
Mae gan y gwyfyn yma hanes diddorol 

yng Nghymru. Er iddo gael ei 

ddarganfod ger Llangollen yn y 

1850au, nid oes cofnod arall ohono 

nes iddo gael ei weld eto ger Dolgellau 

ym 1988. Ers hynny mae gwaith 

arolygu gan aelodau staff a 

gwirfoddolwyr Gwarchod Glöynnod 

Byw wedi dangos bod y rhywogaeth yn 

bresennol yn niferus ar raddfa leol ar 

draws hanner deheuol Parc 

Cenedlaethol Eryri, er nad yw wedi 

cael ei gweld eto yn ardal Llangollen. 

Mae wedi cael ei darganfod hefyd yng 

Nghwm Elan ac yng Ngwarchodfa 

Natur Gilfach yn 2009. 

 

Mae lindys y Gliradain Gymreig yn 

ymborthi y tu mewn i risgl coed bedw 

aeddfed. Maen nhw’n creu twnneli 

helaeth ac yn gadael eu baw 

cochfrown cyn adeiladu cocŵn a throi’n 

chwilerod o dan haen allanol y rhisgl. 

Mae’r coed a ddewisir ganddynt fel 

rheol yn rhai sydd â digonedd o le o’u 

hamgylch i dyfu allan, ac y mae eu 

boncyff  yn derbyn digon o olau; mae 

rhai nodweddiadol i’w gweld yn tyfu ar 

wasgar dros lethrau bryniau neu ar hyd 

ymylon caeau. Mae llawer o 

boblogaethau’r gwyfyn hwn yng 

Nghymru i’w cael yn y ‘ffridd’, sef 

clytwaith o gynefinoedd ar y ffin rhwng 

caeau amgaeëdig a rhostir.   
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Y Gliradain Gymreig ym Mharc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Partneriaeth Gweithio ar y Cyd: Datblygu gwaith cadwraeth a monitro Lepidoptera (24845) 
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Yn glocwedd: 

 

Cliradain Gymreig feny-
waidd, newydd ddeor. Darren 
Lwyd,  Gorff. 2013  

 

Coed y Cliradennydd Gorff. 
2015 Cwm Llanddewi Nant 
Hodni 

 

Hengrwyn Cliradennydd 
Cymreig, Darren Lwyd, Sir 
Frycheiniog, Gorff. 2013  

(Lluniau: G. Tordoff)  
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Gellir chwilio am wyfynod aeddfed 
gan ddefnyddio fferomon sydd ar 
gael i’w brynu, ond mae’r rhan 
fwyaf o arolygon wedi 
canolbwyntio ar chwilio am 
exuviae (hengrwyn y chwilerod), 
eu cocwnau a’r tyllau lle maen nhw 
wedi dod allan trwy foncyff y 
fedwen. 

Yn y blynyddoedd diwethaf hyn cafwyd hyd i’r gwyfyn yn y Mynydd Du; dyma’r boblogaeth fwyaf deheuol y gwyddom 
amdani, rhyw 42km i’r de ddwyrain o’r poblogaethau agosaf yng Nghwm Elan. Mae’r map (tud.2) yn dangos lleoliad y 
safleoedd y mae gwyfynod ynddynt ym PCBB, ynghyd â lleoliad coed bedw aeddfed lle nad oes gwyfynod. Mae’r 
dystiolaeth bresennol yn awgrymu nad yw’r gwyfyn i’w gael ond ar ymylon dwyreiniol y Parc Cenedlaethol. Ond mae’n 
rhywogaeth anodd dod o hyd iddi, ac mae llu o gellïoedd bedw nad oes neb wedi’u harchwilio hyd yn hyn.  

Ymddangosodd fersiwn lawn o’r erthygl hon yn y cyfnodolyn Atropos 2016, Rhif 56. 

