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Pam
Mae’r wiwer goch Ewrasiaidd (Sciurus 
vulgaris) i’w chael ar hyd a lled llawer o 
Ewrop a gogledd Asia a bu’n bresennol 
yn y DU ers diwedd Oes yr Iâ ddiwethaf, 
10,000 o flynyddoedd yn ôl. Unwaith 
roedd i’w gweld yn eang ledled y DU 
gyfan, ond mae eu niferoedd wedi 
gostwng yn sylweddol dros y ganrif 
ddiwethaf ac amcangyfrifir mai dim ond 
tua 140,000 sydd ar ôl yn y gwyllt erbyn 
hyn gyda’r mwyafrif o’r boblogaeth yn 
yr Alban. Yn fyd-eang, mae’r Undeb 
Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur 
(IUCN) yn dosbarthu’r wiwer goch fel 
rhywogaeth ‘Lleiaf o Bryder’ oherwydd 

ei niferoedd ledled ei holl ystod 
Ewrasiaidd. Fodd bynnag, mae’r wiwer 
goch yn cael ei dosbarthu fel ‘Mewn 
Perygl’ yng Nghymru a Lloegr ac ar 
y cyfan ym Mhrydain Fawr ar statws 
Rhestr Goch Ranbarthol Prydain 
Fawr am fod poblogaethau’n gostwng. 
Diogelir y wiwer goch yn genedlaethol 
o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn 
Gwlad 1981. 

Mae llawer o astudiaethau     gwyddonol 
yn dangos mai cyflwyno’r wiwer lwyd 
ddwyreiniol (Sciurus carolinensis) 
o Ogledd America fu’r prif ffactor yn 

nirywiad y gwiwerod coch dros y 
ganrif ddiwethaf. Wedi’i chyflwyno 
gan y Fictoriaid, roedd y cofnod 
cyntaf ohonynt yn dianc ac yn sefydlu 
poblogaeth wyllt ym 1876. Fe’u 
cyflwynwyd i Iwerddon ym 1911. Ers 
hynny, maent wedi lledaenu ar draws 
y rhan fwyaf o’r DU gan ddisodli’r 
wiwer goch.

Mae’r wiwer lwyd, sy’n fwy, yn 
cystadlu â’r wiwer goch am fwyd a 
chysgod. Gallant fyw mewn dwysedd 
uwch a lleihau argaeledd bwyd i’r 
wiwer goch. Dros amser mae hyn 
yn lleihau cyfraddau bridio a goroesi 
gwiwerod coch ac yn gostwng 
poblogaethau gwiwerod coch. Mae’r 
wiwer lwyd hefyd yn cario firws brech 
y wiwer sy’n ddiniwed iddynt hwy ond 
bron bob amser yn angheuol wrth 
ei drosglwyddo i wiwerod coch sy’n 
marw o fewn 1-2 wythnos ar ôl eu 
heintio â’r afiechyd. Lle mae brech y 
wiwer yn bresennol ym mhoblogaeth 
y wiwer lwyd, dengys tystiolaeth 
bod gwiwerod coch yn diflannu 
o goetiroedd hyd at 25 gwaith yn 
gyflymach na thrwy gystadleuaeth 
gan wiwerod llwyd yn unig.

Mae gwiwerod llwyd hefyd yn achosi 
difrod sylweddol i goetiroedd ledled y 

DU trwy dynnu rhisgl gan gynyddu’r risg 
o goed yn cael clefydau a marw. Mae 
gwiwerod llwyd yn cael eu dosbarthu 
fel rhywogaeth estron goresgynnol 
(IAS) yn y DU oherwydd eu gallu i 
darfu’n negyddol ar rywogaethau ac 
ecosystemau brodorol ac fe’u rhestrir 
ar Rywogaethau Estron Goresgynnol 
Ymledol yr UE sy’n peri pryder i’r 
Undeb.

Ffigur 1: Mae gwiwerod llwyd wedi dadleoli gwiwerod coch ledled y DU i 
raddau helaeth yn ystod y 100 mlynedd diwethaf ©
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	● Dosbarthiad gwiwer coch a llwyd yn Ynysoedd Prydain ym 1945 a 2010. Hawlfraint RSST
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Beth 
Mae cadwraeth gwiwerod coch wedi 
bod yn digwydd ers blynyddoedd 
lawer yn y DU ond cynrychiolodd 
Gwiwerod Coch Unedig y cyfle 
cyntaf i dynnu rhai o’r mentrau 
hyn at ei gilydd mewn rhwydwaith 
ledled y DU. Roedd Gwiwerod 
Coch Unedig, a ariannwyd trwy 
EU LIFE a Chronfa Treftadaeth y 
Loteri Genedlaethol, yn rhaglen 
aml-bartneriaeth pedair blynedd 
gwerth £3 miliwn a oedd yn rhedeg 
rhwng 2016 a 2020. Gweithiodd 
Gwiwerod Coch Unedig i ddiogelu 
poblogaethau gwiwerod coch mewn 
naw ardal allweddol ledled Cymru, 
Gogledd Iwerddon a Chymru, gan 
ddod â chadwraethwyr, grwpiau 
cymunedol, ymchwilwyr ac 
academyddion ynghyd. 

