwyddiannus iawn ✘ Uchel

Llwyddiannus

Rhannol lwyddiannus

Methiant

Mae hyder uchel yn golygu bod yr asesydd yn teimlo bod ganddynt tua 80% o 
siawns fod y sgôr a roddwyd yn gywir. Caiff hyder canolig ei ddiffinio fel bod â 
siawns o 51-79% o sgôr yr asesydd yn cywir a hyder isel â siawns o 50% yn 
unig o fod yn gywir 
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Rheswm (rhesymau) dros lwyddiant/methiant 
	● Cafodd y parth difa gwreiddiol a’r parth clustogi eu hymestyn ar ôl blynyddoedd 
un a dau gan iddi gymryd llai o amser nag a ddisgwyliwyd i glirio’r ardal a 
dargedwyd yn wreidiol 

	● Rhagorwyd ar y targed o ran cyrsiau hyfforddi gwirfoddolwyr ‘Rheoli Gwiwerod 
Llwyd’ (LANTRA) a gyflwynwyd cyn diwedd blwyddyn dau. Roedd gan Ulster 
Wildlife darged o gyflwyno 12 o gyrsiau LANTRA ledled ardal y prosiect mewn 
tair blynedd. Roedd 20 o gyrsiau wedi cael eu cyflwyno pan ysgrifennwyd 
hynMae addysg yn cyrraedd pobl  

	● Roeddem yn gallu sefydlu grŵp cymunedol gwiwerod coch newydd yn 
Rostrevor, ardal allweddol i wiwerod coch. Mae gan y grŵp hwn ddiddordeb 
mewn monitro a gwarchod y wiwer goch, ond yn bwysicach mae ganddynt 
ddiddordeb mewn rheoli gwiwerod llwyd yn yr ardal er mwyn amddiffyn y 
boblogaeth leol. Rydym hefyd yn helpu i sefydlu Grŵp Bioamrywiaeth yn 
Castlewellan. Bydd y grŵp yn ymgorffori cadwraeth gwiwerod coch yn eu 
gwaith i ddiogelu’r boblogaeth bwysig o wiwerod coch yn y coetir hwn 

Datblygu’r prosiect yn y dyfodol 
	● Ehangu ardal y prosiect i gynnwys tref Newry gerllaw, sydd wedi’i phoblogi’n 
ddwys gan wiwerod llwyd ac sy’n gweithredu fel poblogaeth ffynhonnell i 
ailgytrefu ardal glustogi Mynyddoedd Mourne

	● Mae defnyddio’r trap coeden Kania 2000 fel arf difa wedi bod yn llwyddiannus. 
Roedd staff cyflogedig a gwirfoddolwyr yn defnyddio’r trap ac mae wedi galluogi 
mwy o wirfoddolwyr i ddifa, gan fod llawer nad oedd cyn hynny yn hapus i ddifa 
ag ergyd i’r pen bellach yn hapus i ddefnyddio Kania

Cyfeiriadau
	● Shuttleworth CM, Lurz PWW & Gurnell J (2016) The grey squirrel: ecology and 
management of an invasive species in Europe. European Squirrel Initiative, 
532 tt 

	● Finlay S (2017) Squirrel and pine marten survey 2017. Gwiwerod Coch Unedig, 
adroddiad anghyhoeddedig gan Ulster Wildlife 
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Crynodeb data meintiol

Dyddiad Cychwyn: Dechreuodd prosiect Gwiwerod Coch Unedig ym mis Medi 
2016 
Ymdrech cadw gwyliadwriaeth o ran amser a lle: Yn y 26 mis cyntaf oedd 
ardal gronnol y tirwedd a gynhwyswyd yng ngwastatir Mourne a’r parth clustogi yn 
1,948 km2 (gweler y map amgaeedig). Mae cyfanswm arwynebedd y safleoedd a 
ddefnyddiwyd gan gynnwys rhai ym meddiant tirfeddianwyr preifat, coedwigaeth, 
sefydliadau anllywodraethol eraill a thirfeddianwyr yn 8,343.61 hectar. Rydym yn 
sicrhau caniatâd newydd yn wythnosol ac mewn trafodaethau ar hyn o bryd gyda 
Cyngor Dosbarth Newry, Mourne a Down i gael caniatâd ar gyfer eu tiroedd o 
fewn yr ardal 
Adnoddau llafur: Yn ystod yr adeg hon roedd un aelod cyflogedig o staff llawn-
amser yn gweithio yn yr ardal hon a oedd yn canolbwyntio ar reoli gwiwerod llwyd 
ac un aelod staff rhan-amser a oedd yn cyd-drafod â phobl leol gyda chymorth 
cyfartaledd o bum gwirfoddolwr 
Defnydd o adnoddau: Maent wedi bod â chyfartaledd o 30 camera a 50 o 
drapiau dal anifeiliaid yn fyw ar gael iddynt 
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Rheoli gwiwerod llwyd yng 
nghoedwig gonifferaidd ucheldirol 
Clocaenog
Enw cyffredin y rhywogaeth oresgynnol (enw Lladin)
Gwiwer lwyd (Sciurus carolinensis).

Daearyddiaeth frodorol
Dwyrain Unol Daleithiau America / Canada

Enw’r Prosiect  
Prosiect gwiwerod coch Coedwig Clocaenog 
Gwiwerod Coch Unedig
(HG-14-10510)

Lleoliad y prosiect neu ardal ddaearyddol y gwaith cadwraeth 
Coedwig Clocaenog, Sir Ddinbych/Conwy, Cymru

Sefydliad arweiniol
Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW)

Partneriaid allweddol
	● Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru (RSTW)
	● Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog (CRST)
	● Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC)
	● Tirfeddianwyr lleol
	● Prifysgol Bangor
	● Yr Ymddiriedolaethau Natur 

Manylion cyswllt yr awdur 
Liz Halliwell a Rhys Jenkins
Cyfoeth Naturiol Cymru, Maes y Ffynnon, Bangor LL57 2DW
Ffôn. 03000 654118
Cyfeiriad e-bost: liz.halliwell@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
Gwefan y prosiect: www.naturalresourceswales.gov.uk 

Rebecca Clews-Roberts
Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru, Plas Newydd, Ynys Môn, LL61 6DQ
Gwefan y prosiect:  http://www.redsquirrels.info https://www.clocaenog-rst.org
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Map o arwynebedd tir y prosiect a disgrifiad byr 

Ffigur 1: Map yn dangos Coedwig Clocaenog (gwyrdd golau) ynghyd â lleoliad 
y goedwig yng ngogledd Cymru

Mae Coediwg Clocaenog yn gorchuddio arwynebedd o 5,500 hectar, gydag 
ychydig o dan hanner hyn yn cael ei reoli gan ddefnyddio Systemau Effaith Isel 
o Dyfu Coed (LISS) wrth ddibynnu ar deneuo graddol ac olynol o gnydau er 
mwyn cynhyrchu coedwig sy’n fwy amrywiol yn strwythurol. Caiff y goedwig ei 
rheoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru fel rhan o Ystad Goetir Llywodraeth Cymru. 
Coedwig ucheldirol nodweddiadol ydyw, wedi ei llenwi â’r sbriwsen Sitka (Picea 
sitchensis) yn bennaf, ond gyda chlytiau o binwydd yr Alban (Pinus sylvestris) 
a sbriwsen Norwy (Picea abies). Yr olaf yw’r rhywogaeth o goed a ffefrir fel 
ffynhonnell fwyd gwiwerod coch. Caiff Clocaenog ei rheoli i gynhyrchu buddion 
aml-bwrpas, ac mae amrywiol dechnegau wedi eu mabwysiadu i dargedu 
cadwraeth bioamrywiaethol mewn modd rhagweithiol.

Coedwig Clocaenog
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Cyflwyniad a chefndir y prosiect
Mae gwiwerod llwyd wedi bod yn bresennol yng ngogledd-ddwyrain Cymru, ac 
yng Nghoedwig Clocaenog, ers dros 30 mlynedd. Mae gwiwerod coch (Sciurus 
vulgaris) yn flaenoriaeth cadwraeth i’r goedwig, drwy ei bod yn un o dair yn unig 
o ardaloedd blaenoriaeth i’r rhywogaeth yng Nghymru (Halliwell et al 2015). 
Mae presenoldeb gwiwerod llwyd yn fygythiad i’r boblogaeth gwiwerod coch o 
ganlyniad i gystadleuaeth am fwyd a lledaeniad haint. Caiff ymylon gogleddol a 
gorllewinol y goedwig eu ffinio gan weundir agored nad yw’n rhoi fawr o gyfleoedd 
i ymyrraeth gan y wiwer lwyd, ond mae’r cymoedd coediog sy’n ffinio ar Goedwig 
Clocaenog ar y ffiniau gogledd-ddwyreiniol a de-ddwyreiniol yn rhoi coridorau i 
symudiad gwiwerod llwyd ac yn cynnwys poblogaethau preswyl.

Caiff y gwaith o reoli gwiwerod llwyd yn y goedwig ei gydgysylltu gan Gyfoeth 
Naturiol Cymru trwy ddefnyddio contractwyr. Yn fwy diweddar, mae’r prosiect 
Gwiwerod Coch Unedig (Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol) wedi bod 
yn helpu gwirfoddolwyr trapio gyda chyrsiau hyfforddi a chynllun benthyg 
trapiau dal anifeiliaid yn fyw trwy Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru. Mae 
gwirfoddolwyr bellach yn trapio’n rheolaidd o fewn Clocaenog a’r parth clustogi 
o 10km i gyfyngu ar oresgyniad i’r goedwig. Caiff gwiwerod llwyd achlysurol eu 
darganfod trwy’r 50+ o gamerâu llwybr sydd wedi eu gosod drwy’r holl goedwig 
(er mwyn monitro gwiwerod coch yn ogystal â darganfod gwiwerod llwyd). Mae 
trapio byw yn cychwyn ar unwaith ar ôl gweld y wiwer lwyd gyntaf.

Mae prosiect Greenshoots Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC) 
(a gynorthwywyd â grant gan Gyfoeth Naturiol Cymru 2015 - 2018) hefyd wedi 
annog rheolaeth gan ei aelodau mewn coetiroedd ac ystadau cyfagos.
 

Ffigur 2: Gwiwer goch yn cael ei dal ar gamera mewn blwch bwyd  
© Gwirfoddolwr RSU 
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Nodau allweddol y prosiect
	● Darganfod gwiwerod llwyd yn gynnar yn y goedwig, gan gynnwys lleoedd y 
cyflawnir gwaith cyfochrog o atgyfnerthu poblogaeth gwiwerod coch ynddynt

	● Cael gwared mewn modd effeithlon â gwiwerod llwyd a ddarganfyddir o fewn 
Coedwig Clocaenog

	● Rhwystro ail-gytrefu gan wiwerod llwyd
	● Codi ymwybyddiaeth o waith gwarchod y wiwer goch o fewn y gymuned leol 

Disgrifiad o weithgaredd y prosiect  
Mae cynllun rheoli Coedwig Clocaenog yn pennu’r mesurau angenrheidiol i 
warchod y boblogaeth fach o wiwerod coch sy’n dal yno. Mae’r mesurau hyn 
wedi cynnwys trapio byw ac arolygon tiwb blew (a gyflawnir gan gontractwyr 
ecolegol) yn ogystal ag ymchwil i wella dealltwriaeth o ecoleg y wiwer goch a’r 
wiwer lwyd a statws y boblogaeth o wiwerod coch. Gweler Halliwell et al. (2016).

Daeth arolwg helaeth ar sail trapio byw yn 2011/12, a gyllidwyd gan Gyfoeth 
Naturiol Cymru, i’r casgliad fod y boblogaeth o wiwerod coch yn edwino’n gyflym 
(Shuttleworth & Donoyou 2012) ac y gallai fod angen atgyfnerthu (Shuttleworth 
& Hayward 2015). Roedd y penderfyniad i gynnwys Coedwig Clocaenog yn y 
prosiect aml-bartneriaethol Gwiwerod Coch Unedig felly yn un amserol.

Fe wnaeth Gwiwerod Coch Unedig gyllido Parcmon Gwiwerod Coch (swydd 
dair-blynedd; rhan-amser) a oedd yn helpu ffurfio tasglu lleol o wirfoddolwyr yn 
ymroi i weld gwiwerod coch yn ffynnu unwaith eto yng Nghoedwig Clocaenog. 
Fe wnaeth cyfres o ddyddiau hyfforddi a oedd yn cynnwys ecoleg a monitro 
gwiwerod, rheoli goedwigoedd a rheoli gwiwerod llwyd, ddenu presenoldeb da. 
Cafodd gwirfoddolwyr eu hyfforddi i ddefnyddio dulliau rheoli y cytunwyd arnynt 
gan Gwiwerod Coch Unedig, sef trapio byw a gwaredu drwy ergyd i’r pen. Roedd 
gwirfoddolwyr, rhai ohonynt nad oedd erioed wedi ystyried gwiwerod llwyd fel 
problem o’r blaen, yn fodlon cychwyn rheoli gwiwerod llwyd unwaith y gwyddent 
y byddai’r wiwer goch yn diflannu o’r ardal leol heb yr ymyrraeth hon.

Oherwydd maint y goedwig, cafodd gwirfoddolwyr eu trefnu’n grwpiau daearyddol 
llai a oedd yn canolbwyntio ar y coridorau a oedd wedi cael eu hadnabod fel rhai 
a ddefnyddid gan wiwerod llwyd i fynd i mewn i’r goedwig. Roedd y rhain yn 
bennaf ar draws y gogledd, dwyrain a de ac yn cynnwys tir preifat a thir a oedd 
yn eiddo Cyfoeth Naturiol Cymru. Roedd gwirfoddolwyr lleol yn hapus i gysylltu 
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â thirfeddianwyr i ofyn am ganiatâd i drapio gwiwerod llwyd ac ni wrthodwyd 
mynediad o gwbl.

Wrth i’r prosiect Gwiwerod Coch Unedig fynd yn ei flaen, roedd gwirfoddolwyr 
yn gallu addasu dulliau trapio ar sail tystiolaeth a gafwyd yn ystod yr ymdrechion 
cychwynnol. Daeth y defnydd o gamerâu llwybr yn fuddiol iawn i ddibenion 
darganfod. Cafodd dros 50 o gamerâu wedi eu hanelu at flychau bwydo eu 
gosod ar y cychwyn i ddarganfod gwiwerod coch yn y goedwig ehangach, ond 
hefyd i ddarganfod presenoldeb gwiwerod llwyd. Cafodd y rhain eu monitro gan 
wirfoddolwyr ddwywaith yr wythnos ym mhrif ardaloedd y wiwer goch a phob 
chwe wythnos mewn lleoedd eraill. Pe bai gwiwerod llwyd yn cael eu darganfod, 
byddai trapio byw yn cychwyn ar unwaith.

Ffigur 3: Fe wnaeth y prosiect dreialu’r defnydd o gnau cyll gyda chiwbiau 
rhwyll fel ffordd o ddenu gwiwerod a chael lluniau ar drapiau camera gerllaw © 
Gwirfoddolwr RSU 
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Mewn rhai ardaloedd, cafodd ciwbiau rhwyll gyda chnau cyll cyfan yn abwyd 
eu defnyddio ynghyd â chamerâu llwybr i ddarganfod gwiwerod llwyd. Roedd 
diamedr y rhwyll yn rhwystro bwyd rhag cael ei fwyta ac felly nid oedd yn darparu 
ffynhonnell o fwyd i’r gwiwerod llwyd. Lle cafodd gwiwerod coch eu darganfod, 
cafodd y ciwbiau eu disodli gan flychau bwydo.

Yn ogystal â darganfod gwiwerod llwyd, fe wnaeth gwirfoddolwyr hefyd 
ddarganfod lluniau a fideos o dri, o bosibl, bele’r coed (Martes martes) o fewn 
y goedwig dros gyfnod o ddwy flynedd a lluniau o garw muntjac, (Muntiacus 
reevesi) a iwrch, (Capreolus capreolus), llwynog (Vulpes vulpes), ysgyfarnog 
(Lepus europaeus), mochyn daear (Meles meles), ffwlbart (Mustela putorius) ac 
amrywiol rywogaethau o adar. 

Er gwaethaf yr ymdrechion gorau gan bawb, roedd y boblogaeth o wiwerod coch 
yn dal i fod yn argyfyngus o isel, felly canolbwyntiwyd y sylw ar raglen atgyfnerthu 
yn 2017. Cafodd y gwaith atgyfnerthu ei arwain gan Gyfoeth Naturiol Cymru, 
gyda chyfraniad gwirfoddolwyr yn allweddol i’w lwyddiant.

Mae staff Cyfoeth Naturiol Cymru a gwirfoddolwyr wedi gweithio ochr yn ochr 
â’i gilydd, gyda Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn cefnogi’r rhaglen reoli, gan 
ddarparu cyngor technegol a rheoli contractau rheoli. Cafodd y rhan fwyaf o’r 
adnoddau oedd eu hangen ar gyfer rheoli gwiwerod llwyd (trapiau ac abwyd) eu 
prynu gan Gyfoeth Naturiol Cymru fel rhan o’u cyfraniad at y gyd-ymdrech hon 
ac fe wnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru ddarparu adeilad i’r gwirfoddolwyr ar gyfer 
storio offer.

Fe wnaeth y Parcmon Gwiwerod Coch hefyd gynnal rhaglen allgyrraedd i 
ysgolion lle’r oedd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn dysgu’r gwahaniaethau 
rhwng gwiwerod coch a gwiwerod llwyd ac yn gwneud nyth gwiwer. Roedd y codi 
ymwybyddiaeth pellach yn cynnwys sgyrsiau â grwpiau (ee Ymddiriedolaethau 
Natur, Rotari, Sefydliad y Mercher); stondinau gwybodaeth mewn sioeau lleol; 
teithiau tywys a chydweithio â grwpiau gwiwerod coch eraill. Mae myfyrwyr 
prifysgol a cholegau hefyd wedi elwa ar sesiynau addysgiadol.

Mae’r grŵp gwiwerod coch lleol sydd newydd ei ffurfio, Ymddiriedolaeth 
Gwiwerod Coch Clocaenog bellach yn ennill momentwm gyda nod o barhau’r 
gwaith cadwraeth.

I grynhoi, mae hyn yn enghraifft eithriadol o weithio mewn partneriaeth rhwng 
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sefydliadau’r llywodraeth a sefydliadau anllywodraethol ac yn tanlinellu’r cyfraniad 
hanfodol mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i lwyddiant cadwraeth yn ogystal ac 
adnodd penodol yn ffurf swydd parcmon.

Darganfod a rheoli lledaeniad

Cwmpas y prosiect

Prif ddulliau lledaenu Gwasgaru o boblogaethau preswyl cyfagos

Dull o ddarganfod a 
ddefnyddiwyd

Trapiau camera ar flychau bwydo gwiwerod a chiwbiau 
abwyd rhwyll, a gweld gwiwerod 

Dulliau a ystyriwyd ond nas 
defnyddiwyd (a pham)

Cafodd tiwbiau blew eu defnyddio’n flaenorol ar gyfer 
darganfod gwiwerod coch a llwyd, ond mae angen amser a 
hyfforddiant er mwyn gwahaniaethu’n gywir rhwng blew coch 
a llwyd. Mae trapiau camera yn ddull mwy effeithiol bellach 
gan eu bod yn fforddiadwy 

Dulliau o ddifa / rheoli a 
ddefnyddiwyd Trapio byw a gwaredu trwy ergyd i’r pen 

Dulliau a ystyriwyd ond nas 
defnyddiwyd (a pham)

Nid yw trapiau sy’n lladd yn bosibl yn sgil risg o ddal 
gwiwerod coch a rhywogaethau eraill nad ydynt yn darged. 
Nid yw saethu yn bosibl yn y goedwig oherwydd ystyriaethau 
iechyd a diogelwch ynghylch mynediad i’r cyhoedd o fewn y 
goedwig 

Deddfwriaeth sydd yn ei lle i 
sicrhau safonau lles uchel 

Mae Deddf Mamaliaid Gwyllt (Gwarchod) 1996 yn ei gwneud 
yn drosedd achosi dioddefaint dianghenraid i unrhyw famal 
gwyllt. Caiff pob trapiwr ei hyfforddi i sicrhau eu bod yn 
cydymffurfio â safonau lles uchel 
Deddf Lles Anifeiliaid 2006
Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Y prif anawsterau a wynebwyd
	● Roedd adnoddau cyfyngedig yn effeithio ar effeithiolrwydd y gweithredu 
– swyddogaeth ran-amser oedd un y Parcmon Gwiwerod Coch, lle gallai 
swydd lawn-amser fod wedi cyflawni mwy; mae rhywfaint o gyllid ar gyfer ar 
gyfer rheoli gwiwerod llwyd gan gontractwyr, ond mae hefyd ddibyniaeth ar 
wirfoddolwyr. Mae angen cyllid parhaus ar gyfer swydd y parcmon i roi cymorth 
i’r gwirfoddolwyr er mwyn cynnal brwdfrydedd a diddordeb
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	● Anawsterau mewn dal anifeiliaid a ddarganfuwyd – mae angen llawer o 
ymdrech weithiau i ddal un anifail. Mae angen dull mwy effeithlon o drapio ac 
mae hyn yn cael ei esblygu

	● Casglu data oddi wrth wirfoddolwyr – mae rhai yn hapus ac yn gallu cyflenwi’r 
hyn sydd ei angen (taflenni amser a ffurflenni cofnodi rheoli’r wiwer lwyd) ond 
mae eraill nad ydynt yn cyflwyno ffurflenni hyd yn oed ar ôl ceisiadau mynych 
a chynigion o gael yr wybodaeth mewn ffyrdd eraill (ee trwy e-bost os nad oes 
arnynt eisiau llenwi’r ffurflen)

Y prif wersi a ddysgwyd
	● Mae angen ymateb cyflym ar ôl darganfod gwiwerod llwyd. Roedd tiwbiau 
blew yn ddull darganfod a ddefnyddiwyd yn flaenorol, ond roedd y gwaith o 
ddadansoddi’r samplau yn araf, gan arwain at oedi sylweddol rhwng darganfod 
a thrapio. Mae trapiau camera sydd ar gael yn fwy fforddiadwy wedi gwella’r 
wyliadwriaeth

	● Angen rheoli gwiwerod llwyd yn barhaus. Does dim amheuaeth gan y 
gwirfoddolwyr y bydd hyn yn dasg barhaus. Mae’r grŵp gwiwerod coch newydd 
yn gobeithio casglu digon o gyllid i gyflogi rheolwyr proffesiynol o bryd i’w gilydd

	● Mae recriwtio gwirfoddolwyr yn barhaus a’u cymorth yn hanfodol 

Success indicators of project
	● Sefydlu rhagen fonitro gwiwerod sy’n monitro’r goedwig gyfan i ddarganfod 
dosbarthiad y wiwer goch, gydag isafswm o bump o bobl yn ymwneud â hi 
mewn blwyddyn

	● Cynnal cyrsiau hyfforddiant trapio gwiwerod llwyd er mwyn gwella sgiliau 
gwirfoddolwyr i gyflawni rheolaeth yn effeithol a heb greulondeb; isafswm o 
ddau gwrs y flwyddyn ac isafswm o bump o bobl ym mhob digwyddiad

	● Sefydlu cynllun benthyg trapiau byw gwiwerod llwyd fel bod gwirfoddolwyr yn 
cymryd rhan yn y rhaglen i waredu gwiwerod llwyd a helpu adfer y boblogaeth 
wiwerod coch; lleihad yn niferoedd gwiwerod llwyd yng Nghoedwig Clocaenog 
a pharth clustogi gydag isafswm o bump o bobl yn cymryd rhan yn y cynllun 
bob blwyddyn  
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Llwyddiant y prosiect

Mesur Hyder

Llwyddiannus iawn

Llwyddiannus

Rhannol lwyddiannus ✘ Uchel

Methiant

Mae hyder uchel yn golygu bod yr asesydd yn teimlo bod ganddynt tua 80% o 
siawns fod y sgôr a roddwyd yn gywir. Caiff hyder canolig ei ddiffinio fel bod â 
siawns o 51-79% o sgôr yr asesydd yn cywir a hyder isel â siawns o 50% yn 
unig o fod yn gywir 

Rheswm (rhesymau) dros lwyddiant/methiant
	● Mae’r prosiect Gwiwerod Coch Unedig wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth 
gyrraedd pob targed monitro, trapio a hyfforddi gwirfoddolwyr

	● Er bod poblogaeth o wiwerod coch yn dal yn bresennol yng Nghoedwig 
Clocaenog, mae’r niferoedd yn isel. Gall fod angen ehangu’r gwaith o 
atgyfnerthu’r boblogaeth

	● Bydd ail-gytrefu parhaus gan y wiwer lwyd yn dal i fod yn fygythiad, ac mae 
hyn yn fwy fyth oherwydd y niferoedd isel o wiwerod coch

	● Mae ennyn diddordeb pobl leol yn y prosiect yn ddiweddar wrth helpu i 
amlygu’n sywleddol yr angen i reoli’r boblogaeth o wiwerod llwyd er mwyn 
diogelu’r gwiwerod coch

	● Roedd yr hyfforddiant a’r mentora i wirfoddolwyr o Ymddiriedolaeth Gwiwerod 
Coch Cymru a Phrifysgol Bangor yn amhrisiadwy

Datblygu’r prosiect yn y dyfodol
	● Codi arian i ddarparu cyllid parhaus i Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch 
Clocaenog i gefnogi gwaith cadwraeth gwiwerod coch, gan gynnwys rheoli 
gwiwerod llwyd 
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Cyfeiriadau
	● Halliwell EC, Shuttleworth CM, Wilberforce EM et al. (2015) Striving for success: 
an evaluation of local action to conserve red squirrels (Sciurus vulgaris) in 
Wales. Yn: Shuttleworth CM, Lurz PWW, Hayward M (eds) Red Squirrels: 
Ecology, Conservation & Management in Europe, 175-192. European Squirrel 
Initiative 

	● Halliwell EC, Shuttleworth CM, Cartmel S et al. (2016) Experiences of grey 
squirrel management in an upland conifer forest. Yn: The Grey Squirrel, 
Ecology & Management of an Invasive Species in Europe, tt 453-472. European 
Squirrel Initiative 

	● Shuttleworth CM & Donoyou T (2012) Red squirrel population monitoring: 
Clocaenog. Adroddiad na chafodd ei gyhoeddi IFCW108/001/002 Comisiwn 
Coedwigaeth Cymru 

	● Shuttleworth CM & Hayward M (2015) Future red squirrel conservation in 
Clocaenog Forest Contract P21018-0026. Adroddiad i Gyfoeth Naturiol Cymru

Crynodeb data meintiol
Dyddiad cychwyn: Mae cadwraeth gwiwerod coch, gan gynnwys rheoli 
gwiwerod llwyd, wedi digwydd yn barhaus ers 1994. Dechreuodd y prosiect 
Gwiwerod Coch Unedig yn 2016 a daeth i ben ym mis Rhagfyr 2019 
Ymdrech cadw gwyliadwriaeth o ran amser a lle: 2004-2015 – trapio byw 
mewn 10-100 o leoliadau drwy’r goedwig unwaith y flwyddyn; 2016-2019 – 
camerâu llwybr yn rhedeg drwy’r flwyddyn dros ardal ac iddi gyfanswm o 1800 
hectar  
Adnoddau: 2004-2015 – 20 o drapiau byw i bob safle; 2016-2019 – 60 o drapiau 
camera yn cael ei ddilyn gan drapio byw  
Adnoddau llafur (Ymdrech): 2016-2019 – 2206 o oriau gwirfoddolwyr a 
chontractwyr a gyflogwyd chwe wythnos y flwyddyn. 
Manylion yr ardal gronnol lle gweithredwyd y rhain: 2004-2015 – gwahanol 
leoliadau trwy’r goedwig o 5,500 hectar.  2016-2019 – camerâu ar waith mewn 
ardal ac iddi gyfanswm o 1800 hectar  
Costau a chronfeydd wrth gefn sydd ar gael: Parcmon Gwiwerod Coch rhan-
amser, cydgysylltu a hyfforddi - £20K y flwyddyn; contractwr £8K y flwyddyn; 
defnyddiau traul £1.2K y flwyddyn; camerâu, trapiau a defnyddiau traul £2.5K 
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Rhwystro lledaeniad gwiwerod llwyd 
yng ngogledd-orllewin yr Eidal 

Enw cyffredin y rhywogaeth oresgynnol (enw Lladin)
Gwiwer lwyd (Sciurus carolinensis).

