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Glöyn Byw Britheg y Gors
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Sylfaenwyd Menter ar gyfer Cadwraeth Natur
Cymru (INCC) yn 2018 fel sefydliad corfforedig
elusennol (rhif yr elusen: 1180113).
Ein gweledigaeth yw ‘Cymru gyda mwy o
fywyd gwyllt mewn mwy o fannau, wedi’i
chreu gan gymdeithas sy’n gweld gwerth
cynhenid mewn byd natur’.
Ffurfiwyd INCC fel ymateb i’r angen cynyddol am sefydliad
cadwraeth natur gwirioneddol annibynnol i Gymru. Sefydliad
i leisio barn a herio’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau
amgylcheddol i wneud mwy dros fywyd gwyllt a chadwraeth
natur yng Nghymru. Er mwyn helpu i gyflawni hyn rydym yn
ymgymryd ag amrywiaeth eang o weithgareddau cadwraeth
natur, gan gynnwys y canlynol:

Initiative for Nature
Conservation Cymru
(INCC)
Science Centre
C/O National Botanic Garden of Wales
Llanarthne
Carmarthenshire
SA32 8HG
Charity Number 1180113

•

Prosiectau cadwraeth rhywogaethau a chynefinoedd
wedi’u targedu

•

Ymchwil, arolygon bywyd gwyllt a monitro

•

Rheoli cynefinoedd yn ymarferol a chynghori
perchnogion tir

•

Ymgysylltu â chymunedau ac addysg

Robert Jones Parry

•

Eiriolaeth ac ymgyrchu

info@incc.wales | 01558667181

Am ragor o wybodaeth am reoli cynefinoedd ar gyfer bywyd
gwyllt, i ganfod blodau gwyllt sydd wedi’u tyfu yn lleol neu
unrhyw beth am waith INCC, cysylltwch â:

Cydnabyddiaeth
Ysgrifennwyd gan Richard Smith, Amanda Evans a Robert Jones Parry: gyda chyngor gan Toby Small, Dr Lizzie
Wilberforce, Emily Foot, Russel Hobson, Martin Warren, Nigel Bourn, John Davis a Paul Kirkland, Adrian Fowles, Norman
Baldock, Rob Wolton, David Smallshire, Matthew Oates, Caroline Bulman a sawl ffermwr.

01558 667 181
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DYFFRYN AMAN – BETH SYDD
MOR ARBENNIG?
Mae’r cynefinoedd glaswelltir tir isel a chorsiog sy’n llawn
blodau gwyllt yng Nghymru wedi dirywio’n ddramatig yn ystod
y degawdau diwethaf. Dinistriwyd mwy na 90% o’r cynefinoedd
glaswelltir hyn yng Nghymru rhwng y 1930au a’r 1990au.
Mae llawer iawn o’r glaswelltir heb ei ddifetha sy’n weddill
ac sy’n llawn rhywogaethau bellach i’w weld mewn cymoedd
ôl-ddiwydiannol. Yn y cyswllt hwn, mae Dyffryn Aman yn un
o’r cymoedd gorau yng Nghymru ar gyfer glaswelltir heb ei
ddifetha ac mae’n gartref i fywyd gwyllt anhygoel, gan gynnwys
glöyn byw britheg y gors.
Roedd gweithgarwch diwydiannol y gorffennol, fel gweithfeydd
mwyngloddio, aneddiadau a rheilffyrdd wedi’u gwasgaru ledled
rhannau isaf Dyffryn Aman. Byddai’r rhan fwyaf o’r caeau yn
y dirwedd bryd hynny’n laswelltiroedd llaith, twmpathog yn
llawn blodau gwyllt. Gan eu bod yn rhy wlyb y rhan fwyaf o’r
flwyddyn, dim ond yn yr haf y gallai gwartheg, ceffylau neu
ferlod pwll bori’r caeau hyn. Dim ond ffermio ar raddfa fechan,
heb fod yn ddwys, oedd y trigolion lleol ei wneud, fel cyfrwng i
ategu eu hincwm.
Wrth i ddiwydiant trwm bylu yn yr 20fed ganrif, tueddodd
yr adeiladau, yr aneddiadau a’r seilwaith i barhau heb fawr
ddim newid i sut oedd y dirwedd yn cael ei rheoli. Roedd
llawer o’r cynefinoedd glaswelltir ar y pryd yn rhy fach, yn rhy
wasgaredig, yn rhy wlyb neu’n rhy anodd i sicrhau mynediad
i weithredoedd ffermio mawr modern. O ganlyniad, llwyddodd

