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Menter ar gyfer Cadwraeth Natur Cymru (INCC) 

Adroddiad Cadwraeth 2020 / 2021 
 

Annwyl Gefnogwr 

Er nad yw pandemig y Coronafeirws wedi gwneud pethau’n hawdd yn ystod cyfnod adrodd 

2020 / 2021, mae INCC wedi llwyddo i wneud cynnydd wrth gyflawni nifer o’i weithgareddau 

a’i brosiectau craidd. Roedd y llwyddiannau mwyaf nodedig yn cynnwys ail-lansio’r 

cyhoeddiad poblogaidd, Natur Cymru, yn ogystal â sicrhau trwydded i atgyfnerthu 

poblogaeth glöyn byw britheg y gors am y tro cyntaf yng Nghymru. Mae’r prosiectau hyn, 

ynghyd â´n hymgyrchoedd cyson, ein gwaith i ymgysylltu â'r gymuned, a’n cynlluniau 

cadwraeth ymarferol yn Nyffryn Aman, yn golygu bod INCC wedi cael blwyddyn 

lwyddiannus arall o safbwynt cynaliadwyedd y sefydliad ac o ran gwarchod natur.   

 

Fyddai'r llwyddiannau hyn dros y 12 mis diwethaf ddim wedi bod yn bosib oni bai am 

haelioni ein gwirfoddolwyr a’n cefnogwyr a phawb sydd wedi gwneud cyfraniad. Ymgyrchu, 

codi arian, gwneud gwaith ymchwil neu gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol i 

warchod natur – bydd pob awr o’ch amser a phob punt a godir yn ein helpu i greu Cymru 

sy’n gyfoethocach ei bywyd gwyllt.  
 

Diolch. 
 

Dr Elizabeth Chadwick (Cadeirydd)    

 

Menter ar gyfer Cadwraeth Natur Cymru (INCC) 

Y Ganolfan Wyddoniaeth 

Dan Ofal Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

Llanarthne 

Sir Gaerfyrddin 

SA32 8HG 

Rhif yr Elusen 1180113 

 
07821 397625    

 

 
info@incc.wales    

 

 
www.natureconservation.wales    

 

 

 
 

    
Clawr Blaen: Pioden Fôr (Haematopus ostralegus) 
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Gweledigaeth INCC 

Cymru gyda mwy o fywyd gwyllt 

mewn mwy o fannau, wedi’i chreu 

gan gymdeithas sy’n gweld gwerth 

cynhenid mewn byd natur. 
 

Cenhadaeth INCC 

Bod yn llais cryf sydd ddim yn dal 

yn ôl dros fywyd gwyllt Cymru, gan 

leisio barn a rhoi anghenion bywyd 

gwyllt yn gyntaf.  
 

Llywodraethu 

 Cadeirydd: Dr Elizabeth Chadwick 

 Trysorydd: Carys Solman 

 Ysgrifennydd: Lyndsey Maiden 

 Ymddiriedolwr: Rose Revera 

 Ymddiriedolwr: Julian Jones 
 

Sefyllfa yn y Sector 

Sefydlwyd INCC yn 2018 fel ymateb 

i’r angen cynyddol am sefydliad 

cadwraeth natur annibynnol – 

sefydliad i leisio barn a herio’r rhai 

sy'n gwneud penderfyniadau 

amgylcheddol i wneud mwy dros 

fywyd gwyllt. Er mwyn sicrhau ein 

bod yn aros yn ddigyfaddawd, nid 

yw INCC yn derbyn cyllid 

uniongyrchol gan Lywodraeth 

Cymru na Cyfoeth Naturiol Cymru 

ar gyfer unrhyw weithgareddau, 

gweithrediadau na gwaith 

llywodraethu.  

Gweithgareddau 

• Cadwraeth rhywogaethau a 

chynefinoedd. 

• Ymchwil, arolygon a monitro. 

• Rheoli, adfer a chreu 

cynefinoedd mewn ffordd 

ymarferol. 

• Cynghori a chefnogi 

perchnogion tir. 

• Addysgu'r gymuned ac 

ymgysylltu â hi. 

• Eiriolaeth ac ymgyrchoedd. 
 

Amcanion 

Dyma amcanion INCC, fel yr 

amlinellir yn ein dogfen 

lywodraethu: 
 

 Mynd ati, er budd y cyhoedd, i 

hyrwyddo'r gwaith o warchod, 

diogelu a gwella amgylchedd 

naturiol Cymru mewn ffyrdd 

sy'n briodol ym marn yr 

ymddiriedolwyr, gan gynnwys 

eiriol a chynnal gwaith ymchwil, 

gan gyhoeddi’r canlyniadau 

buddiol a hybu bioamrywiaeth.   
 

 Datblygu addysg y cyhoedd o 

ran gwarchod, amddiffyn a 

gwella amgylchedd naturiol 

Cymru drwy ddarparu 

gwybodaeth a chodi 

ymwybyddiaeth. 

 

Pwy Ydym Ni a Dros Beth Ydym Ni’n Sefyll 
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Ymgyrchu 
 

Mae codi llais ar ran bywyd gwyllt 

drwy ymgyrchu a herio’r rhai sy'n 

gwneud penderfyniadau yn y byd 

amgylcheddol yn ganolog i waith 

INCC.  
 

Er bod y berthynas rhwng INCC a 

Leigh Day – cwmni sy'n flaenllaw 

ym maes cyfraith amgylcheddol – 

wedi parhau, ni fu cymaint o 

gyfleoedd ar gyfer heriau cyfreithiol 

yn ystod y pandemig.   
 

