
Rhywogaethau sy’n prinhau 
Mae Britheg y Gors ymhlith y 
rhywogaethau sy’n prinhau gyflymaf 
yn Ewrop. A hithau’n byw ar 
wlyptiroedd yn bennaf, mae hi’n 
arbennig o sensitif i newidiadau 
mewn arferion amaethyddol megis 
ffermio dwys a gadael i dir fynd yn 
segur.  
 
Mae gwledydd Prydain yn gadarnle o 
bwys i Fritheg y Gors yn Ewrop, ac 
mae gan Gymru boblogaethau 
sylweddol o’r rhywogaeth hon.  
 

Mae llwyddiant y gwaith cadwraethol 
yn dibynnu ar ein gallu i wybod ymhle 
mae poblogaethau craidd y glöyn 
hwn ac a ydynt yn llewyrchu, a 
darparu cyngor safle-benodol 
ynghylch eu rheoli sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth.  

Sefydlwyd Rhaglen Gwyliadwriaeth 
Britheg y Gors Cymru yn 2012 gan 
Gwarchod Glöynnod Byw (GGB/BC) 
mewn partneriaeth â Chyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC/NRW).  

Monitro Gweoedd Larfâu 
Defnyddir dull gweithredu safonol wrth 

fonitro gweoedd larfâu i drefnu sut i 
goladu cyfresi data defnyddiadwy ar 
sail data hanesyddol am weoedd 
larfâu, a sefydlu ffordd o gadw 
gwyliadwriaeth ar boblogaethau 
allweddol. Mae cwmpas y 
rhwydwaith gwyliadwriaeth wedi 
cynyddu o ddeg poblogaeth ar y 
cychwyn yn 2012 i 21 o 
boblogaethau yn 2015 (sef 17% o 
boblogaethau Britheg y Gors yng 
Nghymru).         
 

Parhad y tu mewn…. 

Llun: Britheg y Gors, 
gan G Tordoff  

   Rhifyn: 1    

  Ionawr 2016 

Adenydd dros Gymru  

Cyflawni rhaglen cadw gwyliadwriaeth wydn er 
lles Britheg y Gors 

Partneriaeth Gweithio ar y Cyd: Datblygu gwaith cadwraeth a monitro Lepidoptera (24845) 
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Parhad o’r dudalen flaen … 

Mae Gwarchod Glöynnod Byw 

yn cydlynu’r wyliadwriaeth 

flynyddol ar weoedd larfâu â’r 

gwaith maes a gyflawnir gan 

gyfuniad o aelodau staff a 

gwirfoddolwyr o GGB, CNC a’r 

Ymddiriedolaethau Natur, 

ynghyd â chwmni Jacobs 

Engineering UK Cyf. (ar ran 

Llywodraeth Cymru).   

Adrodd 

Amcangyfrifir mynegrifau 
blynyddol o weoedd larfâu er 
mwyn canfod tueddau ar lefel 
y safleoedd; mae’r data hyn 
yn hanfodol wrth i ni adrodd 
am gyflwr Ardaloedd 
Cadwraeth Arbennig (SAC); 
maent yn gadael i ni gadw 
llygad craff ar ein 
poblogaethau cryfaf i sicrhau 
eu bod yn cael eu hamddiffyn 

a’u rheoli’n briodol. Hyn yw sail 
ein hatborth i reolwyr tir, ac 
mae’n fodd pwysig o fonitro 
llwyddiant arferion rheoli arbrofol 
fel y gallwn ehangu ein 
gwybodaeth am sut i reoli’r 
cynefin er lles y glöyn hwn.   

Cyfunir y mynegrifau hefyd i lunio 
tuedd rywogaethol ar lefel Cymru 
gyfan; mae hyn yn hanfodol 
bwysig wrth i ni adrodd am 
ddatblygiad gwaith cadwraethol 
gyda Britheg y Gors. 

Mae gwaith yn mynd rhagddi i 

gynnwys rhagor o boblogaethau 

allweddol yn y rhwydwaith; mae 

hyn yn cynnwys mapio 

cynefinoedd ar draws safleoedd 

helaeth gyda golwg ar 

benderfynu sut gellir cyflawni 

gwyliadwriaeth yn ymarferol 

effeithiol.  

