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Menter ar gyfer Cadwraeth Natur Cymru (INCC) 

Adroddiad Cadwraeth 2021 / 2022 
 

Annwyl Gefnogwr 

Rwy’n falch o adrodd, er gwaethaf yr anawsterau a’r ansicrwydd a achoswyd gan y pandemig 

yn ystod y 12 mis diwethaf, bod INCC wedi gallu gwneud llawer iawn o gynnydd tuag at 

nifer o’i phrosiectau a’i gweithgareddau craidd. Y llwyddiannau mwyaf nodedig fu 

llwyddiant parhaus Natur Cymru a’r gefnogaeth barhaus a’r adborth cadarnhaol mae’n ei 

fwynhau. Ym mis Medi, dychwelwyd lindys britheg y gors i Gomin Llantrisant am y tro 

cyntaf ers dros 20 mlynedd. Mae gennym lawer mwy o flynyddoedd i fynd, ond dyma’r 

dechrau gorau posibl i’n prosiect i atgyfnerthu’r boblogaeth. Mae herio pobl sy’n gwneud 

penderfyniadau amgylcheddol i wneud mwy dros fywyd gwyllt a chadwraeth natur yng 

Nghymru wrth galon yr hyn rydym yn ei wneud. Mae ein hymgyrchoedd wedi cael croeso 

da iawn a gyda’ch cefnogaeth chi, rydym yn gobeithio parhau â hwy drwy gydol 2022 a thu 

hwnt. Mae ein holl lwyddiannau yn ystod y 12 mis diwethaf wedi bod yn bosibl oherwydd 

ein cefnogwyr hael, ein cyfranwyr a’n gwirfoddolwyr. Boed hynny drwy ymgyrchu, codi 

arian, ymchwil neu weithgareddau cadwraeth natur ymarferol, mae pob awr o amser rydych 

yn ei rhoi a phob punt y byddwch yn helpu i’w chodi yn cyfrannu at Gymru gyda mwy o 

fywyd gwyllt mewn mwy o lefydd. 

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: Cennau cramennog gan gynnwys y Lecidea lithophila lliw rhwd  
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Gweledigaeth INCC 
Cymru gyda mwy o fywyd gwyllt 

mewn mwy o lefydd, wedi’i chreu 

gan gymdeithas sy’n gweld gwerth 

cynhenid mewn byd natur. 

 

Cenhadaeth INCC 
Bod yn llais cadarn ac agored 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 

 

Staff 

 Prif Weithredwr:  

Robert Jones Parry 

 Golygydd Natur Cymru:  

Dr Lizzie Wilberforce 

 Swyddog Rhywogaethau:  

Vaughn Matthews 

 

Lleoliad 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.  

 

Gweithgareddau 

• Cadwraeth rhywogaethau a 

chynefinoedd  

• Ymchwil, arolygon a monitro  

• Adfer a chreu cynefinoedd  

• Cynghori a chefnogi 

perchnogion tir  

• Ymgysylltu ac addysg 

• Eiriolaeth ac ymgyrchoedd 

 

Nodau 

Dyma nodau 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, diogelu a gwella 

amgylchedd naturiol Cymru 

Pwy Ydym Ni a Beth Rydym yn Sefyll Drosto 

 



4 
 

 

drwy ddarparu gwybodaeth a 

chodi ymwybyddiaeth. 

 

 

 

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. I gynorthwyo gyda'r gwaith 

hanfodol hwn, mae INCC yn falch o'i 

berthynas â'r cwmni cyfreithiol 

amgylcheddol, Leigh Day. Mae 

heriau cyfreithiol yn dod yn adnodd 

cynyddol angenrheidiol yn y frwydr 

dros Gymru gyda mwy o fywyd 

gwyllt, a bydd angen i INCC 

ymgymryd â mwy o heriau 

cyfreithiol yn y dyfodol.  

 

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 ar y tir ac yn y môr.   

 

Cylch Gwaith 

Bioamrywiaeth CNC - 

Deiseb 

Ym mis Awst 2019, lansiodd INCC 

ddeiseb yn annog Senedd Cymru i 

gynnwys ‘bioamrywiaeth’ yn 

benodol wrth bennu ei gylch gwaith 

strategol i Gyfoeth Naturiol Cymru 

(CNC) ar gyfer 2020/2021 ac yn y 

dyfodol. 

 

Fel rhan o'r ddeiseb, galwodd INCC 

am bennu targedau sy'n rhwymo'n 

gyfreithiol ar gyfer bioamrywiaeth. 

 

“Heb dargedau cadarn sy'n 

seiliedig ar dystiolaeth i anelu 

atynt, mae’n amhosibl mesur a 

gwerthuso llwyddiant ac adnabod 

Ein Gwaith yn 2021 / 2022 
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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. Mae 

hynny’n creu cynrychiolaeth 

wedi’i chamliwio o allu a chapasiti 

CNC i atal a dad-wneud y 

dirywiad mewn bioamrywiaeth”. 

 

Cynrychiolaeth Deiseb INCC  

10fed Tachwedd 2020 
 

 

Ar 30ain Mehefin 2021, datganodd y 

Senedd argyfwng natur yng 

Nghymru a galwodd hefyd am 

dargedau bioamrywiaeth sy’n 

rhwymo’n gyfreithiol. Mae'r 

datblygiad arloesol wedi digwydd 

oherwydd ymdrechion ymgyrchu 

nifer o elusennau amgylcheddol ac 

mae INCC yn hynod falch o fod 

wedi chwarae ein rhan.  

 

Mae llawer iawn o waith i'w wneud 

o hyd ond gobeithio y bydd 

targedau bioamrywiaeth yn sicrhau 

gweithredu uniongyrchol ar gyfer 

rhywogaethau a chynefinoedd. Yn 

bwysig iawn, bydd yn rhoi’r 

wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen 

ar bobl Cymru i ddwyn y 

llywodraeth a chyrff statudol i gyfrif 

pan ddaw’n fater o wyrdroi’r 

dirywiad mewn bioamrywiaeth. 

Y Goeden Iawn                     

yn y Lle Iawn   
Ym mis Medi 2021, cysylltodd grŵp 

cymunedol yng Nghwrt y Cadno, Sir 

Gaerfyrddin ag INCC i weld a allem 

helpu i frwydro yn erbyn datblygiad 

coedwigo yn Nyffryn Cothi. 