Cynefin porfa rhos llawn blodau gwyllt gyda thegeirianau
brych y rhôs © Sorcha Lewis
Dyffryn Aman i ddianc rhag effeithiau mwy niweidiol ffermio
diwydiannol i raddau helaeth.
Mae ardaloedd eraill mwy gwledig o Gymru wedi bod yn llai
ffodus ac mae llawer o’r glaswelltiroedd llawn rhywogaethau
wedi’u colli i arferion fel pori dwys drwy gydol y flwyddyn gan
ddefaid, ailhadu gyda rhygwellt a chwalu gwrtaith yn flynyddol.
Y mosäig o gynefinoedd glaswelltir lled-naturiol wedi’u
gwasgaru yng nghanol y cynefinoedd naturiol eraill (coetir,
afonydd, rhostir a gweundir) sy’n helpu i wneud Dyffryn Aman
yn lleoliad gyda chymaint o fywyd gwyllt heddiw.

Mae glöyn byw britheg y gors i’w weld yn helaeth yn Nyffryn Aman © Vaughn Matthews
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wedi’u draenio’n wael, ar dir isel (gwaelodion cymoedd i gyrion
yr ucheldir) sy’n cael glawiad trwm. Mae’r cynefin fel rheol yn
cael ei reoli gan dwmpathau o laswellt y gweunydd (glaswellt
collddail sy’n wyn yn y gaeaf) a rhywogaethau amrywiol o
frwyn. Mae i’w weld yn aml gyda chynefinoedd eraill, fel rhos
gwlyb, adlodd gwlyb, prysgwydd a glaswelltir sychach, sy’n
creu mosäig clytwaith sy’n gartref i amrywiaeth gyfoethog
gyfatebol o fywyd gwyllt.

Bywyd Gwyllt Porfa Rhos

Gall cynefinoedd glaswelltir sy’n gyfoethog o ran bywyd
gwyllt gael eu colli’n hawdd neu fynd yn llwm gyda rheolaeth
amhriodol neu annigonol. Ar ôl eu colli, ni allant gefnogi’r
cyfoeth o blanhigion ac anifeiliaid arbenigol sy’n dibynnu
arnynt mwyach. Pan gaiff ei reoli’n briodol gall glaswelltir
corsiog (porfa rhôs) fod yn un o’r cynefinoedd mwyaf amrywiol
ac unigryw yng Nghymru.

Bydd enghreifftiau o ansawdd da o borfa rhôs yn gyfoethog
mewn planhigion sy’n blodeuo, gyda rhywogaethau fel dant
y pysgodyn, briwydd y gors, ysgall y ddôl, tegeirian-y-gors
deheuol a charwy droellennog, ymhlith eraill. Hefyd gall y
cynefin gefnogi amrywiaeth gyfoethog o rywogaethau o adar
fel gïach cyffredin, troellwr bach, tylluan wen a bras y cyrs.
Mae’r strwythur gwyndwn anwastad hefyd yn arbennig o dda
ar gyfer infertebrata, a’r mwyaf arwyddocaol ohonynt yn lleol
a ledled Cymru yw glöyn byw britheg y gors. Mae porfa rhôs
sy’n cael ei rheoli’n dda’n gartref i damaid y cythraul, planhigyn
glaswelltir corsiog y mae lindys britheg y gors yn dibynnu arno
am fwyd. Yn wir, Dyffryn Aman a’r ardaloedd cyfagos yng
Nghastell-nedd Port Talbot a Phowys drws nesaf yw un o’r
tirweddau mwyaf yn Sir Gaerfyrddin lle mae britheg y gors i’w
gweld.

Beth yw Porfa Rhos?

Pam Rheoli Porfa Rhos?