 

Cadw gwyliadwriaeth ar Fritheg y Gors 

Lluniau o ben y dudalen i’r gwaelod:  
Monitro gweoedd (C. Williams); 
Gwe larfâu Britheg y Gors 
(G.Tordoff);    
Llwybrau sefydlog trawsdoriadau 
monitro gweoedd yng Ng.N.G. 
Harlech (C. Williams).  
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Ni cheir y Fachadain Brin ond 
mewn hen goetiroedd Pisgwydd 
Dail Bychain ar rannau isaf Dyffryn 
Gwy.  

Mae’r gwyfyn yn byw mewn 
mannau uchel hefyd – yn 2014, 
darganfuom trwy ddefnyddio craen 
casglu ffrwythau fod y lindys i’w cael 
fry ym mrigdwf y pisgwydd aeddfed. 
Eleni, ar y cyd â staff lleol CNC, 
defnyddiom faglau golau i ddal y 
gwyfynod ar sawl safle dichonol 
newydd yn Sir Fynwy.  

Bu’r arolygon yn llwyddiannus iawn, 
a chofnodwyd Bachadenydd Prin ar 
bedwar safle newydd, sef mwy na 
dwywaith nifer y coetiroedd yng 
Nghymru lle gwyddid o’r blaen fod y 
rhywogaeth yn byw. O hyn ymlaen 

fe allwn geisio sicrhau bod 
holl Bisgwydd Dail Bychain y 
coedwigoedd hyn yn cael eu 
diogelu, a bod coed newydd 
yn cael aeddfedu i ddarparu 
cynefin ar gyfer y gwyfyn yn y 
dyfodol.      

Lluniau (gan G Tordoff):                                     
Bachadain Brin (Coedwig St Pierre); 
Arolwg yn y brigdwf  

Mae GGB wedi gweithio er lles 
sawl un o wyfynod 
blaenoriaethol Cymru (Adran 
42) yn 2015. Cynhaliwyd 
arolygon o ddosbarthiad dwy 
rywogaeth dra phrin: Gwyfyn 
Gwent  a’r Fachadain Brin.  

Mae’r gwaith yma wedi datgelu 
rhagor am ecoleg y 
rhywogaethau hyn, a fydd yn 
hyrwyddo gwaith cadwraethol er 
eu lles yn y dyfodol. 

Hyd y gwyddys, mynyddoedd de 
ddwyrain Cymru a Swydd 
Henffordd yw unig gartref 
Gwyfyn Gwent yng ngwledydd 
Prydain. Mae arolygon diweddar 
wedi canoli ar Fynydd Du, ym 
Mharc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.  

Ym mis Ebrill 2015 cynhaliodd 
saith aelod o staff a 
gwirfoddolwyr GGB arolwg o 
lindys ar ben gogleddol Darren 
Lwyd – ardal nad oedd wedi cael 
ei harchwilio o’r blaen. Liw nos 
gyda thortshis y mae’n rhaid 
cyflawni’r arolygon hyn gan fod y 
larfâu’n cuddio dan fwswgl yn 
ystod y dydd.  

Canfuwyd y nifer uchaf erioed 
o lindys Gwyfyn Gwent, sef 91. 
Ffaith ddiddorol yw mai ar Lus 
y Brain yr oedd tri ohonynt yn 
ymborthi, yn hytrach na’r Llus 
arferol; rydym wedi dysgu 
rhywbeth newydd felly am 
ecoleg y gwyfyn hwn.  

Mae arolygon yn cael eu 

cynnal ers chwe blynedd, gyda 

chymorth gwirfoddolwyr GGB a 

staff CNC. Mae gwasgariad 

Gwyfyn Gwent wedi ehangu’n 

syfrdanol yn ystod y cyfnod 

hwn. Bydd gwybodaeth am 

ei leoliadau’n ein helpu ni i 

atal gweithgareddau sy’n 

niweidiol iddo yn y dyfodol. 