 

Roedd yr achos, fel gyda phob achos 

o goedwigo, yn gymhleth ac yn 

cwmpasu elfennau o dirwedd, 

treftadaeth, diwylliant a chymuned, 

yn ogystal â bioamrywiaeth. Roedd 

y prosiect coedwigaeth fasnachol ar 

gyfer coedwigo 73ha o dir fferm. 

Roedd y prosiect yn cynnig plannu 

conwydd cynhyrchiol (ffynidwydd 

Douglas ar ran isaf y safle, a sbriws 

Sitka yn y ddwy ardal sy'n ymestyn 

i fyny'r dyffryn). Ar ôl astudio cais 

sgrinio’r Asesiad o’r Effaith 

Amgylcheddol (AEA) ar gyfer y 

prosiect, roedd yn teimlo’n glir i 

INCC bod problemau difrifol gyda’r 

ffordd yr oedd CNC wedi delio â’r 

achos. Yn arbennig o ystyried bod y 

safle yn union gerllaw Safle o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 

(SoDdGA), Ardal Cadwraeth 

Arbennig (ACA) ac Ardal 

Gwarchodaeth Arbennig (AGA).  

 

Er mwyn helpu i edrych ar y 

sefyllfa’n fanylach, ceisiodd INCC 

gyngor cyfreithiol. Ar ôl sawl mis o 

werthuso, dywedodd y cwnsler 
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wrth INCC bod risg wirioneddol 

bod penderfyniad CNC a’i 

ystyriaeth o’r prosiect yn 

anghyfreithlon. Gwnaethom 

ddarganfod mwy na dwsin o 

fethiannau gan CNC wrth 

werthuso’r un cais hwn, a’r mwyaf 

ohonynt yn ymwneud â diffyg llwyr 

o ran Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd (ARhC).   
 

 

 
 

Mae'r barcud coch (Milvus milvus) yn 

rhywogaeth Atodiad 1 ac mae ei 

boblogaeth yn nodwedd gymhwyso 

fel rhan o AGA Elenydd Mallaen.   

 

 

Er gwaethaf agosrwydd y prosiect at 

ddau safle Ewropeaidd dan 

warchodaeth, ni chrybwyllwyd 

unrhyw beth gan CNC yn y farn 

sgrinio ynghylch a oedd angen 

ARhC o dan Reoliadau Cadwraeth 

Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017. 
 

Mae safle Ewropeaidd [fel ACA ac 

AGA] wedi’i warchod gan 

Reoliadau Cadwraeth 

Cynefinoedd a Rhywogaethau 

2017 fel y’u diwygiwyd (a elwir yn 

y Rheoliadau Cynefinoedd). 

 

Fel Awdurdod cymwys rhaid i chi 

[CNC] gynnal asesiad o dan y 

Rheoliadau Cynefinoedd, a elwir 

yn asesiad rheoliadau 

cynefinoedd (ARhC), i brofi a allai 

cynllun neu gynnig prosiect 

niweidio nodweddion dynodedig 

Safle Ewropeaidd yn sylweddol. 

 

O ganlyniad i’r asesiad, gallwch 

chi [CNC] benderfynu a ydych am 

gymeradwyo prosiect neu 

fabwysiadu cynllun (“cynnig”). 

Mae hyn yn cynnwys cynnig y 

byddwch chi [CNC] yn ei 

gyflawni eich hun. 

 

Asesiad rheoliadau cynefinoedd: 

diogelu safle Ewropeaidd 

(Llywodraeth Cymru 2021). 
 

Ar 17eg Tachwedd 2021, ysgrifennodd 

INCC at CNC yn gofyn am gopi o ARhC 

llawn y safle fel rhan o broses sgrinio 

CNC. Ar 15fed Rhagfyr 2021, ymatebodd 

CNC fel a ganlyn: 

 

 

“Ni chynhaliwyd ARhC, fodd 

bynnag cynhaliwyd Asesiad o’r 

Effaith Amgylcheddol, mae’r 

asesiad hwn yn dilyn y meini 

prawf a nodir yn atodlen 3 y 

Rheoliadau AEA. Nid yw ARhC 

yn cael ei gynnal yn y cam barn 

Llun: Sorcha Lewis 
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sgrinio gan nad yw CNC, yn y cam 

hwnnw, yn rhoi unrhyw 

gydsyniad, caniatâd neu 

awdurdodiad arall ar gyfer y 

gwaith arfaethedig. Pe bai angen 

cydsyniad o dan y Rheoliadau 

AEA, byddai'r ARhC yn cael ei 

gynnal bryd hynny”. 

 

Ymateb Swyddogol CNC 

17eg Tachwedd 2021  
 

Ar ôl ymholiadau pellach gan INCC, 

aeth CNC ymlaen i egluro bod y 

cyfeiriad at “Asesiad o’r Effaith 

Amgylcheddol” a wnaed yn eu 

hymateb cynharach yn gyfeiriad 

mewn gwirionedd at farn sgrinio’r 

AEA yn unig. Felly, mae INCC yn 

deall na wnaeth CNC ystyried a 

oedd angen ARhC. 

 

Mae CNC yn anghytuno â 

chanfyddiadau INCC ac yn hyderus 

na fu unrhyw ddrwgweithredu, gan 

nodi eu bod wedi dilyn y canllawiau 

ar y pryd, gan ychwanegu: 

 

“Rydym yn cymryd ein rôl i 

warchod a gwella amgylchedd 

naturiol Cymru o ddifrif. Mae 

Safleoedd o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig ac 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig 

Cymru yn rhan bwysig o’i 

threftadaeth naturiol, ac yn gartref 

i amrywiaeth eang o blanhigion, 

bywyd gwyllt a thirweddau prin. 

Mae unrhyw gais sy'n ymwneud â 

newidiadau i dir sy'n agos at 

safleoedd o'r fath yn destun 

prosesau a chraffu trylwyr. 

 

Martyn Evans: Pennaeth 

Gweithrediadau De Orllewin 

Cymru, CNC  
 

 

Tâl Teg am Waith Teg 
Yn ystod 2021-22, wrth i’r pandemig 

a’r pwysau ariannol cysylltiedig 

ddechrau dylanwadu ar Gymru 

gyfan, un pwnc a ddaeth yn 

flaenoriaeth uchel o ran ymgyrchu 

ac eiriolaeth oedd mater cyflogau yn 

y sector cadwraeth. 