Roedd Gwiwerod Coch Unedig yn 
ceisio:

	● Mynd i’r afael â rhwystrau 
i atal cytrefiad IAS trwy 
ddatblygu dulliau rhybuddio 
cynnar ac ymateb cyflym ar 
draws tirweddau gwledig, trefol 
ac ynysoedd

	● Gwneud y mwyaf o effaith 
rheoli neu ddifa gwiwerod  
trwy ddulliau strategol ar raddfa 
tirwedd a monitro ecolegol

	● Adeiladu gwytnwch 
cymunedol trwy godi a chryfhau 
ymwybyddiaeth, ymgysylltu a 
gweithredu cadwraeth a arweinir 
gan y gymuned 

	● Cynorthwyo i ddatblygu 
fframweithiau rheoli IAS 
cynhwysfawr gan hwyluso 
rhannu gwybodaeth, dysgu 
gwersi ac arfer gorau ar draws y 
gymuned IAS yn y DU ac Ewrop, 
a llywio cynlluniau rheoli tymor 
hir ar gyfer gwiwerod coch a 
llwyd  

Ble
Gweithredodd Gwiwerod Coch Unedig ar draws naw ardal allweddol oedd 
yn cynrychioli tirweddau amrywiol iawn yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a 
Chymru gan gynnwys ardaloedd gwledig, coedwigoedd ucheldir anghysbell, 
mynyddoedd, canolfannau trefol, ardaloedd arfordirol ac ynysoedd.  

 

 

Ffigur 2: Gweithiodd Gwiwerod Coch Unedig ar draws naw ardal yng 
Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon gan gynrychioli tirweddau amrywiol 
iawn
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	● Canfu gwerthusiad annibynnol  a 
gynhaliwyd gan y Gwasanaethau 
Ymchwil Ecolegol fod Gwiwerod 
Coch Unedig wedi cynhyrchu 
cyfanswm buddion i gadwraeth 
gwiwerod coch o £11.5 miliwn 
yn ystod oes y prosiect yn 
seiliedig ar effeithiau ar ecoleg, 
gwirfoddolwyr a thwristiaeth

	● Arweiniodd galwad am 
welliannau i Ddeddf 
Coedwigaeth 1967 i Lywodraeth 
Cymru ymrwymo i adolygu 
deddfwriaeth coedwigaeth 

	● Cafodd wyth o grwpiau 
cymunedol gwiwerod coch eu 
creu neu eu hadfywio ledled 
Lloegr, Gogledd Iwerddon a 
Chymru 

	● Cyfrannodd gwirfoddolwyr dros 
44,000 awr yn ystod oes y 
rhaglen gyda gwerth cyfatebol o 
£865,000

	● Cyflwynodd Gwiwerod 
Coch Unedig dros 700 o 
ddigwyddiadau hyfforddi a 
chymunedol gan ymgysylltu â 
dros 50,000 o bobl

	● Cyflawnwyd 96% o’r system 
rhybuddio cynnar  ac ymateb 
cyflym gan aelodau’r gymuned 
yn ngogledd Lloegr yn 2019 gan 
ragori ar darged y prosiect o 
75%

 

	● Nododd canlyniadau monitro 
2019 fod poblogaethau 
gwiwerod coch mewn coetiroedd 
gwarchodfa arfordirol ar Lannau 
Merswy wedi dychwelyd i 90% 
o lefelau 2002 (degymwyd 
gwiwerod coch gan frech y wiwer 
yn 2008) gyda’r niferoedd uchaf 
erioed o wiwerod coch wedi’u 
cofnodi yn hydref 2018 yng 
Ngwarchodfa Ainsdale 

	● Ailgyflwyno gwiwerod coch yn 
llwyddiannus i Silent Valley, 
Gogledd  Iwerddon a Choedwig 
Clocaenog, gogledd Cymru

	● Mae gwiwerod llwyd bellach yn 
brin ym Mynyddoedd Mourne, 
Gogledd Iwerddon 

	● Gwelwyd gwiwerod coch ym 
Mharc Cenedlaethol Eryri yn 
2018 am y tro cyntaf mewn 50 
mlynedd

	● Cafodd gwiwerod coch eu dal  ar 
gamera yng Nghoedwig Irfon, yn 
2018. Dyma’r cofnodion cyntaf y 
gwyddys amdanynt yn y goedwig 
hon am dros 20 mlynedd

	● Cafodd Gwiwerod Coch Unedig 
gryn sylw gan y cyfryngau lleol, 
rhanbarthol a chenedlaethol 
drwy gydol y prosiect gan 
ymddangos ar raglenni fel BBC 
Countryfile a BBC Springwatch

Cyflawniadau allweddol 
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Sut
Mynd i’r afael â rhwystrau i atal 
cytrefiad IAS

Lle mae gwiwerod llwyd yn cael eu 
canfod, dangoswyd fod gweithredu’n 
gyflym yn cynnig y cyfle gorau i 
amddiffyn poblogaethau’r wiwer 
goch. Mae systemau rhybuddio 
cynnar yn hanfodol ar gyfer canfod 
ymosodiad gan wiwer lwyd ac ar 
gyfer monitro iechyd poblogaethau 
gwiwerod coch yn yr ardal. Sefydlodd 
Gwiwerod Coch Unedig systemau 
rhybuddio cynnar a gweithdrefnau 
ymateb cyflym cymunedol ar gyfer 
pob prosiect 

Monitro gwiwerod coch a llwyd

Yng ngogledd Lloegr, roedd cadwraeth 
yn canolbwyntio ar gadarnle 
gwiwerod coch Kielder (coedwigoedd 
Kielder, Kidland ac Uswayford). 
Mae dwysedd poblogaeth ddynol 
yn isel iawn yn y coedwigoedd 
anghysbell hyn a chamerâu synhwyro 
symudiadau (trapiau camera) oedd 
y prif fecanwaith ar gyfer rhybuddio 
cynnar gan ganolbwyntio ar 52 safle 
a nodwyd fel mannau allweddol ar 
gyfer goresgyniad gwiwerod llwyd 
ar gyrion y goedwig. Cwblhawyd 
cyfanswm o 595 o arolygon monitro, 

433 a wnaed gan wirfoddolwyr. Yng 
Ngorffennaf 2019 gwnaed y gwaith 
gan 96% o wirfoddolwyr, gan ragori 
ar y targed o 75%.