Daearyddiaeth frodorol
Dwyrain Unol Daleithiau America / Canada

Enw’r Prosiect  
LIFE09 NAT/IT/00095 EC-SQUARE

Lleoliad y Prosiect neu ardal ddaearyddol y gwaith cadwraeth 
Gogledd-orllewin yr Eidal: Rhanbarthau Lombardia, Piemonte a Liguria

Sefydliad arweiniol
Regione Lombardia (awdurdod rhanbarthol)

Partneriaid allweddol

	● Regione Piemonte
	● Regione Liguria
	● Università dell’insubria
	● Università di Torino
	● Università di Genova
	● Istituto Oikos

Manylion cyswllt yr awdur
Sandro Bertolino
Università di Torino 
Ffôn: +39 0116704513 
Cyfeiriad e-bost: sandro.bertolino@unito.it 
Gwefan y prosiect: www.rossoscoiattolo.eu/homepage
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Map o arwynebedd tir y prosiect a disgrifiad byr

Ffigur 1: Ardaloedd macro (llinell ddu) sydd â phresenoldeb gwiwerod llwyd neu 
rywogaethau eraill o wiwerod a gyflwynwyd yn Lombardia. Mae’r ardaloedd 
a ddewiswyd ar gyfer rheolaeth ym Mhrosiect EC-SQUARE LIFE wedi eu 
cysgodi â llinellau du. Yr ardaloedd macro yw 1: Lambro settentrionale, 2: 
Lambro meridionale, 3: Adda, 4: Alto Varesotto, 5: Ticino settentrionale, 6: Alto 
Milanese, 7: Ticino meridionale, 8: Triangolo Lariano. Yn ardal 4, mae gwiwer 
ymledol anfrodorol arall, gwiwer Pallas (Callosciurus erythraeus) hefyd yn 
bresennol. 
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Cyflwyniad a chefndir y prosiect 

Mamal sy’n byw mewn coed yw’r wiwer lwyd Ddwyreiniol (Sciurus carolinensis), 
yn frodorol i ddwyrain Unol Daleithiau America a de-ddwyrain Canada. Gall fyw 
mewn coedwigoedd collddail a chymysg, tirweddau amaethyddol ac ardaloedd 
gwyrdd trefol neu faestrefol. Yn Ewrop, mae wedi cal ei chyflwyno ym Mhrydain, 
Iwerddon a’r Eidal. Yn y gwledydd hyn mae’n achosi diflaniad lleol y wiwer goch 
Ewrasiaidd frodorol (Sciurus vulgaris) trwy gystadlu am adnoddau a lledaenu 
afiechydon. Ym Mhrydain, mae’r rhywogaeth yn achosi difrod difrifol i goedwigoedd 
a phlanhigfeydd coed trwy dynnu rhisgli amrywiaeth o rywogaethau coed. 

Ffigur 2: Gwiwer lwyd ger gorsaf fwydo © Andrea Balduzzi

Yn yr Eidal, cafodd y wiwer llwyd ei chyflwyno am y tro cyntaf i Piemonte (1948), 
wedyn i  Liguria (1966) ac wedyn i lawer o leoedd yn Lombardia (Ffigur 2). Nod y 
prosiect EC-SQUARE oedd datblygu dulliau o reoli a difa gwiwerod llwyd mewn 
gwahanol gyd-destunau ecolegol-gymdeithasol. Cafodd hyn ei integreiddio ag 
asesiadau cymdeithasol i ymchwilio canfyddiadau’r cyhoedd o’r problemau 
cyffredinol a achosir gan rywogaeth estron oresgynnol, yn enwedig yn achos y 
wiwer lwyd. Mae dulliau penodol o reoli sy’n gysylltiedig â’r canfyddiad a’r farn 
gyhoeddus leol o’r rhywogaeth estron wedi cael eu datblygu (ee diffrwythloni 
llawfeddygol mewn un ardal drefol) a’u darparu fel eu bod ar gael i wneuthurwyr 
polisi ar wahanol lefelau gweinyddol. 
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EC-SQUARE oedd y prosiect cyntaf yn yr Eidal i fynd i’r afael â rheoli 
rhywogaeth estron oresgynnol doreithiog ac iddi ddosbarthiad eang mewn ffordd 
amlddisgyblaethol, drefnus. Fe wnaeth camau gweithredu a gychwynnwyd yn 
ystod y prosiect LIFE arwain at ddileu gwiwerod llwyd bron yn llwyr yn Liguria yn 
Genoa Nervi ac mewn o leiaf ddwy ardal yn Lombaria a Piemonte. Yn ogystal, 
parhaodd rheolaeth ddwys ar ôl prosiect LIFE; bydd hyn yn sicrhau parhad 
poblogaethau o’r wiwer goch yn yr ardaloedd a gwmpaswyd gan y prosiect.

Nodau allweddol y prosiect 
	● Dileu’r boblogaeth o wiwerod llwyd yn ninas Genoa ac mewn ardaloedd o 
Piemonte a Lombardia

	● Rhwystro lledaeniad o ardaloedd cyfagos i unrhyw ardaloedd a gafodd eu 
clirio o wiwerod llwyd (yn Piemonte a Lombardia)

	● Rhwystro cyflwyno a sefydlu’r wiwer lwyd mewn ardaloedd eraill yng ngogledd 
yr Eidal 

Disgrifiad o weithgaredd y prosiect  
Prif amcan y prosiect oedd gwarchod y wiwer goch frodorol ac ecosystemau 
coedwigoedd, trwy gamau i rwystro’r wiwer lwyd rhag ehangu ymhellach. Mae 
presenoldeb gwiwerod llwyd yn yr Eidal yn fygythiad difrifol i oroesiad hirdymor 
gwiwerod coch yn yr Eidal ac yng ngweddill Ewrop. Mae cystadleuaeth benodol 
rhwng y ddwy wiwer am adnoddau bwyd yn achosi diflaniad y rhywogaeth 
frodorol mewn ardaloedd sydd wedi eu cytrefu â’r cytras estron (yr hyn a elwir yn 
gystadleuaeth ddisodli).

Mae camau gweithredu’r prosiect wedi cael eu cyflawni mewn tri rhanbarth: 
Piemonte, Liguria a Lombardia, lle’r oedd poblogaethau mawr a niferus o wiwerod 
llwyd. Dechreuodd LIFE EC-SQUARE yn 2010 a daeth i ben yn 2015.

Mae’r buddion amgylcheddol uniongyrchol yn cynnwys:
	● Cael gwared ar wiwerod anfrodorol o tua 3,000 hectar o ardaloedd coedwigol 
ac ailgytrefu’r ardaloedd hyn gan wiwerod coch

	● Difa’r boblogaeth o wiwerod llwyd bron yn llwyr yn Genoa Nervi ac mewn 
ardaloedd cyfagos (mae trapio’r anifeiliaid olaf ar y gwell yn y cyfnod ar ôl 
LIFE)

	● Cyflawni gweithgareddau ac iddynt y nod o gael gwared ar wiwerod anfrodorol 
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mewn pedair ardal macro (allan o wyth i gyd) yn Lombardia; un ohonynt 
ychydig gilometrau o’r Swistir

	● Yn Piemonte, dechreuodd gweithgareddau i reoli’r boblogaeth fwyaf o 
wiwerod llwyd yn yr Eidal; mae is-boblogaeth fach o wiwerod llwyd wedi cael 
eu dileu yng nghoedwig iseldir fwyaf y rhanbarth, cynefin o bwysigrwydd mawr 
i ddiogelu bioamrywiaeth coedwigoedd iseldir ac i wiwerod coch. Yn Genoa 
Nervi cyflawnodd y prosiect y dilead cyntaf o rywogaeth estron trwy ddal a 
diffrwythloni’r anifeiliaid yn llawfeddygol. Mae’r prosiect yn un arloesol iawn o 
gymharu â dulliau mwy traddodiadol o waredu. Cafodd yr holl gamau eu cymryd 
trwy gydgysylltu swyddogion a oedd yn gweithio i’r prosiect, o’r rhanbarthau 
a’r prifysgolion, staff trefol a pharciau, ciperiaid a grwpiau o wirfoddolwyr yn 
ymwneud â monitro gwiwerod 

Fe wnaeth y prosiect gynnal arolwg barn ar ddealltwriaeth y cyhoedd o’r 
bygythiadau a achosir gan wiwerod llwyd a chamau posibl i’w rheoli. Datgelodd 
y canlyniadau mai cyfyngedig iawn oedd gwybodaeth dinasyddion am y ddwy 
rywogaeth o wiwerod (gwiwerod coch brodorol a gwiwerod llwyd goresgynnol) ac 
am yr effeithiau negyddol a achosir gan y rhywogaeth estron a gyflwynwyd (Ffigur 
3). Ychydig o wybodaeth oedd ganddynt ychwaith am y ffenonema a’r problemau 
sy’n gysylltiedig â rhywogaethau estron goresgynnol. Felly, cafodd cynllun 
gweithredu cyfathrebu ac ymgyrch wybodaeth eu gweithredu, er mwyn newid 
agwedd y cyhoedd a rhanddeiliaid at reoli’r wiwer lwyd a chodi ymwybyddiaeth o 
bwysigrwydd y wiwer goch mewn ecosystemau coedwigoedd.

Ffigur 3: Roedd addysgu’r gymuned am effeithiau gwiwerod anfrodorol yn rhan 
bwysig o’r prosiect © EC Squarewas an important part of the project 
© EC Square
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Ffigur 4: Bu’r prosiect yn gweithio gyda llawer o ysgolion © EC Square

Amcanion addysg amgylcheddol oedd gwella gwybodaeth ymysg plant ysgolion 
cynradd ac uwchradd, y cyhoedd yn gyffredinol a rhanddeiliaid ar rôl y wiwer goch 
mewn ecosystemau coedwigaeth a’r effeithiau a gynhyrchir gan y wiwer lwyd; 
yn benodol, mae’r gweithgareddau gyda disgyblion (ffigur 4) â’r nod o gyrraedd 
trwyddynt at eu teuluoedd, ac felly’n ehangu effeithiolrwydd yr allgyrraedd. 
Roedd y gweithgaredd hwn yn ymwneud â pharatoi pecyn addysgol a oedd yn 
cynnwys gêm ryngweithiol ‘Beth ddigwyddodd i Meistr Coch’. Yn y flwyddyn ysgol 
2012/2013, mae 131 o ddosbarthiadau wedi bod yn ymwneud â gweithgareddau 
addysg amgylcheddol, gan gynnwys cystadleuaeth rhwng dosbarthiadau. Cafodd 
gweithgareddau ychwanegol a oedd yn cynnwys dosbarthiadau eraill eu cynnal 
yn y ddwy flwyddyn ddilynol. Roedd y gwaith hwn yn darparu hefyd ar gyfer 
cynhyrchu prototeipiau (chwech yn Lombardia, pedwar yn Piemonte a dau yn 
Liguria): strwythurau arloesol a oedd wedi eu llunio i hwyluso arsylwi gwiwerod 
coch ym myd natur ac roedd iddo’r nod felly o gynyddu profiad y cyhoedd o 
gyswllt uniongyrchol â gwiwerod ac anifeiliaid eraill.
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Darganfod a rheoli lledaeniad

Cwmpas y prosiect

Dileu neu reoli poblogaethau o wiwerod llwyd yn rhanbarthau 
Piemonte, Lombardia a Liguria 
Rhwystro lledaeniad o ardaloedd cyfagos ar ôl eu difa
Rhwystro cyflwyno a sefydlu’r wiwer mewn ardaloedd eraill yn 
yr Eidal

Prif ffyrdd y rhywogaeth estron 
oresgynnol o ledaenu

Lledaeniad naturiol o boblogaethau cyfagos
Rhyddhau anifeiliaid mewn ardaloedd newydd 

Dulliau darganfod a 
ddefnyddiwyd 

Tiwbiau blew, trapio â chamerâu (Ffigur 5), arsylwadau 
uniongyrchol, monitro gorsafoedd bwydo 

Dulliau darganfod a ystyriwyd 
ond nas defnyddiwyd (a pham)

Dulliau o ddifa / rheoli a 
ddefnyddiwyd 

Trapio anifeiliaid yn fyw ac ewthanasia dilynol trwy fewnanadlu 
carbon deuocsid
Trapio gwiwerod llwyd trefol yn fyw, eu diffrwythloni’n 
llawfeddygol a’u rhyddhau mewn ardal drefol arall 

Dulliau difa a ystyriwyd ond nas 
defnyddiwyd (a pham)

Ystyriwyd saethu ond ni weithredwyd hyn ar yr wiwer lwyd 
oherwydd bod canllawiau cenedlaethol yn argymell dal 
anifeiliaid yn fyw a dilyn hynny gan ewthanasia. Yn ogystal, 
gallai saethu ennyn gwrthwynebiad dinasyddion a grwpiau 
rhanddeiliaid 

Deddfwriaeth sydd yn ei lle i 
sicrhau safonau lles uchel 

Canllawiau AVMA ar gyfer Rheoliad y Cyngor ar Ewthanasia 
Anifeiliaid (EC) rhif 1099/09

Ffigur 5: Defnyddiwyd trapiau camera i fonitro gwiwerod coch brodorol ac i 
ddarganfod gwiwerod llwyd © S Bertolino
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Y prif anawsterau a wynebwyd
	● Gwrthwynebiad gan grwpiau hawliau anifeiliaid, gydag apeliadau i lysoedd 
rhanbarthol a chynghorau, ymgyrchoedd cyfryngau, llythyr bomio (e-byst 
dyblyg torfol i un cyfeiriad e-bost), gwrthdystiadau lleol mewn ymgyrch 
gyfathrebu gydgysylltiedig

	● Wynebwyd problemau yn ystod gweithgareddau trapio fel fandalwaith a bygwth 
staff sy’n ymwneud â’r camau gweithredu

	● Cydweithio gwael ymysg dinasyddion wrth gasglu data ar bresenoldeb y wiwer 
lwyd

	● Fe wnaeth anawsterau wrth gael mynediad i ardaloedd preifat er mwyn difa 
anifeiliaid arwain at drefnu cyfarfodydd a threfnu cysylltiadau uniongyrchol 
gyda pherchnogion

	● Newid mewn arweiniad gwleidyddol 

Y prif wersi a ddysgwyd
	● Angen addysgu pobl am bwysigrwydd gwarchod natur, a cheisio creu cysylltiad 
emosiynol rhwng rhywogaethau brodorol a phobl leol

	● Hyrwyddo cyfarfodydd gydag asiantaethau lleol a thechnegwyr sy’n gweithio 
yn yr ardaloedd o ledaeniad posibl neu gyflwyno newydd: felly, gellir gweithredu 
rhybudd cynnar a rhwydwaith ymateb cyflym yn haws gan wella’r rhwydwaith 
presennol o ddarganfyddwyr a rhoi canllawiau clir a hawdd eu gweithredu 
iddynt

	● Mabwysiadu mesurau technegol i rwystro symud a difrodi’r trapiau a datblygu 
cynlluniau eraill ymlaen llaw, er mwyn sicrhau nad yw unrhyw wrthwynebiad i’r 
prosiect yn arwain at ohirio’r gweithgareddau rheoli

	● Cynllunio strategaethau addas ar gyfer cael gwared ar wiwerod llwyd er mwyn 
osgoi’r anhawster o fynd i mewn ddarnau bach o diroedd preifat, ee trwy 
ddefnyddio gorsafoedd bwydo i ddenu’r anifeiliaid allan ac i leoliadau lle gellir 
eu dal

109

Rhwystro lledaeniad gwiwerod llwyd yng ngogledd-orllewin yr Eidal 

LIFE14 NAT/UK/000467

Dangosyddion llwyddiant y prosiect 

Ffigur 6: Cynyddodd y niferoedd o wiwerod coch yn dilyn cael gwared ar 
wiwerod llwyd © S Bertolino

Ffigur 7: Roedd darparu gwybodaeth i’r cyhoedd yn cynnwys datblygu ‘arsyllfa 
gwiwerod’ © S Bertolino
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	● Lleihad mewn niferoedd gwiwerod llwyd yn lleol a chynnydd cyfochrog mewn 
niferoedd gwiwerod coch (ffigur 6)

	● Dinasyddion yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd gwybodaeth, defnydd o wefan 
a thudalennau Facebook y prosiect (ffigur 7)

	● Y tueddiad yn y nifer o erthyglau cyfryngau sydd ag agwedd gadarnhaol neu 
negyddol at y prosiect

Llwyddiant y prosiect

Hyder

Llwyddiannus iawn

Llwyddiannus

Rhannol lwyddiannus ✘ Uchel

Methiant 

Mae hyder uchel yn golygu bod yr asesydd yn teimlo bod ganddynt tua 80% o 
siawns fod y sgôr a roddwyd yn gywir. Caiff hyder canolig ei ddiffinio fel bod â 
siawns o 51-79% o sgôr yr asesydd yn cywir a hyder isel â siawns o 50% yn 
unig o fod yn gywir 

Rheswm (rhesymau) dros lwyddiant/methiant 
	● Dosbarthiad a dwyseddau poblogaeth y wiwer lwyd yn ardal y prosiect yn profi 
i fod yn llawer uwch na’r hyn a amcangyfrifwyd wrth gynllunio’r prosiect 

	● Gwrthwynebiad gan grwpiau hawliau anifeiliaid a grwpiau eraill o ddinasyddion.
	● Llai o gefnogaeth wleidyddol mewn rhai ardaloedd 
	● Anawsterau wrth gynnwys awdurdodau lleol 
	● Dim llawer o ymdrech trapio a niferoedd cyfyngedig o staff trapio 
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Datblygu’r prosiect yn y dyfodol 
	● Mae trapio a monitro yn parhau yn Lombardia gan ddefnyddio’r un methodolegau 
a fabwysiadwyd yn ystod Prosect LIFE yn dilyn argymhellion yn y Cynllun 
After-LIFE

	● Mae trapio a monitro yn parhau yn ninas Genoa wrth chwilio am yr anifeiliaid 
olaf yno

	● Bydd gweithgareddau allgymorth a chyfathrebu â’r cyhoedd hefyd yn parhau 
yn Lombardia

Cyfeiriadau
Mae’r rhan fwyaf o’r dogfennau a gynhyrchwyd gan y prosiect ar gael yma; mae 
rhai mewn Saesneg ac eraill mewn Eidaleg yn unig: http://www.rossoscoiattolo.
eu/documenti

Crynodeb data meintiol 
Dyddiad cychwyn: 01/09/2010
Ymdrech wyliadwriaeth o ran amser a lle: Cafodd 36 o safleoedd eu monitro 
yn Lombardia, arsylliadau uniongyrchol, trapiau camera a thiwbiau blew; 
poblogaethau fawr (2,000 km2) wedi eu monitro yn Piemonte; ardaloedd trefol 
wedi eu monitro yn Liguria
Adnoddau a ddefnyddiwyd: tua 400 o drapiau byw Tomahawk; 30-40 o drapiau 
camera, tri char, cannoedd o diwbiau blew, clinig milfeddygol
Ardal gronnol: tua 700 km sgwâr
Costau a chyllid sydd ar gael: roedd cyfanswm y gyllideb ar gyfer y 
gweithgareddau monitro rhagbrofol yn 67,000 EUR; ar gyfer monitro a rheoli 
dilynol:  726,000 EUR. Mae’n cynnwys costau staff, teithio, offer a defnyddiau 
traul 
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Rhwystro lledaeniad gwiwerod llwyd 
mewn tirwedd trefol
Enw cyffredin y rhywogaeth oresgynnol (enw Lladin)
Gwiwer lwyd (Sciurus carolinensis) 

Daearyddiaeth frodorol
Dwyrain Unol Daleithiau America / Canada

Enw’r Prosiect  
Gwiwerod Coch Unedig
(LIFE14 NAT/UK/000467)

Lleoliad y Prosiect neu ardal ddaearyddol y gwaith cadwraeth 
Gogledd Glannau Merswy a Gorllewin Sir Gaerhirfryn, Lloegr 

Sefydliad arweiniol 
Ymddiriedolaeth Natur Swydd Gaerhirfryn, Manceinion a Gogledd Glannau 
Merswy (Lancashire Wildlife Trust)

Key partners
	● Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
	● Natural England
	● Cyngor Sefton
	● Comisiwn Coedwigaeth Lloegr
	● Y Weinyddiaeth Amddiffyn
	● Mersey Forest
	● Grŵp gwirfoddolwyr Red Alert 
	● Yr Ymddiriedolaethau Natur 

Manylion cyswllt yr awdur
Rachel Cripps
Lancashire Wildlife Trust (LWT), Seaforth Nature Reserve, Port of Liverpool, 
Merseyside, L21 1JD  Ffôn: 07590745862
Cyfeiriad e-bost: rcripps@lancswt.org.uk
Gwefan y prosiect: www.lancswt.org.uk/redsquirrels
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Map o arwynebedd tir y prosiect a disgrifiad byr
Mae Cadarnle gogledd Glannau Merswy a gorllewin Swydd Gaerhirfryn (Ffigur 
1) yn ardal o 197km2 sy’n cwmpasu tua 400 hectar o goetir cyffiniol (conifferaidd 
yn bennaf) wedi’i amgylchynu gan barth clustogi 5-15km o led. Mae’r gorchudd 
coetir yn y parth clustogi yn fylchog a thameidiog; mae tua 140 o goetiroedd rhwng 
0.5 a 20 hectar mewn maint. Mae’r coetiroedd hyn yn cynnwys tua 40 o wahanol 
berchnogaeth ac maent yn cael eu defnyddio i nifer o wahanol ddibenion, gan 
gynnwys saethu ffesantod, coetiroedd amwynderau, parcdir a lleiniau coed ar 
diroedd amaethyddol.

Mae’r Cadarnle’n ardal boblog iawn ac mae tair tref fawr ar yr arfordir gorllewinol 
(Crosby, Southport a Formby). Southport yw’r dref fwyaf gyda phoblogaeth o tua 
90,000

Ffigur 1: Ardal cadarnle gwiwerod coch Glannau Merswy
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Cyflwyniad a chefndir y prosiect 
Cafodd gwiwerod llwyd eu cyflwyno i’r Deyrnas Unedig o Ogledd America tua 
diwedd yr 19eg ganrif. Ni chafodd y gwiwerod llwyd cyntaf eu cofnodi yn Swydd 
Gaerhirfryn tan ddiwedd yr 1940au. Roeddent wedi eu hen sefydlu eu hunain 
yng ngogledd y sir erbyn diwedd yr 1980au ac roeddent yn parhau i wasgaru 
a lledaenu ar draws y tirwedd. Cafodd gwiwer llwyd ei gweld ar ben Pendle Hill 
(557m uwchlaw lefel y môr) yn 2008 a chafodd un ei gweld yn nofio ar draws 
cronfa ddŵr Anglezarke yn 2005. 

Mae’r ardal o 400 hectar o goetiroedd arfordirol cyffiniol yn dal poblogaeth 
sefydlog o wiwerod coch ac mae’n rhydd i raddau helaeth o’r wiwer lwyd. Mae 
gwiwerod llwyd yn bresennol yn y coetiroedd tameidiog, ynysig drwy’r holl dirwedd 
amgylchynol. Mae parciau a gerddi’r ardaloedd trefol, yn enwedig Southport, 
yn cynnwys poblogaethau magu mawr o wiwerod llwyd. Mae’r ddau dirwedd 
cyferbyniol hyn, y gwledig a’r trefol, yn golygu gwahanol heriau o safbwynt rheoli 
gwiwerod llwyd.