 

Roedd rhifyn gaeaf 2021-22 o Natur 

Cymru yn cynnwys prif erthygl 

INCC gan Lizzie Wilberforce yn 

crynhoi rhywfaint o’r ymchwil y 

mae INCC wedi’i gynnal i’r pwnc 

hwn, gan gynnwys tystiolaeth ac 

eiriolaeth dros yr angen am 

gynyddu cyflogau ym maes yr 

amgylchedd. 

 

Canfuwyd bod cyflogau 

swyddogion cadwraeth ar 

gyfartaledd yn £23,238 yn y sector 

gwirfoddol, gyda llawer o swyddi 
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wardeiniaid yn cael eu hysbysebu ar 

yr isafswm cyflog yn unig, er 

gwaethaf rhestr hir o gymwysterau 

gofynnol. Roedd diogelwch swyddi 

hefyd yn broblem a oedd yn 

gwaethygu gydag 11% o’r swyddi 

cychwynnol a hysbysebwyd yn rhai 

tymor penodol a rhan amser. 

Dangosodd cyfweliadau gyda 

chadwraethwyr ar ddechrau eu 

gyrfa nid yn unig yr anawsterau 

personol a wynebir gan y rhai sy’n 

ceisio torri i mewn i’r sector ond 

hefyd ddylanwadau negyddol y 

pwysau hwn ar amrywiaeth y rhai 

sy’n llwyddo, oherwydd y fantais a 

roddir i’r rhai â modd preifat a’r 

gallu i wirfoddoli yn helaeth. 

Cadwraeth yw un o'r sectorau lleiaf 

amrywiol yn y DU. 

 

Mae INCC yn cydnabod y darlun 

cymhleth o reoli cyflogau mewn 

amgylchedd elusennol a'r pwysau i 

gyflawni mwy hyd yn oed yng 

nghyd-destun cyllid cyfyngedig; nid 

ydym yn fwy imiwn i hyn nag 

unrhyw elusen arall. Fodd bynnag, 

rydym yn teimlo bod hwn yn faes 

eiriolaeth pwysig i ni os yw ein 

sector am geisio cael ei gymryd o 

ddifrif gan y gynulleidfa ehangaf 

bosibl, ac os ydym am recriwtio’r 

bobl orau i’n maes gwaith, yn 

seiliedig ar eu galluoedd ac nid ar 

sail eu hamgylchiadau personol. 

Rydym yn bwriadu gwneud gwaith 

eiriolaeth ychwanegol ar y pwnc 

hwn yn ystod y flwyddyn i ddod. 

 
 

 
 

Gwirfoddolwyr yn gwneud gwaith 

monitro hanfodol ar gynefin britheg y 

gors.  
 

 

 

 

 

Rhywogaethau a 

Chynefinoedd 
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Un elfen graidd o waith INCC yw 

cynnal cadwraeth rhywogaethau a 

chynefinoedd penodol ac wedi’u 

targedu, ynghyd ag arolygon, casglu 

tystiolaeth, ymchwil ac addysg 

gymunedol. 

Cryfhau Poblogaeth 

Britheg y Gors 

 

Mae llawer wedi digwydd ar y 

prosiect hwn, rhaglen magu mewn 

caethiwed gyntaf Cymru ar gyfer 

britheg y gors (Euphydryas aurinia) 

yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

 

Mae'r rhaglen fagu yn rhan o 

ymdrechion i adfer poblogaeth 

fregus yn Llantrisant, De Cymru. 

 

Mae britheg y gors wedi wynebu 

dirywiad eang a thrychinebus yn 

llawer o’i chynefin naturiol a bellach 

credir ei bod ymhlith y glöynnod 

byw sy’n wynebu’r bygythiad 

mwyaf yn Ewrop. 

 

Adeg cyhoeddi adroddiad 

cadwraeth y llynedd, roedd rhai o’r 

80 o lindys a gasglwyd gennym dan 

drwydded wedi dechrau chwileru. 

Ond daeth storm a difrodi'r 

corlannau lle'r oeddent yn byw. 

Diolch byth, dim ond dau a gollwyd 

gennym a chyn bo hir fe 

ddechreuodd y glöynnod byw 

ymddangos – carreg filltir fawr. Fe 

wnaethom lenwi'r corlannau gyda 

ffynonellau neithdar fel carpiog y 

gors, dant y llew a chennin syfi.    

 
 

 
 

Glöyn byw britheg y gors 
 

 

Ym mis Mai, diolch i gyllid gan 

Sefydliad Garfield Weston a 

Sefydliad Waterloo, llwyddodd 

INCC i gyflogi Swyddog 

Rhywogaethau rhan amser i weithio 

ar y prosiect. 

 

Yn fuan wedyn gwelwyd glöynnod 

byw yn paru ac wedyn yn dodwy 

cannoedd o wyau ar y tamaid y 

cythraul (Succisa pratensis) a 

ddarparwyd ar eu cyfer. 

 
 

Llun: Vaughn Matthews 
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Wyau britheg y gors o dan ddeilen 

tamaid y cythraul.                
 

 

Wrth i'r dyddiau fynd heibio cafodd 

miloedd yn rhagor o wyau eu 

dodwy. Roedd yn amhosibl 

amcangyfrif y niferoedd oherwydd 

eu lleoliad o dan y dail a thuedd y 

benywod i ddodwy’r wyau mewn 

haenau lluosog. Roedd hwn yn 

ganlyniad gwerth chweil gan yr 80 o 

unigolion a gasglwyd yn wreiddiol. 

 
 

 

 
 

Lindys newydd ddod i’r golwg a 

phlisg gwag yr wyau.      
 

Wrth i’r lindys ddatblygu dros yr 

wythnosau nesaf fe wnaethant 

ddechrau bwyta mwy a mwy o ddail 

tamaid y cythraul ond diolch byth 

roedd gwirfoddolwyr yn cadw stoc 

dda o fwyd ar eu cyfer drwy blannu 

planhigion tamaid y cythraul mewn 

potiau yn rheolaidd. Roedd yr amser 

a roddwyd gan ein gwirfoddolwyr 

yn hanfodol i lwyddiant y cam hwn 

o’r prosiect. 