Mae porfa rhos yn gynefin glaswelltir corsiog Cymreig nodedig.
Mae i’w weld ledled Cymru ar briddoedd asidig yn bennaf,

Fodd bynagg, mae glaswelltir corsiog llawn rhywogaethau, yn
enwedig glaswelltir sydd â photensial i fod yn gartref i fritheg

Dant y pysgodyn yn blodeuo mewn cynefin porfa rhôs dan
reolaeth dda © Sorcha Lewis

Tylluan Wen © Jeff Slocombe
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Gïach cyffredin © Jeff Slocombe

Cacynen ar flodyn tamaid y cythraul © Sorcha Lewis

y gors, yn gynefin sydd wedi lleihau’n fawr yn Cymru. Mae Sir
Gaerfyrddin yn gadarnle gwirioneddol o hyd a gallwch deimlo’n
falch o fod ag adnodd mor wych ar gyfer bywyd gwyllt ar eich
tir. Mae’r cynefin hwn, a britheg y gors, mor arbennig, agored i
niwed a phrin mewn cyd-destun Ewropeaidd fel eu bod yn cael
gwarchodaeth arbennig.
Hefyd, lle mae tamaid y cythraul yn ffynnu, yn ogystal â
phlanhigion gwyllt eraill sy’n blodeuo’n hwyr, fel ystrewlys neu
amrhydlwyd, mae’n ffynhonnell werthfawr o baill a neithdar i
amrywiaeth eang o bryfed peillio fel gwenyn, glöynnod byw,
pryfed hofran a gwyfynod.
Felly, mae’n bwysig iawn bod cynefinoedd yn cael eu
gwarchod a’u gwella, a hoffem eich helpu i gyflawni’r nod
hwn drwy dynnu sylw at y bygythiadau i’r cynefin hwn a
darparu argymhellion rheoli.

Am Fritheg y Gors
Peidiwch â digalonni os na fyddwch yn gweld glöyn byw
britheg y gors. Mae ganddo gylch bywyd cymhleth sy’n golygu
bod rhaid iddo symud o gwmpas i gaeau cynefin gerllaw i
osgoi ysglyfaethwyr arbenigol. Os byddwch yn rheoli eich porfa
rhôs yn gywir ar gyfer tamaid y cythraul, dylai ddychwelyd yn
fuan.
Mae britheg y gors yn hedfan ddiwedd mis Mai ac yn ystod mis
Mehefin. Mae’r benywod yn dodwy sypiau o hyd at 300 o wyau
ar ochr isaf dail mwyaf tamaid y cythraul. O fis Gorffennaf
tan ddiwedd mis Medi, mae’r larfa brownddu, pigog (lindys)
yn bwydo gyda’i gilydd ar ddail tamaid y cythraul y tu mewn
i we sidan, sy’n wyn pan mae’n ffres ond yn mynd yn dywyll
yn fuan iawn gyda thail wrth iddynt fwydo. Yn ystod y gaeaf,
maent yn gaeafgysgu gyda’i gilydd mewn gwe fechan, wedi’u

Glöyn byw britheg y gors (Euphydryas aurinia)
© Vaughn Matthews
cuddio mewn twmpathau glaswellt. Daw’r larfa i’r golwg mor
gynnar â mis Chwefror neu ddechrau mis Mawrth mewn rhai
blynyddoedd ac maent yn gwahanu’n fuan; gan grwydro
sawl metr weithiau i ddod o hyd i ddail tamaid y cythraul
ffres. Ar ddyddiau heulog gellir gweld y larfa’n torheulo ar
goesynnau glaswellt noeth neu sbwriel dail. Mae’r larfa’n troi’n
chwiler rhwng diwedd mis Ebrill a dechrau mis Mai. Mae’r
oedolion (glöynnod byw) yn dod i’r golwg 2 i 3 wythnos yn
ddiweddarach.
Mae’r lindys yn agored i barasitiaeth gan un neu ddwy
rywogaeth o wenyn meirch bach, sy’n ceisio gosod eu hwyau
eu hunain yn lindys britheg y gors wrth iddynt ddatblygu.
Os yw’r tywydd yn ffafriol i’r parasit yn y gwanwyn, gallant
ddinistrio niferoedd y lindys. Er mwyn goroesi yn y tymor hir,
rhaid i fritheg y gors gael dwysedd mawr o gynefin addas
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Uchder y gwyndwn ar gyfer
Britheg y Gors

Gwyndwn porfa rhôs delfrydol ar gyfer britheg y gors.
Mosäig o lystyfiant tal a byr rhwng 12 a 25cm o uchder
(5 i 10 modfedd).
Gwe larfal britheg y gors
© Rob Parry
gerllaw er mwyn lliniaru effeithiau posibl parasitiaeth a chyflwr
amrywiol posibl cynefin bob blwyddyn.