Nod y prosiect Gwiwerod Coch Unedig oedd rhwystro goresgyniad gwiwerod 
llwyd i goetiroedd arfordirol y cadarnle a chyfyngu neu leihau’r boblogaeth yn y 
llain glustogi amgylchynol. Fe wnaeth Ymddiriedolaeth Natur Swydd Gaerhirfryn 
gyflogi dau aelod o staff trwy’r prosiect Gwiwerod Coch Unedig – Swyddog 
Cymunedol i godi ymwybyddiaeth o’r prosiect a Pharcmon i weithredu rheolaeth 
o wiwerod llwyd drwy’r holl goetiroedd. Mae grŵp o wirfoddolwyr wedi bod yn 
weithgar yn yr ardal ers 1997 yn rhedeg cynllun benthyg trapiau dal anifeiliaid 
yn fyw yn y tref, yn enwedig Formby. Mae ymwybyddiaeth gymunedol a’r cynllun 
benthyg trapiau yn ffordd effeithiol o ddarganfod a chael gwared ar wiwerod llwyd 
mewn ardaloedd trefol cyn iddynt gyrraedd y coetiroedd arfordirol a’r nod yw 
ehangu’r cynllun hwn ymhellach ar draws Southport a Crosby.

Nodau allweddol y prosiect
	● Cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd a’u hannog i roi gwybod i Ymddiriedolaeth 
Natur Swydd Gaerhirfryn am wiwerod llwyd maent yn eu gweld er mwyn helpu 
eu darganfod yn fuan

	● Cael gwared yn gyflym ar wiwerod llwyd trwy’r cynllun benthyg trapiau trefol
	● Rheoli gwiwerod llwyd trwy drapio byw a saethu mewn coetiroedd 
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Disgrifiad o weithgaredd y prosiect  
Nod y prosiect hwn oedd cadw coetiroedd cadarnle arfordirol y wiwer goch yn 
rhydd o’r wiwer lwyd a hefyd cyfyngu ac yn pen draw, lleihau, poblogaethau yn y 
tirwedd oddi amgylch, gan ganiatáu poblogaeth y wiwer goch i helaethu.

Caiff y gwaith o reoli gwiwerod llwyd ei gydgysylltu gan Ymddiriedolaeth Natur 
Swydd Gaerhirfryn sydd y prif bwynt cyswllt ar gyfer rhoi gwybod am unrhyw 
wiwerod coch neu lwyd a gaiff eu gweld. Caiff gwiwerod llwyd eu darganfod trwy 
amrywiaeth o ddulliau:

	● Trapio gan y Pharcmon Gwiwerod Coch
	● Gorsafoedd bwydo yn cael eu monitro gan saethwyr gwirfoddol
	● Gwiwerod yn cael eu gweld gan y cyhoedd
	● Rhaglen fonitro ddwywaith y flwyddyn
	● Arolygon camerâu llwybr 

Caiff rheoli rhagweithiol gwiwerod llwyd yn y coetiroedd ei gyflawni i raddau 
helaeth gan y Parcmon Gwiwerod Coch. Mae’r Parcmon yn canolbwyntio ar 
bedair ardal o goetir sydd wedi eu hadnabod trwy waith blaenorol fel rhai sy’n 
dal poblogaethau magu sylweddol o wiwerod llwyd. Mae tair o’r ardaloedd hyn 
yn goetiroedd cysylltiedig cyfansawdd yn Little Crosby, Scarisbrick a Southport.  
Mae’r bedwaredd yn agos iawn i goetiroedd arfordirol y warchodfa a chafodd 
ei hadnabod gan Lurz et al. (2007) fel llwybr goresgyn pwysig i’r cadarnle. 
Mae’r Parcmon Gwiwerod Coch yn rheoli gwiwerod llwyd yn bennaf trwy drapio 
anifeiliaid byw, ond lle bo hynny’n addas, bydd yn eu saethu’n ogystal, er 
enghraifft, lle mae’r defnydd tir yn golygu na ellir gadael trapiau. Mae hefyd nifer 
bach o wirfoddolwyr yn rheoli gwiwerod llwyd yn rheolaidd trwy saethu.

Caiff adroddiadau am wiwerod llwyd a gaiff eu gweld gan aelodau’r cyhoedd eu 
cofnodi’n ganolog gan Ymddiriedolaeth Natur Swydd Gaerhirfryn. Mae’r grŵp 
gwirfoddolwyr lleol yn rhedeg cynllun benthyg trapiau dal anifeiliaid trefol yn 
fyw i drapio gwiwerod llwyd a gafodd eu gweld mewn gerddi tai preswyl. Mae 
gwirfoddolwyr yn trefnu dosbarthu trapiau i breswylwyr tai ynghyd â thaflen 
ganllawiau a rhestr o wirfoddolwyr sy’n gallu casglu a difa’r wiwer lwyd unwaith 
y caiff ei dal. Ar hyn o bryd, rhoddir aelodau o’r cyhoedd sy’n dymuno cymryd 
rhan yn y cynllun mewn cyswllt â’r gwirfoddolwr lleol trwy Ymddiriedolaeth Natur 
Swydd Gaerhirfryn, ond y nod yw i’r cynllun hwn gael ei arwain yn llwyr gan 
wirfoddolwyr yn y dyfodol. Ni ellir cyflawni rheolaeth o wiwerod llwyd ar raddfa 
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tirwedd ond trwy fynd i’r afael â phoblogaethau trefol a phoblogaethau coetir 
gwledig ar yr un pryd.

Mae Ymddiriedolaeth Natur Swydd Gaerhirfryn yn cydgysylltu rhaglen fonitro 
safonedig ddwywaith y flwyddyn, a gyflawnir bob mis Mawrth a mis Hydref. Mae 
gwirfoddolwyr yn mynd ar deithiau cerdded ar hyd 30 o linynnau gweledol (27 
o fewn y cadarnle a thri yn Knowsley a Rufford). Mae pedwar safle ychwanegol 
a gaiff ei fonitro â chamerâu llwybr (Ffigur 2) a blychau bwydo. Mae’r rhaglen 
fonitro ddwywaith y flwyddyn wedi bod yn rhedeg ers 2002 ac mae’n darparu data 
hirdymor ar newidiadau yn nosbarthiad y wiwer lwyd. Caiff hyn ei gefnogi hefyd 
gan arolygon ychwanegol a gyflawnir gan wirfoddolwyr drwy gydol y flwyddyn 
ar safleoedd nas cynhwysir yn y rhaglen fonitro. Mae hyn yn helpu arwain y 
strategaeth reoli gwiwerod llwyd.

Ffigur 2: Monitro camerâu bywyd 
gwyllt a ddefnyddir yn aml  
© Lancashire Wildlife Trust

Mae dros 40 o wahanol dirfeddianwyr o fewn y cadarnle yn ogystal â thenantiaid 
sy’n berchen ar yr hawliau saethu mewn rhai coetiroedd. Dros y ddegawd 
ddiwethaf, mae Ymddiriedolaeth Natur Swydd Gaerhirfryn wedi meithrin 
perthynas dda gyda’r mwyafrif o’r rhain. Ac eithrio dau, mae pob tirfeddiannwr 
yn caniatáu mynediad i staff a gwirfoddolwyr y prosiect. Mae un perchennog na 
wnaiff ganiatáu mynediad o gwbl ac mae’r llall yn caniatáu mynediad ar gyfer 
arolygon ond nid i reoli gwiwerod llwyd.
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Er bod tirfeddianwyr a thenantiaid yn caniatáu mynediad i’w tir ar gyfer rheoli 
gwiwerod llwyd, ychydig iawn ohonynt sy’n cymryd cyfrifoldeb am unrhyw reoli 
gwiwerod llwyd eu hunain. Mae rhai ciperiaid yn rheoli gwiwerod llwyd, ond mae’r 
hyn a wneir yn gyfyngedig yn sgil cyfrifoldebau eraill. Er mwyn i’r gwaith o reoli 
gwiwerod llwyd fod yn gynaliadwy mae arnom angen i dirfeddianwyr gyfrannu 
adnoddau ar gyfer rheoli’r wiwer lwyd, boed hyn yn ariannol neu mewn ffyrdd 
eraill, fel oriau gwaith.

Mae’r Swyddog Cymunedol yn hyrwyddo’r prosiect ac yn annog pobl i roi gwybod 
am wiwerod y maent yn eu gweld a/neu i wirfoddoli trwy ddigwyddiadau (Ffigur 
3) a gweithdai hyfforddi. Mae’r Swyddog Cymunedol yn gweithio hefyd gydag 
ysgolion cynradd ac uwchradd lleol lle bo’n bosibl. Gall hyn amrywio o sgwrs 
gyda grŵp buddiant penodol i weithdy ar gyfer dosbarth cyfan.  Mae’r Swyddog 
Cymunedol wedi gweithio o’r blaen mewn partneriaeth gyda Chyngor Sefton i 
gynnal gweithdai ar warchod y wiwer goch i ysgolion cynradd o fewn yr ardal.

Ffigur 3: Fe wnaeth y prosiect 
drefnu digwyddiadau allgymorth 
cymunedol rheolaidd © Chris Vere 
outreach events  
© Chris Vere
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Darganfod a rheoli lledaeniad

Cwmpas y prosiect

Prif ffyrdd y rhywogaeth estron 
oresgynnol o ledaenu

Mae hon yn rhywogaeth addasadwy iawn sy’n gallu 
gwasgaru trwy wahanol dirweddau a chynefinoedd 
gan gynnwys trefi a thir amaethyddol 

Dull a ddefnyddiwyd i ddarganfod 
Llinynnau gweledol, tiwbiau blew, camerâu llwybr, 
gwiwerod yn cael eu gweld gan y cyhoedd, trapio 
mewn coetiroedd, saethu at fannau bwydo 

Dulliau darganfod a ystyriwyd ond nas 
defnyddiwyd (a pham)

Camerâu Is-goch (FLIR) – drud am faint o ddefnydd 
a wneid ohonynt. Y prif ddull o reoli yw dal anifail 
yn fyw neu saethu o’r mannau bwydo. Dull atodol a 
chyfyngedig iawn yw saethu anifeiliaid rhydd 

Dulliau o ddifa / rheoli a ddefnyddiwyd 
Trapio mewn coetiroedd a gerddi
Saethu o fannau bwydo a rhywfaint o saethu 
anifeiliaid rhydd 

Dulliau difa a ystyriwyd ond nas 
defnyddiwyd (a pham)

Nid yw trapiau sy’n lladd yn addas mewn ardaloedd 
gwiwerod coch 

Deddfwriaeth sydd yn ei lle i sicrhau 
safonau lles uchel 

Caiff gwiwerod llwyd sy’n cael eu dal eu gwarchod o 
dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 sy’n diogelu lles yn 
ystod caethiwed
Deddf Mamaliaid Gwyllt (Gwarchod) 1996
Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Y prif anawsterau a wynebwyd
	● Mae angen isafswm lefel o gyllid di-dor i ganiatáu rheolaeth barhaus ac 
effeithiol o wiwerod llwyd

	● Er mwyn rheoli gwiwerod llwyd mewn ardaloedd trefol mae angen 
cydweithrediad gan gyfran helaeth o’r gymuned yn ogystal ag adnoddau i ddifa 
gwiwerod llwyd a gaiff eu trapio. Mae’n dal i fod yn aneglur a allai’r defnydd o’r 
trap Kania 2000 annog mwy o wirfoddolwyr i ddifa gwiwerod llwyd

	● Mae tirfeddianwyr yn amharod i gymryd cyfrifoldeb am reoli gwiwerod llwyd. Yn 
aml nid oes gan y rhai sy’n ymgymryd â rheolaeth gwiwerod llwyd yr adnoddau 
i’w gynnal ar y dwyster gofynnol
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Y prif wersi a ddysgwyd
	● Gall ffactorau amgylcheddol effeithio ar lwyddiant a dyrannu adnoddau, ee 
cnydau da o goed had yn arwain at gynnydd mewn gwiwerod llwyd; rheoli 
achosion o afiechydon mewn gwiwerod coch yn cymryd adnoddau

	● Gall yr ymdrech sydd ei hangen i ennyn ymrwymiad gan y gymuned leol 
amrywio’n fawr. Mewn amgylchiadau lle mae llond llaw o bobl ymroddedig ac 
wedi’u symbylu, gall prosiect ennill momentwm a bod yn llwyddiannus.

	● Mae cyfuniad o staff cyflogedig ac ymdrechion gwirfoddolwyr yn hanfodol ar 
gyfer rheoli gwiwerod llwyd. Mae gwirfoddolwyr yn gyndyn o drapio gwiwerod 
llwyd mewn coetiroedd. Gallai hyn fod yn sgil daearyddiaeth yr ardal hon. Mae 
angen staff cyflogedig i gyflawni’r agwedd hon o’r prosiect

	● Gall ymchwil gwyddonol fod o gymorth mawr i ymdrechion cadwraeth ar lawr 
gwlad trwy ddarparu data ychwanegol ac agwedd wahanol, boed yr ymchwil 
yn draethawd israddedig neu brosiect ymchwil PhD. Mae hefyd yn symbylu 
staff a gwirfoddolwyr trwy ddarparu adborth a chanlyniadau mesuradwy ar yr 
ymdrech a wnânt 

Dangosyddion llwyddiant y prosiect
	● Lleihad mewn niferoedd gwiwerod llwyd
	● Cynnydd mewn dosbarthiad gwiwerod coch
	● Presenoldeb y cyhoedd mewn digwyddiadau a gweithdai hyfforddi ar reoli 
gwiwerod llwyd 

Llwyddiant y prosiect
Hyder

Llwyddiannus iawn

Llwyddiannus

Rhannol lwyddiannus ✘ uchel

Methiant

Mae hyder uchel yn golygu bod yr asesydd yn teimlo bod ganddynt tua 80% o 
siawns fod y sgôr a roddwyd yn gywir. Caiff hyder canolig ei ddiffinio fel bod â 
siawns o 51-79% o sgôr yr asesydd yn cywir a hyder isel â siawns o 50% yn 
unig o fod yn gywir 
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Rheswm (rhesymau) dros lwyddiant/methiant 
	● Roedd cyfranogiad y gymuned yn y cynllun benthyca trapiau wedi amrywio’n 
fawr rhwng ardaloedd

	● Anodd cael gwirfoddolwyr sy’n barod i ddifa gwiwerod llwyd gyda’r cynllun 
benthyca trapiau

	● Cynnydd mewn niferoedd gwiwerod llwyd wedi golygu bod angen mwy o 
adnoddau i gyrraedd y lefelau a dargedwyd o ran lleihau poblogaeth

	● Cynnydd yn y nifer o wiwerod coch marw ac achosion a gadarnhawyd o firws 
brech gwiwerod wedi cymryd adnoddau oddi wrth weithredu rheolaeth o 
wiwerod llwyd ac ennyn diddordeb y gymuned 

Datblygu’r prosiect yn y dyfodol 
Ym mlwyddyn olaf y prosiect rydym yn gobeithio cyflogi o leiaf un contractwr am 
tua chwe mis i helpu’r Parcmon Gwiwerod Coch gyda rheoli gwiwerod llwyd.

Cyfeiriadau
	● Lurz P, Gurnell J & Rushton S (2007) Assessing the risk of encroachment of 
grey squirrels into red squirrel forest reserves. Adroddiad a baratowyd ar gyfer 
Comisiwn Coedwigaeth Lloegr 

	● Chantrey J, Dale T, Read JM. et al. (2014) European red squirrel population 
dynamics driven by squirrelpox at a gray squirrel invasion interface. Ecology 
and Evolution 4: 3788-3799 
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System ddarganfod a rhybuddio 
cynnar am wiwerod llwyd yng 
ngogledd Lloegr 
Enw cyffredin y rhywogaeth oresgynnol (enw Lladin)
Gwiwer lwyd (Sciurus carolinensis)

Daearyddiaeth frodorol
Dwyrain Unol Daleithiau America / Canada

Enw’r Prosiect 
Red Squirrels Northern England (RSNE)
Gwiwerod Coch Unedig
(LIFE14 NAT/UK/000467)

Lleoliad y Prosiect neu ardal ddaearyddol y gwaith cadwraeth 
Mae’r prosiect yn rhan o ymdrech i reoli gwiwerod llwyd yn y saith sir ledled 
gogledd Lloegr lle mae gwiwerod coch (Sciurus vulgaris) yn byw yn y gwyllt. Mae’r 
astudiaeth achos hon yn edrych ar y gwaith o reoli gwiwerod yng ngwarchodfa 
gwiwerod coch Coedwig Kielder ac o’i chwmpas, ardal sy’n rhychwantu siroedd 
Cumbria a Northumberland, ac sy’n cyffinio â choedwig gynhenid i’r gogledd o’r 
ffin yn ne’r Alban 

Sefydliad arweiniol
Northumberland Wildlife Trust (NWT)

Partneriaid allweddol
	● Comisiwn Coedwigaeth Lloegr
	● Natural England
	● Cumbria Wildlife Trust
	● Ymddiriedolaeth Natur Swydd Gaerhirfyn, Manceinion a Gogledd Glannau 
Mersi (Lancashire Wildlife Trust)

	● Red Squirrel Survival Trust 
	● Northern Red Squirrels
	● Yr Ymddiriedolaethau Natur
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Manylion cyswllt yr awdur
Simon O’Hare
Northumberland Wildlife Trust
Garden House, St Nicholas Park, Gosforth, Newcastle, NE3 3XT
Tel: 01228 829573
Project Website: www.rsne.org.uk 

Map o arwynebedd tir y prosiect a disgrifiad byr

Ffigur 1: Coedwigoedd Kielder, Kidland ac Uswayford yng ngogledd Lloegr, 
sy’n cael eu hadnabod ar y cyd fel cadarnle cyfansawdd Kielder y wiwer goch. 
Mae’r map hefyd yn dangos y parth sydd oddi amgylch i’r casgliad hwn o 
warchodfeydd, pedair ardal benodol a nodwyd ar gyfer gwaith i’w flaenoriaethu 
o dan raglen Gwiwerod Coch Unedig, a 52 tetrad lle mae monitor system 
rybuddio cynnar ar waith.
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Cyflwyniad a chefndir y prosiect 
Mae gwiwer lwyd ddwyreiniol Gogledd America bellach wedi’i hen sefydlu ei hun 
ac mae’n gyffredin ledled llawer o’r Deyrnas Unedig  a rhai ardaloedd o ogledd 
yr Eidal yn dilyn nifer o gyflwyniadau bwriadol ers yr 1870au. Roedd astudiaeth 
yn 2010 a gomisiynwyd gan Defra yn amcangyfrif bod gwiwerod llwyd yn costio 
£14m y flwyddyn i economi Prydain, yn bennaf trwy ddifrod i gnydau coed a 
achosir gan blicio rhisgl coed. Mae ymestyniad cyrhaeddiad gwiwerod llwyd yn 
gysylltiedig hefyd â dirywiad gwiwerod coch cynhenid trwy gyfuniad o bwysau 
cystadleuol a lledaeniad heintiau fel firws brech gwiwerod (SQPV). 

Yng ngogledd Lloegr, dechreuodd gwiwerod llwyd gytrefu siroedd a oedd yn 
cynnwys gwiwerod coch yn niwedd yr 1980au a dechrau’r 1990au. Fel adwaith i’r 
bygythiad a achoswyd i wiwerod coch cynhenid, fe wnaeth yr Ymddiriedolaethau 
Natur yn Northumberland a Cumbria sefydlu rhaglenni cadwraeth (ee Red Alert) 
a dechreuodd grwpiau cymunedol ffurfio i warchod eu poblogaethau lleol o 
wiwerod coch.

Er gwaethaf ymdrechion cynyddol i’w rheoli, parhaodd gwiwerod llwyd i ehangu 
eu cynefin. Fe wnaeth hyn ysgogi newid polisi gan y Llywodraeth yn 2005 
gyda’r nod o dargedu adnoddau mewn 17 o goedwigoedd conifferaidd mawr 
ac o’u cwmpas, cynefinoedd lle nad oes gan wiwerod llwyd gymaint o fantais 
gystadleuol dros wiwerod coch o gymharu â choedwigoedd collddail. Mae’r 
mwyaf o’r gwarchodfeydd hyn, Coedwig Kielder, yn rhychwantu siroedd Cumbria 
a Northumberland, gan roi cynefin i hyd at 50% o boblogaeth gwiwerod coch 
Lloegr. Mae’r blanhigfa gonifferaidd hon a reolir yn ffurfio rhan o rwydwaith o dair 
gwarchodfa ynghyd â Kidland ac Uswayford yn Northumberland; y cyfeirir atynt 
ar y cyd fel ‘cadarnle cyfansawdd Kielder’. Mae pwysigrwydd y coetiroedd hyn i 
wiwerod coch wedi cael ei danlinellu gan absenoldeb hanesyddol gwiwerod llwyd 
goresgynnol o bob un o’r tri tirwedd coetir.

Nodau allweddol y prosiect
	● Sefydlu system rybuddio cynnar mewn 52 o safleoedd o amgylch ymylon tri 
choetir ‘di-wiwer lwyd’ Kielder, Kidland ac Uswayford er mwyn monitro’r wiwer 
goch yn barhaus a darganfod goresgyniad gwiwerod llwyd

	● Sicrhau bod rheolaeth ragweithiol o wiwerod llwyd yn cael ei gyflawni ar hyd 
llwybrau gwasgaru/goresgyn allweddol sy’n arwain o goetiroedd cadarnle 
cyfansawdd Kielder
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	● Cael mwy o wirfoddolwyr i gymryd rhan yn y prosiect hwn fel y gellir cynnal y 
gwaith ar lefel gymunedol

	● Cofnodi’n systematig yr holl ddata a gesglir o fewn y system fonitro rhybuddio 
cynnar a rheolaeth gysylltiedig o wiwerod llwyd fel sail ar gyfer modelu data 
dilynol 

Disgrifiad o weithgaredd y prosiect  
Mae prosiect RSNE, a reolir gan Ymddiriedolaeth Natur Northumberland (NWT), 
wedi bod yn cyflawni gwaith monitro gwasgariad gwiwerod a rheoli gwiwerod 
llwyd o amgylch coedwigoedd Kielder, Uswayford a Kidland ers 2012. Mae’r dull 
hwn wedi cael ei sylfaenu ar ganllawiau gan Lurz et al. (2007) a wnaeth asesiad 
tirwedd yn nodi’r llwybrau treiddio mwyaf amlwg i wiwerod llwyd symud i mewn i 
warchodfeydd gwiwerod coch.

Mae ymdrechion y prosiect i warchod Kielder, Kidland ac Uswayford, mewn 
partneriaeth â’r Comisiwn Coedwigaeth sy’n berchen ar dros 90% o’r tair 
gwarchodfa hyn, wedi cael eu hatgyfnerthu gan grwpiau cymunedol, sy’n cymryd 
rhan ar lawr gwlad mewn pedair ardal gyfagos: Ceunant Irthing, Gogledd Tyne, 
Coquetdale a Gogledd Cumbria. 

Yn 2015, penderfynwyd canolbwynio ymdrechion Gwiwerod Coch Unedig 
ar goedwigoedd cadarnle cyfansawdd Kielder, gan eu bod ymysg yr unig 
goedwigoedd heb wiwerod llwyd sydd ar ôl yn Lloegr, ac felly’n cynnig cyfle i arbrofi 
gyda dulliau newydd o rwystro cytrefu gan rywogaethau estron goresgynnol. 
Byddai gwaith a reolir gan bartner prosiect Gwiwerod Coch Unedig, NWT, yn 
canolbwyntio ar sefydlu ‘system rybuddio cynnar’ i ddarganfod gwiwerod llwyd 
wrth iddynt gyrraedd o gwmpas ymylon y gwarchodfeydd. Byddai parcmyn wedyn 
yn ymateb, gan weithio mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol lleol, i gynnal 
statws gwarchodfeydd fel rhai sy’n rhydd o wiwerod llwyd.

Mae rhannau o goedwigoedd Kielder, Kidland ac Uswayford yn hynod o 
anghysbell, gyda dwyseddau isel o boblogaeth ddynol. Er bod yn hanesyddol 
rywfaint o ddiddordeb lleol a chyfranogi cymunedol wedi bod mewn gwarchod y 
wiwer goch yn yr ardaloedd hyn, ychydig iawn oedd hyn yng nghyd-destun maint y 
coedwigoedd. Y gobaith oedd y byddai sefydlu rhaglen fonitro boblogaidd yn ysgogi 
pobl leol i gymryd rhan a rhoi gwybodaeth allweddol a fyddai’n sail i benderfyniadau 
rheol yn y dyfodol: er enghraifft, helpu darganfod lle mae gwiwerod llwyd yn 
cyrraedd, gan ddylanwadu ar benderfyniadau ynghylch lleoli parcmyn.
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Ffigur 2: John Hartshorne, 
gwirfoddolwr, yn gosod trap 
camera fel rhan o fonitro 
cadarnle cyfansawdd Kielder © 
Steve & Ann Toon

Mae NWT yn goruchwylio rhaglen fonitro blynyddol cynefinoedd gwiwerod mewn 
300 o safleoedd ledled cyrhaeddiad y wiwer goch yng ngogledd Lloegr. Y prif 
ddull a ddefnyddir yw gwyliadwriaeth camera llwybr (ffigur 2), gyda chamerâu’n 
cael eu gosod i ddal ymweliadau gan wiwerod â blychau abwyd dros gyfnod o 
15 diwrnod. Cymerir samplau o flew hefyd fel dull wrth gefn; ceir y rhain o badiau 
gludiog a osodir ar ochr waelodol caeadau’r blychau bwydo. Llenwir y blychau 
ag abwyd, a gosodir y camera i gofnodi pryd bynnag y caiff ei weithredu gan 
symudiadau ar ysbeidiau o 30 eiliad.