Llwyddodd monitro’r system rhybuddio 
cynnar yn llwyddiannus wrth ganfod 
gwiwerod coch a llwyd, gan helpu i 
lywio strategaeth rheoli gwiwerod 
llwyd yn leol. Roedd canfod gwiwerod 
llwyd yn aml, mewn sawl lleoliad 
o amgylch rhychwantau mawr o 
goedwig ac adnoddau ceidwaid 
cyfyngedig yn golygu bod ymateb 
cyflym ac effeithiol i bob gwiwer 
lwyd yn heriol iawn. I ddatrys hyn, fe 
wnaeth tîm Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt Northumberland:

	● Annog gwirfoddolwyr sy’n cymryd 
rhan mewn monitro rhybuddio 
cynnar i reoli gwiwerod llwyd ar ôl 
eu canfod yn yr ardal 

	● Cymell grwpiau cymunedol 
gwiwerod coch lleol trwy ddarparu 
cymorth ariannol

	● Cyflwyno sgyrsiau yn y gymuned 
leol mewn partneriaeth â 
gwirfoddolwyr gwiwerod lleol i godi 
ymwybyddiaeth o’r problemau 

Atal cytrefiad gwiwerod llwyd

Mae Swydd Fermanagh yn gartref 
i’r boblogaeth fwyaf o wiwerod 
coch yng Ngogledd Iwerddon gyda 
niferoedd isel iawn o wiwerod llwyd. 
Fodd bynnag, roedd y cadarnle hwn 
yn agored i gael ei goresgyn gan 
wiwerod llwyd a chyn Gwiwerod Coch 
Unedig, nid oedd unrhyw systemau ar 
waith i’w canfod a’u difa. Sefydlwyd 
system rhybuddio cynnar ac ymateb 
cyflym   yn y gymuned drwy Ulster 
Wildlife, yn gweithio ar draws y ffiniau 
â Gweriniaeth Iwerddon. Fe wnaeth 
Ulster Wildlife hwyluso creu grŵp 
gwiwerod coch yng Ngweriniaeth 
Iwerddon. Cafodd tair gwiwer lwyd eu 
difa yn ystod y prosiect a sefydlwyd 
arolygu strategol mewn lleoliadau 
allweddol dan arweiniad y grwpiau 
cymunedol lleol. 
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Ffigur 3: Roedd trapiau camera 
yn hanfodol i rybuddio cynnar
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Cadw ardaloedd rhag gwiwerod 
llwyd

Cyhoeddwyd bod Ynys Môn yn 
rhydd o wiwer lwyd yn 2013 yn dilyn 
ymgyrch ddwys i’w difa. Roedd 
cadw’r ynys yn rhydd o wiwer lwyd 
yn hollbwysig. Sefydlwyd system 
rhybuddio cynnar yn y gymuned 
sy’n cynnwys rhwydwaith o fwy na 
230 o orsafoedd bwydo gerddi a 
choetiroedd ledled yr ynys i ganfod 
gwiwerod llwyd ac i fonitro iechyd 
gweledol cyffredinol poblogaethau’r 
wiwer goch. Gosodwyd trapiau 
camera ar y tir mawr ac ynysoedd 
cyfagos ger Culfor Menai ac roedd 
ymgyrch wybodaeth gyhoeddus yn 
cynnwys cyhoeddi e-lyfr, ‘Gwiwerod 
coch yn fy ngardd: Canllawiau ac 
awgrymiadau i helpu i annog a 
gwarchod poblogaethau lleol,’ ar 

ganfod gwiwerod llwyd a nodweddion 
afiechydon a geir mewn gwiwerod 
coch. Canfuwyd dwy wiwer lwyd 
drwy’r system rhybuddio cynnar 
yn 2017 a’u difa ar unwaith gan 
Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch 
Cymru.

Brech y wiwer

Nid ymateb i ymosodiad gwiwerod 
llwyd yn unig yw ymateb cyflym. 
Mae ymateb yn gyflym i achosion 
posibl o glefydau ymhlith poblogaeth 
y wiwer goch hefyd yn holl bwysig. 
Yn ystod hydref 2017, canfuwyd 
brech y wiwer mewn gwiwerod 
coch yng nghoetiroedd Gwynedd yn 
agos at Culfor Menai. Dyma oedd 
yr achosion cyntaf a gofnodwyd 
mewn gwiwerod coch gwyllt yng 
Nghymru (roedd achosion blaenorol, 

a welwyd yng nghanol y 1990au 
mewn gwiwerod coch oedd wedi 
eu rhyddhau i’r gwyllt). Cysylltodd 
Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch 
Cymru yn arwyddocaol  â’r cyhoedd 
a’r cyfryngau gan atal pob defnydd o 
flychau bwydo ym Môn a Gwynedd. 
Cyhoeddwyd canllawiau clir ar sut 
i fonitro poblogaeth y wiwer goch, 
arwyddion y firws a’r camau pwysig 
sydd eu hangen i’w hatal rhag 
lledaenu. Mewn llawer o achosion 
symudwyd gorsafoedd bwydo 
gwiwerod o’r gwyllt a’r gerddi. 
Cofnodwyd cyfanswm o dri achos 
a gadarnhawyd o frech y wiwer yng 
Ngwynedd ac ni chofnodwyd unrhyw 
achosion o frech y wiwer ym Môn.