 
 

 
 

Gwirfoddolwyr yn rhoi tamaid y 

cythraul mewn potiau ym 

mholydwnnel INCC. 
 

 

Cyn rhyddhau’r lindys ar Gomin 

Llantrisant buom yn gweithio gyda 

Robin Curtis o Brifysgol Caerwysg 

sydd wedi gwneud ymchwil i 

ddewisiadau cynefin britheg y gors, 

yn benodol o ran y tymereddau 

gorau posibl ar gyfer dodwy wyau. 

O ganlyniad i ymweliad Robin, fe 

wnaethom ddewis rhan o’r comin a 

oedd i’w weld yn darparu’r amodau 

gorau ar eu cyfer, a gwneud y rhan 
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hon yn ffocws i’n rhyddhau 

cychwynnol. Er mwyn gwella’r 

ardal hon ymhellach ar gyfer y glöyn 

byw buom yn gweithio gyda 

myfyrwyr Coleg Pencoed i gribinio 

rhywfaint ar y llystyfiant marw a all 

gyfyngu ar dyfiant y planhigion 

tamaid y cythraul. 

 
 

 

 
 

Staff a myfyrwyr Coleg Pencoed yn 

cael seibiant haeddiannol o gribinio.   
 

 

Erbyn canol mis Medi roedd y lindys 

wedi datblygu i fod yn 4ydd instar, y 

bwrw croen olaf cyn iddynt 

aeafgysgu, a bryd hynny roeddent 

yn barod i'w rhyddhau ar y comin; y 

tro cyntaf iddynt fod yno ers dros 20 

mlynedd. Cynorthwywyd y 

rhyddhau gan wirfoddolwyr INCC, 

Coleg Pencoed, aelodau o 

Ymddiriedolaeth Tref Llantrisant, 

ecolegwyr lleol a staff o CNC. 

Cludwyd y lindys o’r Gerddi 

Botaneg ar blanhigion tamaid y 

cythraul bach a’u gosod ar 

blanhigion tamaid y cythraul iach 

mewn ardaloedd addas o gynefin i 

sicrhau’r siawns orau iddynt 

lwyddo. 
 

 
 

Rob yn trafod rhyddhau gyda’r rhai 

oedd yn bresennol a chriw ffilmio’r 

BBC. 
 

Fis yn ddiweddarach bu Carys 

Romney, gwirfoddolwr lleol 

ymroddedig, yn gweithio gyda 

phlant ysgol i gasglu hadau tamaid y 

cythraul o safleoedd glaswelltir 

corsiog lleol llawn blodau. Roedd yr 

hadau hyn i gael eu hau a'u tyfu 

mewn gwahanol leoliadau gan 

gynnwys ysgolion lleol ac yng 

Ngholeg Pencoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Llun: Carys Romney 
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Plant ysgol lleol yn casglu hadau 

tamaid y cythraul.             
 

 

Mae myfyrwyr garddwriaeth yng 

Ngholeg Pencoed yn tyfu tamaid y 

cythraul yn eu polydwnelau a’u tai 

gwydr ac yn eu defnyddio fel sail i’w 

hastudiaethau. Maent yn eu tyfu o 

dan amodau amrywiol i asesu'r dull 

mwyaf effeithiol ar gyfer y 

blynyddoedd i ddod. Bydd y 

planhigion hyn yn darparu bwyd i 

lindys a safleoedd dodwy i’r 

benywod yn ystod y blynyddoedd i 

ddod. 

 
 

 
 

Eginblanhigion tamaid y cythraul yn 

cael eu harolygu yn adran 

garddwriaeth Coleg Pen-y-bont ar 

Ogwr, Pencoed. 
 

 

Dros y gaeaf dechreuodd y lindys a 

oedd yn aros yn ein corlannau magu 

ar gyfer y blynyddoedd i ddod 

droelli gwe i aeafgysgu ac ni allem 

ond gobeithio y byddai'r lindys a 

ryddhawyd yn gwneud yr un peth 

ar y comin. Yn gynnar yn y 

gwanwyn, canfuwyd bod o leiaf rai 

o’r lindys wedi goroesi’r gaeaf yn y 

gwyllt ac ar ddiwrnod heulog ym 

mis Chwefror fe wnaethom 

ddarganfod nifer o grwpiau o larfa 

yn torheulo ar y twmpathau Molinia. 

Fe wnaethom ganfod eu 

presenoldeb gan ddefnyddio camera 

delweddu thermal a oedd yn dangos 

pa mor effeithiol yw torheulo wrth 

godi tymheredd eu cyrff. 

 
 

 

 
 

Delweddau thermal o we larfal ar ôl 

gaeafgysgu.                 
 

 

Ym mis Mawrth bu INCC, 

ecolegwyr lleol, gwirfoddolwyr, 

myfyrwyr a darlithwyr Coleg 

Pencoed, a staff CNC yn gweithio ar 

ardaloedd o’r comin a ystyriwyd yn 



13 
 

 

anaddas ar y pryd ar gyfer britheg y 

gors. Teneuwyd y glaswellt bras a 

gwasgarwyd yr hadau tamaid y 

cythraul a gasglwyd yn lleol. 

 
 

 
 

Larfa 5ed instar newydd fwrw ei 

groen. 
 

 

Yn y cyfamser, yn ôl yn y corlannau 

magu roedd y lindys, ar ôl cyfnodau 

o dorheulo yn bennaf, yn dechrau 

bwydo’n ffyrnig ac rydym wedi bod 

yn ddiolchgar am gymorth 

amhrisiadwy lleoliad myfyriwr yn y 

Gerddi Botaneg, Ellyn Baker, i’w 

cadw’n cael eu bwydo a’r planhigion 

yn cael eu dyfrio nes bod chwileru’r 

lindys ar fin digwydd. 

 

Bydd y prosiect yn parhau am hyd at 

wyth mlynedd a bydd sypiau o 

lindys yn cael eu rhyddhau i'r 

dirwedd i ategu'r boblogaeth 

newydd a bregus o hyd. 