Caiff 30 o safleoedd eu harolygu’n flynyddol o amgylch y tair coedwig gan 
ddefnyddio’r dulliau hyn yn flynyddol. Dewiswyd 22 o safleoedd eraill yn ystod 
cyfnod datblygu’r prosiect, gan wneud cyfanswm o 52 o safleoedd a fyddai’n 
ffurfio’r system rybuddio cynnar.

Dewiswyd safleoedd trwy ddefnyddio nifer o feini prawf, gan gynnwys addasrwydd 
cynefin er mwyn cynyddu’r tebygolrwydd o ddarganfod gwiwerod: Dewiswyd 
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ardaloedd o goetir cymysg neu lydanddail, neu gasgliadau aeddfed o goniffer 
fel dewis cyntaf, a hynny ar sail adnabyddiaeth o’r maes a gasglwyd dros y pum 
mlynedd flaenorol, a hefyd gan ddefnyddio data’r Comisiwn Coedwigaeth ar dorri 
coed. Roedd hyn yn helpu eithrio ardaloedd o goedwig ieuengach, sbriwsen Sitka 
pur (Picea sitchensis), neu ardaloedd a nodwyd ar gyfer torri yn y pum mlynedd 
nesaf. Roedd rhwyddineb mynediad hefyd yn allweddol wrth ddewis safleoedd.

O ran amlder monitro, penderfynwyd y byddai gwneud hynny’n chwarterol yn 
raddfa dymhorol dda, gan daro cydbwysedd realistig rhwng yr hyn y gellir ei 
gyflawni’n ymarferol gyda’r adnoddau sydd ar gael, a chasglu digon o wybodaeth 
i rwystro ymsefydliad rhywogaethau estron goresgynnol. Byddai pob un o’r 52 o 
arolygon yn cael eu cwblhau o fewn ffenest o fis yn Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a 
Medi.

Cafodd gwirfoddolwyr eu recriwtio i helpu gweithredu’r system rybuddio cynnar, 
gan wneud defnydd o wirfoddolwyr a oedd yno eisoes o’r grwpiau cadwraeth 
gwiwerod lleol. Cafodd gwirfoddolwyr eraill eu cynnwys trwy brosiectau 
presennol, er enghraifft prosiect gwarchod llygoden bengrom y dŵr a reolir gan 
brosiect Ratty, lle’r oedd tîm o wirfoddolwyr eisoes ar waith i gadw llygad ar 
rafftiau minc o amgylch Kielder. Fe wnaeth y gwirfoddolwyr hyn ddilyn sesiynau 
hyfforddi i gynyddu eu sgiliau mewn defnyddio camerâu llwybr. Ar y cychwyn, 
cynhaliwyd nifer mawr o arolygon gan staff, ond gyda nod o gynnwys a hyfforddi 
gwirfoddolwyr newydd wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen.

Cafodd y gwaith o reoli gwiwerod llwyd yn y tirwedd o’i gwmpas, o fewn y pedwar 
parth a nodwyd, ei gyflawni gan wardeiniaid gwiwerod coch llawn-amser, a 
gyflogwyd trwy’r prosiect i fynd ati i drapio neu saethu ar dir preifat. Roedd llawer 
o’r wybodaeth o ddefnyddiwyd ar gyfer y gwaith hwn yn deillio o waith rheoli 
hanesyddol a gyflawnwyd trwy brosiect RSNE, a oedd yn ei dro yn seiliedig ar 
waith modelu cynharach. Cafodd gwaith rhagweithiol pellach o reoli gwiwerod 
llwyd ei gyflawni gan y grwpiau gwiwerod coch cymunedol lleol.
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Darganfod a rheoli lledaeniad

Cwmpas y prosiect

Prif ddulliau lledaenu rhywogaethau 
estron goresgynnol 

Coridorau coetiroedd, yn bennaf trwy ddefnyddio 
cynefinoedd cynhenid (coetiroedd llydanddail neu gymysg 
a ffefrir)

Dull a ddefnyddiwyd i ddarganfod 
Monitro camerâu llwybrau mewn gorsafoedd bwydo ag 
abwyd, a samplo blew mewn 52 o safleoedd o amgylch 
ymylon y brif goedwig, wedi eu lleoli mewn prif gynefin 
gwiwerod 

Dulliau darganfod a ystyriwyd ond  
nas defnyddiwyd (a pham)

Dulliau difa / rheoli a ddefnyddiwyd 

Trapio (trapiau cewyll dal yn fyw) neu saethu (defnyddio 
reifflau awyr mewn mannau bwydo, neu ddull gwn 
saethu gyda chymorth camerâu thermol) (saethu dim 
ond mewn coetiroedd nad oedd dan reolaeth y Comisiwn 
Coedwigaeth)

Dulliau difa a ystyriwyd ond nas 
defnyddiwyd (a pham)

Deddfwriaeth sydd yn ei lle i sicrhau 
safonau lles uchel 

Deddf Lles Anifeiliaid 2006
Deddf Mamaliaid Gwyllt (Gwarchod) 1996
Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Y prif anawsterau a wynebwyd
	● Cyfranogiad y gymuned: er bod amryw o grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr 
gweithgar, nid yw hyn yn gymesur â graddfa’r tair coedwig (>40,000 hectar). 
Mae rhoi cymhellion i grwpiau sefydledig (grantiau, benthyg trapiau etc) yn 
helpu cynyddu’r hyn y gallant ei wneud, fel y mae defnyddio dull cydweithredol o 
ganfod gwirfoddolwyr newydd a chynnal sgyrsiau lleol ar y cyd â gwirfoddolwyr 
lleol

	● Mae’r grwpiau cymunedol yn gweithredu’n bennaf yn y tirwedd o amgylch 
ymylon y coedwigoedd ac mae gwirfoddolwyr yn aml yn anfodlon dargyfeirio 
eu hadnoddau eu hunain i warchod gwiwerod coch ar stad y Comisiwn 
Coedwigaeth. Er eu bod yn cydnabod arwyddocâd coedwigoedd i wiwerod 
coch, mae cyndynrwydd i gynnig cymorth i gadwraeth mewn coedwigoedd sy’n 
eiddo i’r Comisiwn Coedwigaeth. Mae hyn yn fater sy’n ymwneud yn rhannol 
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ag adnoddau (arbedion maint) ac yn rhannol â theimlad y dylai’r tirfeddiannwr 
wneud mwy o ymdrech i warchod y wiwer goch

	● Mae’r polisi o drapio yn unig (ar ystad y Comisiwn Coedwigaeth) yn dal i fod 
yn asgwrn cynnen oherwydd mae’n well gan lawer o wirfoddolwyr saethu 
gwiwerod llwyd neu nid oes ganddynt yr adnoddau i gyflawni trapio byw. Rydym 
wedi canfod bod cynnig dyddiau hyfforddi ar y cyd â’r Comisiwn Coedwigaeth 
yn rhywbeth cadarnhaol ac sy’n gallu ysgogi gwirfoddolwyr (ffigur 3). Fodd 
bynnag, mae’r polisi dim-saethu yn annhebygol o newid yn y dyfodol agos 

Ffigur 3: Digwyddiad hyfforddi trapiau rheoli gwiwerod llwyd a gynhaliwyd gan 
Gwiwerod Coch Unedig a Chomisiwn Coedwigaeth Lloegr ar y cyd © Heinz Traut

	● Mae’r monitro â’r system rybuddio cynnar wedi profi i fod yn hynod o 
lwyddiannus wrth ddarganfod gwiwerod llwyd mewn canran uchel o safleoedd 
ym mhob rownd monitro; gymaint felly fel bod gweithredu ‘ymateb cyflym’ wedi 
profi i fod yn amhosibl, heb fawr o adnoddau, dros ardal mor fawr. Er ein bod 
ni wedi cynyddu’r nifer o wirfoddolwyr sy’n cyfrannu at weithredu’r monitro â’r 
system rybuddio cynnar I dros 90%, ychydig o’r gwirfoddolwyr hyn sy’n gallu 
nac yn fodlon ymateb i ddarganfod gwiwerod llwyd. Yr allwedd yw cadarnhau 
pa wirfoddolwyr sy’n fodlon gweithredu rheolaeth o wiwerod llwyd os bydd 
angen, a rhoi hyfforddiant yn hyn yn ogystal ag mewn technegau monitro
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Y prif wersi a ddysgwyd
	● Byddai’r prosiect wedi elwa o fwy o waith cyd-drafod lleol o’r camau cyntaf, 
wrth ddatblygu ac yn ystod misoedd cyntaf y gwaith maes. Mae’n hanfodol bod 
cymunedau lleol yn teimlo bod eu barnau’n cael eu gwerthfawrogi, a bod eu 
hanghenion yn cael eu cydnabod ac yn ffurfio rhan o strategaeth leol. Er bod 
dwyseddau poblogaeth ddynol yn hynod o isel o amgylch cadarnle cyfansawdd 
Kielder, mae’n dal i fod nifer o wirfoddolwyr lleol ymroddedig y gellid bod wedi 
manteisio mwy ar eu brwdfrydedd o’r dechrau. Gallai hyn fod wedi arwain at y 
gymuned yn chwarae mwy o ran ac at gred yn y nod roedd y prosiect yn anelu 
tuag ato

	● Profodd troi rhybuddio cynnar yn ymateb cyflym i fod yn anodd. Efallai nad 
oedd y prosiect wedi’i baratoi’n ddigonol i ymdrin ag ymddangosiadau lluosog 
gwiwerod llwyd yn ystod y monitro. Mae’r system rybuddio cynnar wedi bod yn 
hynod effeithiol wrth ddarganfod gwiwerod llwyd, ond nid oedd pawb o’r rheini 
a oedd yn ymwneud â gweithredu’r arolwg yn barod nac wedi eu hyfforddi’n 
ddigonol i weithredu rheolaeth ymateb cyflym o wiwerod llwyd. Lle bynnag bo’n 
bosibl, dylai gwirfoddolwyr gael eu paratoi i fonitro a rheoli gwiwerod llwyd. Nid 
yw disgwyl i staff ymateb i ddarganfyddiadau o wiwerod llwyd ar gamera lle 
maent yn gofalu am ardaloedd anferthol o dirwedd coediog (ac a all fod ar 
waith yn rhywle arall ar unrhyw adeg) yn ymarferol nac yn effeithlon. Mewn 
byd delfrydol, dylai wardeiniaid a gwirfoddolwyr prosiectau lleol gydweithio i 
weithredu’r ymateb cyflym hwn, er, fel mae’r prosiect hwn wedi profi, nid yw 
hyn bob amser yn bosibl yn sgil tirwedd, graddfa a dwysedd poblogaeth ddynol 

  

Dangosyddion llwyddiant y prosiect
	● Bydd y system rybuddio cynnar yn darganfod presenoldeb gwiwerod mewn 
52 o safleoedd o amgylch ymylon coedwigoedd Kielder, Uswayford a Kidland 
bob tri mis

	● Sefydlu gwyliadwriaeth gymunedol ym mhob bwlch presennol yn y llwybrau 
rheoli sy’n arwain i mewn i’r tair coedwig sy’n rhydd o wiwerod llwyd

	● Cynyddu cyfraniad y gymuned yn y monitro system rybuddio cynnar o 37% i 
75%
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Llwyddiant y prosiect
Mesur Hyder

Llwyddiannus iawn

Llwyddiannus

Rhannol lwyddiannus ✘ uchel

Methiant

Mae hyder uchel yn golygu bod yr asesydd yn teimlo bod ganddynt tua 80% o 
siawns fod y sgôr a roddwyd yn gywir. Caiff hyder canolig ei ddiffinio fel bod â 
siawns o 51-79% o sgôr yr asesydd yn cywir a hyder isel â siawns o 50% yn 
unig o fod yn gywir 

Rheswm (rhesymau) dros lwyddiant/methiant 
	● Llwyddiant: system fonitro rhybuddio cynnar yn cael ei gweithredu bob chwarter 
mewn tua 50 o safleoedd, gan roi gwybodaeth reolaidd ar gyrhaeddiad 
rhywogaethau estron ymwthiol

	● Llwyddiant: cynnydd mewn cyfranogiad cymunedol yn y system rybuddio 
cynnar o 37% (mis Hydref 2016) i 96% (Gorffennaf 2019)

	● Methiant: mewn ymateb yn gyflym i ddarganfod gwiwerod llwyd drwy’r holl 
brosiect yn sgil graddfa ddaearyddol a diffyg adnoddau dynol i weithredu 
ymateb mewn ardaloedd o boblogaeth ddynol denau

	● Methiant: gyda’r diffyg adnoddau i weithredu ymateb cyflym, roedd rhywogaeth 
estron oresgynnol (gwiwerod llwyd) yn dal yn bresennol mewn lleoliadau 
lluosog, o amgylch ymylon y coedwigoedd a oedd yn rhydd o’r wiwer lwyd 

Datblygu’r prosiect yn y dyfodol
	● Dyrannu amser ac adnoddau i staff allu gweithredu ymateb cyflym: mewn 
gwirionedd mae hyn yn golygu bod amser wardeiniaid yn cael ei neilltuo am 
gyfnod o bedair wythnos yn dilyn pob ffenest fonitro, ac y cyllidir ar gyfer y 
cynnydd mewn milltiroedd ar gyfer y gwaith hwn

	● Mae dau wirfoddolwr sy’n ymwneud â’r monitro system rybuddio cynnar bellach 
yn cael eu hyfforddi mewn dal gwiwerod yn fyw mewn trapiau a’u gwaredu er 
mwyn sicrhau cyfranogiad gwirfoddolwyr mewn ymateb cyflym i ganlyniadau 
monitro
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	● Darparu cymhellion ariannol i grwpiau gwiwerod coch lleol: nid oedd hyn yn ei 
le ar gychwyn y prosiect, ond trwy ddarparu cymorth parhaus i wirfoddolwyr 
rydym yn rhoi mwy o ysgogiad, gan eu hannog i gydweithio’n agosach 

Cyfeiriadau
	● Lurz P, Gurnell J & Rushton S (2007) Assessing the risk of encroachment 
of grey squirrels into red squirrel forest reserves. Adroddiad y Comisiwn 
Coedwigaeth  

	● Shuttleworth CM, Lurz PWW & Gurnell J (2016) The grey squirrel: ecology & 
management of an invasive species in Europe. pp532. ESI 

Crynodeb data meintiol 
Dyddiad cychwyn: Hydref 2016 - Gorffennaf 2019
Ymdrech wyliadwriaeth o ran amser a lle: Rhaglen fonitro system rybuddio 
cynnar mewn 52 o safleoedd bedair gwaith y flwyddyn = tua 200 o arolygon y 
flwyddyn. Cyfanswm arolygon 595 (@ wyth awr yr arolwg = 4,760 awr). Cyfanswm 
nifer yr arolygon a gyflawnwyd gan wirfoddolwyr oedd 416 (@ wyth awr yr arolwg 
= 3,328 awr). Cost mewn da: arolygon gwirfoddolwyr (llafur medrus) @ £150 y 
diwrnod: 416 diwrnod = £62,400 (ffigurau 4 a 5).

Mae ffigur 4 yn dangos y ganran o arolygon y system rybuddio cynnar a 
gyflawnwyd dros gyfnod o dair blynedd gan staff a gwirfoddolwyr NWT, gan 
ddangos y cynnydd mewn cyfranogiad cymunedol dros amser (37% i 96%)
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Rheoli gwiwerod llwyd: staff y prosiect yn unig,  
dim gwirfoddolwyr)

Cyfnod Nifer o 
staff

Cyfanswm 
cronnol 
misoedd staff 

Nifer o 
gontractwyr

Cyfanswm 
cronnol 
misoedd 
contractwyr 

Nifer o 
ddyddiau 
trapio 
byw 

Nifer o 
ddyddiau 
saethu 
byw

Cyfanswm 
cost

2016 3 19 3 7 4013 142 £36,200

2017 3 25 1 2 5066 293 £44,050

2018 2 24 0 0 2141 474 £42,996

2019 3 14 0 2108 121 £22,930
* data rhannol: hyd fis Awst 2019 yn unig) 

Ffigur 5: Cyfanswm nifer o wiwerod llwyd a waredwyd (eu saethu a’u trapio): 
staff y prosiect yn unig 2016:  374, 2017: 451, 2018: 311 a 2019: 368 (data 
rhannol hyd fis Awst 2019 yn unig)
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Prosiect Gwiwerod Coch Canolbarth 
Cymru
Enw cyffredin y rhywogaeth oresgynnol (enw Lladin)
Gwiwer lwyd (Sciurus carolinensis).

Daearyddiaeth frodorol
Dwyrain Unol Daleithiau America / Canada

Enw’r Prosiect 
Prosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru
Gwiwerod Coch Unedig (HG-14-10510)

Lleoliad y Prosiect neu ardal ddaearyddol y gwaith cadwraeth 
	● Prif Safle Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru
	● Coedwig Tywi a choedwigoedd y planhigfeydd conifferaidd amgylchynol, sy’n 
gorchuddio ardaloedd o’r tair sir, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Powys

Sefydliad Arweiniol
Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Partneriaid allweddol
	● Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru
	● Cyfoeth Naturiol Cymru
	● Cyngor Sir Gaerfyrddin
	● Cyngor Sir Ceredigion
	● Ymddiriedolaeth Natur Vincent
	● Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC)
	● Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
	● Cwmnïau Coedwigaeth Preifat, gan gynnwys Selectfor, Tilhill, Pryor & Rickett 
Silviculture a Scottish Woodlands

	● Yr Ymddiriedolaethau Natur 

Manylion cyswllt yr awdur
Becky Hulme, WTSWW, The Nature Centre, Fountain Road, Tondu, Pen-y-bont 
ar Ogwr,  CF32 0EH Gwefan y prosiect: www.midwalesredsquirrels.org
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Map o arwynebedd tir y prosiect a disgrifiad byr

Ffigur 1: Prif Safle Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru

Mae Prif Safle Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru yn cynnwys Dalgylch Tywi 
Uchaf, gan gynnwys Coedwig Tywi a choedwigoedd y planhigfeydd sy’n ei 
hamgylchynu

Cyflwyniad a chefndir y prosiect 
Y cofnod cyntaf o wiwer lwyd yn cael ei gweld yng nghanolbarth Cymru oedd 
yn 1958 yn Rhandirmwyn.  Mae gwiwerod llwyd wedi disodli poblogaethau o’r 
wiwer goch (Sciurus vulgaris) yn y rhan fwyaf o’r Deyrnas Unedig, fodd bynnag, 
yng nghanolbarth Cymru, mae’r boblogaeth o wiwerod coch wedi goroesi ar 
ddwysedd isel. Mae hyn yn bennaf oherwydd natur y planhigfeydd coedwigaeth 
anfrodorol yn y prif safle. Mae’r planhigfeydd sydd wedi eu ffurfio’n bennaf o’r 
sbriwsen Sitka (Picea sitchensis) yn rhoi cynefin gwael i wiwerod, ond mae’r 
wiwer lwyd, sy’n fwy, yn ei chael hi’n fwy anodd cael cynhaliaeth ddigonol o fewn 
y prif safle nag yw hi i wiwerod coch. Felly, mae’r cynefin o fewn y prif safle yn 
neilltuol o anneniadol i wiwerod llwyd, sy’n cyfrannu at gadw’r boblogaeth ar lefel 
isel.
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Mae’r prosiect yn gweithio gyda rheolwyr coedwigaeth i wella’r cynefin i wiwerod 
coch a hynny heb ddenu gwiwerod llwyd. Mae rheoli gwiwerod llwyd yn hanfodol 
yn ardal glustogi’r prif safle er mwyn gadw’r boblogaeth ar ddwysedd isel a 
rhwystro cytrefu craidd y prif safle. Mae’r prosiect yn rhedeg cynllun benthyca 
trapiau dal anifeiliaid yn fyw i dirfeddianwyr yn y prif safle a’r ardaloedd clustogi. 
Caiff y cynllun benthyg trapiau ei oruchwylio gan aelodau staff a’i weithredu gan 
gydgysylltwyr gwirfoddol sydd wedi eu hyfforddi mewn technegau rheoli gwiwerod 
llwyd. Mae gwirfoddolwyr yn cael hyfforddiant addas, canllawiau, benthyg offer 
am ddim a darpariaeth o abwyd naill ai gan eu cydgysylltydd gwirfoddolwyr lleol, 
neu gan aelod o staff. Yn ogystal, mae’r BASC yn gweithredu cynllun benthyca 
trapiau byw mewn ardal ehangach o amgylch y prif safle a’r ardaloedd clustogi.

Nodau allweddol y prosiect
	● Cadw’r boblogaeth o wiwerod llwyd yng nghlustogfa’r prif safle cyn ised ag 
sy’n bosibl er mwyn osgoi cytrefu craidd y prif safle 

	● Cadw craidd y prif safle yn rhydd o wiwerod llwyd
	● Gweithio gyda rheolwyr coedwigoedd i sicrhau bod cynefin â bwyd digonol i 
wiwerod coch yng nghraidd y prif safle gan beidio ag annog gwiwerod llwyd

	● Cynnal perthynas weithio agos gydag Ymddiriedolaeth Natur Vincent wrth 
iddynt weithio i adfer poblogaeth hyfyw o’r bele goed (Martes martes) yn y prif 
safle a’r glustogfa

Disgrifiad o weithgaredd y prosiect  
Mae’r prosiect yn seiliedig ar wirfoddolwyr a’i nod yw ehangu a gwarchod y 
boblogaeth unigryw o wiwerod coch yng nghanolbarth Cymru trwy ymwneud ag 
amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys rheolwyr coedwigoedd a phobl leol. Ein 
prif amcanion yw:
	● Gwella’r cynefin yn y prif safle i wiwerod coch
	● Lleihau’r boblogaeth o wiwerod llwyd yn y prif safle a’r glustogfa
	● Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o werth ac anghenion 
gwiwerod coch yng nghanolbarth Cymru 

Mae gwiwerod coch wedi gallu parhau yng nghoedwigoedd canolbarth Cymru 
oherwydd cyfansoddiad y coedwigoedd, sydd wedi gwneud yr ardal yn gymharol 
anaddas i wiwerod llwyd. Er mwyn diogelu’r boblogaeth o wiwerod coch yn y 
prif safle, mae angen cynnal cydbwysedd rhwng sicrhau cynefin bwydo digonol 
i wiwerod coch heb annog gwiwerod llwyd. Mae angen clytiau o gynefin bwydo 
da (ardaloedd allweddol) o fewn matrics ehangach o gynefin o ansawdd is. Mae 
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angen cynnal cysylltedd coedwigoedd rhwng ardaloedd allweddol drwy gydol y 
cylchoedd torri coed er mwyn galluogi symudiad gwiwerod coch rhwng clytiau o 
gynefin bwydo.

Mae’r prosiect yn gweithio gyda rheolwyr coedwigoedd i gwella’r cynefin o fewn y 
prif safle i wiwerod coch. Yn 2017, fe wnaeth Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin 
Cymru gydgysylltu’r gwaith o gredu Cynllun Rheoli pum mlynedd ar gyfer y prif 
safle ar ran partneriaeth y prosiect. Mae’r cynllun Gwella Rheolaeth Cynefinoedd 
ar gyfer y wiwer goch yn gydweithrediad gyda sawl cwmni coedwigaeth preifat a 
Cyfoeth Naturiol Cymru. Er yn cydnabod bod gan reolwyr coedwigaeth amcanion 
rheoli eraill, sydd weithiau’n gwrthdaro, mae’r bartneriaeth yn gweithio i sicrhau 
bod argymhellion yn cael eu dilyn gan gymaint o reolwyr coedwigaeth ag sy’n 
bosibl a bod Coedwig Tywi â chadwraeth gwiwerod coch fel un o’i brif amcanion 
ar gyfer rheoli’r goedwig yn y dyfodol.

Mae rheoli gwiwerod llwyd yn hanfodol yn yr ardal glustogi er mwyn cadw’r 
boblogaeth ar ddwysedd isel a rhwystro cytrefu craidd y prif safle. Mae’r prosiect 
yn rhedeg cynllun benthyg trapiau dal anifeiliaid yn fyw i dirfeddianwyr o fewn y 
prif safle a’r ardal glustogi. Cafodd y cynllun benthyg trapiau ei sefydlu yn 2014 
fel bod offer trapio, abwyd, hyfforddiant a chymorth i reoli gwiwerod llwyd ar gael 
am ddim i bobl leol. Mae’r cynllun yn gweithredu trwy rwydwaith o ‘ganolbwyntiau’ 
a oruchwylir gan aelodau staff a’i arwain gan wirfoddolwyr, sy’n cydgysylltu 
gweithgaredd trapio yn eu hardaloedd lleol. Mae rhwydweithiau cymunedol lleol 
o drapwyr yn cynnig model cynaliadwy o reoli gwiwerod llwyd ac yn ategu’r trapio 
a wneir gan gontractwyr a gyllidir trwy gynlluniau grantiau Llywodraeth Cymru. .

Ffigur 2: Gwirfoddolwyr lleol yn monitro gorsafoedd bwydo gyda thrapiau 
camera i ddarganfod presenoldeb gwiwerod llwyd © Partneriaeth Gwiwerod 
Coch Canolbarth Cymru
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Caiff presenoldeb gwiwerod llwyd yng nghraidd y prif safle ei ddarganfod hefyd 
gan drapiau camera a reolir gan wirfoddolwyr, a osodwyd fel rhan o arolygon o 
wiwerod coch (Ffigur 2). Pan gaiff gwiwer lwyd ei darganfod, er mwyn rhwystro’r 
posibilrwydd o ledaenu haint os yw’r ddwy rywogaeth o wiwer yn defnyddio’r un 
blwch bwydo, mae’r gwirfoddolwyr yn symud y ffynhonnell fwyd oddi yno. Os 
yn bosibl, dilynir hyn gan reoli gwiwerod llwyd trwy ddefnyddio trapio byw a difa 
ag ergyd i’r pen, a gyflawnir naill ai gan y gwirfoddolwr neu’r Swyddog Rheoli 
Gwiwerod Llwyd. Caiff rheolwr y safle ei hysbysu o bresenoldeb gwiwerod llwyd 
ar eu safle a’u hannog i weithredu trefn o reoli gwiwerod llwyd.