Anghenion Cynefin
Mae britheg y gors yn magu mewn darnau o gynefin ar
laswelltir llaith heb gysgod gyda llawer o flodau a chyflenwad
digonol o damaid y cythraul. Yr ardaloedd magu gorau fel
rheol yw clytwaith o lystyfiant byr a glaswelltau hir, twmpathog,
12 i 25cm (5 i 10”), lle mae digonedd o blanhigion tamaid y
cythraul amlwg a blodau gwyllt eraill. Mae’r amodau hyn yn
rhoi digonedd o fwyd i’r larfa a rhywle i gysgodi dros fisoedd
y gaeaf. Mae rhywfaint o laswellt marw neu sbwriel dail yn
bwysig er mwyn i’r larfa dorheulo arnynt. Mae gwrychoedd,
prysgwydd, coetir neu dir anwastad fel rheol yn gysgod (ond
nid yn cysgodi) i’r ardaloedd hyn.

Gwyndwn porfa rhôs wedi’i danbori. Anaddas i fritheg
y gors. Ar gyfartaledd mwy na 25cm (10 modfedd) o
uchder, rhai ardaloedd cysgodol byrrach.

Gwyndwn porfa rhôs wedi’i orbori. Anaddas i fritheg y
gors. Ar gyfartaledd llai na 12cm (5 modfedd), nid oes
digon o lystyfiant talach ar gyfer cysgod.

SUT I REOLI BRITHEG Y GORS
Mae’n anodd cynnal cynefin perffaith bob blwyddyn. Bydd
cyflwr y cynefin yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn gan
ddibynnu ar ffactorau fel y tywydd, y tymor tyfu a phori. Nid yw
blynyddoedd achlysurol o beidio â phori neu bori trymach yn
broblem o reidrwydd. Y gamp yw cynnal a chadw’r cynefinoedd
magu addas cyffredinol yn y dirwedd bob blwyddyn. Mewn
unrhyw un flwyddyn, bydd rhai caeau yn y cyflwr gorau posibl
o ran cynefin ac eraill ddim cystal.

Porfa rhôs wedi’i thanbori gyda glaswelltau trwchus a
phrysgwydd yn ymledu © Richard Smith

Pori
Pori gyda da byw yw’r ffordd orau o reoli cynefin glaswelltir
corsiog ar gyfer bywyd gwyllt. Mae da byw o fudd i
gynefinoedd glaswelltir mewn pedair ffordd hanfodol:
a) Mae da byw yn cael gwared ar lystyfiant wrth iddo dyfu,
gan ganiatáu i flodau gwyllt llai cystadleuol ffynnu ochr yn ochr
â’r glaswelltau mwy cystadleuol. Heb bori, mae glaswelltau’n
ffurfio clystyrau trwchus ac yn cysgodi llawer o flodau gwyllt
mwy sensitif.
b) Mae da byw hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth gael
gwared ar y glaswellt marw a’r sbwriel dail (gwellt) sy’n cronni
yng ngwyndwn y glaswelltir bob blwyddyn. Mae’r gwellt yn creu

Porfa rhôs wedi’i gorbori gyda strwythur gwyndwn
bach © Lizzie Wilberforce
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Pwyntiau Allweddol
•

Ceisiwch gael gwyndwn anwastad 12 i 25 cm (5
i 10 modfedd) o uchder drwy gydol y tymor pori.

•

Mae pori ysgafn yn ddelfrydol, ond efallai bydd
angen amrywio’r cyfraddau stocio o flwyddyn i
flwyddyn.

•

Dylid osgoi gosod bwyd ategol mewn
ardaloedd lle mae cynefin ansawdd da.

•

Dim ond ar safleoedd sydd â hanes o losgi
ddylid llosgi, neu fel gweithred untro i adfer
safleoedd sydd wedi’u hesgeuluso, a dim ond
llosgi uchafswm o draean o bob safle/cae
mewn un flwyddyn. Chwiliwch am y gweoedd
larfa ddechrau mis Medi ac osgoi llosgi’r
ardaloedd hyn.

•

Torrwch y brwyn trwchus neu’r glaswelltau
twmpathog ym mis Mawrth a mis Mehefin i
helpu i adfer y glaswelltir corsiog sydd wedi’i
esgeuluso ac, os yw’n bosibl, rhaid cael
gwared ar y deunydd sydd wedi’i dorri.

•

Torrwch y prysgwydd yn ôl yr angen o ran o’r
safle bob blwyddyn, gan nad yw’r pori ysgafn
sydd ei angen i gynnal y cynefin yn debygol o
fod yn ddigon i reoli’r prysgwydd.