Mae Leigh Day yn arbenigo mewn 

achosion Hawliau Dynol a Chyfraith 

Gyhoeddus sy'n ymwneud â Bywyd 

Gwyllt, Diogelu'r Amgylchedd a 

Chadwraeth Natur. Mae gan y 

cwmni lawer iawn o brofiad o 

ymdrin ag achosion sy'n anelu at 

wella diogelwch cynefinoedd a 

rhywogaethau mewn 

amgylcheddau daearol a morol.  
 

Cylch Gwaith Cyfoeth Naturiol 

Cymru ym maes Bioamrywiaeth 

Ym mis Awst 2019, lansiodd INCC 

ddeiseb yn annog Llywodraeth 

Cymru i gynnwys yn benodol 

‘bioamrywiaeth’ wrth osod cylch 

gwaith strategol Cyfoeth Naturiol 

Cymru ar gyfer 2020 / 2021 ac ar 

gyfer y dyfodol.   

Fel rhan o’r ddeiseb, roedd INCC yn 

galw am osod targedau wedi’u 

rhwymo mewn cyfraith ar gyfer 

bioamrywiaeth. Byddai targedau 

bioamrywiaeth yn sicrhau bod 

modd blaenoriaethu a monitro 

camau gweithredu uniongyrchol ar 

gyfer rhywogaethau a 

chynefinoedd. Byddent hefyd yn 

sicrhau bod pobl Cymru’n cael gwell 

cyfle i ddal y llywodraeth a chyrff 

statudol yn atebol wrth geisio 

dadwneud y gostyngiad mewn 

bioamrywiaeth. 

“Un broblem sylfaenol mae Cyfoeth 

Naturiol Cymru a Llywodraeth 

Cymru wedi methu ei datrys dros y 

saith mlynedd ddiwethaf yw’r ffaith 

nad oes dim targedau penodol wedi’u 

gosod i sicrhau gwelliannau o 

safbwynt bioamrywiaeth. Heb 

dargedau cadarn sy'n seiliedig ar 

dystiolaeth i anelu atynt, mae’n 

amhosib mesur a gwerthuso 

llwyddiant ac adnabod meysydd i 

wneud gwelliannau ynddynt. Yn 

hytrach na thargedau, mae Cyfoeth 

Naturiol Cymru wedi bod yn 

cyhoeddi ‘gweledigaethau’ a 

‘datganiadau’ eang nad oes modd eu 

mesur. Yn y bôn, beth mae hynny'n ei 

olygu yw nad oes modd dweud yn 

iawn beth yw gallu a chapasiti 

Cyfoeth Naturiol Cymru i atal a 

dadwneud y gostyngiad mewn 

bioamrywiaeth”. 
 

Deiseb INCC – 10fed Tachwedd 2020 
 

Ein Gwaith yn 2020 / 2021 
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Gwrthod a gwadu oedd ymateb 

Cyfoeth Naturiol Cymru a 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a 

Materion Gwledig (Lesley Griffiths 

AS) i’r ddeiseb i raddau helaeth. 

 

Mae INCC wedi cyflwyno llawer o 

sylwadau i’r Pwyllgor Deisebau 

dros y misoedd diwethaf. Ym mis 

Rhagfyr 2020, cafodd INCC wybod 

bod y materion a godwyd yn y 

ddeiseb bellach yn cael eu hystyried 

gan Bwyllgor Newid Hinsawdd, 

Amgylchedd a Materion Gwledig 

Senedd  Cymru.  

 

Arbenigwyr Cyfoeth Naturiol 

Cymru ar Gynefinoedd a 

Thacsonau 

Os yw Cymru am ddadwneud y 

gostyngiadau mewn bioamrywiaeth 

(a biomas), mae synnwyr yn dweud 

y dylai'r corff statudol sy'n gyfrifol 

am yr amgylchedd feddu ar fanylion 

yr unigolion o fewn y sefydliad sydd 

â’r sgiliau a’r profiadau 

angenrheidiol i helpu’r achos.  

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi 

cael ei feirniadu ers tro am y 

gostyngiad yn nifer ei swyddi 

cadwraeth ac yn y wybodaeth 

ecolegol sydd ar gael o fewn y 

sefydliad. Ym mis Chwefror 2020, 

cyflwynodd INCC gais Rhyddid 

Gwybodaeth i Cyfoeth Naturiol 

Cymru yn gofyn am wybodaeth am 

y canlynol: 

 

 Faint o staff y mae Cyfoeth 

Naturiol Cymru yn eu cyflogi fel 

arbenigwyr ar gynefinoedd a/neu 

rywogaethau? 

 

 Faint o staff y mae Cyfoeth 

Naturiol Cymru yn eu cyflogi ar 

hyn o bryd sy'n gymwys i 

ymgymryd â Monitro Safonau 

Cyffredin y Deyrnas Unedig ar 

gyfer cynefinoedd a 

rhywogaethau? 

 

 Nifer yr aelodau o staff sy'n cael 

eu cyflogi gan Cyfoeth Naturiol 

Cymru ar hyn o bryd yr ystyrir 

bod ganddynt ddisgyblaeth 

ecolegol (botaneg, mycoleg ac ati), 

gan gynnwys teitl eu swydd a’i 

statws, y prif gyfrifoldebau a’r 

oriau a dreulir bob wythnos yn 

gwneud gwaith ar gyfer y 

tacsonau y maent yn arbenigo 

ynddynt. 

 

Ym mis Mai 2020, ymatebodd 

Cyfoeth Naturiol Cymru i’r cais, gan 

ddweud nad oedd ganddynt 

unrhyw wybodaeth berthnasol 

ynghylch hyn. 
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Mae cadwraeth natur yn faes anodd. 

Rhaid cael gwybodaeth drylwyr am 

bob math o ddisgyblaethau ecolegol 

cymhleth er mwyn sicrhau’r 

canlyniadau gorau i fywyd gwyllt. 