 

Mae Cangen Gwarchod Glöynnod Byw 

De Cymru wedi sicrhau £2000 gan 

Feicro-Gronfa Fferm Wynt  

Pen y Cymoedd.  
Defnyddiwyd yr arian i brynu offer trydanol a phetrol i’w 

defnyddio ar nifer o safleoedd brithegion ar draws y De. Mae 

tîm o wirfoddolwyr wedi cael eu hyfforddi i ddefnyddio llifiau 

cadwyn a thorrwyr prysgwydd fel rhan o’r ymgyrch i gadw 

prysgoed, drain a rhedyn dan reolaeth.   

 

Lluniau: 

Bondocio coed cyll, Cwm Alun (llun: G. Tordoff) 

 Lindysyn y Fritheg Frown yn ymborthi ar fioledau mewn 
gwasarn rhedyn (llun: P. Dunn) 

 Britheg Brown aeddfed (llun: M. Sproule) 

Y Gliradain Gymreig ym Mharc Cenedlaethol Bannau 

Twll dod allan Cliradain Gymreig  
- gweler y cocŵn y tu mewn iddo.  
Cwm Bwch, Sir Frycheiniog. Gorff. 
2013                   (Llun: G. Tordoff) 

Fferm Wynt yn Ariannu Brithegion  

Ffigur 1 : Dosbarthiad safleoedd epilio’r Gliradain Gymreig ym PCBB 
Sgwariau 1km coch: Safleoedd epilio 
Sgwariau 1km llwyd: Chwiliadau ofer mewn coed bedw aeddfed 
Llinell las:                 Ffin y Parc Cenedlaethol  
Llinellau llwyd:         Ffiniau is-siroedd biolegol 

Aberhonddu 

Abertyleri 

Y Gelli Gandryll 

Y Fenni 

Merthyr Tudful 

Sir Frycheiniog 

Sir Gaerfyrddin 

Sir Fynwy 

Llanymddyfri 
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Fferm Median  
Mae’r gwaith adfer yn parhau ar Fferm Median, yr estyniad 
i warchodfa Gwarchod Glöynnod Byw a ddelir ar brydles 

gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC).  

Mae hyn yn cynnwys ad-ennill caeau diffaith er lles Brithegion y Gors 

a dechrau’r broses araf o greu amrywiaeth lystyfiannol mewn caeau 

sydd wedi cael eu lled-wella fel y gallant gynnal y rhywogaeth hon yn 

y dyfodol. 

 

Ni fu pori yn 2015, ond tua diwedd mis Mehefin y llynedd gosodwyd 

naw o fuchod yno i fanteisio ar y tyfiant bras. Cawsant eu symud yn 

ôl ac ymlaen rhwng y caeau lled-well a rhai Brithegion y Gors tan ddechrau mis 

Hydref, gan gael effaith sylweddol ar y tyfiant gordyfol a oedd wedi dechrau 

meddiannu’r lle ers y flwyddyn flaenorol. 

 

Mae cyfuniad o bartïon gwaith gwirfoddol a chontractwyr wedi canolbwyntio ar 

wthio’r prysgwydd yn eu hôl tua’r perthi gwreiddiol. Treuliwyd 23 o ddyddiau 

gwaith gwirfoddol dros y ddwy flynedd diwethaf ar lu o dasgau, rhwng torri 

llystyfiant a chreu coelcerthi a thynnu pren allan o’r safle ar ddadlwythwr traciog. 

Heb sôn am yr holl waith o gadw’r lle’n daclus – atgyweirio ffensys, ail-agor 

ffosydd a chynnal gwteri siediau. 

 

Mae’r perthfanciau ar Fferm Median yn arbennig. Gwelir arnynt 

gymysgedd anghyffredin o lwyni brodorol megis Bedw Arian a 

Chelyn, a rhywogaethau mwy ecsotig gan gynnwys Derw Twrci a 

Banadl Ffrainc. Rhywogaeth anfrodorol arall sy’n ymledu o’r nentydd 

gerllaw yw Jac y Neidiwr. Mae’n dipyn o waith inni dynnu’r coesynnau 

o blith y drain trwchus cyn iddynt allu blodeuo a hadu. 