•

Dylech osgoi pori porfa rhôs gyda defaid. Mae
defaid yn pori mewn ffordd sy’n niweidio’r
cynefin.

Gwartheg yn pori cynefin porfa rhôs llawn blodau gwyllt gyda
digon o gyflenwad o damaid y cythraul © Sorcha Lewis
cysgod yn y pridd ac yn atal llawer o flodau gwyllt rhag bwrw
had ac egino. Yn aml, dim ond y glaswelltau a’r brwyn cryfaf a
mwyaf cystadleuol sy’n gallu tyfu drwy’r gwellt.
c) Mae da byw yn sathru ar lystyfiant yn ogystal â’i bori, gan
greu strwythur gwyndwn anwastad o lystyfiant tal, llystyfiant byr
a phridd noeth. Mae darnau o bridd noeth (migno) yn hanfodol
er mwyn i flodau gwyllt egino a bwrw gwreiddiau. Fodd bynnag,
gall gormod o figno fod yn niweidiol i’r llystyfiant a’r pridd.
d) Mae tail da byw yn hanfodol ar gyfer llu o ffyngau arbenigol
a ffawna infertebrata (organebau tomgar). Mae’r organebau
hyn yn darparu bwyd ar gyfer infertebrata eraill, adar a
rhywogaethau o ystlumod.
Ar gyfer britheg y gors, y nod yw creu clytwaith anwastad
o lystyfiant byr a hir drwy gydol y cyfnod pori. Dylid symud
anifeiliaid pori i rywle arall os bydd y llystyfiant yn mynd yn
fyrrach na 12cm (5 modfedd) neu os yw tywydd gwlyb yn creu
perygl o ormod o figno. Mae gorbori’n arwain at golli tamaid y
cythraul, ac mae esgeulustod neu gefnu’n arwain at laswelltau
tal a phrysgwydd yn taflu cysgod ar blanhigion tamaid y cythraul.
Mae defaid yn anaddas yn gyffredinol gan eu bod yn
targedu planhigion tamaid y cythraul, gan eu hatal rhag
blodeuo a bwrw had, a’u dileu yn llwyr yn y pen draw, ac
arwain at wyndwn ‘tynn’.

Gwartheg yn helpu i gael gwared ar wellt marw sy’n gallu
cronni yn y gwyndwn bob blwyddyn © Sorcha Lewis

Merlod mynydd yn pori cynefin rhostir gwlyb yn Nyffryn
Aman © Rob Parry
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Gan fod yr holl dda byw yn bwyta glaswelltau’n bennaf, mae’n
well pori pan mae’r glaswelltau wrthi’n tyfu. Mewn blynyddoedd
tyfu da, neu os cafwyd gwanwyn gwlyb, efallai y bydd angen
pori i’r hydref. Mae pori ysgafn gan wartheg yn y gwanwyn a’r
haf yn ddelfrydol ar gyfer rheoli cynefinoedd britheg y gors,
ond dylid cofio bod unrhyw bori a reolir yn dda gyda gwartheg
neu ferlod yn well na dim.
Mae merlod, fel merlod Mynydd Cymreig, Exmoor neu
Dartmoor, hefyd yn addas ar eu pen eu hunain neu gyda
gwartheg. Mae merlod yn arbennig o ddefnyddiol ddiwedd yr
haf/ ddechrau’r hydref, gan nad ydynt yn bwyta blodau tamaid
y cythraul. Gall pori ysgafn yn ystod y gaeaf gyda merlod
brodorol ar gaeau llawn brwyn meddal fod yn fuddiol.
I ffermwr/porwr, gall y glaswelltiroedd cynhyrchiant isel hyn
gynnig y canlynol:

stocio isel, dylai’r glaswelltir ddarparu’r holl faeth sydd ei angen
ar y stoc. Er mwyn osgoi gorbori a chyfoethogi maethynnau,
dylid lleoli gorsafoedd bwydo ar dir cyfagos sydd wedi’i wella’n
amaethyddol, mewn ardaloedd o brysgwydd, ar draciau, neu
mewn ardaloedd cynefin llai ffafriol.
Dylid osgoi defnyddio Avermectins, cyffuriau gwrth-barasitig
sbectrwm eang sy’n cael ei ddefnyddio’n gyffredin. Mae’r
rhain yn goroesi yn y tail ac yn lladd chwilod y dom a larfa
pryfed y dom, ffynonellau bwyd pwysig i rywogaethau o
ystlumod ac adar. Os nad yw pori organig yn opsiwn,
gellir cymryd rhagofalon, fel dosio da byw fis cyn eu troi
allan i’r cae.