Os ydym ni am ddadwneud y 

dirywiad mewn bioamrywiaeth, 

mae’n hanfodol bod y corff statudol 

sy'n gyfrifol am yr amgylchedd yn 

ymwybodol o sgiliau a gwybodaeth 

ei staff. Yn ogystal â hyn, mae’n 

hanfodol bod y sgiliau hynny’n cael 

eu defnyddio yn y ffordd orau bosib 

o fewn y sefydliad er mwyn sicrhau'r 

effaith fwyaf buddiol ar gyfer 

cadwraeth natur.  

  

Agweddau at Ymylon Ffyrdd  

Mae cael cyrff cyhoeddus i reoli 

ymylon ffyrdd yn briodol er budd 

bywyd gwyllt yn un o ymgyrchoedd 

parhaus INCC. Fel rhan o’r 

ymgyrch, mae INCC wedi bod yn 

ymchwilio i rai o’r problemau sy'n 

wynebu Awdurdodau Lleol o ran 

rheoli ymylon ffyrdd a mannau 

gwyrdd cyhoeddus eraill.  

 

Drwy anfon ceisiadau Rhyddid 

Gwybodaeth i bob Awdurdod Lleol 

yng Nghymru, mae INCC wedi cael 

gwybod bod y rhan fwyaf o’r 

cwynion sy'n cyrraedd 

Awdurdodau Lleol ynglŷn ag 

ymylon ffyrdd yn ymwneud â’r 

ffaith ‘nad yw’r awdurdod yn eu 

torri'n ddigon aml’.  

 

Os yw bron bob cwyn sy'n 

ymwneud ag ymylon ffyrdd a 

dderbynnir gan Awdurdodau Lleol 

yn mynd yn erbyn cynefinoedd 

dolydd, mae’n rhoi’r awdurdod 

mewn lle anodd pan mae’n fater o 

adael glaswellt hir a hybu blodau 

gwyllt. Mae hefyd yn golygu bod 

Awdurdodau Lleol nad ydynt mor 

ystyriol o’u dyletswyddau statudol o 

dan Ddeddf yr Amgylchedd 

(Cymru) 2016 yn gallu peidio â 

chymryd sylw o alwadau gan y 

cyhoedd yn ehangach i reoli ymylon 

ffyrdd mewn ffordd sy'n fwy 

ystyriol o fywyd gwyllt.    
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Ymyl ffordd yn llawn o flodau gwyllt, 

Garnant, Sir Gaerfyrddin  
 

 

Mae INCC wrthi’n cynllunio ei 

ymgyrch i wneud yn siŵr bod 

lleisiau etholwyr sy'n poeni am 

fywyd gwyllt yn gallu cael eu 

cynrychioli’n well pan mae’n fater o 

reoli ymylon ffyrdd. Y gobaith yw y 

bydd hyn yn dangos bod pobl leol o 

blaid rheoli ymylon ffyrdd er budd 

bywyd gwyllt, yn ogystal â sicrhau 

bod yr Awdurdodau Lleol hynny 

sy'n awyddus i weld mwy yn cael ei 

wneud i ymylon ffyrdd yn cael 

cefnogaeth leol.   

 

 

 

Rhywogaethau a 

Chynefinoedd 
 

Mae ymgymryd â gwaith penodol i 

warchod rhywogaethau a 

chynefinoedd yn rhan greiddiol o 

waith INCC, ynghyd â chynnal 

arolygon, casglu tystiolaeth, 

gwneud gwaith ymchwil ac 

addysgu'r gymuned.   

 

Adfer Poblogaeth Glöyn Byw 

Britheg y Gors  

Ddechrau Mawrth 2021, bu staff a 

gwirfoddolwyr INCC wrthi'n brysur 

yn casglu 80 o lindys britheg y gors 

(Euphydryas aurinia) o’r gwyllt er 

mwyn cychwyn y rhaglen gyntaf 

yng Nghymru i fagu britheg y gors 

allan o’r gwyllt.  

 

Gwelwyd gostyngiad trychinebus ac 

eang iawn yn niferoedd britheg y 

gors yn ei thiriogaeth naturiol, ac 

erbyn hyn credir ei bod yn un o’r 

gloÿnnod byw sy'n wynebu’r 

bygythiad mwyaf yn Ewrop.   
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Glöyn byw britheg y gors.  
 

 

Mae’r rhaglen fagu yn rhan o'r 

ymdrechion i adfer y boblogaeth 

fregus yn Llantrisant, De Cymru.  

 
 

 
 

Lindys britheg y gors yn cael eu 

casglu o’r gwyllt gan un o’r 

gwirfoddolwyr, Lorna Baggett. 
 

 

Cymerwyd rhwng deg ac ugain o 

lindys o bum safle ar draws 

Rhondda Cynon Taf a Chaerffili. 

 

Ar ôl cael eu casglu, symudwyd y 

lindys i amryw o lociau magu, gan 

gynnwys un yng Ngardd Fotaneg 

Genedlaethol Cymru. Defnyddiwyd 

safleoedd gwahanol er mwyn 

lleihau'r risg gyffredinol i'r lindys ac 

i’r prosiect. 

 
 

 
 

Katie Ritchie, un o’r gwirfoddolwyr, 

yn gwneud popeth yn barod ar gyfer 

y lindys newydd. 
 