Yng nghoetiroedd arfordir Formby a 
thref Formby yng ngogledd Glannau 

Merswy, cafwyd achosion achlysurol 
o firws brech y wiwer o Hydref 2018 
tan fis Rhagfyr 2019. Er gwaethaf hyn, 
arhosodd poblogaethau gwiwerod 
coch yn y coetiroedd yn sefydlog 
trwy gydol y prosiect. Yng ngwanwyn 
2019 dangosodd canlyniadau 
monitro arolwg bod y boblogaeth 
wedi dychwelyd i 90% o lefelau 2002 
(fe wnaeth achos o frech y wiwer 
yn 2008 ddegymu poblogaethau’r 
gwiwerod coch). Yn ystod achos o 
frech y wiwer, gall fod yn anodd dod 
o hyd i’r cyrff a gall unrhyw rai sy’n 
aros yn yr amgylchedd barhau i fod 
yn ffynhonnell haint. Efallai na fydd 
achosion o glefydau hyd yn oed yn 
cael eu canfod mewn ardaloedd mwy 
anghysbell neu mewn poblogaethau 
gwiwerod coch dwysedd isel oni 
ddarganfyddir y cyrff.

Ffigur 4: Gall gwiwerod coch a llwyd groesi Pont Menai i Fôn neu’r 
tir mawr  

Ffigur 5: Gall firws brech y wiwer ddegymu poblogaethau’r wiwer goch
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Cŵn canfod

Mae’r mwyafrif o bobl yn gyfarwydd 
â chŵn canfod a ddefnyddir gan yr 
heddlu a milwyr i ganfod cyffuriau 
a ffrwydron, ond gellir eu defnyddio 
hefyd wrth reoli cadwraeth bywyd 
gwyllt. Mae hyn yn dod yn fwyfwy 
poblogaidd a Max, o’r Lancashire 
Wildlife Trust, yw’r ci canfod cyntaf 
wedi’i hyfforddi’n llawn i arogli 
gwiwerod coch marw yn y DU. Yn 
dibynnu ar y tir, gall cŵn chwilio ardal 
hyd at faint cae pêl-droed mewn llai 
nag awr. Mae ganddynt dros 220 
miliwn o dderbynyddion arogleuol 
yn eu trwyn.  Dim ond pum miliwn 
o dderbynyddion arogleuol sydd 
gan bobl, sy’n golygu y gall cŵn 
chwilio ardal yn llawer cyflymach ac 
effeithlon na pherson sy’n galluogi i 
gelanedd gael eu symud yn gyflym 
o’r amgylchedd. Gall gwell dulliau 
canfod i gael gwared â chelanedd 
sydd wedi’u heintio â brech y wiwer 
gael dylanwad sylweddol ar leihau 
lledaeniad y clefyd. Bu’r dull hwn 
yn boblogaidd ac mae rhagor o gŵn 
canfod wedi’u hyfforddi yng Ngogledd 
Iwerddon.

 

Profwyd effeithlonrwydd cŵn o’u  
cymharu â dyn yn 2019 pan 
ymunodd Lancashire Wildlife Trust 
â myfyriwr ym Mhrifysgol Edge Hill i 
gymharu effeithlonrwydd cŵn canfod 
cadwraeth a bodau dynol ar gyfer 
canfod celanedd gwiwerod coch. 
Cymerodd gwirfoddolwyr a Max, y 
ci canfod, ran mewn treialon wedi’u 
hamseru mewn dau fath gwahanol 
o goetir (un â llystyfiant trwchus, 
un â llai o lystyfiant) i gymharu 
cyflymder ac effeithiolrwydd dyn a 
chi wrth ganfod abwyd gwiwer. Ar 
gyfartaledd, lleolodd y gwirfoddolwyr 
yr abwyd ynghynt na’r ci mewn 
coetir â llystyfiant trwchus tra roedd 
y ci yn gyflymach mewn coetir gyda 
llai o lystyfiant. Fodd bynnag, ar y 
cyfan roedd y ci yn fwy effeithiol 
wrth ganfod yr abwyd. Bydd cam 
nesaf y prosiect hwn yn gwerthuso 
cost-effeithiolrwydd defnyddio cŵn 
cadwraeth dros dimau gwirfoddol, i 
wella dulliau canfod gwiwerod coch 
yn y dyfodol a rheoli achosion o firws 
brech y wiwer

 

Ffigur 7: At ei gilydd, roedd y ci yn fwy effeithiol wrth ddod o hyd i’r abwyd  
na phobl 
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Ffigur 6: Max yn chwilio am abwyd gwiwer 
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Gwneud yn fawr o effeithiau rheoli neu ddifa’r wiwer lwyd
Er mwyn diogelu poblogaethau 
gwiwerod coch ar draws ardaloedd 
prosiect Gwiwerod Coch Unedig, 
rheolwyd poblogaeth y wiwer lwyd 
yn ragweithiol i gadw gwiwerod 
llwyd o ardaloedd gwiwerod coch. 
Gan weithio law yn llaw â grwpiau 
cymunedol lleol, roedd dulliau 
strategol yn canolbwyntio ar bwyntiau 
cyrch allweddol fel coridorau coetir 
a dyffrynnoedd afonydd gan fod 
gwiwerod llwyd yn aml yn mudo ar 
hyd y llwybrau hyn.