  

Cefn Garthenor 

Ers yn gynnar yn 2021, mae INCC 

wedi bod yn gweithio’n agos gyda 

pherchennog tir o Geredigion i 

helpu i drawsnewid fferm ddefaid 

88ha yn hafan i fywyd gwyllt.  

 
 

 
 

Cefn Garthenor, yn edrych dros 

ucheldiroedd Ceredigion. 
 

 

 

Yn ystod gwanwyn a haf 2021, 

cynhaliodd INCC arolwg cynefin 

sylfaen o Gefn Garthenor i helpu fel 

sail i gynlluniau creu ac adfer 

cynefinoedd yn y dyfodol. 
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Map arolwg cynefin Cam 1 Cefn 

Garthenor. 
 

 

Roedd yr ymarfer mapio 

cynefinoedd yn gallu nodi 

ardaloedd o werth bioamrywiaeth 

uchel presennol yn ogystal ag 

ardaloedd lle roedd angen adfer 

cynefinoedd. O'r 88ha a arolygwyd 

yng Nghefn Garthenor, cofnodwyd 

cyfanswm o 42ha fel glaswelltir 

wedi'i wella ac wedi'i led-wella’n 

amaethyddol. Mae hyn yn tynnu 

sylw at y potensial cadwraeth natur 

yng Nghefn Garthenor a’r cyfle i 

adfer ardaloedd eang o gynefin. 

 

Un o’r argymhellion allweddol i 

ddeillio o’r arolwg oedd yr angen 

am anifeiliaid pori addas i reoli’r 

cynefinoedd glaswelltir, yn enwedig 

y glaswelltir corsiog.  

 

 
 

 
 

Melog y cŵn, sydd i’w ganfod yng 

nghynefinoedd glaswelltir corsiog a 

rhostir gwlyb Cefn Garthenor. 
 

 

Ym mis Medi 2021, cyflwynwyd deg 

o wartheg Duon Cymreig i Gefn 

Garthenor. Mae'r gwartheg eisoes 

wedi dechrau torri drwy'r gwyndwn 

trwchus er mwyn i blanhigion sy’n 

blodeuo ffynnu. 

 
 

 
 

Gwartheg duon Cymreig yn pori’r 

glaswelltir corsiog yng Nghefn 

Garthenor. 
 

 

Mae coleri arbennig wedi'u gosod ar 

bob un o'r deg o wartheg sy'n 

galluogi creu terfynau ffens rhithwir 
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ledled y safle. Mae’r ffensys rhithwir 

yn sicrhau bod modd rheoli’r pori ar 

draws y safle, fel bod adfer 

cynefinoedd yn cael ei dargedu i ble 

mae ei angen fwyaf. 

 

Yn ogystal â phori, gwnaed 

ymdrechion hefyd i greu dolydd 

blodau gwyllt yng Nghefn 

Garthenor. Helpodd grant ‘Rhoi yn 

Lleol’ tuag at brynu hadau blodau 

gwyllt i helpu i adfer un o’r caeau 

sydd wedi’u gwella’n amaethyddol. 

 
 

 
 

Mae’r gribell felen (Rhinanthus minor) 

yn helpu i leihau rheolaeth 

glaswelltau mewn dolydd ac yn 

galluogi i flodau gwyllt ffynnu.  
 

 

Daeth yr hadau blodau gwyllt o 

Warchodfa Natur Genedlaethol 

Waun Las, sy’n eiddo i Ardd 

Fotaneg Genedlaethol Cymru ac yn 

cael ei rheoli ganddi. Os bydd yn 

llwyddiannus, bydd mwy o gaeau 

yng Nghefn Garthenor yn cael eu 

trawsnewid yn ddolydd blodau 

gwyllt dros amser. 

   

Mae gweithio ar brosiect cadwraeth 

mor uchelgeisiol fel yr un yma’n 

gyfle i INCC ddeall adferiad 

cynefinoedd ar raddfa tirwedd a 

bydd yn ein helpu i lywio prosiectau 

tebyg yn well yn y dyfodol. 

 

Tirwedd Dyffryn Tywi  

Drwy gydol 2001, mae INCC wedi 

bod yn gweithio'n agos gyda 

Phrosiect Dyffryn Tywi i helpu i 

adfer cynefinoedd glaswelltir a 

gwrychoedd yn Nyffryn Tywi, Sir 

Gaerfyrddin. 

 

Fel rhan o’r prosiect mae INCC wedi 

bod yn cynghori nifer o berchnogion 

tir yn y dirwedd ar sut i greu, rheoli 

ac adfer eu cynefinoedd glaswelltir 

ar gyfer bywyd gwyllt. 

 

Mae’r prosiect, ar y cyd â Gardd 

Fotaneg Genedlaethol Cymru, wedi 

bod yn llwyddiannus iawn o ran 

Llun: Lizzie Wilberforce 
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cynyddu ymwybyddiaeth ac adfer a 

rheoli dolydd o flodau gwyllt lleol 

yn yr ardal. 
 

 

 

 

 
 

Dôl Parciau, un o’r dolydd niferus yn 

ardal prosiect Dyffryn Tywi. 
 

 

Yn ogystal â dolydd, edrychodd y 

prosiect hefyd ar bwysigrwydd 

ecolegol gwrychoedd yn y dirwedd, 

yn enwedig ar gyfer glöynnod byw 

y brithribin brown (Thecla betulae). 

Gan weithio’n agos gyda 

gwirfoddolwyr ac arbenigwyr lleol, 

llwyddodd y prosiect i ganfod 

lleoliadau newydd yn y dirwedd ar 

gyfer y glöyn byw prin yn ogystal â 

gwneud nifer o argymhellion i 

ddiogelu’r boblogaeth yn y dyfodol. 

 

Cadwraeth ar Raddfa 

Tirwedd Dyffryn Aman  

Mae INCC wedi bod yn gweithio’n 

agos gyda pherchnogion tir a 

chymunedau yn Nyffryn Aman, Sir 

Gaerfyrddin ers 2018. Mae INCC 

wedi dewis tirwedd y dyffryn i fod 

yn rhan o’n darpariaeth cadwraeth 

natur oherwydd ei hamrywiaeth 

gyfoethog o gynefinoedd a 

rhywogaethau. 