 

Yn ystod mis Mawrth a dechrau 

Ebrill 2021, wynebodd y prosiect ei 

rwystr mawr cyntaf. Gwelwyd bod 

gwenyn parasitoid (Cotesia bignelli) 

yn y llociau magu. Mae’n debygol 

bod y math hwn o wenyn yn fwy 

prin yng Nghymru na britheg y gors 

hyd yn oed. Y rheswm am hyn yw 

mai’r gloÿnnod hyn yw’r unig 

rywogaeth y mae’r wenynen yn byw 

arni yng Nghymru. Er eu bod yn 

niweidiol i'r lindys, roedd y ffaith 

bod y gwenyn parasitoid yn 

bresennol o gwbl yn arwydd bod 

poblogaethau britheg y gors yn y 

safleoedd gwreiddiol yn ddigon 

cadarn i gefnogi’r ddwy rywogaeth. 

Bydd y wenynen yn dodwy ŵy yn 

lindys britheg y gors yn ystod tymor 

yr hydref. Bydd yr ŵy yn deor ac yna 

bydd larfa’r wenynen yn bwyta’r 

Llun: Vaughn Matthews 
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lindysyn yn araf deg o’r tu mewn, 

gan orffen gyda’r organau hanfodol. 

Ym mis Mawrth, bydd larfa’r 

wenynen yn dod allan o’r lindysyn 

ac yn dechrau gwau cocŵn, ac o 

hwnnw daw gwenynen sydd wedi 

tyfu'n llawn. Wedyn mae’r broses yn 

dechrau eto!  

 
 

 
 

Gwenynen barasitoid Cotesia bignelli 

yn dod allan o’r lindysyn y mae wedi 

bod yn byw arno. 
 

 

Ar ôl deall eu bod nhw yno, 

symudwyd cocynau’r gwenyn o'r 

llociau magu a’u rhyddhau yn y 

safleoedd gwreiddiol. 

 

Bu lindys britheg y gors yn byw ar 

ddeiet o damaid y cythraul a 

gwyddfid tan ganol Ebrill, a bryd 

hynny dyma nhw’n dechrau troi'n 

chwiler. Mae chwilerod britheg y 

gors yn fach gyda phatrymau hyfryd 

arnynt, ac mae eu lliwiau'n briodol 

iawn i’w helpu i guddio yn eu 

cynefin o laswelltir corsiog. 

 

 

 

 

 
 

Chwiler (pwpa) britheg y gors.  
 

 

Bydd y prosiect yn parhau am hyd at 

wyth mlynedd, gyda’r lindys yn cael 

eu rhyddhau i'r dirwedd er mwyn 

rhoi hwb i’r boblogaeth leol fregus.   

 

Fferm Cefn Garthenor 

Creu ac adfer cynefinoedd yw’r 

ffordd orau o ddadwneud 

gostyngiadau mewn 

bioamrywiaeth. Ers mis Chwefror 

2021, mae INCC wedi bod yn 

gweithio gyda pherchennog tir yng 

Ngheredigion i'w helpu i wireddu ei 

weledigaeth o drawsnewid fferm 

ddefaid 88 hectar yn hafan i fywyd 

gwyllt.  

 

Bydd y prosiect uchelgeisiol hwn yn 

cymryd nifer o flynyddoedd i 

ddwyn ffrwyth, a bydd yn golygu 
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creu dolydd, adfer porfa rhos a 

newid lefelau dŵr a phatrymau pori.  

 

Mae arolygon ac ymweliadau safle 

eisoes wedi dangos bod llygoden 

bengron y dŵr (Arvicola amphibius) 

mewn cynefinoedd lle mae ffosydd a 

nentydd. 

 
 

 
 

Chwilio am lygoden bengron y dŵr 

ar fferm Cefn Garthenor gyda’r 

perchennog. 
 

   

Bydd gweithio ar brosiect cadwraeth 

mor uchelgeisiol yn rhoi cyfle i 

INCC gymryd rhan a dylanwadu ar 

waith adfer cynefinoedd mewn 

tirwedd gyfan, a fydd yn helpu wrth 

ddelio â phrosiectau tebyg yn y 

dyfodol. 

 

Prosiect Dyffryn Tywi 

Mae INCC yn bartner craidd ym 

mhrosiect Dyffryn Tywi, sy'n helpu i 

adfer dolydd blodau gwyllt yn 

Nyffryn Tywi.  

Fel rhan o’r prosiect, mae INCC wedi 

bod yn mapio cynefinoedd dolydd a 

chynefinoedd glaswelltir pwysig 

eraill yn ardal y prosiect. Y camau 

nesaf fydd gweithio gyda 

pherchnogion tir yn yr ardal, gan roi 

cyngor ymarferol a helpu i roi 

argymhellion ar gyfer adfer a rheoli.  

 
 

 
 

Un o’r amryw o ddolydd blodau 

gwyllt bach yn ardal y prosiect yn 

Nyffryn Tywi. 
 

  

 

Dyffryn Aman – LINC 

 

Ers 2018, mae INCC wedi bod yn 

gweithio gyda pherchnogion tir lleol 

a chymunedau Dyffryn Aman i 

warchod natur ar dirwedd gyfan. 

Rydym wedi rhoi pwyslais ar adfer 

rhywogaethau a chynefinoedd ar y 

dirwedd a gwneud yn siŵr bod pobl 

leol wrth galon y cyfan. 
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Mae’r Dyffryn wedi cael ei 

gydnabod gan INCC fel Tirwedd 

Bwysig ar gyfer Cadwraeth Natur 

(LINC), yn rhannol oherwydd y 

cyfoeth o gynefinoedd a 

rhywogaethau sydd yno.  

 

Adnabod eich Cymdogion  

Mae INCC wastad wedi bod yn 

awyddus i dynnu sylw at 

bwysigrwydd Dyffryn Aman ar 

gyfer bioamrywiaeth. Y ffordd orau 

o wneud hyn yw cynnal arolygon 

ecolegol. Gall adnabod presenoldeb 

a dosbarthiad gwahanol 

rywogaethau helpu INCC a’r 

gymuned i gyflawni prosiectau 

gwell – prosiectau cadwraeth wedi’u 

targedu'n benodol – yn y dyfodol. 