Nod dwy ardal prosiect, Mynyddoedd 
Mourne yng Ngogledd Iwerddon 
ac ardal yng ngogledd Gwynedd, 
Gogledd Cymru, oedd symud 
gwiwerod llwyd yn llwyr o’r tir. 
Dewiswyd y ddwy ardal oherwydd 
eu gallu i gael eu hamddiffyn rhag 
cyrchoedd pellach ac fod iddynt 
ffiniau arfordirol a mynyddig.  Ym 
Mynyddoedd Mourne, ailgyflwynwyd 
gwiwerod coch i mewn i Silent Valley 
yn 2017 a symudwyd gwiwerod llwyd 
i alluogi’r boblogaeth hon i ehangu 
ledled yr ardal. Sefydlodd grwpiau 
cymunedol yr ardal system rhybuddio 
cynnar ac ymateb cyflym ac yn 
mynd i’r afael ag unrhyw gyrchoedd 
gwiwerod llwyd posib ar ôl y prosiect. 
Mae gwiwerod coch yn ffynnu yn 

Silent Valley ac wedi magu chwe 
gwiwer fach yn 2019 a welwyd mewn 
tri lleoliad gwahanol.

Ni lwyddwyd i symud gwiwerod llwyd 
yn llwyr o ogledd Gwynedd er bod 
poblogaethau gwiwerod llwyd wedi’u 
gostwng. Yn dilyn ymchwil sy’n dangos 
bod bele’r coed (Martes martes) 
yn atal poblogaethau gwiwerod 
llwyd trwy ysglyfaethu, archwiliodd 
Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch 

Cymru y potensial o  ailgyflwyno 
bele’r coed i’r ardal. Yn dilyn proses 
sgrinio ddwys i asesu addasrwydd 
cynefinoedd ac ymgynghoriad 
cymunedol helaeth, bydd yr 
Ymddiriedolaeth yn rhyddhau bele’r 
coed wedi’u bridio mewn caethiwed  
i’r dirwedd yn 2020. Cadwyd Ynys 
Môn yn rhydd o wiwerod llwyd ac ni 
welwyd unrhyw achosion o frech y 
wiwer mewn gwiwerod coch yr ynys. 
Parhaodd gwiwerod coch i ymfudo  

ar draws y tir mawr ac yn 2018, 
gwelwyd gwiwerod coch ym Mharc 
Cenedlaethol Eryri am y tro cyntaf 
mewn 50 mlynedd!
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Ffigur 8: Silent Valley ym  
Mynyddoedd Mournes
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Monitro Ecolegol
Roedd monitro am bresenoldeb neu 
absenoldeb gwiwerod coch a llwyd 
yn digwydd ym mhob ardal prosiect 
gan gynnwys arolygon safonedig a 
gynhaliwyd bob chwarter, bob chwe 
mis neu’n flynyddol. Gwirfoddolwyr 
a grwpiau cymunedol oedd yn 
cynnal y mwyafrif o’r rhain. Arhosodd 
poblogaethau’r wiwer goch yn 
sefydlog yn holl ardaloedd y prosiect 
gyda pheth cynnydd yn nosbarthiad 
y wiwer goch, a digonedd mewn 
ardaloedd ledled Gogledd Iwerddon,  
Gogledd Cymru a Glannau Merswy.  
Oherwydd ystod a dosbarthiad 
gwiwerod coch yn gynyddol ar draws 
Iwerddon gyfan, ail ddosbarthwyd 
gwiwerod coch fel rhywogaeth i 
un ‘Lleiaf o Bryder’ o ‘Bron dan 
Fygythiad’ ar Restr Goch Iwerddon i 
Famaliaid y Tir yn 2019.

Adolygodd Prifysgol Newcastle 
y gwaith cadwraeth wnaed gan 
Gwiwerod Coch Unedig i werthuso’r 
gwahanol ddulliau. Roedd 
strategaethau rheoli yn amrywio gan 
adlewyrchu gwahanol ddwyseddau 
gwiwerod llwyd ac amcanion rheoli 
(gweler ffigur 9). Roedd dosbarthiad 
gofodol gweithgaredd rheoli a 
chyfraddau difa gwiwerod llwyd 
yn llwyddiannus hefyd yn amrywio 