 

Mae ein ffocws yn Nyffryn Aman 

bob amser wedi bod ar adfer 

rhywogaethau a chynefinoedd yn y 

dirwedd, gan sicrhau bod pobl leol 

wrth galon gwneud i hyn 

ddigwydd. 

 

Cyswllt â Pherchnogion Tir 

Fel rhan o'n gwaith yn y dyffryn, 

mae INCC bellach yn gweithio gyda 

dros 20 o wahanol berchnogion tir. 

Mae'r gwaith hwn yn amrywio o 

ddarparu cyngor a gwybodaeth i 

gynnal arolygon bywyd gwyllt a 

phrosiectau creu ac adfer 

cynefinoedd ar raddfa fawr. 

 

Adfer Cynefinoedd            

Gan weithio'n agos gyda 

Phartneriaeth Natur Bannau 

Brycheiniog (PNBB), perchnogion tir 

lleol a phorwyr, mae INCC wedi 

gallu adfer ardal fawr (5ha) o 

laswelltir corsiog cymysg, 



17 
 

 

prysgwydd a chynefin coetir yn y 

dyffryn. Ers blynyddoedd lawer, 

roedd cynefin glaswelltir corsiog 

Fferm Cwmberach Uchaf wedi bod 

yn dirywio oherwydd diffyg pori 

addas. Roedd llawer o'r glaswelltir 

wedi tyfu'n wyllt ac roedd pori 

anaddas gan ddefaid wedi arwain at 

golli llawer o flodau gwyllt. 

Llwyddodd prosiect aml-bartner o 

dan arweiniad INCC i symud defaid 

o’r safle a gosod ffensys da byw yn 

eu lle, a giatiau a chafnau yfed 

newydd er mwyn gallu dychwelyd 

gwartheg i’r tir i bori. 
 

 
 

Gwartheg Sir Henffordd yn brigbori 

ar helyg ar gyrion y glaswelltir 

corsiog yng Nghwmberach Uchaf. 
 

  

Ym mis Mawrth 2022, daethpwyd â 

dau warthegyn Swydd Henffordd i’r 

gors fel porwyr cadwraeth. Mae 

gwartheg yn cael gwared ar lawer o'r 

llystyfiant sydd wedi gordyfu ac yn 

agor y gwyndwn i sicrhau bod 

blodau gwyllt yn gallu ffynnu. 

 

Er mwyn ailgyflenwi rhywfaint o’r 

amrywiaeth glaswelltir a gollwyd 

drwy flynyddoedd o bori gan 

ddefaid, mae blodau gwyllt fel 

carpiog y gors (Silene flos-cuculi), 

tamaid y cythraul, gwyrddling 

(Myrica gale) a gellesg y gerddi (Iris 

pseudacorus) wedi cael eu  plannu i 

gyd yn y fferm gan wirfoddolwyr. 
 

 
 

Gwirfoddolwyr INCC yn plannu 

gwyrddling a phlanhigion gwlybdir 

eraill yn Fferm Cwmberach Uchaf. 
 

 

Hefyd llwyddodd INCC i greu 

perllan gymharol fawr (1ha) o goed 

ffrwythau o amrywiaeth leol. Mae’r 

berllan, sydd wedi cael ei chreu ar 

hen borfa a oedd yn cael ei phori gan 

ddefaid, hefyd wedi’i phlannu 

gydag eginblanhigion blodau gwyllt 

a hesg i gynyddu’r fioamrywiaeth 

ymhellach. 
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Bu gwirfoddolwyr a chontractwyr 

lleol yn chwarae rhan hanfodol 

hefyd wrth helpu i greu 70m o 

wrychoedd ac adfer 100m arall. 

 

Plannwyd y gwrychoedd gyda 

chymysgedd o lwyni brodorol gan 

gynnwys Breuwydd (Frangula 

alnus), planhigyn bwyd y glöyn byw 

Melyn y Rhafnwydd (Gonepteryx 

rhamni).    
 

 
 

Gwirfoddolwyr yn plannu gwrych 

newydd i gysylltu dau floc o goetir.  
 

 

Ym mis Mawrth 2022, dynodwyd yr 

ardal oedd wedi ei ffensio o’r 

newydd ar Fferm Cwmberach Uchaf 

yn Safle o Bwysigrwydd i 

Gadwraeth Natur gan Awdurdod 

Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog. 

 

Gwarchodfeydd Natur Preifat   

Fel rhan o gyngor a chefnogaeth 

perchnogion tir INCC yn Nyffryn 

Aman, rydym wedi bod yn cynnal 

arolygon cynefinoedd a 

rhywogaethau ar gyfer y 

perchnogion tir hynny sy’n dymuno 

blaenoriaethu natur ar rywfaint o’u 

tir. 

 

Un darn o dir o'r fath yw Coed Olaf, 

ar lethrau deheuol y dyffryn. Mae 

arwynebedd y safle dros 21ha ac 

mae’n gartref i laswelltir corsiog, 

dolydd, prysgwydd a choetir. 

 
 

 
Arolwg cynefin Cam 1 Coed Olaf, yn 

Nyffryn Aman.      
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Mae gallu gweithio gyda 

pherchnogion tir i adfer cynefinoedd 

a rhywogaethau yn y dirwedd yn 

allweddol i waith INCC yn yr ardal. 

 

Cadwraeth Rhywogaethau ac 

Arolygon 

Mae INCC bob amser wedi bod yn 

awyddus i dynnu sylw at 

bwysigrwydd Dyffryn Aman ar 

gyfer bioamrywiaeth. Y ffordd orau 

o wneud hyn yw drwy gynnal 

arolygon ecolegol. Mae nodi 

presenoldeb a dosbarthiad 

gwahanol rywogaethau yn galluogi 

INCC, a'r gymuned, i gyflawni 

prosiectau cadwraeth gwell, wedi'u 

targedu'n well. 

 
 

 
 

Gwirfoddolwyr lleol yn cynnal 

arolwg bywyd gwyllt cymunedol ar 

gyfer britheg y gors.  
 

Diolch i gefnogaeth gan Barc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 

mae INCC wedi gallu parhau â'i 

harolygon bywyd gwyllt cymunedol 

yn y dyffryn. Mewn blynyddoedd 

blaenorol, roedd INCC yn gallu 

mapio dosbarthiad rhywogaethau 

fel y twrch daear (Talpa europaea) a’r 

gog (Cuculus canorus) sy’n un o 

rywogaethau blaenllaw INCC ar 

gyfer y dirwedd. 