 

Mae’r safle hwn yn cynnal poblogaeth o Bathewod, a chynllunir ein 

holl waith â’r nod o amharu arnynt cyn lleied â phosibl. Rhaid i 

unrhyw waith torri drain o gwmpas coed sy’n ennill ar y caeau 

ddigwydd cyn i’r Pathewod gysgu’r gaeaf. Gadewir rhannau penodol 

o’r safle’n llonydd, megis hen berllan a phlanhigfa coed Nadolig sydd 

wedi tyfu’n wyllt; mae’r ardaloedd hyn, ynghyd â’r perthi cymysg 

aeddfed, yn creu llwybrau cyswllt pwysig at y dirwedd amgylchol. 

 

Mae effeithiau’r gwaith adfer yn cael eu monitro’n astud. Rydym yn 

samplu pob cae bob hydref, i amcangyfrif y gymhareb rhwng 

gwahanol blanhigion allweddol a nodweddion eraill. Gellir gweld 

effaith pori ysgafn a thrwm, er enghraifft, ar faint a helaethrwydd 

planhigion Bara’r Cythraul. Bydd hyn yn ein helpu i benderfynu pa 

weithgareddau rheolaethol sy’n gweithio orau a dewis dulliau 

gweithredu newydd os oes eu hangen. 

 

Mae’r gwaith yn cael ei gefnogi a’i ariannu bellach gan brosiect 

Caeau Mynydd Mawr, cynllun newydd arlesol a ddatblygwyd gan 

CNC a Chyngor Sir Caerfyrddin sy’n cydgronni cyllid o wahanol 

ddatblygiadau yn yr ardal er mwyn adfer cynefin Britheg y Gors. 

O’r top i’r gwaelod: 
Britheg y Gors 
Perth wedi’i chwblhau  

Gwartheg Duon Cymreig yn 
pori yn y caeau 

Gwirfoddolwyr yn cynnal 
arolwg ar weoedd larfaol 

(Lluniau: G. Tordoff) 
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Ers i Seraffid yr Yswydd gael eu darganfod yn 2016, mae eu lindys wedi cael eu gweld ar lwyni Yswydd (Prifet) Gwyllt 

yng Nghoedwig CNC yn Slade ger Cil-y-Coed, Gwent, gan gadarnhau eu bod yn epilio am y tro cyntaf yng Nghymru. 

Daethpwyd o hyd i’r lindys eto ym mis Ebrill eleni ar yr un safle, ac mae abwydyn fferomon wedi cael ei ddatblygu 

bellach a dyylai ei gwneud hi’n haws inni gael hyd i’r gwyfyn hwn. Mae’r abwyd hyn yn dynwared yr aroglau a ollyngir 

gan y benywod, a dylai profi’n ddiwrthdro i’r gwrywod.  

 

Mae hyn yn dod yn sgil darganfyddiad presenoldeb Pali Llin y Llyffant, a gyrhaeddodd nifer o faglau golau mewn gerddi 

yn 2015 yng Nghaerdydd a Chasnewydd. Mae’r lindys trawiadol eu golwg wedi cael eu gweld erbyn hyn yn ardal 

dociau Caerdydd.  

 

Newydd-ddyfodiad arall yw’r Gwyrdd Godreog. Gwelwyd y gwyfyn hwn yng Nghmru o’r blaen, ond credai pawb mai 

crwydryn coll o Loegr ydoedd. Dros y ddwy flynedd diwethaf mae wedi ymddangos yn rheolaidd mewn maglau ar 

lannau Sir Gâr, ond does dim golwg hyd yn hyn ar y lindys.  Mae’n bosibl mai newidiadau yn yr hinsawdd sy’n gyfrifol 

am y cytrefiadau hyn, ond mae’n debyg bod ffactorau eraill hefyd yn chwarae rhan. 