Elfen hanfodol o’r prosiect yw ennyn diddordeb y cyhoedd. Er mwyn cynyddu 
ymwybyddiaeth o bresenoldeb ac anghenion cadwraeth y wiwer goch, mae 
gan y prosiect bresenoldeb mewn sioeau amaethyddol a digwyddiadau lleol. 
Mae’r prosiect hefyd wedi sefydlu byrddau gwybodaeth am y wiwer goch mewn 
lleoliadau allweddol yn y prif safle; mae gwefan a thudalen FacebookTM gan y 
prosiect a thaflenni gwybodaeth am y wlwer goch.

Mae gwaith allgymorth gydag ysgolion hefyd yn helpu gwella ymwybyddiaeth y 
cyhoedd. Mae gweithgareddau ysgol yn ddull allweddol o gysylltu â theuluoedd 
lleol mewn ardaloedd gwledig. Trwy weithgareddau a gemau yn y coetiroedd, mae 
plant yn dysgu am werth gwiwerod coch ac am yr angen am fesurau cadwraeth.

Unwaith mae gwirfoddolwyr yn ymwneud â’r prosiect mae’n bwysig cynnal 
eu diddordeb yng ngweithgaredd y prosiect a’u hannog trwy werthfawrogi eu 
hymdrechion. Trefnir digwyddiadau gwirfoddolwyr, fel ‘helfeydd moch coed wedi 
eu cnoi gan wiwerod’ (Ffigur 3) a chyfarfodydd cymdeithasol lle gall gwirfoddolwyr 
rwydweithio a chyfnewid syniadau am warchod gwiwerod coch. Mae’r 
digwyddiadau hyn yn allweddol er mwyn rhoi darlun cyffredinol o weithgaredd y 
prosiect i wirfoddolwyr, fel eu bod yn gwybod am ymdrechion eraill sy’n ategu eu 
hymdrechion hwy. Mae gan y prosiect hefyd gylchlythyr newyddion chwarterol 
sy’n helpu cynnal gwybodaeth a diddordeb gwirfoddolwyr.



140LIFE14 NAT/UK/000467

Atal Gwladychu Rhywogaethau Estron Goresgynnol: Eich canllaw i ddarganfod yn gynnar ac ymateb yn gyflym

Ffigur 3: Gwirfoddolwyr yn chwilio am dystiolaeth o arwyddion o wiwerod yn 
bwydo © Gwirfoddolwr o Bartneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru

Darganfod a rheoli lledaeniad

Cwmpas y prosiect

Prif ffyrdd y rhywogaeth estron 
oresgynnol o ledaenu

Trwy goridorau llydanddail ar lannau afonydd, yn enwedig 
yn nwyrain a gogledd-orllewin y prif safle 

Dull o ddarganfod a 
ddefnyddiwyd 

Ardal glustogi: aelod (gwirfoddolwr) cynllun benthyg trapiau 
yn darganfod
Craidd y prif safle: ymddangosiad gwiwerod llwyd ar drapiau 
camera 

Dulliau darganfod a ystyriwyd 
ond nas defnyddiwyd (a pham)

Larymau trapiau. Ddim yn ddibynadwy yn yr ardal oherwydd 
cyrhaeddiad ac ansawdd gwael rhwydweithiau ffonau 
symudol  

Dulliau o ddifa / rheoli a 
ddefnyddiwyd Dal anifeiliaid yn fyw a’u difa ag ergyd i’r pen 

Dulliau difa a ystyriwyd ond nas 
defnyddiwyd (a pham)

Saethu. Nid oes gan Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin 
Cymru y profiad yn fewnol na’r warchodaeth yswiriant 
angenrheidiol ar gyfer gweithgareddau saethu 

Deddfwriaeth sydd yn ei lle i 
sicrhau safonau lles uchel 

Deddf Lles Anifeiliaid 2006
Deddf Mamaliaid Gwyllt (Gwarchod) 1996
Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981
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Y prif anawsterau a wynebwyd
	● Diffyg cyllid: Mae angen swydd Parcmon llawn-amser i reoli gwiwerod llwyd 
yng nghlustogfa’r prif safle ac i rwystro mynediad gwiwerod llwyd i’r ardal 
graidd. Nid oedd gan y prosiect ond pum diwrnod staff yr wythnos i gyd. Ceisir 
cyllid ychwanegol ar hyn o bryd

	● Diffyg cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru: 
Er bod Cynllun Gweithredu Rheoli Gwiwerod Llwyd wedi cael ei greu, mae 
Llywodraeth Cymru wedi methu ag ymrwymo adnoddau digonol i reoli 
gwiwerod llwyd. Mae’n aml yn anodd i dirfeddianwyr gael cyfle i reoli gwiwerod 
llwyd trwy gynlluniau Glastir, ac nid ydynt yn darparu offer, cymorth na monitro 
digonol i’r tirfeddiannwr.  Mae Prosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru 
yn hysbysu Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheolaidd o bresenoldeb gwiwerod 
llwyd yng nghoedwigoedd Llywodraeth Cymru ym Mhrif Safle Gwiwerod Coch 
Canolbarth Cymru. Fodd bynnag, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithredu 
ar yr wybodaeth hon; cyflawnir rheolaeth o wiwerod llwyd yn flynyddol mewn 
un o dri safle yn unig ym Mhrif Safle Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru, a 
hynny gyda chanlyniadau gwael iawn yn hanesyddol. Mae Prosiect Gwiwerod 
Coch Canolbarth Cymru wedi gwneud ei orau i annog Llywodraeth Cymru 
a Chyfoeth Naturiol Cymru i gyflawni rheolaeth pellach ar wiwerod llwyd yn 
y coetiroedd maent yn eu rheoli. Yn 2019, fe wnaeth y prosiect gydgysylltu 
ymdrechion trapio â chamerâu gan wirfoddolwyr â chontract blynyddol Cyfoeth 
Naturiol Cymru i reoli gwiwerod llwyd; gan arwain at gyfraddau dal llawer gwell 

	● DIffyg gwirfoddolwyr sy’n fodlon difa gwiwerod llwyd a gaiff eu trapio: 
Oherwydd poblogaeth ddynol isel yn y prif safle a’r glustogfa, yn ogystal â’r 
dasg o ddal anifail yn fyw a’i ddifa ag ergyd i’r pen a’r ymrwymiad amser sydd 
ei angen, mae pen draw i’r nifer o dirfeddianwyr o fewn ardal y prosiect sy’n 
fodlon cymryd rhan yn y cynllun benthyg trapiau 

Y prif wersi a ddysgwyd
	● Cefnogaeth i aelodau’r cynllun benthyg trapiau:  Er mwyn cynnal diddordeb 
ac ymrwymiad hynny ag sy’n bosibl o aelodau’r cynllun benthyg trapiau, mae 
angen iddynt gael eu cefnogi yn eu hardal leol gan staff gwybodus a brwdfrydig 
a/neu gwirfoddolwyr

	● Brwdfrydedd aelodau’r cynllun benthyg trapiau: Er mwyn cadw aelodau 
a chynnal eu brwdfrydedd, mae angen atgoffa gwirfoddolwyr trapio o sut mae 
eu hymdrechion yn cyfrannu at gadwraeth ehangach y wiwer goch. Daw hyn 
yn fwyfwy pwysig wrth i’r boblogaeth leol o wiwerod llwyd a’r nifer o wiwerod a 
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gaiff eu trapio leihau. Gellir hybu brwdfrydedd trapwyr trwy gyd-drafod un-i-un, 
cylchlythyrau newyddion rheolaidd, sgyrsiau, datganiadau newyddion mewn 
papurau lleol etc

Dangosyddion llwyddiant y prosiect
	● Rheolaeth o wiwerod llwyd ar waith ar draws ardal sylweddol o Brif Safle 
Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru, gyda’r pwyslais ar y parth clustogi yn 
benodol

	● O leiaf wyth o grwpiau gwirfoddolwyr gweithredol ac o leiaf 50 o wirfoddolwyr 
ar waith yn rheoli gwiwerod llwyd

	● Tueddiad hirdymor o leihad yn niferoedd gwiwerod llwyd a gaiff eu dal (fel 
cymhareb â’r ymdrech a wneir) 

Llwyddiant y prosiect

Mesur Hyder

Llwyddiannus iawn

Llwyddiannus ✘ Canolig

Rhannol lwyddiannus

Methiant

Mae hyder uchel yn golygu bod yr asesydd yn teimlo bod ganddynt tua 80% o 
siawns fod y sgôr a roddwyd yn gywir. Caiff hyder canolig ei ddiffinio fel bod â 
siawns o 51-79% o sgôr yr asesydd yn cywir a hyder isel â siawns o 50% yn 
unig o fod yn gywir 

Rheswm (rhesymau) dros lwyddiant/methiant
	● Mae dros 100 o aelodau’r cynllun benthyg trapiau yn ymwneud yn weithredol 
â’r prosiect ar hyn o bryd

	● Gall dibyniaeth ar wirfoddolwyr i weithredu rheolaeth o wiwerod llwyd arwain 
at lefelau anwadal o gyfranogi, sy’n dibynnu ar faterion sydd allan o reolaeth 
y prosiect, megis gwirfoddolwyr yn symud i ffwrdd o’r ardal, salwch neu 
ymrwymiadau eraill sy’n golygu nad ydynt ar gael
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	● Yn sgil graddfa fawr ardal y prosiect, anhygyrchedd rhai o’r planhigfeydd 
coedwigaeth mawr a diffyg adnoddau staff, nid yw’n bosibl bob amser trapio a 
difa gwiwerod llwyd pan gânt eu darganfod 

Datblygu’r prosiect yn y dyfodol
	● Canolbwyntio ar dri safle coedwig ym mhob un o’r tri rhwydwaith cynefinoedd 
yn ardal y prosiect. Bydd hyn yn helpu miniogi ein gwybodaeth o ddeinameg 
poblogaeth y wiwer goch, addasrwydd cynefinoedd yn ogystal â llwybrau 
mynediad posibl i wiwerod llwyd  

Cyfeiriadau
	● Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru (2017) Management Plan 2017 
- 2022 Mid-Wales Red Squirrel Focal Site Optimising Habitat Management for 
Red Squirrels. Adroddiad Prosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru

	● Cartmel S & Denman H (2012) Developing an understanding of forest 
management requirements for red squirrels in the Mid-Wales Focal Site.  
Adroddiad Gwyddoniaeth Rhif 1016 Cyngor Cefn Gwlad Cymru

	● Hobbs A (2005) Assessment of the status of the red squirrel in central Wales. 
Adroddiad Prosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru

Crynodeb data meintiol
Dyddiad cychwyn: Dechreuodd y prosiect ym mis Mai 2014, gyda’r cynllun 
benthyg trapiau yn cychwyn ym mis Hydref 2014 
Ymdrech cadw gwyliadwriaeth o ran amser a lle: 115 o aelodau gweithredol 
cynllun benthyg trapiau a chwech o gydgysylltwyr gwirfoddolwyr ar waith. Mae 
pawb o aelodau’r cynllun benthyg trapiau yn trapio ar dir o fewn milltir neu lai y tu 
allan i ffin y prif safle a’r ardal glustogi 
Adnoddau, ee nifer o drapiau camera, trapiau dal anifeiliaid yn fyw: 360 
o drapiau dal anifeiliaid yn fyw.  230 ohonynt gan aelodau a chydgysylltwyr y 
cynllun benthyg trapiau a 130 ar gael i aelodau’r cynllun benthyg trapiau yn y 
dyfodol ac ar gyfer ymarferion trapio ar raddfa fawr. Mae 28 o gamerâu llwybr 
wedi eu gosod ar hyn o bryd yn y prif safle fel rhan o arolygon o’r wiwer goch; 
mae trapiau camera yn darganfod gwiwerod llwyd hefyd  
Adnoddau llafur (ymdrech): Dros y pedair blynedd Gorffennaf 2015 hyd Fehefin 
2019, mae gwirfoddolwyr wedi treulio 6,172 o oriau yn cyflawni gweithgareddau 
rheoli gwiwerod llwyd, cyfartaledd o 1,543 o oriau’r flwyddyn 
Manylion yr ardal gronnol lle gweithredwyd y rhain: Mae aelodau’r cynllun 
benthyg trapiau yn weithredol o fewn ardal glustogi’r prif safle, with rhai aelodau 
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yn ymestyn gweithgareddau trapio i graidd y prif safle ac eraill yn weithredol hyd 
at un filltir y tu allan i ffin yr ardal glustogi. Mae’r ardal hon tua 250 o filltiroedd 
sgwâr 
Costau a chronfeydd wrth gefn sydd ar gael: £34,000 
 

145 LIFE14 NAT/UK/000467

Cael gwared ar wiwerod Pallas yn  
yr Iseldiroedd
Enw cyffredin y rhywogaeth oresgynnol (enw Lladin)
Gwiwer Pallas / gwiwer dorgoch (Callosciurus erythraeus)

Daearyddiaeth frodorol
Deheudir Tsieina a thir mawr de-ddwyrain Asia

Enw’r prosiect 
Cael gwared ar wiwerod Pallas yn Weert, yr Iseldiroedd

Lleoliad y Prosiect neu ardal ddaearyddol y gwaith cadwraeth 
Ardal drefol Weert, Talaith Limburg, yr Iseldiroedd

Sefydliad arweiniol
Cymdeithas Mamaliaid yr Iseldiroedd (Zoogdiervereniging)

Partneriaid allweddol
	● Cafodd y prosiect ei gyllido gan Awdurdod Bwyd a Diogelwch yr Iseldiroedd 
(nVWA) a thalaith Limburg, gyda help ymarferol ardaloedd trefol Weert a 
Leudal

	● Natuurmonumenten (corff anllywodraethol, tirfeddiannwr, sefydliad natur sydd 
â llawer o warchodfeydd natur yn yr ardal)

	● Grwpiau hela rhanbarthol

Manylion cyswllt yr awdur
Cymdeithas Mamaliaid yr Iseldiroedd
Maurice La Haye, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen, The Netherlands
Ffôn: 0031-06-16818822 | 0031-024-741 0500
Cyfeiriad e-bost: Maurice.Lahaye@zoogdiervereniging.nl or info@
zoogdiervereniging.nl
Gwefan y prosiect: www.zoogdiervereniging.nl
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Map o arwynebedd tir y prosiect a disgrifiad byr

Ffigur 1: Trosolwg o’r ardal ddifa o amgylch Weert

Gellir disgrifio’r ardal o gwmpas Weert (Ffigur 1) fel un wledig. Mae’n 
dirwedd sydd wedi’i nodweddu’n bennaf gan amaethyddiaeth, nentydd 
bach a chynefinoedd gwlyptiroedd cysylltiedig. Mae’r lliw gwyrdd yn dangos 
coedwigoedd a gafodd eu gwirio am arwyddion (marciau cwestiwn) o wiwerod 
Pallas. Mae ardaloedd a oedd â chynefin addas, ond a oedd yn amhosibl 
ymweld â hwy wedi eu nodi mewn coch. 

Cyflwyniad a chefndir y prosiect
Mae gwiwer Pallas (Callosciurus erythraeus) yn rhywogaeth addasadwy ac 
oportiwnistaidd iawn gyda diet amrywiol iawn (Ffigur 2). Gall poblogaethau 
newydd ymsefydlu ar ôl i ychydig yn unig o unigolion ddianc. Y difrod a achosir 
gan y rhywogaeth hon gan amlaf yw tynnu rhisgl coed (Ffigur 3), ond mae 
dinasyddion ardal drefol Weert wedi cofnodi difrod hefyd i dai a gyrru ymaith 
gwiwerod coch brodorol (Sciurus vulgaris). 
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Ffigur 2: Gwiwer Pallas © Ard van Roij

Ffigur 3: Difrod tynnu rhisgl a achoswyd gan wiwer Pallas © Vilmar Dijkstra

Yn 2008 darganfuwyd presenoldeb gwiwer Pallas am y tro cyntaf ger Weert. 
Gan fod gwiwer Pallas yn oresgynnol iawn, penderfynodd talaith Limburg a’r 
Awdurdod Bwyd a Diogelwch gychwyn rhaglen ddifa gyda staff proffesiynol a 
gweithwyr maes cyflogedig. Dair blynedd ar ôl darganfod y boblogaeth hon, 
cychwynnwyd rhaglen i gael gwared arni. Y nod oedd cael gwared yn llwyr 
â’r boblogaeth a oedd yno a rhwystro lledaeniad pellach o’r boblogaeth yn yr 
Iseldiroedd a Gwlad Belg gerllaw. Rhoddwyd gwybod i bob dinesydd yn yr ardal 
a gofynnwyd iddynt roi gwybod pan fyddent yn gweld y rhywogaeth egsotig hon. 
Roedd help dinasyddion yn hanfodol i lwyddiant yr ymgyrch waredu gan fod 
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llawer o wiwerod yn cael eu trapio mewn gerddi preifat. Roedd yr addewid y 
byddai gwiwerod a oedd yn cael eu trapio yn cael eu diffrwythloni a’u rhoi mewn 
caethiwed yn hytrach na chael eu lladd yn bwysig iawn ar gyfer cefnogaeth a 
chydweithrediad y boblogaeth leol.

Fe wnaeth y rhaglen arwain at gael gwared yn llwyr ar y boblogaeth erbyn 2015. 
Ar ôl i’r ymgyrch gael gwared ddod i ben, cyflawnwyd gwyliadwriaeth drwy’r 
ardal sawl gwaith i ddarganfod presenoldeb y rhywogaeth. Ni chanfuwyd dim 
arwyddion o wiwerod Pallas. Y casgliad yw bod y rhywogaeth wedi cael ei dileu’n 
llwyddiannus.

Nodau allweddol y prosiect
	● Cael gwared yn llwyr ar y boblogaeth leol
	●  Gwyliadwriaeth barhaus ar ôl dileu er mwyn sicrhau nad oedd unrhyw 
boblogaeth weddilliol ar ôl 

Disgrifiad o weithgaredd y prosiect
Cychwynnodd yr ymgyrch i gael gwared ar y wiwer yn Weert, yr Iseldiroedd, 
gydag ymgyrch gyfathrebu gyhoeddus. Derbyniodd holl drigolion yr ardal daflen 
yn esbonio effaith negyddol gwiwer Pallas ar wiwerod coch brodorol ac yn dangos 
difrod i dai a choed. Roedd rhoi gwybod i ddinasyddion yn yr ardal, gan fod rhan 
bwysig o’r boblogaeth wiwerod yn byw mewn gerddi a iardiau cefn. Roedd rhai 
pobl hefyd wrthi’n bwydo’r gwiwerod. 

Roedd yr ymgyrch yn llwyddiannus, ac aeth y trapio yn dda heb broblemau 
mawr, er i rai trapiau dal anifeiliaid yn fyw gael eu dwyn, anablu neu ddinistrio. 
Mewn achosion o bobl leol yn gwrthod caniatáu trapiau yn eu gardd, dewiswyd 
lleoliadau gerllaw i drapio gwiwerod preswyl. Roedd sicrhau caniatâd i fynd i 
mewn i ddarnau bach o goetir yng nghefn gwlad i chwilio am wiwerod Pallas yn 
fwy anodd. Yn benodol, nid oedd helwyr bob amser yn barod i gydweithredu pan 
ofynnwyd am ganiatâd i fynd i’w heiddo preifat. Darganfuwyd y wiwer olaf i gael 
ei thrapio (mis Hydref 2015) ychydig y tu allan i ddarn preifat o dir o’r fath, gan 
amlygu pwysigrwydd cael mynediad i bob tir preifat, neu o leiaf i hynny ag oedd 
yn bosib. Gan fod hyn yn rhagamod i lwyddiant ymgyrchoedd difa yn y dyfodol, 
byddai’n fuddiol cael mynediad y gellir ei orfodi’n gyfreithiol i dir gan swyddogion 
proffesiynol.
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Mae cyfathrebu yn allweddol ac mae’n bwysig hefyd ailadrodd a pharhau â’r 
un neges gyhoeddus yn ystod cyfnod hirach. Daeth i’r amlwg mai dim ond rhan 
o neges y prosiect a gaiff ei chofio gan lawer o bobl, yn enwedig gwybodaeth 
ar sut i wahaniaethau rhwng gwiwer Pallas a gwiwer goch Ewropeaidd dywyll 
ei lliw. Roedd dosbarthu taflenni ar adnabod a rhoi gwybod am weld gwiwer 
Pallas yn rhan hanfodol o’r prosiect difa hwn. Dylai strategaeth gyfathrebu fod 
yn rhan annatod o gyrchoedd difa rhywogaethau anfrodorol o wiwerod oherwydd 
gall y cyhoedd yn gyffredinol yn aml hoffi’r anifeiliaid hyn a gall fod angen eu 
hargyhoeddi y gall y rhywogaethau hyn gael effaith niweidiol ar wiwerod brodorol 
yn y dyfodol, hyd yn oed os nad yw effeithiau negyddol o’r fath yn weladwy eto.

Ffigur 4: Gwiwer Pallas mewn trap dal yr anifail yn fyw © Rene Janssen

Canolbwyntiwyd yr ymdrech i drapio’r anifeiliaid yn fyw ym misoedd y gaeaf a’r 
gwanwyn gyda nifer mawr o drapiau yn cael eu defnyddio i gynyddu’r siawns o 
drapio gwiwerod Pallas (Ffigur 4). Yn yr haf, aethpwyd â’r trapiau oddi yno ac 
nid oeddent yn cael eu gosod ond ar gais dinasyddion neu ar ôl cael cadarnhad 
dibynadwy o bresenoldeb gwiwerod. Parhaodd yr ymgyrch drapio dwys yn ystod 
misoedd gaeaf 2011-2012 gyda dros 300 o drapiau dal anifeiliaid yn fyw yn 
cael eu rhoi ar waith. Yn y gaeaf canlynol, 2012-2013, cafodd y cynllun trapio ei 
ailadrodd. Aed â’r holl wiwerod a gafodd eu trapio i ganolfan arbenigol i adsefydlu 
anifeiliaid lle cafodd y gwiwerod eu diffrwythloni ac wedyn eu cartref mewn 
casgliad sŵolegol mewn caethiwed.
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Darganfod a rheoli lledaeniad

Cwmpas y prosiect

Prif ffyrdd y rhywogaeth estron 
oresgynnol o ledaenu

Ar y cychwyn, roedd ychydig o unigolion wedi dianc oddi 
wrth fasnachwr anifeiliaid lleol ac yn y blynyddoedd wedyn 
roedd y rhywogaeth wedi cytrefu rhanbarth Weert 

Dull a ddefnyddiwyd i ddarganfod
Yn bennaf trwy chwilio am arwyddion newydd o dynnu 
rhisgl, wedi ei ategu ag adroddiadau o weld y rhywogaeth 
gan bobl sy’n byw yn yr ardal 

Dulliau darganfod a ystyriwyd ond 
nas defnyddiwyd (a pham)

Darganfod â sain. Defnyddir hyn yn Japan ar gyfer 
darganfod gwiwerod Pallas. Gwnaed ychydig o brofion, 
ond yn ymarferol ni archwiliwyd gwerth y dull hwn gan fod 
y rhan fwyaf o’r boblogaeth eisoes wedi eu trapio erbyn 
hynny 

Dulliau o ddifa / rheoli a 
ddefnyddiwyd Trapio anifeiliaid yn fyw gyda chewyll rhwyll gwifrau 

Dulliau difa a ystyriwyd ond nas 
defnyddiwyd (a pham)

Nid oedd saethu’n cael ei ganiatáu a’r farn oedd ei fod yn 
beryglus yn y mannau maestrefol cyhoeddus 

Deddfwriaeth sydd yn ei lle i 
sicrhau safonau lles uchel 

Deddf Anifeiliaid 2019 (Wet Dieren). Mae hon yn pennu 
bod yn rhaid i bob anifail a gaiff ei drapio gael ei drin yn 
unol â safonau lles penodol (ei gadw o dan amodau da, 
dim dioddef, etc.)