Llosgi

Efallai y bydd angen i gyfraddau stocio amrywio rhwng
gwahanol safleoedd a rhwng blynyddoedd gan ddibynnu ar
gynhyrchiant y glaswelltir llaith. Argymhellir tua 1 fuwch i bob
hectar (2.5 erw) am dri mis.

Er y gall llosgi niweidio’r cynefin a lladd larfa britheg y gors,
mae’r arfer rheoli hwn wedi cael ei ddefnyddio’n draddodiadol
i gynnal rhai safleoedd a gall fod yn ddefnyddiol i adfer cae
sydd wedi’i esgeuluso fel gweithred untro. Mae’n darparu
adlodd ffres o laswellt yn y gwanwyn a fydd yn denu stoc i
ardaloedd heb eu pori o’r borfa, yn ogystal ag agor y gwyndwn
i blanhigion llai ffynnu, planhigion a fyddai fel arall yn cael eu
tagu gan sbwriel dail marw. Mae’n bwysig cofio mai dim ond
drwy gynllunio a pharatoi’n ofalus ddylid llosgi. Bydd eich
gwasanaeth tân lleol yn gallu rhoi cyngor. Rhaid cwblhau
‘Cynllun Rheoli Llosgi’ gan Lywodraeth Cymru
(https://gov.wales/land-management) a rhoi gwybod i’r
gwasanaeth tân am eich bwriad.

Efallai y bydd porwyr eisiau defnyddio porthiant ategol ar ffurf
mwynau i’w llyfu i hybu cyfraddau tyfiant, ond ar gyfraddau

Os mai llosgi yw’r unig opsiwn, bydd y canllawiau canlynol yn
helpu i warchod larfa britheg y gors:

•

Cynhyrchu carcasau eidion o ansawdd uchel.

•

Rhyddhau porfa wedi’i gwella ar gyfer cnydau porthiant.

•

Sicrhau bod buchod yn y cyflwr lloia gorau posibl.

•

Darparu pori wrth gefn gwerthfawr mewn hafau sych.

Pori ysgafn gan wartheg yn creu strwythur gwyndwn da ac yn migno ychydig ar y tir © Rob Parry
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Llosgi dan reolaeth i adfer porfa rhôs, yn cael ei gynnal gan
weithredwyr cymwys a phrofiadol © Amanda Evans

Clirio prysgwydd o fieri a helyg sy’n ymledu i’r glaswelltir
corsiog © Rob Parry

•

Torri Gwair

Dim ond llosgi ar safleoedd lle mae llosgi wedi’i
ddefnyddio yn y gorffennol, neu fel gweithred untro i
adfer glaswelltir wedi’i esgeuluso gyda ‘gwellt’ o laswellt
marw.

•

Dylid osgoi ardaloedd magu hysbys i fritheg y gors drwy
chwilio am weoedd yn gynnar ym mis Medi.

•

Llosgi rhwng y 1af o Hydref a’r 31ain o Fawrth yn unig
mewn ardaloedd o dir uchel a’r 1af o Dachwedd a’r
15fed o Fawrth mewn mannau eraill. Mae llosgi y tu allan
i’r cyfnodau hyn yn anghyfreithlon. Am yr effaith leiaf ar
unrhyw larfa heb ei ganfod, llosgi rhwng dechrau mis
Ionawr a 15fed Mawrth.

•

Os yw’n bosibl, llosgi dim mwy na thraean o gae y
flwyddyn, gan rannu’r ardal yn adrannau llai, hawdd eu
rheoli.

•

Tanau cyflym, llugoer yw’r tanau gorau ond maent yn
anodd eu rheoli felly cofiwch greu sawl toriad tân i
ddiogelu ardaloedd magu neu ddefnyddio toriadau tân
naturiol fel ardaloedd gwlyb, brwynog neu ffosydd.

•

Am ragor o fanylion edrychwch ar wefan Llywodraeth
Cymru https://gov.wales/land-management am gyngor a
ffurflenni cais.