rhwng gwahanol dirweddau. Yng 
Ngogledd Cymru, lle roedd dwysedd 
gwiwerod llwyd ar ei uchaf, gwnaed 
rheolaeth ddwys gyda dwysedd 
trapio uchel a nifer o geidwaid.  Yn 
Kielder a Glannau Merswy yr amcan 
rheoli oedd gostwng poblogaethau’r 
wiwer lwyd er mwyn lleihau’r 
effeithiau ar boblogaethau’r wiwer 
goch a thargedwyd yr adnodd 
cyfyngedig sydd ar gael ar gyfer 
trapio i ardaloedd penodol. Gellir 
gweld dosbarthiad gofodol dal 
gwiwerod llwyd o Kielder a Gogledd 
Cymru yn ystod y prosiect yn ffigur 
10. Yng Ngogledd Iwerddon roedd 
y gweithgaredd rheoli yn ymatebol 
ac yn canolbwyntio ar ganfod a difa 
unigolion penodol gan fod dwysedd 
y gwiwerod llwyd yn llawer is. Roedd 
y dull hwn yn llwyddiannus ond yn 
ddwys o ran adnoddau ac yn cynnwys 
cymysgedd o drapiau camerâu, 
blychau bwydo, trapio a saethu lleol.  
Roedd y data a gasglwyd trwy gydol 
y prosiect yn caniatáu i Brifysgol 
Newcastle werthuso dulliau a gwneud 
argymhellion ar gyfer rhaglenni rheoli 
rhywogaethau goresgynnol yn y 
dyfodol.

Ffigur 9: Roedd strategaethau rheoli yn wahanol ar draws ardaloedd y 
prosiect gan adlewyrchu’r gwahaniaethau yn y tirwedd a’r amcanion

Ffigur 10: Dosbarthiad gofodol gwiwerod llwyd a drapiwyd yn Kielder 
a Gogledd Cymru
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Codi Gwytnwch Cymunedol 
Trwy’r prosiect Gwiwerod Coch 
Unedig, sefydlwyd saith grŵp 
cymunedol gwiwerod coch newydd 
ledled Gogledd a Gweriniaeth 
Iwerddon, Cymru a Lloegr gyda’r 
wythfed wedi’i adfywio a gyda 
cyfansoddiad. Datblygwyd y grwpiau 
gyda’r nod o gefnogi poblogaethau 
gwiwerod coch, canfod a rheoli 
poblogaethau gwiwerod llwyd a 
chysylltu â’r gymuned yn ehangach. 
Sefydlwyd neu ehangwyd cynlluniau 
benthyca trapiau a reolir gan y 
gymuned yng Nglannau Merswy, 
Gogledd Iwerddon a Chanolbarth 
Cymru gan gynyddu rheoli gwiwerod 
llwyd fydd yn parhau wedi’r prosiect.

Darparodd Gwiwerod Coch Unedig 
hyfforddiant a chefnogaeth, a 
datblygu adnoddau i gefnogi grwpiau 
cymunedol a chynyddu cysylltu 
â’r cyhoedd. Roedd adnoddau’n 
cynnwys canllawiau arfer gorau, 
fideos a gweminarau. Gweithiodd 
y prosiect i gysylltu â’r gymuned 
ehangach a chodi ymwybyddiaeth 
o’r problemau sy’n wynebu gwiwerod 
coch yn y DU, trwy sgyrsiau â’r 
gymuned ac ysgolion, cylchlythyrau 
prosiect, blogiau, sylw yn y cyfryngau 
a’r cyfryngau cymdeithasol gan 
ddefnyddio Facebook a Twitter 

(roedd gan y ddwy sianel dros 1,000 
o ddilynwyr). Gellir gweld yr holl 
adnoddau, cylchlythyrau a blogiau ar  
www.redsquirrelsunited.org.uk 

Agweddau’r gymdeithas tuag at 
gadwraeth y wiwer goch 

Trwy gydol y prosiect, bu Forest 
Research yn gwerthuso agweddau’r 
cyhoedd tuag at wiwerod coch a 
llwyd ac yn asesu a oedd y rhain wedi 
newid mewn ymateb i Gwiwerod 
Coch Unedig. Dangosodd ymatebion 
o arolwg cenedlaethol 2015 (3,758 
o ymatebwyr) ac arolwg 2019 oedd 
wedi’i dargedu’n fwy yn ardaloedd 
cyflenwi Gwiwerod Coch Unedig 
(1,000 o ymatebwyr) werthfawrogiad 
uwch i wiwerod coch yn yr olaf. Yn yr 
un modd, canfuwyd bod y rhai yn yr 
ardaloedd cyflenwi yn sylweddol llai 
tebygol o gytuno ei bod yn ddymunol 
gweld gwiwerod llwyd mewn a) 
gerddi, b) parciau ac c) cefn gwlad 
ehangach. Yn ogystal, dangosodd 
y rhai sy’n byw yn yr ardaloedd 
cyflenwi fwy o wybodaeth a derbyn 
y gwahanol ddulliau o reoli gwiwerod 
llwyd.

Ffigur 11: Cyflwynodd Gwiwerod Coch Unedig dros 700 o ddigwyddiadau 
hyfforddi a chymunedol 
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Cynorthwyo i ddatblygu fframweithiau rheoli IAS cynhwysfawr        
Elfen allweddol o Gwiwerod Coch 
Unedig oedd dod â phartneriaid a 
rhanddeiliaid ynghyd o bob rhan o’r 
DU ac Ewrop i edrych ar dechnegau 
rheoli esblygol i reoli gwiwerod llwyd, 
cadwraeth gwiwerod coch a dysgu 
gwersi IAS, trosglwyddo gwybodaeth 
ac arfer gorau.