 

I helpu gydag arolygon, mae INCC 

wedi bod yn defnyddio camerâu 

bywyd gwyllt i gofnodi rhai o'r 

rhywogaethau mwyaf swil yn y 

dyffryn, gan gynnwys y dyfrgi 

(Lutra lutra). Mae'r lluniau a 

dynnwyd ar hyd Nant Pedol yn 

dangos yn glir bod pâr o ddyfrgwn 

yn magu yn Nyffryn Aman. 

 
 

 
 

Dyfrgwn yn Nant Pedol yn Nyffryn 

Aman. Gellir gweld un dyfrgi ar y 

graig yn y blaendir gyda’r ail ddyfrgi 

ychydig fetrau i fyny’r afon.             
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Er mwyn helpu i gefnogi dyfrgwn 

yn Nyffryn Aman, mae INCC wedi 

bod yn gweithio gyda pherchnogion 

tir lleol i adeiladu gwalau dyfrgwn 

artiffisial mewn lleoliadau coetir 

addas. 

 
 

 

 
 

Creu gŵal artiffisial i ddyfrgwn ar 

lannau Nant Berach yn Nyffryn 

Aman.         
 

 

Gyda chymaint o amrywiaeth o 

rywogaethau yn Nyffryn Aman, 

mae mwy o arolygon a monitro 

wedi'u cynllunio ar gyfer 2022 a thu 

hwnt, yn enwedig yn yr 

ucheldiroedd. 

 
 

 
 

Haid mawr o’r cwtiad aur (Pluvialis 

apricaria) ar ochr ogleddol Dyffryn 

Aman.            
 

 

Un ffordd wych o ymgysylltu â’r 

gymuned leol am y bywyd gwyllt  

maent yn rhannu eu dyffryn ag ef 

yw drwy gynllun benthyca trapiau 

gwyfynod INCC. Mae nifer o 

drapiau gwyfynod wedi cael eu 

prynu a'u benthyca i aelodau'r 

gymuned, ynghyd â llyfrau adnabod 

a hyfforddiant anffurfiol. 

 

Mae’r cynllun wedi bod yn 

llwyddiant ysgubol o ran cofnodion 

newydd o wyfynod a chael pobl i 

ymgysylltu â byd natur. 

 
 

 

 
Gwirfoddolwr lleol, Jan Slade, yn 

archwilio ei thrap gwyfynod. 

_______________ 

 

“O, beth ar y Ddaear ydi hwn’ne?” 
 

Llun: Lizzie Wilberforce 
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Roedd ‘hwn’ne’ yn llechu o dan y 

bocs wyau olaf yn y trap. 

Doeddwn i ddim yn gallu ei weld 

i gyd, ond roedd yn edrych yn 

fawr - yn fwy nag unrhyw un arall 

roedden ni wedi'i ddarganfod y 

bore hwnnw. Wrth godi’r carton 

allan o’r ffordd yn ofalus, fe 

ddarganfyddais y gwyfyn mwyaf 

anarferol i mi ei weld erioed, a’i 

siâp yn gwneud iddo edrych fel pe 

bai wedi cael ei daflu o’r neilltu a’i 

dorri’n ddifeddwl. Rhoddais fys 

yn dyner o dan y creadur, ac 

ymlusgodd ar fy llaw. Wrth iddo 

wneud hynny fe chwifiodd ei 

adenydd a datgelu'r marciau 

rhydlyd ar ei adenydd ôl. 

 

"Waw! O waw!” gwaeddais. 

 

“Gwalchwyfyn y Poplys yw e,” 

meddai Rob, gan wenu ar fy 

ymateb. “Mae’n anhygoel. Mae 

jyst… jyst…” Doeddwn i ddim yn 

gallu dod o hyd i’r gair. 

“Ffantastig!” gwaeddais o'r 

diwedd. 

 

Gan fy mod i wedi bod yn dweud 

hyn neu rywbeth tebyg am yr 

hanner awr diwethaf nid oedd yn 

ymddangos yn fynegiant digonol 

o fy nghyffro gyda'r hyn roeddwn 

yn ei weld.  
 

 

Ychydig funudau cyn hyn 

roedden ni wedi dod o hyd i Rwyll 

Bluog hardd ac roeddwn i'n 

meddwl mai dyna'r peth mwyaf 

rhyfeddol y byddwn yn ei gasglu 

y bore hwnnw. Roedd ei farciau 

melfedaidd yn gwneud i mi 

feddwl am ffenestr liw dywyll, yn 

hollol wych, ond roedd yr 

emosiwn roeddwn i wedi'i brofi 

bryd hynny yn fwy o barch ac 

edmygedd. Nid y rhyfeddod a'r 

llawenydd aruthrol oeddwn i’n ei 

deimlo o weld hwn, y gwyfyn olaf 

yn y trap. 

 

Yn ddiweddarach, ar ôl i mi 

gofnodi ein holl 

ddarganfyddiadau a nodi 

rhywogaethau a rhifau ar fy 

nhaenlen bersonol fy hun, 

adlewyrchais ar faint mae fy 

mywyd wedi newid yn yr ychydig 

flynyddoedd diwethaf. Yn 2016 

roeddwn i wedi cael diagnosis o 

ganser ond diolch byth roedd 

llawdriniaeth wedi datrys y 

broblem. Fel roeddwn i'n dod yn 

ôl i iechyd llawn, dywedwyd wrth 

fy ngŵr bod ganddo ganser ac yn 

anffodus bu farw o fewn tri mis i 

gael diagnosis. Roeddwn i wedi 

torri fy nghalon a doedd dim ystyr 

i fywyd. Roedd popeth yn ormod 
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o ymdrech a chafodd hyd yn oed 

fy ngardd hoff ei hesgeuluso gan 

nad oedd gen i ddiddordeb ynddi 

nac, yn wir, mewn unrhyw beth 

arall. 
 