ILluniau (gan G Tordoff):      

Arolwg liw nos ar y mynydd;    

Larfa Gwyfyn Gwent  

Gwyfynod Prin mewn Mannau Uchel 
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Mae’n debyg i’r Fritheg Berlog Fach 
fyw dros rannau helaeth o 
rostiroedd Sir Ddinbych cyn iddynt 
gael eu coedwigo. Mae 
disgynyddion y poblogaethau hyn 
yn goroesi bellach mewn cynefin 
‘anghoedwigol’ – sef yr hyn sydd ar 
ôl o laswelltir llaith, llacdiroedd a 
rhostir, ar lannau afonydd yn 
bennaf, na phlannwyd coed arnynt. 
Mae’r rhwydwaith hwn o 
gynefinoedd glan afon agored o 
fewn y coedwigoedd wedi galluogi’r 
glöyn i oroesi mewn amgylchedd tra 
gwahanol, gan gynnwys y newid 
mwy diweddar at dyfu gorchudd di-
dor o goed.  

Mae’r Fritheg Berlog Fach wedi 
llwyddo i oroesi yn y dirwedd trwy 
ymdrechion partneriaeth dros 15 
mlynedd rhwng Gwarchod 
Glöynnod Byw, Comisiwn 
Coedwigo Cymru a’r asiantaeth 

Forest Research yn y 
blynyddoedd cynnar, ac yn 
ddiweddarach rhwng GGB a 
Chyfoeth Naturiol Cymru.   

Gwaith cadwraeth seiliedig ar 
dystiolaeth sydd wedi tanategu’r 
prosiect hwn ers y dechrau. 
Canolbwyntiodd y gwaith 
cychwynnol ar fagu dealltwriaeth 
well o ofynion allweddol y 
rhywogaeth hon o ran cynefin, a’i 
gallu i symud trwy’r goedwig. 
Aeth prosiectau myfyrwyr MSc ati 
wedyn, gyda chymorth Gwarchod 
Glöynnod Byw, i ddefnyddio’r 
data hyn wrth astudio effaith 
gwahanol senarios rheoli ar 
barhad presenoldeb y Fritheg 
Berlog Fach. Mae’r wybodaeth 
allweddol hon wedi’n helpu ni i 
ddeall yr hyn sydd ei angen ar y 
glöyn ar lefel safleoedd unigol ac 
ar draws y rhwydwaith ehangach 
(y fetaboblogaeth). 

Yr her a wynebwn felly yw sut i 
droi’r wybodaeth yma’n rheolaeth 
ymarferol lwyddiannus er lles y 
rhywogaeth. Cyfoeth Naturiol 
Cymru sy’n gyfrifol am roi 
argymhellion rheolaethol GGB ar 
waith yn y maes o flwyddyn i 
flwyddyn.  

Mae rheolaeth yn canolbwyntio’n 
bennaf ar ehangu maint ac ansawdd 
y cynefin hyd yr eithaf ar safleoedd 
unigol, a hynny i raddau helaeth trwy 
glirio prysgwydd (rhoddir prawf ar 
bladuro llystyfiant rhy drwchus y 
gaeaf yma) ac ar gynnal a gwella’r 
cysylltiad rhwng cynefinoedd o fewn y 
gwahanol safleoedd a rhyngddynt.   

Mae’r monitro a gyflawnir gan GGB 
bob blwyddyn ar y rhywogaeth hon, 
ac ymateb y cynefin i’r rheolaeth a 
ddarperir, yn tystio i’r ffaith bod yr hyn 
yr ydym yn ei wneud ar y gwahanol 
safleoedd yn llwyddo. Yn bwysicach 
fyth, mae wedi dangos bod y gwaith 
rheoli cylchdro’n digwydd ar lefel 
ofodol ac amserol sy’n briodol er 
mwyn cynnal yr amgylchiadau 
gofynnol sy’n galluogi’r rhywogaeth i 
barhau ar draws y dirwedd 
goedwigol.   

Mae GGB yn parhau i greu 

cyhoeddusrwydd i’r bartneriaeth 

lwyddiannus hon, trwy ddatganiadau 

gwasg, erthyglau mewn cylchlythrau 

newyddio ac, am y tro cyntaf eleni, 

taith gerdded dywysyedig.   