 

Diolch i gymorth gan Awdurdod 

Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog, mae INCC wedi gallu 

gweithio gyda’r gymuned leol i 

gynnal nifer o arolygon bywyd 

gwyllt a chynlluniau cadwraeth.  

 

Yn 2020, llwyddodd INCC a 

gwirfoddolwyr i fapio lleoliad y gog 

(Cuculus canorus) ar draws y 

dirwedd. Mae’r gog yn rhywogaeth 

eiconig i'r dyffryn, a bydd dysgu 

mwy am eu dosbarthiad ac am y 

cynefinoedd o’u dewis yn helpu 

ymdrechion cadwraeth yn y 

dyfodol.  

 
 

 
 

Mannau lle clywyd y gog yn canu yn 

Nyffryn Aman, 2020.  
 

 

Gan ddefnyddio camerâu bywyd 

gwyllt, mae INCC wedi llwyddo 

hefyd i gael cipolwg ar ambell 

rywogaeth anos dod o hyd iddi sy'n 

byw yn y dyffryn, gan gynnwys y 

mochyn daear (Meles meles), y 

draenog (Erinaceus europaeus) a’r 

dylluan frech (Strix aluco). 
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Mochyn daear yn chwilio am fwyd 

yng nghanol y coed derw yn Nyffryn 

Aman. 
 

 

Mae camerâu a brynwyd drwy’r 

prosiect wedi cael eu gosod ar hyd a 

lled y dyffryn mewn gwahanol erddi 

ac ar amrywiol diroedd er mwyn 

ceisio cofnodi gwahanol 

rywogaethau.  

 
 

 
 

Draenog yn chwilio am bryfed yng 

nghanol y dail ar lawr y goedwig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Tylluan frech yn gorffwyso ar goeden 

wedi disgyn ar lannau Nant Pedol yn 

Nyffryn Aman. 
 

 

Diolch i’r prosiect, mae INCC wedi 

prynu cyfarpar i gynnal arolygon ar 

gyfer grwpiau ac unigolion yn y 

gymuned fel eu bod nhw’n gallu 

cynnal arolygon eu hunain a dysgu 

mwy am fywyd gwyllt ar y dirwedd. 

Mae nifer o drapiau gwyfynod wedi 

cael eu prynu a’u rhoi ar fenthyg i 

aelodau’r gymuned, ynghyd â 

deunyddiau hyfforddi a llyfrau i’w 

helpu i adnabod y gwahanol 

rywogaethau. Mae’r cynllun hwn 

wedi bod yn llwyddiant ysgubol o 

ran cael cofnodion newydd ac ennyn 

diddordeb pobl ym myd natur. 
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Dau wirfoddolwr, Jan Slade a Lizzie 

Wilberforce, yn gweld a oes rhywbeth 

yn un o’r trapiau gwyfynod a 

fenthycwyd.  
 

 

Cynllun Blychau Nythu ar gyfer y 

Gwybedog Brith 

Un o’r prif rywogaethau sy'n cael 

sylw gan INCC yn Nyffryn Aman 

yw’r gwybedog brith (Ficedula 

hypoleuca). Dechreuodd y gwaith i 

helpu'r rhywogaeth hon yn 2019 pan 

fu gwirfoddolwyr yn helpu i greu a 

gosod 140 o flychau nythu. Ers 

hynny, mae gwaith arolygu a 

monitro wedi bod yn cael ei wneud 

bob blwyddyn, ac er nad oedd modd 

gwneud cymaint o waith monitro yn 

2020, roedd hi’n bosib gweld pa 

flychau newydd oedd yn cael eu 

defnyddio. 

 

 

 
 

 
 

Gwybedog brith (gwryw) yn mynd i 

mewn i flwch nythu mewn coedwig – 

nid oedd cofnod o’r rhywogaeth hon 

cyn hyn. 
 

 

Bydd y gwaith monitro'n parhau am 

rai blynyddoedd, a’r gobaith yw y 

bydd modd annog mwy o 

berchnogion tir i gymryd rhan yn y 

cynllun fel bod mwy o nythod yn 

cael eu gosod yn y dyffryn.   

 

Fel rhan o'n hymrwymiad i reoli 

coetir ar gyfer y gwybedog brith, 

mae INCC wrthi'n creu canllaw 

rheoli a monitro cynefin ar gyfer y 

gwybedog brith yng Nghymru. 

Drwy weithio gyda sefydliadau 

partner ac arweinwyr blaenllaw yn y 

maes, bydd y canllaw hwn yn 

adnodd hanfodol ar gyfer rheolwyr 

coetiroedd a chadwraethwyr. 
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Cynllun Blychau Nythu ar gyfer y 

Cudyll Coch 

Yn dilyn llwyddiant prosiect y 

gwybedog brith, bu gwirfoddolwyr 

INCC yn helpu i greu a gosod 20 o 

flychau nythu ar gyfer y cudyll coch 

(Falco tinnunculus) rhwng 2019 a 

2021. Diolch eto i gymorth gan 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog, mae pob un o'r 

blychau nythu bellach wedi cael eu 

gosod yn Nyffryn Aman.  

                  
 

 
 

Cudyll coch gwrywaidd yn hofran 

uwchben glaswelltir heb ei wella yn 

chwilio am famaliaid bach. 
 

              

Er bod nifer o gynefinoedd 

glaswelltir sy'n addas ar gyfer fforio, 

a choetiroedd bach ac adeiladau 

allanol a fyddai’n berffaith ar gyfer 

nythu, does dim tystiolaeth bod y 

cudyll coch yn magu yn Nyffryn 

Aman. Cânt eu gweld bob gaeaf yn 

fforio ar hyd ochr y mynydd, felly y 

gobaith yw y bydd y blychau 

newydd yn annog parau i fagu yn y 

dyfodol.  