Mae torri gwair yn anodd yn y rhan fwyaf o safleoedd ac nid
yw’n addas ar gyfer ardaloedd magu britheg y gors. Pan mae
mynediad yn bosib, gellir defnyddio haenau i reoli brwyn
trwchus, prysgwydd ifanc neu laswelltau toreithiog, gan greu
amodau addas i damaid y cythraul ailsefydlu. Hefyd gall torri
gwair fod yn ddefnyddiol i ddenu stoc pori i gaeau sydd wedi’u
hesgeuluso drwy dorri traciau i mewn i’r cae. Dylid torri gwair
ym misoedd Mawrth a Mehefin (neu ddiwedd mis Gorffennaf
os yw’r gïach cyffredin neu’r gylfinir yn debygol o fod yn magu
ar y safle) ac, os yw’n bosib, dylid symud y deunydd sydd
wedi’i dorri.

Torri Prysgwydd
Mae prysgwydd yn rhan bwysig o’r mosäig o lystyfiant, er
enghraifft, i ddarparu cynefin ar gyfer pryfed a safleoedd nythu
i adar a phathewod. Rhwng mis Hydref a mis Chwefror, dylid
targedu prysgwydd sy’n ymledu i ardaloedd magu britheg y
gors ac osgoi clirio’r holl brysgwydd mewn un gaeaf. Dylid
symud y prysgwydd sydd wedi’u torri – bydd rhywogaethau fel
helyg yn aildyfu o goesynnau sydd wedi’u torri os byddwch yn
eu gadael ar y ddaear laith.

Adfer Safleoedd Sydd Wedi’u
Hesgeuluso

Porfa rhôs wedi’i hesgeuluso gyda llwybr wedi’i dorri i hybu
tyfiant ffres ac i annog da byw i dreiddio i’r cae
© Emily Foot

•

Pori – Yn ddelfrydol, dylid ailgyflwyno rheolaeth ar
safleoedd sydd wedi’u hesgeuluso yn raddol. Bydd hyn
yn galluogi i’r bywyd gwyllt presennol, yn enwedig pryfed
a mamaliaid bychain, addasu i’r newidiadau. Y nod yw
agor y llystyfiant yn raddol drwy bori a/neu dorri i annog
lledaeniad a dwysedd tamaid y cythraul a phlanhigion llai
eraill. Mae hyn yn lledaenu’r gwaith ac yn galluogi’r porwr
i asesu sut mae’r stoc yn ymateb ac addasu’r cyfraddau
stocio yn unol â hynny.

•

Pori Cylchdro – Os nad oes modd ailgyflwyno pori
graddol, helaeth, gellir mabwysiadu arferion pori eraill.
Gall pori trymach fod yn adnodd defnyddiol i adfer
cynefinoedd sydd wedi’u hesgeuluso, ond rhaid ei
ddefnyddio’n ofalus ar safleoedd lle mae britheg y gors yn
bresennol. Os oes rhwydwaith o gaeau, gall cyfnodau byr
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o bori trwm ar gylchdro dros sawl blwyddyn fod yn opsiwn
addas. Mae rhannu cae (neu gaeau) yn adrannau rheoli
ar wahân yn galluogi’r porwr i ganolbwyntio’r pori mewn
ardaloedd penodol am gyfnod penodol. Pan mae adran
wedi’i phori, nid yw angen ei phori eto am dair i bedair
blynedd. Felly mae pori cylchdro’n helpu i leihau a chael
gwared ar lystyfiant toreithiog (sydd wedi cronni drwy
esgeulustod) mewn ardaloedd cymharol fach.
•

•

Torri Gwair – Gall torri mecanyddol fod yn arfer rheoli
priodol o dan rai amgylchiadau. Os mai torri gwair
yw’r unig arfer rheoli, mae’n bwysig mai dim ond ardal
fechan (dim mwy na thraean) o’r glaswelltir sy’n cael ei
thorri mewn un flwyddyn. Yn ddelfrydol, dylid casglu’r
holl ddeunydd sydd wedi’i dorri o’r gwyndwn i alluogi i
lystyfiant ffres dyfu. Os mai pori gan wartheg neu ferlod
yw’r arfer rheoli tymor hir a fwriedir ar gyfer y glaswellt,
gall torri llwybrau cychwynnol drwy’r gwyndwn helpu
anifeiliaid pori i gyrraedd mwy o ardaloedd.
Llosgi – Gall llosgi fod yn adnodd rheoli defnyddiol,
dim ond ei fod yn cael ei wneud gan gynllunio’n ofalus,
ar yr amser addas o’r flwyddyn gyda thywydd priodol.
Mae llosgi y tu allan i’r dyddiadau a nodir uchod yn
anghyfreithlon a gall ladd bywyd gwyllt a niweidio
cynefinoedd. Dylai llosgi cyflym yn ystod y gaeaf dynnu’r

top oddi ar y glaswellt marw heb achosi gormod o niwed
i’r twmpathau na’r ddaear oddi tanodd.
•