Ffeiriau Gwybodaeth

Cynhaliodd Gwiwerod Coch Unedig 
bedair Ffair Wybodaeth flynyddol 
gan ddod â chadwraethwyr, cyrff 
llywodraethol, grwpiau cymunedol, ac 
academyddion ac ymchwilwyr o bob  
rhan o’r DU ac Ewrop at ei gilydd. Roedd 
y digwyddiadau preswyl deuddydd hyn 

yn cynrychioli cyfleoedd gwych i rannu’r 
datblygiadau diweddaraf a dulliau newydd 
ar draws y sector IAS, hwyluso rhannu 
gwybodaeth a dysgu gwersi, cynnig 
cyfleoedd gwych ar gyfer rhwydweithio 
a gwneud llawer o gysylltiadau ar draws 
grwpiau cymunedol a’r Sector IAS 
ehangach. Mynychodd mwy na 400 o 
bobl y Ffeiriau yn ystod cyfnod y prosiect 
ac roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn 
gyda llawer yn croesawu’r cyfle i rannu 
arfer gorau a chydweithio ehangach ar 
draws y sector.

Ymgysylltu â pholisi

Cefnogodd Gwiwerod Coch 
Unedig yn uniongyrchol weithredu 

polisïau IAS allweddol a darparu 
mewnbynnau i sawl ymgynghoriad 
gan Lywodraeth y DU ar Reoli IAS. 
Amlygodd ymatebion y prosiect 
ddulliau a methodoleg berthnasol 
wrth reoli gwiwerod llwyd oedd yn 
cefnogi ac yn sail uniongyrchol i 
reoliad yr UE (1143/2014) ar IAS. 
Gwnaeth y prosiect gyfraniad 
sylweddol at ddatblygu Cynllun 
Gweithredu y Wiwer Goch yn Lloegr 
sy’n cael ei ddrafftio ar hyn o bryd ac 
roedd partneriaid prosiect Gwiwerod 
Coch Unedig yn cefnogi galwad 

Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch 
Cymru am welliannau i Ddeddf 
Coedwigaeth 1967. Roedd y rhain 

yn gofyn am amodau i ddiogelu 
fflora a ffawna gael eu hychwanegu 
ar gyfer gweithrediadau mewn 
coedwig. Roedd hyn yn dilyn sawl 
achos o gwympo coed yn digwydd 
mewn ardaloedd oedd yn cynnwys 
poblogaethau gwiwerod coch, a 
byddai rhai ohonynt wedi bod yn bridio 
ar adeg cwympo’r coed. Gwnaeth 
Llywodraeth Cymru ymrwymiad 
cadarn i adolygu deddfwriaeth 
coedwigaeth, ond ni ddangosodd 
Llywodraeth Lloegr unrhyw arwydd o 
wneud hynny pan oedd yr adroddiad 
hon yn cael ei hysgrifennu.

Ffigurau 12 a 13: Roedd y Ffeiriau Gwybodaeth yn cynnig cyfleoedd pwysig i gydweithredu ar draws y sector  

Ymgysylltu â’r sector IAS 
ehangach

Cysylltodd Gwiwerod Coch Unedig â 
llawer o brosiectau IAS eraill ledled 
y DU, Ewrop ac yn rhyngwladol 
gan ledaenu allbynnau prosiectau 
allweddol, gan rannu profiad a 
methodolegau a chyfrannu at 
fframweithiau rheoli IAS Ewropeaidd.  
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Etifeddiaeth Gwiwerod Coch 
Unedig 
	● Cyfraniad sylweddol i fframweithiau rheoli IAS yn y DU ac Ewrop 

	● Poblogaethau gwiwerod coch sefydlog neu wedi cynyddu ar draws 
holl ardal y prosiect 

	● Symud gwiwerod llwyd o Fynyddoedd Mourne yng Ngogledd 
Iwerddon a’u ffrwyno ar draws ardaloedd eraill y prosiect 

	● Wyth grŵp cymunedol hunangynhaliol newydd a rhagor o aelodau 
yn y grwpiau cymunedol presennol  

	● Systemau rhybuddio cynnar ac ymateb cyflym dan arweiniad y 
gymuned ar waith ledled ardaloedd y prosiect 

	● Cynlluniau benthyca trapiau a reolir gan y gymuned yng Ngogledd 
Iwerddon, Glannau Merswy a Chanolbarth Cymru  

	● Gwell dealltwriaeth o raddfa’r bygythiad i wiwerod coch mewn 
coedwigoedd anghysbell, a phartneriaethau gweithio cryfach i fynd 
i’r afael â’r bygythiad hwn ar y cyd ar ôl y prosiect  

	● Cwn canfod wedi’u hyfforddi yng nglannau Merswy a Gogledd 
Iwerddon i ganfod gwiwerod coch marw 

	● Adnoddau a chyhoeddiadau hygyrch yn rhannu gwybodaeth ac yn 
hyrwyddo arfer gorau 
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Gwnaeth Gwiwerod Coch Unedig 
gyfraniad sylweddol i gadwraeth 
y wiwer goch a rheolaeth IAS. 
Cryfhawyd cymunedau drwy 
ymgysylltu â’r prosiect, ac mae’r 
ymdrech i warchod gwiwerod coch a 
rheoli gwiwerod llwyd wedi gwella’n 
sylweddol. Ond nid yw’n stopio yna 
– mae gwiwerod coch yn dal i fod 
angen help.