 

Bydd y blychau nythu’n cael eu 

monitro drwy gydol 2021 ac yn y 

dyfodol.  

 

Rheoli Cynefin Porfa Rhos 

Diolch i gymorth gan Bartneriaeth 

Natur Sir Gaerfyrddin, mae INCC 

wedi gallu cynnig cyngor ac 

arweiniad pwrpasol i berchnogion 

glaswelltir corsiog (porfa rhos) yn 

Nyffryn Aman.  

 
 

 
 

Cynefin porfa rhos yn Nyffryn Aman, 

lle mae gwartheg yn pori. 
 

 

Bwriad y cyngor yw helpu 

perchnogion tir i reoli ac adfer 

cynefinoedd porfa rhos er budd yr 

amryfal rywogaethau o anifeiliaid a 

phlanhigion sy'n gysylltiedig â'r lle.  

 

Yn ogystal â rhoi cyngor unigol i’r 

perchnogion tir, mae INCC wedi 

Llun: Vaughn Matthews 
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gallu llunio canllaw ar reoli 

cynefinoedd ar gyfer britheg y gors. 

Mae’r canllaw wedi cael ei 

ddatblygu gyda chymorth llawer o 

reolwyr cynefinoedd ac arbenigwyr 

ar fritheg y gors, a’i fwriad yw rhoi 

arweiniad ymarferol ar reoli ac adfer 

cynefinoedd porfa rhos.  

 
 

 
 

Llyfryn INCC ar reoli cynefinoedd 

glaswelltir corsiog. 
 

 

 

Eiriolaeth 

 

Mae  INCC yn credu bod ymwneud 

yn uniongyrchol â chadwraeth natur 

a bywyd gwyllt yn hanfodol er 

mwyn creu cymdeithas sy'n gweld 

gwerth cynhenid mewn byd natur. 

Mae dysgu am fywyd gwyllt a 

chadwraeth natur yn lleol, yn 

genedlaethol ac ar draws y byd yn 

helpu i roi cymunedau wrth galon 

gweithredu ym maes cadwraeth 

natur.  

Datblygu'r Wefan 

Ym mis Tachwedd 2020, lansiodd 

INCC ei wefan newydd: 

www.natureconservation.wales 

 

Bydd y wefan yn dod yn un o brif 

ddulliau INCC o roi gwybod i 

gefnogwyr am ein gwaith, gan 

gynnwys ein hamrywiol brosiectau 

a’n hymgyrchoedd.  

 

Gwaith Maes ac Addysg yn y 

Gymuned 

Yn ogystal ag eiriol ar ran bywyd 

gwyllt drwy ymgyrchoedd a 

phrosiectau i warchod 

rhywogaethau, bydd INCC hefyd yn 

ymgymryd â phrosiectau 

ymgysylltu â'r gymuned ac 

eiriolaeth benodol ar lefel leol a 

chenedlaethol. 

 

Dros y 12 mis diwethaf, mae INCC 

wedi: 

 Rhoi 5 sgwrs addysgol. 

 Gweithio gyda 40 o 

wirfoddolwyr. 

  Gweithio gyda 15 o berchnogion 

tir. 

 Cyflwyno 2 weithgaredd 

cadwraeth i grŵp plant / ysgol. 

 Cynnal 6 digwyddiad i 

wirfoddolwyr. 

 Cyflwyno 2 ddiwrnod hyfforddi. 

http://www.natureconservation.wales/
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 Ysgrifennu 3 erthygl. 

 Ysgrifennu 3 datganiad i'r wasg. 

 Rhoi 4 segment / cyfweliad radio. 

 

Natur Cymru 

Roedd ail-lansio cylchgrawn Natur 

Cymru yn ddarn mawr o waith i 

INCC yn ystod blwyddyn ariannol 

2020-21. Rhoddwyd y gorau i 

gyhoeddi’r cylchgrawn yn 2017, ond 

ym mis Rhagfyr 2019, cytunodd y 

cyhoeddwyr gwreiddiol – Natur 

Cymru Ltd – ac INCC y byddai 

INCC yn rhoi cartref newydd i’r 

cylchgrawn.  

 

Ar ôl cyfnod o beidio â chael ei 

gyhoeddi, roedd hyn yn gyfle gwych 

i atgyfodi’r cylchgrawn. Roedd 

hefyd yn gyfle i INCC wireddu ei 

ddymuniad i gynhyrchu 

cyhoeddiad ar lefel Cymru gyfan a 

fyddai'n gallu cyfrannu'n ystyrlon at 

y ddadl amgylcheddol. 

 

Aethpwyd ati o ddifri i 

drosglwyddo’r cylchgrawn i INCC, 

ac roedd tîm gwreiddiol Natur 

Cymru Ltd yn hael iawn gyda’u 

hamser a’u harbenigedd wrth 

wneud hynny. Trosglwyddwyd 

gweddill eu hasedau codi arian i 

INCC, a chafwyd rhagor o 

gyfraniadau at gostau cychwynnol 

INCC gan Sefydliad Waterloo a 

Sefydliad Morgan Parry, a oedd yn 

hawl iawn ar eu rhan. 

 

Recriwtiodd INCC Lizzie 

Wilberforce ym mis Awst 2020 i 

weithio dau ddiwrnod yr wythnos 

fel golygydd y cylchgrawn a rheolwr 

cynhyrchu. Cafodd y rhifyn cyntaf 

o'r cylchgrawn ar ei newydd wedd 

(rhifyn 63, yn dilyn rhifyn 62 a 

gyhoeddwyd yn ôl yn 2017) ei 

gyhoeddi ddechrau Ionawr 2021. 