Y prif anawsterau a wynebwyd
	● Un anhawster mawr oedd sicrhau mynediad i bob coedlan breifat a chlytiau 
bach o goetir. Sylwasom fod helwyr yn neilltuol o gyndyn i roi caniatâd i fynd 
i’w heiddo, er bod y mwyafrif ohonynt yn cefnogi’r ymgyrch ddifa

	● Problem arall oedd lladrata neu ddifrodi trapiau, a oedd yn digwydd weithiau
	● Roedd yn her darganfod yr unigolion olaf, sydd wrth gwrs yn anochel

Y prif wersi a ddysgwyd
	● Dylai strategaeth gyfathrebu fod yn elfen hanfodol o ddifa gwiwerod egsotig, 
oherwydd mae’r cyhoedd yn gyffredinol yn gwerthfawrogi rhywogaethau 
gwiwerod (egsotig) yn fawr ac yn aml rhaid eu hargyhoeddi y gall y rhywogaethau 
hyn gael effaith niweidiol ar wiwerod brodorol yn y dyfodol hyd yn oed os nad 
yw’r effeithiau negyddol hyn yn weladwy eto
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	● Rhaid ailadrodd y cyfathrebu gyhyd ag y mae’r prosiect ar waith a rhaid ateb 
pob hysbysiad. Mae cof y gymuned yn fyr

	● Mae angen nifer mawr o drapiau gweithredol, gan mai dim ond un neu ddau 
allan o 10 trap weithiau oedd yn effeithiol wrth ddal gwiwerod. Mae’n amhosibl 
fodd bynnag ddarogan pa drap fydd yn effeithiol

	● Cynnwys cymaint o randdeiliaid ag sy’n bosibl, gan gynnwys rhanddeiliaid 
gyda barn gyferbyniol

Dangosyddion llwyddiant y prosiect 
	● Dangosydd llwyddiant y rhaglen oedd na ellid darganfod dim gwiwerod Pallas 
yn yr ardal mwyach (Ffigur 5). Ni fyddai dim yn cael eu gweld nac arwyddion 
newydd o ddifrod plicio rhisgl 

Ffigur 5: Mis Hydref 2015 a’r wiwer Pallas olaf wedi ei thrapio yn Weert 
© Rene Janssen
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Llwyddiant y prosiect

Mesur Hyder

Llwyddiannus iawn ✘ Uchel

Llwyddiannus

Rhannol lwyddiannus

Methiant

Mae hyder uchel yn golygu bod yr asesydd yn teimlo bod ganddynt tua 80% o 
siawns fod y sgôr a roddwyd yn gywir. Caiff hyder canolig ei ddiffinio fel bod â 
siawns o 51-79% o sgôr yr asesydd yn cywir a hyder isel â siawns o 50% yn 
unig o fod yn gywir 

Rheswm (rhesymau) dros lwyddiant/methiant
	● Fe wnaethom gyflawni’r holl fesurau gofynnol i ddangos difodiant llwyddianus 
o’r boblogaeth 

Cyfeiriadau
	● Adriaens, T, Baert, K, Breyne et al. (2015) Successful eradication of a suburban 
Pallas’s squirrel Callosciurus erythraeus (Pallas 1779) (Rodentia, Sciuridae) 
population in Flanders (northern Belgium). Biological invasions 17: 2517-2526. 
https://doi.org/10.1007/s10530-015-0898-z

	● Bertolino S & Lurz PW (2013) Callosciurus squirrels: worldwide introductions, 
ecological impacts and recommendations to prevent the establishment of 
new invasive populations. Mammal Review 43: 22–33. doi:10.1111/j.1365-
2907.2011.00204.x

	● Bertolino S, Lurz PWW, Shuttleworth CM et al. (2016) The management of 
grey squirrel populations in Europe: evolving best practice. The grey squirrel: 
management and control of an invasive species in Europe. 495-516. ESI

	● Dijkstra V, W Overman & G Verbeylen (2009) Inventarisatie Pallas’ eekhoorn 
bij Weert. Zoogdiervereniging rapport 2009.21. Zoogdiervereniging, Arnhem, 
Nederland.
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	● Dijkstra V, B-J Bulsink, R Janssen R. et al. (2014) Monitoring Pallas’ eekhoorn 
2014. Onderzoek aan de hand van vraatsporen. Rapport 2014.17. Bureau van 
de Zoogdiervereniging, Nijmegen 

	● Dozières A, Pisanu B, Kamenova S et al. (2015) Range expansion of Pallas’s 
squirrel (Callosciurus erythraeus) introduced in southern France: Habitat 
suitability and space use. Mammalian Biology - Zeitschrift für Säugetierkunde. 
80: 518-526. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2015.08.004 

	● Robertson PA, T Adriaens, X Lambin et al. (2016) The large-scale removal 
of mammalian invasive alien species in Northern Europe. Pest Management 
Science 73: 273–279  

	● Tamura N, Kasahi T, Kaneda M, et al. (2013) Sound Playback Surveys to Reveal 
the Distribution of Invasive Alien Pallas’s Squirrels, Callosciurus erythraeus. 
Mammal Study, 38: 97-103  

	● Vane M & Runhaar HA (2016) Public support for invasive alien species 
eradication programs: insights from the Netherlands. Restoration Ecology 24: 
743-748  

Crynodeb data meintiol
Dyddiad cychwyn: Cychwynnodd y prosiect yn 2008 a daeth i ben yn swyddogol 
yn 2014 
Ymdrech cadw gwyliadwriaeth o ran amser a lle: Yn 2009 gwnaed ymchwil 
cychwynnol i ddarganfod presenoldeb o’r rhywogaeth yn yr ardal. Cychwynnodd 
y trapio ym mis Hydref 2011 a pharhaodd hyn hyd fis Tachwedd 2013, gyda 
sesiwn drapio unigol olaf ym mis Hydref 2015 
Adnoddau a ddefnyddiwyd: Defnyddiwyd mwy na 300 o drapiau dal anifeiliaid 
yn fyw yn ystod y misoedd brig, gyda’r ymdrechion trapio wedi eu canolbwyntio 
o fis Rhagfyr hyd fis Mai (y gaeaf a’r gwanwyn) 
Adnoddau llafur: Roedd cyfanswm y costau’n dod i tua EUR 330,000.
Manylion yr ardal gronnol lle gweithredwyd y rhain: Roedd yr ardal tua 50km2 
mewn cyfanswm  
Costau a chronfeydd wrth gefn sydd ar gael: Ddim yn angenrheidiol, gan y 
cafwyd gwared ar y boblogaeth. Os bydd angen, gellir cychwyn ymgyrch newydd 
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Cael gwared ar wiwerod Pallas yng 
Ngwlad Belg
 
Enw cyffredin y rhywogaeth oresgynnol (enw Lladin)
Gwiwer Pallas / gwiwer dorgoch (Callosciurus erythraeus)

Daearyddiaeth frodorol
Deheudir Tsieina a thir mawr de-ddwyrain Asia

Enw’r prosiect 
Cael gwared ar wiwer Pallas o Dadizele, Gorllewin Fflandrys (Gwlad Belg)

Lleoliad y Prosiect neu ardal ddaearyddol y gwaith cadwraeth 
Talaith Gorllewin Fflandrys, ardal drefol Dadizele (Moorslede), Gwlad Belg

Sefydliad arweiniol
Sefydliad Ymchwil Natur a Choedwigoedd (INBO)

Partneriaid allweddol
	● Asiantaeth Natur a Choedwigoedd (ANB)
	● Ardal drefol Moorslede
	● Perchennog y safle, Mariënstede vzw
	● Cafodd rhan o’r gwaith hwn ei gyflawni a’i gyd-gyllido o fewn fframwaith prosiect 
Interreg 2Seas a gyd-gyllidwyd gan yr Undeb Ewropeaidd, RINSE (Lleihau 
effaith rhywogaethau anfrodorol yn Ewrop) (www.rinse-europe.eu) (2012–
2014), a oedd yn ceisio gwella ymwybyddiaeth o’r bygythiadau a achosir gan 
rywogaethau goresgynnol, a’r dulliau o fynd i’r afael â hwy 

Manylion cyswllt yr awdur
Tim Adriaens
Research Institute for Nature and Forest (INBO),
Wildlife Management and Invasive Species, Havenlaan 88 bus 73, B-1000 
Brussels, Gwlad Belg.
Ffôn: +32 496 62 61 78
Cyfeiriad e-bost: tim.adriaens@inbo.be
Gwefan y prosiect: www.inbo.be 
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Map o arwynebedd tir y prosiect a disgrifiad byr

Ffigur 1: Ardal prosiect difa gwiwerod Pallas 

Ffigur 1: Cafodd gwiwer Pallas ei dileu’n llwyddiannus o Dadizele ac nid oes 
poblogaeth o’r rhywogaeth yn y gwyllt yng ngwlad Belg ar hyn o bryd 

Cyflwyniad a chefndir y prosiect 
Rhywogaeth o wiwer coed sy’n frodorol i Asia yw gwiwer Pallas. Fel gwiwer lwyd 
ddwyreiniol Gogledd America (Sciurus carolinensis), gall gwiwer Pallas gyrraedd 
dwyseddau uchel iawn a rhagori ar wiwerod coch brodorol (Sciurus vulgaris) 
wrth gystadlu yn eu herbyn. Mae’n hysbys fod y rhywogaeth yn cludo amryw o 
facro-baraseitiaid ond nid yw eu heffaith ar rywogaethau brodorol yn hysbys. Gall 
y rhywogaeth hon dynnu rhisgl oddi ar goed ar raddfa ddifrifol, ac mae’n achosi 
difrod mewn coedwigoedd, parciau a phlanhigfeydd coed. Mae hefyd yn ddrwg 
am gnoi ceblau a gwifrau trydan. 
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Mae’r rhywogaeth estron oresgynnol hon wedi ymsefydlu yn Japan, yr Ariannin, 
Ffrainc a’r Eidal, lle mae’r mwyafrif o boblogaethau o dan reolaeth weithredol. 
Cafodd ei sefydlu’n hanesyddol yn Fflandrys a’r Iseldiroedd ond cafwyd gwared 
arni’n llwyddiannus.

Nod prosiect Dadizele oedd difa poblogaeth sefydledig, ond ynysig, a oedd yn 
debygol o fod wedi deillio o unigolion yn ffoi o barc ffair adloniant a aeth yn segur 
neu siop anifeiliaid anwes gerllaw. Y tu allan i’r Parc, nid oedd gan y wiwerod 
fawr o gynefin ar gael iddynt, gan fod matrics y tirwedd yn cynnwys tir âr ac 
iddo ychydig iawn o goed. Roedd y gwaith yn golygu cael gwared ar amryw o 
anifeiliaid a oedd yn bresennol yn yr ardal gan ddefnyddio trapiau dal anifeiliaid 
yn fyw a chamerâu bywyd gwyllt ar gyfer cadw gwyliadwriaeth. Cafodd y prosiect 
ei redeg gan ddefnyddio’r adnoddau a oedd yno eisoes.

Roedd difodiant llwyddiannus poblogaeth Dadizele yn golygu nad yw gwiwer 
Pallas (Ffigur 2) yn sefydledig yn y gwyllt mwyach yng Ngwlad Belg ar hyn o 
bryd. Cafodd anifeiliaid a oedd yn hanesyddol ar ochr Gwlad Belg yn y rhanbarth 
ger y ffin â’r Iseldiroedd (Limburg), hefyd eu difa yn ystod ymgyrch ddifa Weert a 
ddisgrifir mewn rhan arall o’r gyfrol hon.
 

Nodau allweddol y prosiect
	● Rhwystro difrod pellach i’r parc
	● Rhwystro anifeiliaid rhag cytrefu ardal fwy a rhwystro unrhyw gostau difrod 
cysylltiedig yn y dyfodol

	● Y farn oedd mai difa cyflym oedd yr opsiwn gorau i gyflawni’r nodau hyn

Disgrifiad o weithgaredd y prosiect  
Yn 2005, sylwyd ar risgl yn cael ei blicio a cheblau’n cael eu cnoi mewn parc 
maestrefol yng ngorllewin Fflandrys (gogledd Gwlad Belg). Cysylltwyd y difrod â 
phresenoldeb gwiwerod Pallas. Mae’n fwyaf tebygol i’r boblogaeth ddeillio naill ai 
o anifeilaidd a ffodd o sw a aeth yn segur mewn parc ffair adloniant gerllaw a/neu 
o siop anifeiliaid anwes gyfagos. Er mwyn osgoi difrod pellach i goed addurniadol 
yn y parc yn Fflandrys, penderfynodd rheolwr y parc gychwyn trapio’r gwiwerod. 
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Ffigur 2: Gwiwer Pallas (Callosciurus erythraeus) © Andrew Hardacre  
Flickr 051217

Cafodd trapiau syml o rwyll gwifrau, i ddal anifeiliaid yn fyw, eu gosod ger bonion 
coed mawr gydag abwyd o gnau mwnci, cnau Ffrengig neu gnau cyll. Roedd 
trapiau’n cael eu gwirio’n ddyddiol er mwyn lleihau’r cyfnod o gaethiwed i’r 
rhywogaeth darged a rhywogaethau eraill a oedd yn cael eu dal ar ddamwain. 
Cafodd cyfanswm o 46 o wiwerod eu dal a’u symud o’r safle yn ystod y tri mis 
cyntaf. Roedd hyn yn nifer annisgwyl o uchel ac wrth barhau i drapio cynyddodd 
y nifer o 100 yn 2006 i 130 o’r gwiwerod erbyn gwanwyn 2007. Cydnabuwyd 
yn fuan fod y broblem wedi cael ei than-amcangyfrif ac nad oedd gweithredu 
pellach yn fforddiadwy mwyach i’r rheolwr lleol ar ei ben ei hun. Felly, dechreuodd 
awdurdodau rhanbarthol gymryd rhan. O ystyried difrod posibl, statws egsotig 
ac ymddygiad goresgynnol, cytunodd awdurdodau yn gyflym ar weithredu. 
Cyn cymryd y camau, ceisiwyd cael cefnogaeth wleidyddol trwy ddatganiad 
ysgrifenedig i’r Uwch Gyngor Cadwraeth Natur, corff ymgynghorol i’r Gweinidog 
Amgylchedd. Sefydlwyd pwynt cyswllt lleol yn yr ardal drefol ar gyfer cyfathrebu 
gyda dinasyddion.

Erbyn diwedd gwanwyn 2008, daliwyd 78 ychwanegol. Ar ôl cyfnod o 18 mis heb 
i ragor gael eu gweld, adroddwyd bod gwiwerod wedi eu gweld yn y parc eto. 
Gosodwyd camerâu bywyd gwyllt digidol i ddarganfod unrhyw wiwerod a oedd 
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ar ôl. Yn y blynyddoedd wedyn, cynyddodd y nifer o anifeiliaid i gyfanswm o 248, 
ac erbyn 2011, cafwyd gwared ar yr anifail hysbys olaf. Er i’r rheoli gychwyn yn 
gymharol gyflym a graddau’r goresgyniad yn gyfyngedig, cymerodd dros bum 
mlynedd i’r ymgyrch ac roedd angen buddsoddiad o dros €200,000 gan gynnwys 
18 mis o arolygu ar ôl y difodiant.  

Darganfod a rheoli lledaeniad

Cwmpas y prosiect

Prif ffyrdd y rhywogaeth estron 
oresgynnol o ledaenu

Gwelwyd rhai gwiwerod Pallas wedi eu lladd ar y ffyrdd 5km 
o’r parc, ond gellir tybio bod y lledaeniad naturiol cyfyngedig a 
gofnodwyd oherwydd cyd-destun y tirwedd ynysol

Dulliau a ddefnyddiwyd i 
ddarganfod

Chwilio’n weledol am anifeiliaid a nythod
Camerâu bywyd gwyllt gan gynnwys modelau Reconyx 
Pwyntiau abwyd a blychau nythu ag abwyd ynddynt
Cyfarfodydd a chyfweliadau gyda rhanddeiliaid lleol 

Dulliau darganfod a ystyriwyd 
ond nas defnyddiwyd (a pham)

Dulliau o ddifa / rheoli a 
ddefnyddiwyd 

Trapiau dal anifeiliaid yn fyw gydag abwyd, gan ddefnyddio 
trapiau gwifrau rhwyllog 

Dulliau difa a ystyriwyd ond nas 
defnyddiwyd (a pham)

Barnwyd nad oedd saethu yn opsiwn yn y parc, a oedd yn 
cael ei ddefnyddio’n helaeth i hamddena gan bentrefwyr, 
hefyd, byddai’r dull hwn yn wynebu cyfyngiadau cyfreithiol ac 
ymarferol.

Deddfwriaeth sydd yn ei lle i 
sicrhau safonau lles uchel Cyfraith 14 Awst 1986 ar ddiogelu a lles anifeiliaid.

Y prif anawsterau a wynebwyd
	● Adnabod gwiwerod Pallas yn anghywir ar y cychwyn fel gwiwerod craig 
Tsieineaidd (Sciurotamias davidianus) wedi arafu’r ymateb

	● Ennill cefnogaeth wleidyddol
	● Diffyg cydgysylltu, pwerau aneglur gwahanol weithredwyr
	● Ymrwymo digon o adnoddau dynol ar gyfer trapio a chynnal ymgyrch gyson o 
drapio

	● Diffyg profiad ar y cychwyn
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Y prif wersi a ddysgwyd
	● Mae difodiant yn gofyn am adnoddau digonol a monitro parhaus
	● Roedd difodiant yn gofyn am ymgyrchoedd dwys olynol o ddal anifeiliaid yn 
fyw gyda chyfnodau rhyngddynt pryd na fyddai gwiwerod yn ymddangos o 
gwbl

	● Mae’n bwysig cael dull gwyddonol o ddilyn cynnydd y camau gweithredu

Dangosyddion llwyddiant y prosiect 
	● Dangosydd llwyddiant y rhaglen ddifodiant oedd na fyddai dim gwiwerod yn 
cael eu darganfod yn yr ardal mwyach. Ni fyddai dim yn cael eu gweld na dim 
arwyddion newydd o ddifrod 

Llwyddiant y prosiect

Mesur Hyder

Llwyddiannus iawn

Llwyddiannus ✘ Uchel

Rhannol lwyddiannus

Methiant

Mae hyder uchel yn golygu bod yr asesydd yn teimlo bod ganddynt tua 80% o 
siawns fod y sgôr a roddwyd yn gywir. Caiff hyder canolig ei ddiffinio fel bod â 
siawns o 51-79% o sgôr yr asesydd yn cywir a hyder isel â siawns o 50% yn 
unig o fod yn gywir 

Rheswm (rhesymau) dros lwyddiant/methiant
	● Fe wnaethom gyflawni’r holl fesurau gofynnol i ddangos bod y boblogaeth wedi 
ei dileu yn llwyddiannus ee dim rhagolygon o ailgytrefu ar ôl difa

	● Roedd yr ymateb yn amserol gan fod dwyseddau gwiwerod yn isel ar gychwyn 
y prosiect (tua 3 anifail yr hectar)

	● Cefnogwyd y camau gan reolwr y safle a’r awdurdod lleol a oedd yn rhoi 
gwybod amdanynt i’r gymuned leol 
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Cyfeiriadau
	● Adriaens T, Baert K, Breyne P et al.  (2015) Successful eradication of a 
suburban Pallas’s squirrel Callosciurus erythraeus (Pallas 1779) (Rodentia, 
Sciuridae) population in Flanders (northern Belgium). Biological Invasions 17: 
2517-2526 

	● Adriaens T & Stuyck J (2015) Flanders tackles tree squirrel invasion. 
Newsletter European squirrel Initiative 30: 4 

	● Adriaens T, Verzelen Y, Pieters S, et al. (2017) Pallas’ eekhoorn uitgeroeid in 
Dadizele (West-Vlaanderen). De Levende Natuur 118: 130-132 

	● Robertson PA, Adriaens T, Lambin X, et al. (2016) The large-scale removal 
of mammalian invasive alien species in Northern Europe. Pest management 
science 73: 273–279 

	● Cyfeiriad ar-lein: https://www.ecopedia.be/project/wegvangen-van-een-
gevestigde-populatie-pallas-eekhoorn (disgrifiad o’r prosiect mewn Iseldireg)

Crynodeb data meintiol
Dyddiad cychwyn: Cychwynnodd y prosiect yn 2005 a daeth i ben yn 2011.
Ymdrech cadw gwyliadwriaeth o ran amser a lle: Ymdrech gadw gwyliadwriaeth 
barhaus gyda thrapiau’n cael eu gosod pan gafodd gwiwerod eu darganfod a 18 
mis ychwanegol o arolygu ar ôl difa 
Adnoddau a ddefnyddiwyd: Roedd cynllun trapio yn cynnwys pum cyfnod trapio 
gyda nifer amrywiol o drapiau, isafswm o 19 ac uchafswm o 44 (sef 4-9 trap yr 
hectar). Mewn cyfanswm dwy i dair blwyddyn trapiwr (nifer o ddyn-flynyddoedd 
o ymdrech trapiwr llawn-amser). Canolbwyntiwyd yr ymdrechion yn y gaeaf a’r 
gwanwyn. Roedd costau deunyddiau a chludiant yn dod i tua € 50,000 
Adnoddau llafur: Roedd cyfanswm y costau’n dod i tua EUR 160,000
Manylion yr ardal gronnol lle gweithredwyd y rhain: Roedd yr ardal tua 2.7km2 

mewn cyfanswm 
Costau a chronfeydd wrth gefn sydd ar gael: Ddim yn angenrheidiol, gan y 
cafwyd gwared ar y boblogaeth. Os bydd angen, gellir cychwyn ymgyrch newydd  
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Arweiniad ymarferol i waith 
gwyliadwriaeth a monitro cynnar 
Nikki Robinson, David Everest, Paul Harry,  
Craig Shuttleworth

Cyflwyniad
Mae deall dosbarthiad rhywogaeth mewn tirwedd dros amser yn rhan bwysig o 
reoli bywyd gwyllt yn effeithiol (Tosh 2016). Golyga hyn bod angen rhyw fath o 
arolwg poblogaeth. Ni chaiff bywyd gwyllt ei fonitro er mwyn asesu dosbarthiad 
rhywogaethaucyffredin neu statws cadwraeth rhywogaethau sydd mewn perygl 
yn unig (Buckley & Beebee, 2004); fe’i defnyddir hefyd i fonitro rhywogaethau 
plâu (Edwards et al. 2004).

Fel rhan o’r gwaith gwyliadwriaeth rhybuddio cynnar, defnyddiodd Gwiwer Goch 
Unedig (RSU) ystod o ddulliau a thechnegau monitro ar draws ei holl feysydd 
prosiect yng ngogledd Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon. 

Ymhlith y rhain roedd:
	● Trawsdoriadau gweledol
	● Tiwbiau gwallt
	● Camerâu synhwyro symudiadau
	● Rhwydweithiau gerddi bwydo
	● Gweld y rhywogaethau’n gyhoeddus

Gellir defnyddio unrhyw un o’r dulliau hyn wrth gadw gwyliadwriaeth a chyda’i 
gilydd maent yn gyfres o ddulliau i ddewis ohonynt. Defnyddiwyd camerâu 
synhwyro symudiadau yn helaeth ar draws meysydd prosiect Gwiwerod Coch 
Unedig ac rydym wedi canolbwyntio ar y dull hwn yn y canllaw ymarferol hwn. 

Defnyddio camerâu synhwyro symudiadau
Mae cyflwyno camerâu synhwyro symudiadau (trapiau camerâu) yn y 1990au 
wedi arwain at eu defnyddio’n eang wrth fonitro dosbarthiad (e.e. Pettorelli et al. 
2010) a helaethrwydd (e.e. Manzo et al. 2012) poblogaethau mamaliaid. Wrth i 
gynnyrch fod ar gael fwy a phrisiau ostwng, mae camerâu synhwyro symudiadau 
wedi dod yn ffordd gynyddol boblogaidd a chost-effeithiol i fonitro dosbarthiad y 
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wiwer goch a’r wiwer lwyd (Tosh 2016). Defnyddiwyd camerâu yn helaeth i asesu 
dosbarthiad y wiwer goch (Sciurus vulgaris) a’r wiwer lwyd (Sciurus carolinensis) 
ym mhob un o fannau prosiect Gwiwerod Coch Unedig.

Mae data delweddau a gofnodir gan drapiau camerâu yn rhoi gwybodaeth y gellir 
ei defnyddio i lywio strategaethau lleol i reoli’r wiwer lwyd, tynnu sylw at faterion 
iechyd posibl ym mhoblogaethau’r wiwer goch fel firws brech y wiwer neu drwy 
fanteisio ar ddatgelu presenoldeb rhywogaethau prin eraill a allai fod yn yr ardal, 
megis bele’r coed (Martes martes). Gall gwaith monitro gyda camerâu hefyd fod 
yn ddefnyddiol mewn mannau mwy anghysbell lle nad oes llawer o bobl ac ystyrir 
nad oes rhaid defnyddio cymaint o adnoddau gan fod modd i un person fonitro 
mwy nag un camera.

Gwahaniaethu rhwng y wiwer goch a’r wiwer lwyd
Mae’n hanfodol bod y cyhoedd yn gallu gwahaniaethu rhwng y wiwer goch (Ffigur 
1) a’r wiwer lwyd (Ffigur 2) yn enwedig mewn mannau lle mae’r ddwy rywogaeth 
yn byw ynddynt neu’n agos atynt. Ar y wyneb, dylai fod yn gymharol syml 
gwahaniaethau rhyngddynt. Mae’r wiwer lwyd yn fwy (500-550g) na’r wiwer goch 
(290-330g) ac mae gan y wiwer goch gudynnau clust (dau i bedwar centimetr o 
hyd); rhywbeth nad oes gan y wiwer lwyd. 

Ffigur 1. Gwiwer goch (Sciurus vulgaris) gyda chudynnau clust © Paul Harry 

165

Arweiniad ymarferol i waith gwyliadwriaeth a monitro cynnar

LIFE14 NAT/UK/000467

Ffigur 2: Gwiwer lwyd (Sciurus carolinensis) gyda’r ‘eurgylch’ clasurol o 
amgylch y gynffon © Paul Harry

Fodd bynnag, nid yw hi bob amser mor syml â hynny. Nid yw maint yn unig bob 
amser yn ddangosydd dibynadwy, yn enwedig gan fod modd i’r wiwer lwyd nad 
yw eto wedi dod i’w llawndwf fod yr un maint â gwiwer goch lawndwf. Hefyd, yn 
aml, eithaf anodd yw mesur maint os byddir yn gwylio rhywogaeth ar ei phen 
ei hun. Fel arfer, mewn cyhoeddiadau, bydd y delweddau a ddewisir o’r wiwer 
goch a’r wiwer lwyd ac a ddefnyddir i ddarlunio’r ddwy rywogaeth yn dangos 
gwiwer goch ‘goch’ iawn gyda chudynnau clust mawr a gwiwer lwyd ‘lwyd’ iawn. 
Fodd bynnag, gall fod amrywiad sylweddol yn lliw côt y ddwy rywogaeth, gyda 
gwiwer lwyd ‘goch’ iawn (Ffigur 3) a gwiwer goch ‘lwyd’ iawn (Ffigur 4) i’w gweld 
weithiau, yn enwedig, felly, yn ystod misoedd yr hydref a’r gaeaf pan all y ddwy 
rywogaeth fod yn gymysg o flewyn coch a llwyd. Pan geir cudynnau clust, mae’r 
rhain, yn sicr, yn un nodwedd ddefnyddiol i’w hadnabod yn ystod misoedd yr 
hydref a’r gaeaf. Mae’n bwysig nodi, serch hynny, ei bod yn bosib na fyddai gan 
y wiwer goch gudynnau clust unwaith y bydd yn colli ei blewyn yn y gwanwyn. 
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Ffigur 3: Gwiwer lwyd 
‘goch’ iawn yw hon. Yr 
hyn sy’n ei bradychu 
yw’r ‘eurgylch’ o 
amgylch y gynffon nad 
oes gan y wiwer goch 
fyth ond hawdd y gellid 
ei chamgymryd am 
wiwer goch  
© Sheila Ivison 

Ffigur 4: Gwiwer goch gyda chôt ‘lwyd’ ei lliw. Mae gan y wiwer hon gudynnau 
clust ond ar ddiwrnod gwlyb pan nad ydynt mor amlwg, gellir ei chamgymryd 
am y wiwer lwyd © Pixabay
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Bydd gan y wiwer lwyd bron yn ddi-ffael ‘eurgylch’ neu ymyl o ffwr arian o 
amgylch y tu allan i’w chynffon nad oes gan y wiwer goch fyth. Nid yw’r wiwer 
Albino neu’r wiwer felanistig (ddu) yn arddangos yr eurgylch ond nid ydynt i’w 
cael, yn nodweddiadol, mewn mannau lle mae’r wiwer lwyd yn cydgynefinol 
â phoblogaethau’r wiwer goch, neu wrth ymyl y poblogaethau hynny. Felly, 
mae’r ‘eurgylch’ yn nodwedd ddefnyddiol iawn i edrych amdani wrth adnabod y 
rhywogaeth.
 