Gan adeiladu ar y momentwm 
a’r gwersi a ddysgwyd, bydd 
gwell  methodolegau a dulliau 
newydd a gynhyrchwyd drwy 
bartneriaid prosiect Gwiwerod 
Coch Unedig yn parhau i weithio ar 
gadwraeth gwiwerod coch drwy’r 
gweithgareddau canlynol :

	● Bydd gwefan Gwiwerod Coch 
Unedig yn dal i weithredu  a 
cheir mynediad at adnoddau am 
y pum mlynedd nesaf

	● Swyddog gwiwerod coch wedi’i 
gyflogi gan Ulster Wildlife yng 
Ngogledd Iwerddon i gynnal 
ac arwain grwpiau cymunedol 
gwiwer goch  

	● Cyllid o  Gronfa Treftadaeth 
y Loteri am dair blynedd arall 
gan Ymddiriedolaeth Natur De 
a Gorllewin Cymru i barhau 
â’r gwaith prosiect presennol, 
ehangu ardal y prosiect ac 
ymchwilio ymhellach i’r hyn sydd 
ei angen ar boblogaeth fregus 
o’r wiwer goch yng Nghanolbarth 
Cymru, er mwyn iddynt ffynnu  

	● Bydd Northumberland Wildlife 
Trust yn parhau i fonitro 
gwiwerod coch, gwiwerod llwyd 
a bele’r coed yng nghadarnle 
Kielder a pharhau i weithio gyda 
grwpiau cymunedol i reoli’r wiwer 
lwyd 

WediLIFE – be nesaf?
©

 C
ha

rle
s 

Th
od

y

13



©
 P

au
l H

ar
ry

	● Daeth Ymddiriedolaeth Natur 
Northumberland, Cumbria a 
Swydd Gaerhirfryn at ei gilydd fel 
partneriaeth ac yn ceisio cyllid 
pellach i adeiladu ar y gwaith 
a gynhyrchwyd trwy raglen 
Gwiwerod Coch Unedig a Red 
Squirrels Northern England. Bydd 
y prosiect yn canolbwyntio ar 
weithio trawsffiniol cryfach gyda’r 
Alban, mireinio’r system rhybuddio 
cynnar ac ymateb cyflym, cynyddu 
adnoddai i reoli gwiwerod 
llwyd, ymgysylltu â chynulleidfa 
ddemograffig ehangach, cynyddu 
ymgysylltu cymunedol a threialu 
technolegau newydd ac arloesol 

	● Bydd swyddog y wiwer goch 
Lancashire Wildlife Trust yn dal i 
ddarparu cefnogaeth i grŵp Red 
Alert wrth iddynt barhau i ehangu’r 
cynllun benthyg trap a datblygu 
rhaglen ymgysylltu â’r gymuned. 
Bydd ceidwad y wiwer goch yn dal 
i gefnogi gwaith grŵp Red Alert 
drwy reoli gwiwerod coch y coetir 

	● Bydd Ymddiriedolaeth Gwiwerod 
Coch Cymru yn rhyddhau belaod 
wedi’i bridio mewn caethiwed 
yng  Ngwynedd yn 2020. Byddant 
yn cael eu monitro i weld pa 
mor llwyddiannus maent yn 
integreiddio yn y gwyllt ac yn 
ysglyfaethu  gwiwerod llwyd 

	● Mae Ymddiriedolaeth Gwiwerod 
Coch Cymru mewn partneriaeth 
ag  Adnoddau Naturiol Cymru 
ac Ymddiriedolaeth Gwiwerod 
Coch Clocaenog wedi derbyn 
cyllid datblygu gan Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri i ddatblygu 
prosiect i amddiffyn y wiwer goch 
a bele’r coed mewn pedair sir yng 
ngogledd Cymru

	● Bydd Prifysgol Newcastle yn 
defnyddio’r data a gasglwyd ar 
strategaethau a methodolegau 
rheoli drwy gydol y prosiect i lywio 
rhaglenni Rheoli Rhywogaeth 
Estron Goresgynnol yn y dyfodol 
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Pwy ydym ni?
Mae Gwiwerod Coch Unedig,  a gydlynir gan yr 
Ymddiriedolaethau Natur, yn bartneriaeth o sefydliadau o 
Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys:

	● Yr Ymddiriedolaethau Natur

	● Northumberland Wildlife Trust

	● The Wildlife Trust for Lancashire, Manchester and North 
Merseyside

	● Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru

	● Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru 

	● Ulster Wildlife

	● Newcastle University

	● Forest Research 
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Gyda phwy gwnaethom ni 
weithio?
Buom yn gweithio ochr yn ochr â nifer o grwpiau cymunedol a 
sefydliadau gan gynnwys tirfeddianwyr, rheolwyr stadau, ffermwyr 
a gwirfoddolwyr. Buom hefyd yn gweithio’n agos gyda Saving 
Scotland’s Red Squirrels a UK Squirrel Accord i sicrhau bod dull 
cydgysylltiol o gadwraeth gwiwerod coch yn cael ei ddefnyddio 
ledled y Deyrnas Unedig.
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Sut i gymryd rhan 
Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu eich bod 
eisiau gwybod mwy am ardaloedd y prosiect, cysylltwch â’r 
sefydliadau partner canlynol:

	● The Wildlife Trusts: enquiry@wildlifetrusts.org 

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

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

	● Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru:  
angleseysquirrels@hotmail.co.uk 

	● Ymddiriedolaeth Natur de a Gorllewin Cymru: 
info@welshwildlife.org 

	● Ulster Wildlife: redsquirrels@ulsterwildlife.org 
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