 

Heb gymorth grant, a gan gofio mai 

colli’r cymorth hwnnw oedd y 

rheswm dros ddod â'r cyhoeddiad i 

ben yn 2017, roedd hi’n amlwg bod 

angen dod o hyd i fodel ariannol 

newydd. Penderfynwyd lleihau 

nifer y cyhoeddiadau blynyddol i 

ddau (ond y byddai pob rhifyn yn 

fwy, ac yn 68 tudalen). Codwyd y ffi 

tanysgrifio i £30 y flwyddyn, gan 

dynnu’r pwyslais efallai oddi wrth 

drafodion a rhoi pwyslais ar ewyllys 

da wrth gefnogi INCC a’r 

cylchgrawn. 

 

Cadwyd at fformat y cylchgrawn 

gwreiddiol, a oedd yn boblogaidd 

iawn. Penderfynwyd defnyddio 

papur di-haen am resymau 

amgylcheddol. Sefydlwyd polisi 
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iaith Gymraeg ar gyfer y 

cylchgrawn, a chynlluniwyd y 

cynnwys i gyd-fynd ag amcanion 

gwreiddiol y cylchgrawn sydd 

hefyd yn bwysig iawn i INCC:  

 

 Rhannu syniadau, llwyddiannau 

a newyddion am gadwraeth, ac 

ennyn diddordeb ystod eang o 

ddarllenwyr yn y bygythiadau 

sy'n wynebu ein bywyd gwyllt a'r 

hyn y mae angen ei wneud i fynd 

i’r afael â nhw. 

 

Anfonwyd copi o’r rhifyn cyntaf am 

ddim i’r holl danysgrifwyr 

blaenorol, yn y gobaith y byddai 

hynny’n eu hannog i danysgrifio eto. 

Ni fyddem wedi gallu gwneud hyn 

heb y cymorth ariannol a gawsom ar 

gyfer ein costau cychwynnol.  

Cafodd ei anfon at gefnogwyr 

presennol INCC hefyd. Llun 

trawiadol o’r enw ‘Island Bracken’ 

gan yr arlunydd Linda Norris o Sir 

Benfro roddwyd ar y clawr (cadwyd 

at draddodiad poblogaidd y 

cylchgrawn o ddefnyddio gwaith 

celf ar y clawr yn hytrach na 

ffotograffau). Yn ffodus iawn, 

cafodd y gwaith celf hwnnw ei roi i 

ni, ac roedd hynny’n wir am yr holl 

gynnwys ysgrifenedig hefyd, a oedd 

yn hael iawn iawn. Roedd y 

cylchgrawn yn cynnwys erthygl gan 

INCC ar brosiect britheg y gors, yn 

ogystal ag erthyglau am lyffant y 

twyni, draenogod, Ynys Echni, 

planhigion goresgynnol Bannau 

Brycheiniog a llawer mwy, gan 

arbenigwyr yn y meysydd 

perthnasol.  

 
 

 
 

Natur Cymru 63, a gyhoeddwyd ym 

mis Ionawr 2021. 
 

 

Bydd ambell beth yn cael sylw'n 

rheolaidd, gan gynnwys cofnodi a 

pholisïau, gyda chymorth 

Canolfannau Cofnodion 

Amgylcheddol Lleol a Cyswllt 

Amgylchedd Cymru yn y drefn 

honno.   Crëwyd adrannau newydd 
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hefyd i roi sylw i rai o flaenoriaethau 

ehangach INCC. Er enghraifft, 

penderfynwyd rhoi lle i 

gadwraethwyr ar ddechrau eu gyrfa 

gyfrannu, a rhoi cyfle iddynt rannu 

eu gwaith ysgrifenedig gyda 

chynulleidfa ehangach.  Bydd 

‘Ymchwil yng Nghymru’ yn 

rhywbeth arall fydd yn cael sylw 

cyson, er mwyn dangos y gwaith 

ymchwil academaidd sydd ar y 

gweill yng Nghymru, a’r wybodaeth 

flaengar sy'n deillio ohono. 

 
 

 
Drudwen (Sturnus vulgaris), fel a 

welir yn Natur Cymru, Rhifyn 63, 

2021. 
 

 

Bydd adborth am y rhifynnau cyntaf 

yn parhau i gael ei gasglu, a bydd y 

sylwadau'n ein helpu i benderfynu 

ar gynnwys a dyluniad ar gyfer y 

dyfodol, ond rydym wedi bod wrth 

ein boddau gyda’r ymateb hyd yn 

hyn. 

 

Erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, 

roedd gennym bron i 400 o 

danysgrifiadau, gan olygu y byddai 

cwrdd â’n costau a mantoli'r cyfrifon 

yn darged rhesymol ar gyfer y 

flwyddyn ariannol nesaf. Gan 

ystyried y newidiadau oedd angen 

eu gwneud i’r model ariannol (er 

enghraifft cynyddu'r ffi danysgrifio) 

roedd hyn yn llwyddiant aruthrol, 

ac mae’n dyled ni’n fawr i’r holl 

danysgrifwyr – llawer ohonynt yn 

cyfrannu rhoddion ychwanegol at 

waith cadwraeth INCC, yn ogystal â 

chefnogi'r cylchgrawn. Y gobaith 

oedd mantoli'r cyfrifon er mwyn 

galluogi’r cylchgrawn i fod yn 

gynaliadwy yn yr hirdymor, heb 

orfod dibynnu ar grant na 

chymhorthdal – ac mae hynny’n 

edrych yn addawol iawn. 