Monitro iechyd
Yn ogystal â chanfod mannau lle mae’r wiwer lwyd yn frith I’w gweld, gellir 
defnyddio camerâu hefyd i fonitro pa mor iach yn gyffredinol yw’r wiwer goch 
breswyl.

Yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, mae’r wiwer lwyd yn cario brech y wiwer sy’n 
gweithredu fel cronfa imiwnedd ar gyfer feirws brech y wiwer ac felly, mae’n ei 
dal fel haint isglinigol, gan ddangos dim arwyddion clinigol allanol o haint. Fodd 
bynnag, pan gaiff ei throsglwyddo i’r wiwer goch, cynhyrcha brech y wiwer glefyd 
pathogenig, sy’n angheuol yn ddieithriad, gyda marwolaeth yn digwydd wythnos 
i bythefnos wedi i’r wiwer gael ei heintio â’r firws. Nid yw’r llwybrau trosglwyddo 
ar gyfer brech y wiwer o’r wiwer lwyd i’r wiwer goch neu o’r wiwer goch i’r wiwer 
lwyd wedi’u deall yn llwyr eto. Fodd bynnag, yn sgil ymchwil, dangoswyd y gall 
poblogaethau’r wiwer goch sy’n agos at y wiwer lwyd sy’n cario brech y wiwer 
ddirywio hyd at 25 gwaith yn gyflymach na’r wiwer goch sy’n agos at wiwer 
lwyd nad yw wedi’i heintio (Rushton et al. 2006). Felly, y disgwyl yw, y bydd 
cyfraddau cyswllt rhwng y ddwy rywogaeth yn codi wrth i’r wiwer lwyd ymestyn ei 
chynefin gan gynyddu’r tebygolrwydd y bydd brech y wiwer yn lledaenu i weddill 
poblogaethau’r wiwer goch (Collins et al. 2014).

Mae gan y wiwer goch sydd â brech y wiwer friwiau a chlefri ar y wyneb (Ffigur 
5) yn bennaf o amgylch y llygaid a’r geg er y gall y rhain hefyd ymddangos ar 
rannau eraill o’r corff, gan gynnwys y pawennau. Fodd bynnag, mae yna nifer o 
afiechydon eraill a allai ymddangos yn debyg i frech y wiwer, megis Dermatophilosis 
a Dermatitis Archwysol Angheuol (Fatal Exudative Dermatitis (FED)). Gall y rhain 
hefyd ladd y wiwer goch ond maent yn llawer llai cyffredin na brech y wiwer - 
dim ond dau achos o Dermatophilosis (Dermatophilus congolensis) sydd wedi’u 
cofnodi mewn gwiwerod (Holmes et al. 2019) a, hyd yma, nid yw’n ymddangos 
bod y clefyd wedi lledaenu i weddill y wiwer goch.
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Ffigur 5: Firws brech y wiwer yn arddangos briwiau wyneb clasurol © APHA

Fel arfer, gwelir y clefri o amgylch y trwyn neu drosto, ar y gwefusau a’r bysedd, 
alopesia a briwiau yn y gôt ymhlith arwyddion gweledol FED (Ffigur 6). Dengys 
profion labordy y gall nifer o gytrefi o facteria fod yn bresennol weithiau, yn 
enwedig yn yr hylif sy’n llifo allan o’r clafr a’r briwiau. Gellir ystyried mai’r cytrefi 
hyn o facteria staphylococcus, fel arfer, yn enwedig math o’r enw Staphylococcus 
aureus, yw prif achos marwolaeth mewn achosion o’r fath ond gallant hefyd fod 
yn ffactorau sy’n cyfrannu at achosion eraill marwolaeth (Simpson et al. 2010). 
Gellir trosglwyddo Staphylococcus aureus o bobl i wiwerod felly mae cynnal 
bioddiogelwch a gwisgo menig yn hanfodol i atal yr haint rhag lledaenu. 

Ffigur 6: Dermatitis Archwysol Angheuol (FED) © APHA
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O edrych arno mae dermatophilosis yn debyg iawn i frech y wiwer gyda briwiau 
caled ar y croen wedi codi dros yr wyneb, y trwyn a’r talcen ac a allai fod yn 
weladwy (Ffigur 7). Gall yr amrannau hefyd fod wedi chwyddo ac yn welw gyda 
rhywfaint o golli blew, a meinwe necrotig (marw) yn bresennol.

Ffigur 7: Dermatophilosis © APHA

Mae yna ragor o glefydau megis adenofirws, firws gastro-berfeddol sy’n cael ei 
gario’n isglinigol (heb achosi niwed amlwg) gan y wiwer lwyd ac er ei fod hefyd 
yn cael ei gario’n isglinigol, gall ddod yn angheuol i’r wiwer goch mewn rhai 
amgylchiadau, megis anifeiliaid sydd dan straen. Fel rheol, caiff ei ledaenu gan 
ysgarthion neu boer, ond nid oes arwyddion allanol i’w gweld, ac eithrio dolur 
rhydd ar adegau. Fodd bynnag, efallai bod sawl achos posib i’r arwydd hwn, felly, 
nid yw’n arwydd swyddogol o’r haint. Mae’r afiechyd hwn yn fygythiad sydd i’w 
weld yn codi i boblogaeth y wiwer goch (Everest et al. 2014).

Yr hyn sydd gan yr holl afiechydon hyn yn gyffredin yw mai trwy brofion labordy’n 
unig y gellir eu pennu’n hyderus. Felly, mae’n bwysig bod unrhyw garcasau a 
gaiff eu hadfer o’r amgylchedd yn cael eu cyflwyno i’w dadansoddi ac y ceir 
cadarnhad o achos y farwolaeth. Mae gwahaniaethu rhwng achosion o friwiau 
croen yn y wiwer goch yn bwysig o ran cadwraeth gan fod rhaid wrth gamau rheoli 
gan ddefnyddio nifer o adnoddau i ganfod a chadarnhau clefyd brech y wiwer er 
mwyn rheoli’r wiwer lwyd a mwy o fesurau bioddiogelwch i liniaru lledaeniad yr 
haint ymysg y wiwer goch.

Gallai fod yn anodd canfod anifeiliaid marw gan eu bod yn aml yn cael eu 
cuddio mewn isdyfiant a gallant fod yn anodd eu gweld hyd yn oed mewn coetir 
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cymharol agored. Mae rôl cŵn mewn rheoli cadwraeth bywyd gwyllt yn dod yn 
fwyfwy poblogaidd a thrwy Gwiwerod Coch Unedig, defnyddiwyd ci canfod yn 
llwyddiannus yn Swydd Gaerhirfryn i arogli gwiwerod coch marw (Ffigur 8). Gan 
ddibynnu ar y tir, gall cŵn chwilio ardal hyd at faint cae pêl-droed mewn llai nag 
awr (Ffigur 9) a meddu ar fwy na 220 miliwn o dderbynyddion arogleuol yn eu 
trwyn (Correa 2011). Dim ond pum miliwn o dderbynyddion arogleuol sydd gan 
bobl, sy’n golygu y gall cŵn chwilio ardal yn llawer cyflymach a mwy effeithlon 
nag unigolyn. Fel hyn, gellir symud carcasau o’r amgylchedd yn gyflym. Mae 
hyn yn atal afiechydon feirws brech y wiwer rhag parhau i fwrw gronynnau firaol; 
rhywbeth y gallant ei wneud am sawl wythnos ar ôl marwolaeth.

Ffigur 8: Max y ci canfod yn dilyn arogl gwiwer goch. Mae gan gŵn fwy na 220 
miliwn o dderbynyddion arogleuol yn eu trwyn © Paul Harry 

Ffigur 9: Gall cŵn chwilio ardal hyd at faint cae pêl-droed o fewn awr  
© Holly Peek
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Cyfnod monitor â chamerâu
Gellir monitro â chamerâu am sawl rheswm megis monitro presenoldeb neu 
absenoldeb y wiwer goch a’r wiwer lwyd yn ystod arolygon blynyddol / bob 
dwy flynedd, asesu gweithgarwch gwiwerod wrth borthwyr ac fel rhan o system 
rhybuddio cynnar i ganfod lle mae’r wiwer lwyd yn frith. Gall hyd y gwaith 
gwyliadwriaeth amrywio gan ddibynnu ar bwrpas y gwaith monitro. Er enghraifft, 
os yw’r trap camera yn rhan o system rybuddio cynnar, gall camerâu aros yn eu 
lle am gryn amser, weithiau’n barhaol. Os cânt eu defnyddio ar gyfer monitro 
arolwg o boblogaeth yn flynyddol neu ddwywaith y flwyddyn, gall camerâu fod 
ar waith am gyfnodau byrrach, fel arfer rhwng pythefnos a 30 diwrnod. Ni ddylid 
gadael camerâu heb eu gwirio y tu hwnt i 30 diwrnod oherwydd gall batris ddod 
i ben, gall cardiau cof fod yn llawn neu gellir colli gweld rhywogaethau y mae 
angen ymateb iddynt yn gyflym (ymateb cyflym).  

Offer camera
Yn gyffredinol, mae trapiau camerâu’n defnyddio synhwyrydd Goddefol Is-
goch i ganfod symudiad. Pan ganfyddir y symudiad hwn yn pasio ar draws y 
synhwyrydd, bydd y camera’n deffro a naill ai’n tynnu llun(iau) neu fideo, gan 
ddibynnu sut mae’r camera wedi’i osod. Mae sensitifrwydd y synhwyrydd wedi’i 
osod yn ystod y broses weithgynhyrchu ac ni ellir ei newid ar y mwyafrif o drapiau 
camerâu sydd ar gael i ddefnyddwyr.

Mae trapiau camerâu safonol yn tynnu lluniau lliw yn ystod y dydd a delweddau 
du a gwyn gyda’r nos. Yn y nos mae’r camerâu’n defnyddio fflach is-goch i oleuo’r 
pwnc. Daw’r fflach is-goch hon mewn dau amrywiad, Gweladwy a Golau Isel fel 
arfer. Gall rhai anifeiliaid, megis moch daear a llwynogod fod yn wyliadwrus iawn 
ac weithiau ymateb i’r goleuadau LED Gweladwy. Caiff trapiau camerâu fel arfer 
eu pweru gan fatris AA. Mae Batris Lithiwm yn cynnig y perfformiad gorau ond 
gallant fod yn ddrud. Gellir defnyddio batris Nimh y gellir eu hailwefru hefyd ond 
bydd angen eu newid yn rheolaidd am fatris sydd newydd eu gwefru. Edrychwch 
bob amser ar y llawlyfr sy’n dod gyda’r camera am y mathau o fatri a argymhellir 
ar gyfer y model a brynir.

Ceir sawl gwahanol wneuthuriad a model o gamera ac maent yn amrywio o 
ran ystod prisiau. Bydd yr un y byddwch yn ei brynu’n dibynnu ar y dasg ac 
ansawdd y canlyniadau sy’n ofynnol. Fel gyda phob pryniant technegol, fel arfer, 
mae’n ddoeth prynu’r gorau y gallwch ei fforddio gyda’r nodweddion y mae eu 
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heisiau arnoch a chwilio am gyflenwyr sy’n barod i gynnig gostyngiadau ar gyfer 
prynu mewn llwyth. Yn anffodus, mae gwahanol wneuthurwyr trapiau camerâu’n 
gwneud camerâu â nodweddion gwahanol ac sy’n gallu gwneud gwahanol 
bethau, felly, gall bod yn anodd dod o hyd i un sy’n gweddu i bob sefyllfa.

Mae gan rai camerâu opsiwn amseru sy’n caniatáu i ddefnyddwyr osod amser 
actif ac amser anactif. Er enghraifft, gellir trefnu bod rhai camerâu’n gweithio 
rhwng amseroedd penodol yn unig. Ar bob adeg arall bydd y camera’n parhau 
i fod yn anactif ac ni fydd yn gweithio. Gall yr opsiwn hwn apelio at y rhai sy’n 
dymuno cofnodi bywyd gwyllt ar adegau penodol o’r dydd neu’r nos yn unig. Nid 
yw’r opsiwn hwn ar bob camera, felly edrychwch a yw hwn ar gael cyn ei brynu 
os yw hwn yn gyfleuster sy’n bwysig i chi.

Sicrhewch eich bod yn ymwybodol o weithgynhyrchwyr sy’n brolio eglurder 
delweddau megapicsel uchel. Bydd rhai gweithgynhyrchwyr yn hysbysebu 
eglurder delwedd o 32 delwedd megapicsel pan fo’r ffigur hwn, mewn gwirionedd, 
yn llawer is ac mai wrth uwchsgilio neu chwyddo’n ddigidol gan ddefnyddio 
meddalwedd fewnol yn y camera y mae cyflawni’r eglurder a hysbysebir. Felly, 
efallai na fydd ansawdd y ddelwedd mor uchel â’r disgwyl.

Mae amser saethu hefyd yn bwysig iawn wrth ddewis camera ac mae’n arbennig 
o bwysig wrth ddefnyddio’r camera i dynnu delweddau llonydd. Dewiswch gamera 
sy’n saethu o fewn 0.15 - 0.4 eiliad. Nid yw hyn yr un mor bwysig pan ddefnyddir 
y camera fel fideo.

Gosod camerâu
Daw’r rhan fwyaf o drapiau camerâu â strap math webin sy’n caniatáu i’r camera 
gael ei osod ar byst ffensys (Ffigur 10) neu goed. Yn y rhan fwyaf o achosion ac 
yn enwedig pan gaiff y camera’i ddefnyddio i fonitro porthwr gwiwerod, mae’r dull 
hwn yn ddigon da ar y cyfan. Fodd bynnag, mae yna adegau pan fydd angen 
chwarae gyda safle’r camera, er enghraifft pan fydd y camera wedi’i osod ar 
goeden nad yw’n rhedeg yn syth i fyny ac i lawr a bod rhaid pwyntio’r camera ar 
ongl wahanol. Os nad yw’r ongl hon yn rhy serth, gellir gosod darn o bren (Ffigur 
11) yn y fath fodd y bydd y camera’n ffitio’n sownd yn y safle gofynnol. Mae’n 
bwysig nodi, os defnyddir y dull hwn gyda rhai o’r camerâu brandiau llai costus ac 
os caiff y strap webin ei dynhau’n rhy dynn, yna gall corff plastig drws y camera 
droi rhyw fymryn, a pheri i ddŵr gael i mewn iddo mewn tywydd gwael. 
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Ffigur 10: Camera wedi’i glymu i bostyn â strap webin © Paul Harry
Ffigur 11: Camera wedi’i glymu i’r goeden â strap webin a lletem bren  
© Paul Harry

Standiau Trithroed 
Gall standiau trithroed fod yn ddefnyddiol pan fyddwch yn dymuno gosod camera 
dros dro (Ffigur 12). Mae gan y mwyafrif o drapiau camerâu edau sgriw danynt 
ar gyfer stand drithroed fel bod modd iddynt gael eu gosod yn hawdd ar stand 
drithroed. Mae gan standiau trithroed y fantais o ganiatáu i’r unigolyn anelu’r 
camera yn yr union safle cywir ac ar yr ongl gywir (Ffigur 13). Mae hyn yn eu 
gwneud yn ddelfrydol ar gyfer monitro’r wiwer goch neu fywyd gwyllt arall yn eich 
gardd. Eu hanfantais yw bod modd eu symud yn hawdd a gall stand drithroed 
ysgafn gael ei chwythu drosodd mewn gwyntoedd cryfion  
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Ffigur 12: Mae standiau trithroed yn ddefnyddiol ar gyfer lleoliadau dros dro ond 
mae’n hawdd eu symud neu eu chwythu drosodd © Paul Harry

Ffigur 13: Stand drithroed gyda 
chamera wedi’i osod arni © Paul Harry
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Ultrapods
Standiau trithroed plastig cost isel, sy’n para’n dda yw ultrapods (Ffigur 14) ac 
sydd â mantais ychwanegol dros standiau trithroed safonol. Gellir eu strapio 
ar goed, canghennau (llorweddol a fertigol) neu byst ffensys yn ogystal â’u 
defnyddio fel standiau trithroed bychan annibynnol. Rhoddir y camera ynghlwm 
wrth ddefnyddio mownt ei stand drithroed ar ben crwn yr Ultrapod (Ffigur 15). 
Gellir defnyddio’r pen crwn hwn i newid lleoliad y camera yn gywir fel ei fod yn 
pwyntio i’r cyfeiriad cywir.

  
Ffigur 14: Ultrapod wedi’i strapio i goeden © Paul Harry
Ffigur 15: Ultrapod gyda chamera wedi’i osod arno © Paul Harry

Plât Sylfaen
Wedi’i osod mewn ffordd debyg i Ultrapod, gellir defnyddio plât sylfaen hefyd fel 
ffordd gywir i leoli camerâu. Pan gaiff ei ddefnyddio gyda phen crwn, gall fod yn 
ffordd gadarn iawn o osod y camera i amrywiaeth o arwynebau. Gellir strapio, 
sgriwio neu hoelio platiau i arwynebau addas (llorweddol neu fertigol) (Ffigur 16) 
a defnyddio’r pen crwn i newid lleoliad y camera yn gywir fel ei fod yn pwyntio i’r 
cyfeiriad cywir.
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Ffigur 16: Plât sylfaen ynghlwm 
wrth goeden gyda chamera 
wedi’i osod arno © Paul Harry 

Pigyn yn y Ddaear
Dull arall o leoli trap camera yw trwy ddefnyddio Pigyn yn y Ddaear (Ffigur 17). 
Gellir defnyddio’r mowntiau syml ond effeithiol hyn i osod pob math o gamerâu 
ac ategolion. Caiff y pigyn ei wthio i’r ddaear a gellir rhoi camera ynghlwm wrtho, 
naill ai gyda phen crwn bychan neu’n uniongyrchol ar yr edau ar ben y pigyn. 
Mae hwn yn arbennig o ddefnyddiol mewn mannau agored lle nad oes unrhyw 
beth i strapio camera arno.

Ffigur 17: Pigyn yn y ddaear gyda 
chamera wedi’i osod arno  
© Paul Harry
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Manteision yr uchod
	● Opsiynau gosod hyblyg
	● Hawdd i’w osod
	● Lleoli’r camera’n gywirach

Anfanteision
	● Cost ychwanegol

Ystyriaethau cyn lleoli camerâu
Cyn lleoli camera, dylid nodi pwrpas y gwaith monitro, ac asesu addasrwydd 
lleoliad gan ystyried yr isod:
	● Pwyntiau lle gwyddys neu ei bod yn bosibl bod y wiwer lwyd yn frith yno 
	● Addasrwydd y cynefin
	● Tystiolaeth o rywogaethau targed
	● Hygyrchedd
	● Tirwedd
	● Iechyd a diogelwch

Mae’n hanfodol cael caniatâd ysgrifenedig perchennog y tir cyn gosod unrhyw 
gamerâu mewn lleoliad. Os ydych yn monitro ar ran sefydliad neu grŵp cymunedol, 
dylech gario llythyr cydsynio a gyhoeddwyd gan y sefydliad yn caniatáu i chi fynd 
i’r man dan sylw.

Aseswch addasrwydd cynefin ar gyfer y rhywogaeth dan sylw a chwiliwch am 
dystiolaeth, megis arwyddion bwydo neu storfeydd bwyd a allai fod yn arwydd 
bod gwiwerod eisoes yn yr ardal. Gall yr amser o’r flwyddyn gael effaith ar 
ganlyniadau, gan ddibynnu a oes ffynonellau bwyd naturiol ar gael, p’un a yw’r 
rhywogaeth yn mynd trwy gyfnod gwasgaru (y gwanwyn a’r hydref), patrymau 
tywydd ac ati a dylid rhoi ystyriaeth briodol i’r ffactorau hyn.

Ystyriwch y tir a’r hygyrchedd (Ffigur 18). Meddyliwch – a allwch chi fynd i’r ardal 
yn gymharol hawdd neu a oes peryglon fel coed wedi syrthio (Ffigur 19) a thir 
anwastad i’w hwynebu? Meddyliwch am bellteroedd teithio, nifer y camerâu i’w 
monitro ac amlder gwirio – a allwch chi ddychwelyd i lecyn i wirio’r holl gamerâu’n 
wythnosol, er enghraifft? Ystyriwch faterion iechyd a diogelwch fel peryglon ar y 
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safle, gweithio ar eich pen eich hun, a chyfathrebu mewn mannau lle mae signal 
y ffôn symudol yn wael ac asesu’r risg.

Ffigur 18: Ystyriwch y dirwedd a’r peryglon posib. Yma mae ffyrdd heb eu 
gwneud, llethrau serth a chwrs dŵr y dylech fod yn ymwybodol ohonynt  
© Paul Harry

Ffigur 19: Cadwch lygad am beryglon fel coed wedi syrthio a thir anwastad  
© Paul Harry 
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Wedi dewis y lleoliad, fel arfer caiff y camera ei roi ynghlwm wrth goeden (er, fel 
yr amlinellwyd yn offer camera, gellir amrywio’r dulliau gosod) naill ai’n pwyntio 
at borthwr, abwyd daear neu arwyddion o weithgarwch bwydo ar y ddaear. Yn 
achos y wiwer gallai’r arwyddion fod yn foch coed wedi’u cnoi, er enghraifft.

Cyn rhoi’r camera ynghlwm, sicrhewch nad oes dim yn eich rhwystro rhag 
gweld yn glir y porthwr, yr abwyd daear, y moch coed ac ati ac na chaiff lens / 
synhwyrydd y camera ei guddio gan ddeiliach neu ganghennau’n crogi’n isel. 
Dylid tynnu canghennau bach a brigau a allai symud i fyny ac i lawr o flaen y 
camera a sbarduno’r synhwyrydd ar gam.

Dylid cuddio camerâu sydd wedi’u gosod mewn man y mae gan y cyhoedd hawl 
mynd iddo neu sy’n agos at lwybr troed cyhoeddus yn y goeden (Ffigurau 20 a 
21) neu eu cuddliwio (Ffigurau 22 a 23) i leihau risg dwyn neu ddifrod.

Ffigur 20: Yn aml mae’n syniad da cuddio trapiau camerâu. Allwch chi ei weld? 
© Paul Harry 

Ffigur 21: Saeth yn dangos lleoliad trap camera © Paul Harry
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Ffigur 22: Mae’r camera hwn wedi’i guddliwio gan ddefnyddio mwsogl  
© Paul Harry

Ffigur 23: Saeth yn dangos camera wedi’i guddliwio © Paul Harry 

Gellir sicrhau camerâu hefyd gyda chlo clap neu gebl diogelwch Python (Ffigur 
24) i gael mwy o ddiogelwch.

Ffigur 24: Gellir defnyddio cebl 
diogelwch python i gael mwy o 
ddiogelwch © Paul Harry   
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Gosod camerâu 
Daw camerâu â’u cyfarwyddiadau gosod eu hunain sy’n amrywio gan ddibynnu ar 
y gwneuthuriad neu’r model ond, fel dull safonol, sicrhewch fod y batris yn cael eu 
gwefru a’u rhoi i mewn yn gywir; bod y cerdyn SD wedi’i roi i mewn a’i fformatio yn y 
camera a bod ganddo ddigon o gapasiti. Gwiriwch fod y dyddiad a’r amser cywir yn 
cael eu harddangos cyn gosod y camera yn ei leoliad.

Fel y trafodwyd yn yr adran offer camera, mae sawl dull ar gyfer gosod camerâu a 
bydd y dull a ddefnyddir i’w gosod yn dibynnu, ar bwrpas, cyllideb ac ati.

Os byddwch yn gosod camera ar goeden, dewiswch goeden gadarn sy’n annhebygol 
o symud yn y gwynt a diogelu’r camera i’r goeden gan ddefnyddio strap webin. Dylid 
sicrhau unrhyw bennau rhydd y strap i’w hatal rhag chwifio a sbarduno synhwyrydd 
y camera.

Offer gosod blychau bwydo a chamerâu
Cyn gosod blwch bwydo a chamera mae’n werth llunio rhestr i sicrhau fod yr holl 
offer angenrheidiol gennych a’u bod y rhai cywir. Isod ceir rhestr gynhwysfawr 
o offer ar gyfer gosod camerâu a blychau bwydo (Ffigur 25). Efallai na fydd yr 
holl offer hyn yn angenrheidiol bob tro, ond maent yn gyfeirnod defnyddiol sy’n 
rhestru’r holl offer sy’n ofynnol ar gyfer y mwyafrif o osodiadau neu ddigwyddiadau.
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Ffigur 25: Lluniwch restr i wirio bod gennych yr holl offer angenrheidiol ar gyfer 
gosod porthwyr a chamerâu © Paul Harry

Os byddwch yn defnyddio camerâu daear neu os oes angen dull mwy datbly-
gedig o osod camera arnoch, gallai’r eitemau sydd i’w gweld isod (Ffigur 26) fod 
yn ddefnyddiol hefyd.