Plannu Ategol – Ar ôl sicrhau uchder gwyndwn da o 12
i 25 cm (5 i 10 modfedd) mewn rhannau sylweddol o’r
cae, y gobaith yw y bydd tamaid y cythraul a blodau gwyllt
eraill yn dechrau ymledu. Fodd bynnag, os yw tamaid y
cythraul yn absennol neu’n brin, gallwch wasgaru hadau
neu blannu egin-blanhigion ychwanegol sydd wedi’u
tyfu o hadau lleol. Am fwy o wybodaeth am ffynonellau
amgylcheddol gynaliadwy a lleol o damaid y cythraul a
blodau gwyllt brodorol eraill, cysylltwch â INCC (info@
incc.wales neu 01558 667181).

•

Ynysoedd Cynefinoedd – Os yw’r pwysau pori presennol
yn ormod i alluogi strwythur gwyndwn delfrydol a’r
amrywiaeth o flodau gwyllt sydd ei hangen ar fritheg y gors,
gellir creu ‘ynysoedd’ o damaid y cythraul yn y glaswelltir.
Mae ynysoedd cynefinoedd yn badogau bychain sy’n cael
eu creu mewn cae ac sydd wedi’u plannu’n drwm gyda
thamaid y cythraul a’u ffensio er mwyn eu gwarchod rhag
pori amhriodol gan stoc e.e. defaid. Er nad yw’r ynysoedd
yn gallu cymryd lle cynefin porfa rhôs sy’n cael ei reoli’n
dda, gallant ddarparu lloches bwysig i fritheg y gors yn y
dirwedd a helpu’r glöyn byw i symud yn well drwy’r dirwedd
i ddod o hyd i gynefin arall, mwy addas.

ASTUDIAETH ACHOS – BRYNWITHAN
Dechreuodd Prosiect arloesol Caeau Mynydd Mawr ym mis Medi 2013. Mae’r prosiect yn helpu i liniaru effeithiau datblygiad
yn Cross Hands, Sir Gaerfyrddin ar löyn byw britheg y gors sydd wedi’i warchod a’r cynefin sy’n gartref iddo.
Yn cael ei gyllido gan gyfraniadau gan ddatblygwyr, mae’r prosiect yn hanfodol i gyflawni Cynllun Datblygu Lleol Cyngor
Sir Gaerfyrddin, gan sicrhau cynefin digonol i gefnogi’r glöyn byw yn yr ardal.
Ar hyn o bryd, mae gan y prosiect 26 safle dan reolaeth, cyfanswm o 130ha, ac mae 42ha yn eiddo i’r prosiect. Ceir
cytundebau rheoli ar gyfer gweddill yr ardal gyda sefydliadau eraill a pherchnogion tir preifat. Mae Brynwithan yn un stori
lwyddiannus.
Prynwyd safle Brynwithan gan y prosiect yn 2014. Mae drws nesaf i Ros Cefn Bryn (sy’n eiddo i Ymddiriedolaeth Natur
De a Gorllewin Cymru ac yn cael ei reoli ganddi) sy’n gartref i boblogaeth dda o fritheg y gors. Nid yw’r caeau wedi cael
eu pori ers blynyddoedd lawer ac roeddent wedi mynd yn doreithiog iawn, heb unrhyw fritheg y gors yn bresennol. Cafodd
ardaloedd o’r safle eu torri i leihau dwysedd y glaswellt y gweunydd marw ac mae’n cael ei bori nawr gan wartheg. Mae’r
cynefin o laswelltir yn gwella, mae’r glöyn byw wedi cael ei gofnodi bellach ar y caeau ac mae tamaid y cythraul ac
amrywiaeth gynyddol o rywogaethau o blanhigion yn ymddangos.

Brynwithan (Mai 2015) © Amanda Evans

Brynwithan (Mai 2016) © Amanda Evans

8
INCC_guide_marsh-frit_CYM.indd 8

31/01/2021 14:32