 

Y Cyfryngau Cymdeithasol 

Yn ogystal â chyswllt uniongyrchol â 

chefnogwyr, perchnogion tir a’r 

gymuned ehangach, mae gan INCC 

bresenoldeb cynyddol ar y 

cyfryngau cymdeithasol. 
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Twitter (Ebrill 2020 - 2021) 

 37 o drydariadau 

 117,447 o argraffiadau 

 413 o ddilynwyr newydd 

 

Facebook (Ebrill 2020 - 2021) 

 592 wedi hoffi 

 644 wedi dilyn 

 20 o eitemau wedi’u postio 

 581 o ddefnyddwyr wedi 

ymgysylltu ag eitemau 

wedi’u postio 

 

Yr eitem fwyaf 
poblogaidd ar 
Twitter 
Mis Mawrth 2021 – 

21.4K o argraffiadau 
 

Mae pob un o’r 80 lindysyn 
britheg y gors wedi cael eu casglu 
erbyn hyn ar gyfer y prosiect i 
atgyfnerthu'r boblogaeth. Maen 
nhw’n dal i fwyta’r darnau o 
damaid y cythraul a ddefnyddiwyd 
i’w cludo ar hyn o bryd, ond fe 
fyddan nhw’n symud at beth 
wedi’i dyfu'n ffres yn fuan. Diolch 
i'r holl wirfoddolwyr, y 
perchnogion tir a phawb sydd 
wedi ein cefnogi.  
 

 
 

 

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn 

helpu INCC i gyrraedd mwy o bobl 

a chynulleidfaoedd newydd er 

mwyn rhannu ein gwaith a'n 

negeseuon. Maent hefyd yn ffordd o 

rannu gwybodaeth a diweddariadau 

gyda chefnogwyr a sefydliadau 

partner. 

 

Mae gan Natur Cymru ei broffil ei 

hun ar Facebook a Twitter hefyd 

(wedi’i frandio fel Natur Cymru ac 

INCC). 

 

 

Materion Ariannol 

 

Roedd cyfnod adrodd 2020 / 2021 yn 

un heriol i INCC oherwydd 

pandemig y Coronafeirws. Ond er 

gwaetha'r rhwystrau a ddaeth yn ei 

sgil, cafodd INCC flwyddyn 

ariannol lwyddiannus a oedd y tu 

https://twitter.com/INCCymru/status/1373259938278080519
https://twitter.com/INCCymru/status/1373259938278080519
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hwnt i ddisgwyliadau'r 

Ymddiriedolwyr. 

 

Cyfanswm yr incwm ar gyfer y 

flwyddyn oedd £66,134. O hwnnw, 

roedd £23,232 yn anghyfyngedig a 

£32,902 yn grantiau ac yn rhoddion 

cyfyngedig. Roedd y gwariant yn 

£38,028, a £27,734 o hwnnw’n 

wariant prosiect ac yn wariant grant 

cyfyngedig. 

 

Ar ddiwedd y cyfnod adrodd 

(2020/2021) roedd gan INCC 

gyfanswm ariannol o £54,767, gyda 

£43,870 o’r swm yn gronfeydd 

cyfyngedig a £19,897 yn gronfeydd 

anghyfyngedig, sy'n cynnwys cronfa 

wrth gefn o £8,542. 

 

 

Diolch 

 

Hoffai'r Ymddiriedolwyr ddiolch i 

Sefydliad Waterloo am eu cymorth 

parhaus i INCC drwy gefnogi 

prosiect glöyn byw britheg y gors a 

chylchgrawn Natur Cymru.  

 

Llwyddwyd i gyhoeddi cylchgrawn 

Natur Cymru diolch hefyd i Sefydliad 

Morgan Parry a thîm gwreiddiol 

Natur Cymru Ltd. 

 

Diolch hefyd i Sefydliad Garfield 

Weston am ei gyfraniad hael tuag at 

brosiect glöyn byw britheg y gors.  

 

Diolch i William Brown Hill CIO, 

Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin, 

Ymddiriedolaeth Tref Cwmaman ac 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog, am eu 

caredigrwydd yn cefnogi ein gwaith 

cadwraeth natur yn Nyffryn Aman. 

 

Diolch hefyd i Geoff Powell, Cyngor 

Tref Cwmaman a Gardd Fotaneg 

Genedlaethol Cymru am eu 

rhoddion, eu cyfraniadau a’u 

cefnogaeth barhaus.  

 

Mae hi wedi bod yn flwyddyn 

anodd i bawb, ond hoffai INCC 

ddiolch yn arbennig i'r holl 

wirfoddolwyr sydd wedi helpu’r 

elusen i warchod natur yn y cyfnod 

hwn.  Hoffem ddiolch yn arbennig i 

Jan Slade, Katie Ritchie, Ben 

Williams a Joe Logan. 
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Mae Ben Williams, sy'n wirfoddolwr, 

wedi bod yn rhan allweddol o 

brosiect britheg y gors drwy helpu i 

fagu lindys a chynnal gwaith 

ymchwil pwysig.  
 

 

 

 
 

 
 

Mae Jan Slade, sydd hefyd yn 

wirfoddolwr, wedi bod wrth galon 

ein holl weithgareddau cadwraeth yn 

Nyffryn Aman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Mae Katie Ritchie, sydd wedi bod ar 

leoliad myfyriwr, wedi bod yn gofalu 

am y lindys, gan eu magu a’u 

meithrin drwy’r cyfnodau chwileru, 

magu a dodwy wyau.   
 

 

Ni fyddai INCC wedi llwyddo i 

gyflawni hyn i gyd oni bai am 

gymorth hael ein cefnogwyr a’n 

gwirfoddolwr a phawb sydd wedi 

rhoi rhoddion i ni. Rydym yn 

ddiolchgar tu hwnt. 

 

 
Diolch. 

 