Gwyfynod newydd yn cyrraedd Cymru  

Dim ond tri lle ar ynys Prydain sy’n gartref, hyd y gwyddom, i’r Don 
Sidan, sef Ceunant Avon ger Bryste yn Lloegr, a Phenygogarth 
(Llandudno) a chlogwyni de Bro Gŵyr yng Nghymru.   

Mae’r gwyfyn hwn ar ei fwyaf toreithiog lle y mae clytwaith cymhleth o brysgwydd 

a glaswelltir i’w gael ar galchfaen, ynghyd â thyfiant dwys o brif blanhigyn bwyd y 

lindys, sef Rhosyn y Graig. Ym Mro Gŵyr mae’r Don Sidan yn ffynnu ar hyd 

clogwyni serth y glannau ar y ddwy ochr i Bort Einon, sy’n debyg iawn i’r cynefin 

arfordirol sydd ganddynt ar lethrau de-orllewinol Penygogarth. Ar glogwyni sy’n 

agored i’r tywydd mae’r mannau hyn yn cynnig lloches a chlwydfannau i’r 

gwyfynod aeddfed, a phlanhigion bwyd gwydn i’r lindys. Mae’r gwyfynod aeddfed 

yn arfer clwydo yn ystod y dydd mewn prysgwydd (a rhedyn hefyd ar 

Benygogarth), a gellir tarfu arnynt drwy guro’r llystyfiant yn ysgafn. 

 

Mae Gwarchod Glöynnod Byw yn cadw llygad ar y safleoedd yng Nghymru, ac 

mae’r poblogaethau wedi aros yn sefydlog dros y ddeng mlynedd diwethaf. Wrth 

i newidiadau ddigwydd ar Benygogarth ers i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

brynu Fferm y Parc, fe barhawn ni i gyfrannu gwybodaeth at reoli’r safle yn y 

dyfodol.  Ymddangosodd fersiwn lawn o’r erthygl hon yn Atropos, Rhifyn .58 

O’r top i’r gwaelod: Ton Sidan, Bro Gŵyr (Llun P. Gadsby), Safle Ton Sidan ym Mro 
Gŵyr (Llun M. Parsons ),  Arolygu’r Don Sidan, Penygogarth (Llun C. Williams) 

O’r chwith i’r dde: Seraff yr Yswydd, Coedwig Slade (Llun N. Felstead),                       

Pali Llin y Llyffant, Sir Fynwy (Llun M. Oxford),  Gwyrdd Godreog (Llun M. Parsons) 

Rhywogaeth Dra Phrin Arall  
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Brithegion Perlog yng Nghwm Soden  

Ychydig i’r de o’r Cei Newydd ar 

arfordir Ceredigion y saif un o’r 

deuddeg safle sydd ar ôl gan y 

Fritheg Berlog yng Nghymru.         
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sydd biau’r 

safle, sy’n cael ei reoli drwy gytundeb s15 â CNC 

a chyngor gan Gwarchod Glöynnod Byw.  

 

Mewn ymateb i bryderon a fynegwyd nad oedd 

digon o’r cynefin yn cael ei reoli, mae’r warden 

presennol Aron Roberts a’i ragflaenydd Gwen 

Potter wedi agor ardaloedd newydd. Mae ar y 

glöyn hwn angen fioledau, planhigyn bwyd ei 

lindys, yn tyfu ymhlith rhedyn marw neu wasarn 

dail, a hynny o ddewis ar lethrau sy’n wynebu’r 

de. Cyfran sylweddol o’r gwaith yw bondocio 

prysgoed ac eithin, a thorri a gwaredu masarn 

trwchus rhedyn yn y gaeaf. 