Ffigur 26: Dull mwy datblygedig o osod camera © Paul Harry

Camerâu yn pwyntio at flychau bwydo 
Os ydych yn pwyntio’r camera tuag at flwch bwydo, dewiswch ddwy goeden 
oddeutu pump i saith metr oddi wrth ei gilydd sy’n rhoi golygfa dda i chi (Ffigur 
29). Os yw’r blwch bwydo yn rhy bell oddi wrth y camera (Ffigur 27), efallai na 
fydd y synhwyrydd yn sbarduno, bydd delweddau’n debygol o fod o ansawdd 
gwael a gallai fod yn heriol adnabod rhywogaethau. Os yw’r camera’n rhy agos 
(Ffigur 28), mae’r olygfa’n gyfyngedig a gallai arwain at lai o ddelweddau a / neu 
ddelweddau rhannol o’r rhywogaeth.
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Mae gan wahanol gamerâu fanylebau sydd ychydig yn wahanol ac fe’ch cynghorir 
bob amser i brofi ar gyfer pellter ffocysu delfrydol eich camera (camerâu) cyn ei 
osod (eu gosod) yn y coed am y tro cyntaf.

Ffigur 27: Yr hyn na ddylid ei wneud! Mae’r camera hwn wedi’i osod yn rhy bell 
i ffwrdd oddi wrth y blwch bwydo ac efallai na fydd y synhwyrydd yn sbarduno 
neu efallai y bydd yn cynhyrchu delweddau o ansawdd gwael © Paul Harry 

Ffigur 28: Yr hyn na ddylid ei wneud! Mae’r camera hwn wedi’i osod yn rhy 
agos at y blwch bwydo gan arwain at ddelwedd rannol © Ymddiriedolaeth 
Gwiwerod Coch Cymru

Ffigur 29: I’r dim! Y pellter gorau posibl oddi wrth y camera i’r blwch bwydo  
© Paul Harry
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Sicrhewch fod y camera’n wynebu’r gogledd a bod y blwch bwydo ynghlwm wrth 
ochr ddeheuol y goeden i atal golau haul rhag cuddio delweddau. Gosodwch y 
blwch bwydo yn gyntaf ar uchder o oddeutu 1.5 metr o’r ddaear a’i ddiogelu i’r 
goeden gan ddefnyddio strapiau webin (Ffigurau 30 a 31). 

Ffigur 30: Gosodwch y blwch bwydo tua 1.5 metr o’r ddaear © Paul Harry

Ffigur 31: Sicrhewch y blwch bwydo gan ddefnyddio strapiau webin  
© Paul Harry 

Gall y blwch bwydo hefyd gael ei sgriwio’n ddiogel (Ffigur 32) neu ei hoelio ar y 
goeden (Ffigur 33).
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Ffigur 32: Blwch bwydo wedi’i sgriwio i’r goeden © Paul Harry

Ffigur 33: Blwch bwydo wedi’i hoelio ar y goeden © Paul Harry

Yna clymwch y camera wrth goeden sy’n wynebu’r blwch bwydo. Os oes gan 
y camera sgrîn wylio yn rhan ohono, defnyddiwch hon i sicrhau bod y camera 
wedi’i bwyntio’n gywir at y blwch bwydo. Os nad oes gan y camera’r sgrîn hon, 
gellir gosod ffôn symudol wedi’i osod i’r modd ‘hunlun’ dros lens y camera a 
thynnu llun i wirio bod y camera wedi’i osod yn gywir. Gellir defnyddio mowntiau 
camera â phlât sylfaen gyda phen crwn, ac Ultrapods i helpu gyda gosodiad 
cywir fel bod modd gosod lletemau pren (Ffigur 34) neu ddarnau o gangen yn 
ddiogel rhwng y goeden a’r camera. Mae’r rhain yn arbennig o ddefnyddiol os 
yw’r camera wedi’i bwyntio at abwyd daear neu arwyddion o fwydo ar y ddaear. 
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Ffigur 34: Gellir gosod lletemau pren neu ddarnau o gangen rhwng y goeden a’r 
camera i wella ffocws © Paul Harry

Bwyd yn y blwch bwydo 
Mae yna lawer o fathau o flychau bwydo gwiwerod ar gael yn fasnachol ond, fel 
arfer, mae’r rhain wedi’u gwneud o bren neu blastig gyda chaead fflip, silff yn y tu 
blaen a ‘ffenestr’ berspecs y gellir ei thynnu. Mae’n hawdd gosod, tynnu, glanhau 
a diheintio’r math hwn o borthwr. Mae hylendid porthwyr yn hynod bwysig ac mae 
rhagor o wybodaeth am hyn i’w gweld yn yr adran bioddiogelwch.

Llenwch hanner blwch bwydo’r wiwer gyda’r dewis abwyd. Fel arfer, cymysgedd 
o hadau india-corn cyfan a hadau blodau’r haul, ond gellir defnyddio cnau daear 
a chnau cyll hefyd (Ffigur 35). Os yw’r gwaith monitro â chamerâu’n rhan o arolwg 
parhaus, mae’n bwysig sicrhau y caiff yr un cymysgedd bwyd ei ddefnyddio ar 
draws y rhwydwaith camerâu a blychau bwydo i sicrhau cysondeb.
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Ffigur 35: Gellir ychwanegu amrywiaeth o fwyd at y blwch bwydo gan gynnwys 
india-corn cyfan, hadau blodau’r haul, cnau daear a chnau cyll © Paul Harry

Gellir rhoi ychydig bach o fwyd ar y ‘silff’ o flaen y blwch bwydo neu ei wasgaru ar 
lawr i wasgaru’r arogl a denu anifeiliaid i’r ffynhonnell fwyd. Os ydych yn defnyddio 
cnau daear, gellir defnyddio dwy gneuen ddaear i ddal caead y porthwr ar agor 
ychydig fel bod modd i’r arogl wasgaru.

Abwydo ar y ddaear a monitro â chamerâu ar y ddaear
Pan dybir bod risg lledaenu haint rhwng anifeiliaid neu rywogaethau yn ganolig 
neu’n uchel, gellir defnyddio bwyd sydd wedi’i wasgaru ar y ddaear i’w fonitro yn 
lle porthwr. Gellir gwasgaru hadau blodau’r haul neu india-corn cyfan ar y ddaear 
(Ffigur 36) gan greu llai o ganolbwynt o’i gymharu â blwch bwydo. Er mwyn 
lleihau risg mwy o groes-heintio, gellir defnyddio hadau neu gnau heb gragen 
neu gibyn, megis calonnau blodau’r haul. Mae’r rhain yn cael eu bwyta heb adael 
cibyn lle byddai poer yn bresennol fel ffynhonnell bosibl o halogiad firaol. Gellir 
gosod y camera a’i bwyntio tuag at y ffynhonnell fwyd.
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Ffigur 36: Gellir gwasgaru bwyd ar lawr os nad ydych yn defnyddio blwch 
bwydo © Paul Harry

Dull camera arall a ddefnyddir yw dull ‘monitro daear’. Gellir defnyddio’r dechneg 
hon i leihau ymhellach y cyfle i groes-heintio a lleihau’r tebygolrwydd y bydd 
rhywogaethau eraill yn cael eu denu i’r ardal gan ffynonellau bwyd artiffisial. Cyn 
lleoli camera, chwiliwch am arwyddion o weithgarwch gwiwerod yn bwydo, megis 
cregyn cnau neu foch coed wedi’u cnoi sydd i’w canfod yn aml ar waelod coeden. 
Bydd gwiwerod yn hollti cregyn yn eu hanner yn lân ar hyd yr uniad (Ffigur 37) 
tra bydd llygod yn cnoi twll bach ym mhen uchaf y gragen. Bydd gwiwerod hefyd 
yn tynnu’r hadau o foch coed gan adael ymddangosiad ‘pluog’ ar y mochyn coed 
a daflwyd (Ffigur 38). Bydd llygod yn ei bigo i lawr i’r craidd gan adael coesyn y 
mochyn coed yn unig. 

 

Ffigur 37: Bydd gwiwerod yn hollti cnau megis mes neu gyll yn eu hanner yn lân 
© Paul Harry
Ffigur 38: Mae ymddangosiad ‘pluog’ i foch coed a gnowyd gan y wiwer © Paul 
Harry 

Ar ôl nodi arwyddion o weithgarwch gwiwerod, gosodwch y camera a’i bwyntio 
tuag at y llecyn dan sylw.   
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Yr heriau o adnabod y wiwer goch neu’r wiwer lwyd ar 
ddelweddau camera
Yn yr adran ar wahaniaethu rhwng y wiwer goch a’r wiwer lwyd, tynnwyd sylw 
gennym at brif nodweddion adnabod y wiwer goch a’r wiwer lwyd. Fodd bynnag, 
mae delweddau a gadwyd o drapiau camerâu yn cyflwyno heriau ychwanegol. 
Gall y ddelwedd fod yn aneglur, wedi’i chymryd mewn golau gwael, efallai bod 
tywydd gwael neu fod y rhywogaeth wedi’i chuddio’n rhannol a / neu’n anodd ei 
hadnabod oherwydd y cefndir.

Awgrym defnyddiol ar gyfer anifeiliaid y mae’n anodd eu hadnabod oherwydd y 
cefndir yw clicio trwy’r delweddau’n gyflym iawn gan ei bod yn haws i’r llygad sylwi 
ar newid. Pan welir newid, gellir craffu’n agosach ar y ddelwedd. Os edrychwn ar 
y ddwy ddelwedd isod mae’r newid yn eithaf amlwg yn yr ystyr bod gwiwer goch 
ar y ddelwedd gyntaf er ei bod yn anodd iawn ei gweld (Ffigur 39), fel y dangosir 
gan y saeth. Yn yr ail ddelwedd, mae wedi symud (Ffigur 40) ac er ei bod yn dal 
yn anodd ei gweld, mae gwahaniaeth amlwg rhwng y ddelwedd gyntaf a’r ail 
ddelwedd.

Ffigur 39: Mae’r wiwer bron yn anweledig yn erbyn boncyff y goeden © MWRSP

Ffigur 40: Nawr gellir ei gweld! Mae’r wiwer goch wrth ymyl gwaelod y goeden 
yn y blaendir ond byddai’n hawdd ei methu © MWRSP
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Hyd yn oed pan welir anifail ar y ddelwedd, gall dal fod yn heriol i’w adnabod os 
yw’r golau a’r cysgod sy’n ei guddio’n wael.

Mae golau llachar y tu ôl i’r anifail a gafodd ei ddal yn y ddelwedd hon (Ffigur 
41) ond mae tywyllwch canopi’r coed yn ei guddio’n rhannol ac mae i’w weld ar 
ongl letchwith. Oherwydd y maint a’r ffaith nad oes cudynnau clust (tynnwyd y 
ddelwedd ym mis Rhagfyr pan fyddai gan y mwyafrif o wiwerod coch gudynnau 
clust) adnabyddir mai gwiwer lwyd yw hon ond oherwydd bod golau’n pasio dros 
y gynffon, nid yw’r ‘eurgylch’ clasurol yn hawdd i’w adnabod.

 

Ffigur 41: Mae’r golau y tu ôl i’r wiwer lwyd hon ac mae tywyllwch y canopi yn ei 
gwneud yn anodd adnabod y rhywogaeth yn glir © MWRSP

Mae delweddau aneglur a du a gwyn yn heriau pellach.

Mae anifail ar ben y porthwr yn y ddelwedd hon (Ffigur 42) ond prin ei fod yn 
weladwy ac mae hi bron yn amhosibl ei adnabod oherwydd problemau golau ac 
eglurder.

 

Ffigur 42: Mae hi bron yn amhosibl adnabod yr anifail ar ben y blwch bwydo © 
MWRSP © Paul Harry
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Mae’r wiwer yn y ddelwedd ddu a gwyn hon (Ffigur 43) union uwchben gwaelod 
y goeden yn y blaendir. Mae’r wiwer yn ymddangos ychydig yn aneglur ac mae’n 
anodd iawn gweld a oes ganddi gudynnau clust ynteu a oes eurgylch o amgylch 
y gynffon. Mae hyn yn ei gwneud hi’n anodd iawn nodi ai gwiwer goch ynteu lwyd 
ydyw.

Ffigur 43: Gwiwer goch ynteu lwyd? © MWRSP 

Er bod y ddelwedd yma mewn lliw ac yn gymharol glir (Ffigur 44), mae’n 
ymddangos bod y wiwer yn symud ar gyflymder ac yn aneglur iawn. Mae bron 
yn amhosibl dweud a oes ganddi gudynnau clust ond, gan nad oes eurgylch, fe’i 
hadnabyddir fel gwiwer goch er gwaethaf lliw llwyd y gôt.

Ffigur 44: Mae’r wiwer yn y ddelwedd hon yn aneglur iawn ond gan nad oes 
eurgylch o amgylch y gynffon fe’i hadnabyddir fel gwiwer goch © Paul Harry

Weithiau gall defnyddio technoleg gwella lluniau helpu i wella eglurder delwedd 
ac felly adnabyddiaeth. Trwy ddefnyddio rhaglen fel Photoshop a llwytho’r 
ddelwedd, gellir dewis a newid y man yn y ddelwedd y mae gennym ddiddordeb 
ynddi er mwyn, o bosibl, gael syniad cliriach o’r math o anifail sy’n cael ei ddal 
ar y camera.
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Mae gwiwer goch yn y ddelwedd hon (Ffigur 45), ond mae’n anodd iawn ei 
hadnabod. Mae’n anodd iawn gweld y wiwer gan ei bod bron yn gyfan gwbl wedi’i 
chysgodi gan y goeden ac mae’n anoddach fyth nodi pa rywogaeth ydyw.

Ffigur 45: Mae’n anodd gweld heb sôn am adnabod rhywogaeth y wiwer yn y 
ddelwedd hon © MWRSP 

Llwythwyd y ddelwedd i mewn i photoshop a’i newid ychydig i geisio gwella’r 
eglurder (Ffigur 46). Nid yw’r ddelwedd yn hollol glir o hyd ond trwy wella’r goleuo, 
mae’n bosibl adnabod yr anifail fel gwiwer goch.

Ffigur 46: Trwy newid y ddelwedd yn photoshop a gwella’r goleuo a’r eglurder, 
mae’n bosibl adnabod yr anifail hwn fel gwiwer goch © MWRSP
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Bioddiogelwch
Yn ystod unrhyw broses fonitro, mae protocolau bioddiogelwch effeithiol yn 
hanfodol i atal clefyd a haint rhag lledaenu.

Cerbydau
Cyn mynd i mewn i unrhyw safle monitro, dylid trin olwynion cerbydau â 
diheintydd priodol fel Virkon™ S a dylid eu hail-drin pryd bynnag y byddir yn 
symud i leoliadau newydd. Mae’n hanfodol bod cryfder y diheintydd yn gywir ac 
yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr neu, fel arall, gall fod yn aneffeithiol..

Personol
Sicrhewch bob amser fod dillad ac esgidiau’n lân ac nad oes mwd arnynt cyn 
mynd i mewn i’r safle monitro a chwistrellu esgidiau a dillad (lle bo hynny’n bosibl) 
gyda diheintydd priodol. Dylid gwneud hyn pryd bynnag y byddir yn symud i 
leoliad newydd.

Byddwch yn ymwybodol bod llawer o ddiheintyddion yn llidwyr croen ac yn 
gallu achosi niwed difrifol i’r llygaid neu os cânt eu llyncu. Os daw diheintydd i 
gysylltiad â chroen neu lygaid, rinsiwch a fflysiwch ar unwaith gyda digon o ddŵr. 
Os caiff ei lyncu, yfwch ddŵr ond peidiwch â chymell chwydu a cheisiwch gyngor 
meddygol. Dylid gwisgo offer gwarchod y llygaid (sbectol ddiogelwch) a menig 
wrth ddefnyddio diheintydd i leihau risg cyswllt.

Mae hylendid da yn hanfodol yn y coetir a dylech bob amser gario hylif golchi 
dwylo a chadachau gwrthfacterol. Dylid gwisgo menig llawfeddygol plastig pryd 
bynnag y bo hynny’n bosibl a dylid gwisgo pâr newydd yn eu lle ym mhob lleoliad 
yr ymwelir ag o. Gwisgwch ddillad addas ac esgidiau cadarn neu esgidiau glaw 
da bob amser wrth ymweld â’r safle monitro. Argymhellir llewys hir a throwsus 
hir (wedi’u gwisgo yn y sanau yn ddelfrydol) i amddiffyn rhag trogod a brathiadau 
pryfed. Gall trogod gario clefyd Lyme a drosglwyddir i bobl pan gânt eu brathu 
gan drogen wedi’i heintio. Wrth adael y coetir, brwsiwch yr holl ddillad a phan 
fyddwch gartref, chwiliwch eich croen yn drylwyr am arwyddion o drogod. Os yw 
trogen wedi glynu ei hun wrth eich croen, tynnwch hi ar unwaith gan ddefnyddio’r 
offer cywir i gael gwared â throgod. PEIDIWCH â cheisio cael gwared â’r drogen 
gyda’ch bysedd oherwydd gallai arllwys gynnwys ei chorff i’ch corff neu adael y pen 
ar ôl a gallai hyn achosi haint. Ymhlith y clefydau eraill y dylid bod yn ymwybodol 
ohonynt mae Leptospirosis a gaiff ei ledaenu gan gnofilod a’i drosglwyddo fel 
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arfer trwy wrin anifeiliaid. Er bod gwarchod iechyd pobl yn hanfodol, felly hefyd 
mae lleihau risg trosglwyddo haint i’r wiwer goch. Mae’r bacteria Staphylococcus 
aureus i’w gael yn naturiol mewn pobl, ond gellir trosglwyddo’r bacteria i’r wiwer 
goch (Simpson et al. 2010) lle gall fod yn angheuol. Felly, mae golchi dwylo a 
gwisgo menig yn rheolaidd yn hanfodol i warchod pobl a’r wiwer.
 

Blychau Bwydo
Dylai blychau bwydo gael eu glanhau a’u diheintio’n drylwyr cyn eu gosod. Os 
ydych yn defnyddio Virkon™ S, dylid gadael o leiaf 10 munud rhwng diheintio’r 
blwch bwydo a’i lenwi â bwyd gan ganiatáu i’r cynnyrch weithio’n effeithiol ac i 
unrhyw weddillion anweddu. Os yw’r diheintydd yn debygol o fod mewn cysylltiad 
hir ag unrhyw rannau metel, dylid rinsio’r rhain â dŵr glân, ffres. Ar ôl i’r blwch 
bwydo gael ei osod, dylid ei lenwi â’r ffynhonnell fwyd a nodwyd a’i wagio’n 
rheolaidd (Ffigur 47), ei lanhau (Ffigur 48) a’i ddiheintio (Ffigur 49).

Ffigur 47: Dylid gwagio bwyd heb ei fwyta o flychau bwydo yn rheolaidd  
© Paul Harry
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Ffigur 48: Mae’n bwysig glanhau a rinsio blychau bwydo yn rheolaidd gan gael 
gwared ag olion hen fwyd © Paul Harry

Ffigur 49: Mae’n hanfodol diheintio blychau bwydo yn rheolaidd © Paul Harry
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Mae gwagio a diheintio’r blychau bwydo yn rheolaidd yn lliniaru lledaeniad yr haint 
ac ni ddylid byth adael bwyd yn y blychau bwyd yn ddigon hir iddo lwydo (Ffigur 
50 a 51). Os oes bwyd yn cronni dan y blwch bwydo (Ffigur 52), lledaenwch hwn 
ar draws y ddaear a lleihau faint o fwyd sy’n cael ei roi yn y blwch bwydo ei hun 
i atal gwastraff a lliniaru’r haint rhag lledaenu.

Ffigur 50: Ni ddylid byth adael bwyd mewn blwch bwydo yn ddigon hir iddo 
lwydo © Paul Harry

Ffigur 51: Dylai unrhyw 
fwyd â llwydni arno gael 
ei symud, a glanhau a 
diheintio’r blwch bwydo 
yn drylwyr cyn ei lenwi â 
bwyd ffres  
© Paul Harry 
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Ffigur 52: Gall bwyd sy’n 
crynhoi dan y blwch bwydo 
lwydo a gall gynyddu’r risg 
o haint © Paul Harry

Dylai bwyd sy’n cael ei dynnu o flychau bwydo naill ai aros yn y coetir a chael 
ei wasgaru ar draws y llawr neu ei dynnu o’r coetir yn llwyr. Os ydych yn tynnu 
bwyd o’r coetir oherwydd llwydni, er enghraifft, gwnewch yn siŵr y caiff ei gasglu 
mewn cynhwysydd neu fag wedi’i selio ac y ceir gwared ag o. Peidiwch byth ag 
ailddefnyddio bwyd heb ei fwyta naill ai yn yr un coetir neu mewn coetir arall.

Rheoli risg
Gall coetiroedd fod yn fannau peryglus a dylid bod yn ymwybodol o sawl perygl. 
Gall y tir fod yn anwastad ac yn llithrig a bod â llethrau serth. Mae llystyfiant 
trwchus (Ffigur 53), canghennau crog isel ac amodau tywydd gwael yn beryglon 
ychwanegol (Ffigur 54) ac, mewn safleoedd coedwigaeth masnachol, gall 
peiriannau trwm gael eu defnyddio wrth wneud gwaith coedwigaeth. 

Ffigur 53: Gall fod yn 
anodd cerdded trwy 
lystyfiant trwchus  
© Paul Harry 
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Ffigur 54: Mae tywydd gwael yn berygl ychwanegol © Paul Harry

Dylai fod gan bob sefydliad a grŵp cymunedol brotocolau iechyd a diogelwch a 
gweithdrefnau rheoli risg ar waith. Sicrhewch eich bod yn ymwybodol o’r rhain cyn 
mynd i mewn i safle monitro a’u dilyn bob amser. Er y dylai sefydliadau a grwpiau 
cymunedol feddu ar yswiriannau statudol perthnasol gan gynnwys atebolrwydd 
cyhoeddus, mae’n annhebygol y bydd unigolion wedi’u diogelu am anaf personol 
neu golled / difrod i eiddo ac offer personol. Gwiriwch pa yswiriant sy’n eich 
diogelu (yn enwedig felly os gwirfoddolwr ydych) ac ystyriwch godi polisi eich 
hun ar gyfer anaf personol ac ati. Datganwch unrhyw gyflyrau meddygol sydd 
gennych lle bo hynny’n berthnasol i’r sefydliad neu’r grŵp cymunedol sy’n cynnal 
y gwaith fel eu bod yn ymwybodol o unrhyw faterion a allai godi.

Cariwch becyn cymorth cyntaf, ffôn symudol, fflachlamp, chwiban, map, dŵr yfed 
a rhywbeth bach i’w fwyta bob amser. Lle bo hynny’n briodol, defnyddiwch eli 
haul a pheth ymlid trychfilod. Yn aml, gellwch fod yn monitro ar eich pen eich hun 
a dylai fod gan sefydliadau hefyd bolisi gweithio unigol. Sicrhewch eich bod yn 
ymwybodol o beth yw’r polisi hwn a’i ddilyn. Wrth weithio ar eich pen eich hun, 
sicrhewch fod eich sefydliad a ‘chyfaill’ enwebedig (person cyswllt dynodedig) yn 
gwybod yn union i le yr ydych yn mynd, eich llwybr arfaethedig a pha amser yr 
ydych yn disgwyl dychwelyd. Gadewch iddynt wybod pan fyddwch wedi cyrraedd 
adref yn ddiogel. Os ydych yn gweithio ar safle lle cynhelir gwaith coedwigaeth 
masnachol (Ffigur 55) gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo fest / siaced lachar a 
gweladwy, darllenwch a dilyn unrhyw hysbysiadau rhybuddio a chadwch bellter 
diogel oddi wrth beiriannau coedwigaeth
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Ffigur 55: Sicrhewch eich bod yn ymwybodol o unrhyw waith coedwigaeth a 
allai fod yn mynd rhagddo © Paul Harry

Mewn tywydd gwael, gall coetiroedd ddod yn fannau peryglus iawn, iawn. Cyn 
teithio i safle, ceisiwch ragolygon y tywydd am arwyddion o dywydd garw a 
gohiriwch eich ymweliad os rhagwelir tywydd eithafol. Peidiwch â gweithio yn 
y coetir mewn gwyntoedd cryfion (dros 40mya) neu pan fydd eira ar y ddaear. 
Gall gwyntoedd cryfion beri i goed a changhennau gwympo a malurion hedfan 
yn yr awyr. Gall ffyrdd coedwigoedd fynd yn hynod beryglus mewn eira neu rew 
(Ffigur 56) a gallai fod yn amhosibl eu defnyddio oherwydd bod coed wedi syrthio 
(Ffigur 57). Byddwch yn ymwybodol y gellid cael llifogydd neu dirlithriadau mewn 
cyfnodau o law trwm a sut y gallai hyn gael effaith ar y tir.

Ffigur 56: Gall ffyrdd coedwigoedd fynd yn hynod beryglus mewn eira neu rew 
© Paul Harry  
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Ffigur 57: Gall coed wedi syrthio rwystro ffyrdd © Paul Harry

Mewn Argyfwng
Er gwaethaf pob rhagofal, gall damweiniau ddigwydd o hyd. Os oes gennych 
signal ffôn symudol, ffoniwch y gwasanaethau brys a rhowch eich union leoliad 
iddynt. Mewn lleoliadau anghysbell yng nghanol coetir gall hyn fod yn anodd, 
ond gallwch roi cyfeirnod grid iddynt neu lawrlwytho rhaglen darganfod lleoliad 
fel What3Words™ fydd yn rhoi eich union leoliad. Hyd yn oed mewn mannau 
heb dderbyniad ffôn symudol, dylech ddal allu galw’r gwasanaethau brys ond, os 
nad yw hyn yn bosibl, defnyddiwch y signal trallod rhyngwladol, sef chwe chwyth 
chwiban, chew fflach tortsh neu chwe gwaedd gan adael saib o funud cyn eu 
hailadrodd.
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