Coedwig Clocaenog: gweithio mewn partneriaeth ar raddfa’r 
dirwedd i sicrhau dyfodol y Fritheg Berlog Fach  

Lluniau:  

Brithegion Perlog Bach (T. Pope); 

Crinllys y Gors, planhigyn bwyd y larfâu  

(C. Williams); 

Rheoli cynefin glan afon  

(C. Williams);  

Rhwydwaith safleoedd Clocaenog  

(C. Williams).   
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Mae cynllun pori newydd yn 
dangos  bod arloesedd a 
hyblygrwydd yn gallu arwain at 
welliannau ar raddfa tirwedd gyfan 
er lles Britheg y Gors.  

Bu angen pum mlynedd o waith 
amyneddgar gan GGB, CNC, 
Cyngor BS Castell Nedd Port 
Talbot a’r cominwyr i sefydlu’r 
cynllun hwn ym Mlaenddulais yng 
Nghastell Nedd Port Talbot. Mae’n 
cysylltu comin bach, caeau 
caeëdig a phlanhigfa goedwigol 

fethedig sydd wedi cael ei throi’n 
laswelltir gorsiog. 

Mae’r safle yn un o bump yng 
Nghymru hefyd lle ceir y 
Gwalchwyfyn Gwenynaidd Ymyl 
Gul tra phrin. 

Gofynnai’r prosiect osod gridiau 
gwartheg ar Fynydd y Rhos, a 
ffensio tri chlostir mawr ar hen 
blanhigfa goedwigol ym 
Mlaenddulais. Gwnaed hyn i 
sicrhau lefelau stocio isel ar y safle 

er mwyn creu’r amgylchiadau priodol 
i adael i Fritheg y Gors epilio.  

Mae patrwm perchnogaeth y 
gwahanol safleoedd yn glytwaith 
sydd wedi ein gorfodi i lynu wrth 
ofynion cyfreithiol cymhleth y 
gwahanol gyrff  sydd â rhan yn y 
prosiect; llwyddwyd i gyflawni hyn 
diolch i’r cydberthnasau gweithio 
ardderchog rhwng partneriaid y 
prosiect a’r porwyr. 

Mae’r canlyniadau cynnar yn 
awgrymu bod y prosiect yn llwyddo: 
gwelwyd gwelliannau cyffredinol 
eisoes yn ansawdd y safleoedd, ac 
mae Britheg y Gors yn cytrefu un o’r 
clostiroedd pori newydd.  

Ond mae heriau yn ein hwynebu ni o 

hyd: bydd angen i ni adnewyddu 

cytundebau pori tra’n cynnal y 

rhwydwaith o safleoedd sydd ar gael 

i’r cominwyr. Ac am y tro cyntaf ers 

blynyddoedd maith, bydd angen i 

yrwyr lleol ail-gyfarwyddo â gweld 

gwartheg yn crwydro’n rhydd ar 

Fynydd y Rhos. Dim ond un anifail 

sydd wedi cael ei daro gan gerbyd 

hyd yn hyn, a bydd angen dal ati i 

godi ymwybyddiaeth y cyhoedd. 

Dyfal donc: Adfer tirweddau er lles Lepidoptera a da byw  

 

Lluniau:   

Britheg y Gors - Gareth Tonks 

 Larfa instar cyntaf y 
Gwalchwyfyn Gwenynaidd Ymyl 
Gul:  -  G Tordoff  

Gwalchwyfyn Gwenynaidd Ymyl 

Gul llawn dwf: M J Clarke 



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 
 Images: Examples of Factsheets 

 

 

I dderbyn rhagor o wybodaeth am waith 

Gwarchod Glöynnod Byw gyda glöynnod byw a 

gwyfynod yng Nghymru, cysylltwch â:   

wales@butterfly-conservation.org 

01792 642972  

 

Cysylltydd Cyfoeth Naturiol 
Cymru yng nghyswllt 
gwaith cadwraethol gyda 
Lepidoptera  :    

Mike Howe 03000 654813 

hael.Howe@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

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 

Cysylltiadau Allweddol â GGB a CNC 

 

 

Mae Gwarchod Glöynnod Byw yn gwmni a gyfyngir gan 
warant, wedi’i gofrestru yn Lloegr (2206468). Swyddfa 
Gofrestredig: Manor Yard, East Lulworth, Wareham, 
Dorset, BH20 5QP. Elusen gofrestredig yng Nghymru a 

Lloegr (254937) a’r Alban (SCO39268).  
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