 

Gall y math hwn o reolaeth ymddangos yn 

ddinistriol, ond mae’r tir digysgod noeth a adewir 

ganddi yn fuddiol i nifer o rywogaethau – o 

safleoedd i gacwn turio a pheillwyr eraill i fannau lle gall gwiberod dorheulo.  

 

Cynhelir cyfrifiadau glöynnod byw bob blwyddyn gan bartneriaid y prosiect i fonitro’r gwaith; mae’r canlyniadau hyd yn 

hyn yn dangos bod y boblogaeth wedi sefydlogi yn dilyn gostyngiad mawr ond mae’n dal i fod mewn cyflwr simsan. Y 

newydd da eleni oedd bod brithegion perlog wedi cael eu gweld yn defnyddio’r gweunydd isaf, gan ddangos eu bod yn 

gallu symud o le i le yn y cwm er mwyn manteisio ar yr adnoddau sydd ar gael. 

 

 

 

 

 

Llethr dan reolaeth yng Nghwm 

Soden, (Llun C. Hobson)                    

Wedi’i fewnosod: Lindysyn Britheg 
Berlog yn ymborthi ar fioledau 

(Llun N. Greatorex-Davies ) 



Ffeithlenni Gwarchod Glöynnod Byw 

Ffeithlenni 
Rhywogaethau a 

Chynefinoedd 

Mae gan GGB ffeithlenni’n manylu ar 
fwy na 50 o löynnod byw a gwyfynod. 
Maent yn cynnwys argymhellion 
hefyd ynghylch rheoli cynefinoedd. 
Mae yna dair ffeithlen hefyd sy’n 
manylu ar bwysigrwydd Aethnenni, 
Eurwialydd a Chastanwydd fel 
planhigion bwyd i rychwant eang o 
wyfynod a thrychfilod eraill. Maent 
yn trafod rheoli’r cynefin er lles 
gwyfynod ar y planhigion hyn.  

Os carech chi gael copïau o 
unrhywrai o’r ffeithlenni hyn, 
cysylltwch â Gwarchod Glöynnod 
Byw neu is-lwythwch nhw ar: 

http://butterfly-
conservation.org/3431/taflenni-
am-rywogaethau-a-chynefinoedd

-nodedig-yng-nghymru.html 

http://butterfly-
conservation.org/4970/reports-
and-factsheets.html 

Partneriaeth Gweithio ar y Cyd: Datblygu gwaith cadwraeth a monitro Lepidoptera (24845) 

Ynghylch Gwarchod Glöynnod Byw 

Gwarchod Glöynnod Byw yw’r elusen gadwraethol 

fwyaf yn Ewrop, a chanddi bron 15,000 o aelodau yn 

y DU. Ei nod yw sicrhau dyfodol i löynod byw, 

gwyfynod a’n hamgylchedd ni.  

Mae GGB yn cynnal rhaglenni cadwraethol er lles 

mwy na 100 o rywogaethau dan fygwth, yn löynnod 

byw a gwyfynod, yn ogystal â rhaglenni cofnodi a 

monitro sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth fyd-eang. 

Rhagor o wybodaeth:                                     

www.butterfly-conservation.org 

Mae Gwarchod Glöynnod Byw yn gwmni a gyfyngir gan 
warant, wedi’i gofrestru yn Lloegr (2206468). Swyddfa 
Gofrestredig: Manor Yard, East Lulworth, Wareham, 

Cysylltiadau Allweddol â GGB a CNC 

 

Gweithio yng ghymru: 
I ddysgu rhagor am waith Gwarchod Glöynnod Byw 
gyda glöynnod a gwyfynod yng Nghymru,     
cysylltwch â:   
wales@butterfly-conservation.org 
 
01792 642972          
  
Cyfoeth Naturiol Cymru 

Cysylltydd ar gyfer gwaith cadwraethol gyda 
Lepidoptera: 

Michael.Howe@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Mike Howe 03000 654813  
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