 

Newidiodd hyn i gyd pan wnes i 

gwrdd â Rob a dechrau 

gwirfoddoli i INCC. Ers hynny 

rydw i wedi bod ar deithiau 

ystlumod ac wedi cerdded y wlad 

o’m cwmpas gan wirio'r 

gwybedog brith, ymhlith pethau 

eraill. Yn ystod un o’r tripiau yma, 

gwelais y gog go iawn am y tro 

cyntaf yn fy mywyd. A byddaf bob 

amser yn cofio sefyll ar ochr y bryn 

gyda gweddill y grŵp, yn 

bloeddio fy nghefnogaeth i 

gorhedyddion y waun wrth 

iddynt heidio o amgylch yr 

ysbeiliwr. Am wefr! 
 

Rydw i hefyd wedi bod yn 

monitro trapiau camera, y ddau yn 

edrych dros yr afon sy’n llifo 

heibio fy ngardd, ac wedi bod 

wrth fy modd yn gweld 

gweithredoedd nosol amrywiol 

greaduriaid, gan gynnwys yr 

olygfa fythgofiadwy o dylluan 

frech yn cael bath yn y dŵr bas. 

Mae hyd yn oed y gwiwerod 

felltith sy'n sbarduno'r camerâu 

dro ar ôl tro yn destun difyrrwch. 

 

Gallai problemau iechyd, 

gweddwdod sydyn a pha mor 

ynysig oedd y cyfnod clo fod wedi 

cael effaith andwyol i gyd arnaf i, 

ond dydw i byth yn teimlo’n unig 

nac wedi diflasu nawr. I’r 

gwrthwyneb, mae bywyd yn 

llawn diddordeb, ac rydw i’n 

edrych ymlaen bob bore at 

ddarganfod beth arall rydw i’n 

rhannu fy myd ag ef. 

Jan Slade 

(Gwirfoddolwr gydag INCC ) 

 

Cynllun Bocsys Nythu’r 

Gwybedog Brith 

Un arall o rywogaethau blaenllaw 

INCC ar gyfer Dyffryn Aman yw’r 

gwybedog brith (Ficedula hypoleuca). 

Dechreuodd gwaith i helpu’r 

rhywogaeth yn 2019 pan helpodd 

gwirfoddolwyr i greu 140 o focsys 

nythu a’u gosod yn eu lle. Ers hynny, 

mae arolygon a monitro wedi bod yn 

digwydd bob blwyddyn, ac er bod 

cyfyngu wedi bod ar yr ymdrechion 

monitro yn ystod 2021, roeddem yn 

dal i allu nodi’r bocsys newydd a 

ddefnyddir gan y rhywogaeth. 
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Gwirfoddolwyr, Cedwyn a Steph, yn 

monitro bocsys nythu’r gwybedog 

brith ar gyfer INCC yn Nyffryn 

Aman. 
 

 

Bydd y monitro’n parhau am 

flynyddoedd lawer i ddod. Yn 

ddiweddar, mae INCC wedi 

ychwanegu 500 o focsys nythu 

pellach yn Nyffryn Aman gan 

orchuddio hyd yn oed mwy o 

gynefin coetir. 

 

Cynllun Bocsys Nythu’r Dylluan 

Wen 

Gyda’i glaswelltir corsiog, rhostir a 

dolydd, mae Dyffryn Aman yn ardal 

ddelfrydol ar gyfer y dylluan wen 

(Tyto alba).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tylluan wen yn hela uwchben gwely 

cyrs 
 

 

Gan weithio gyda pherchnogion tir 

lleol a PCBB, mae INCC wedi gallu 

gosod nifer o focsys tylluanod 

gwynion yn eu lle yn y dirwedd. 

 

Mae un pâr o dylluanod gwynion yn 

nythu mewn bocs nythu ar hyn o 

bryd ac yn gori ar chwe wy.   

 
 

 
 

Tylluan wen benyw (chwith) a 

gwryw (dde) mewn bocs nythu yn 

Nyffryn Aman. 
 

 

Prosiect Ystlumod Dyffryn Aman 

Drwy gydol 2021 / 2022, mae INCC 

wedi bod yn gweithio i wella ffawd 

Llun: Jeff Slocombe 
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rhywogaethau amrywiol o ystlumod 

yn Nyffryn Aman. 

 

Gan weithio gyda pherchnogion tir 

lleol a PCBB, mae INCC wedi gosod 

100 o focsys ystlumod tŵr mewn 

coetir addas. 

 

Yn ogystal â bocsys ystlumod, mae 

INCC wedi bod yn gweithio gyda 

grŵp cymunedol lleol i helpu i 

adeiladu cyfanswm o saith clwyd 

nos i ystlumod pedol. 

 
 

 
 

Gwirfoddolwyr y tu allan i glwyd nos 

ystlumod a osodwyd yn ddiweddar 

yn Nyffryn Aman. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Partneriaeth â Choleg 

Pen-y-bont ar Ogwr, 

Pencoed 

Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae 

INCC wedi cael y pleser o weithio'n 

agos gyda staff a myfyrwyr yng 

Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr, 

Pencoed. 

 

Mae gan y coleg gwrs Rheoli Bywyd 

Gwyllt a Chefn Gwlad rhagorol, 

gyda phwyslais cadarn ar 

hyfforddiant ymarferol a 

gwybodaeth gymhwysol. 
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Mae’r bartneriaeth sy’n datblygu 

wedi gweld y coleg yn chwarae rhan 

hanfodol yn ein prosiect adfer 

poblogaeth britheg y gors drwy reoli 

cynefinoedd, cynnal arolygon ac, yn 

fwy diweddar, drwy dyfu tamaid y 

cythraul ar gyfer prosiectau adfer yn 

y dyfodol. 

 

Yn ogystal â phrosiect britheg y gors, 

mae myfyrwyr y coleg wedi 

adeiladu nifer o focsys monitro 

carlymoliaid hefyd i gynorthwyo 

INCC gyda’i gwaith arolygu yn 

Nyffryn Aman. 

 
 

 
 

Myfyrwyr cadwraeth yng Ngholeg 

Pen-y-bont ar Ogwr a'u blychau 

monitro carlymoliaid. 

 

Mae annog cadwraethwyr ar 

ddechrau eu gyrfa yn nod allweddol 

i INCC. I gefnogi’r myfyrwyr 

ymhellach, mae INCC wedi gallu 

traddodi darlithoedd gwadd ar 

ecoleg, cadwraeth tirwedd a ‘symud 

ymlaen yn y sector cadwraeth natur’. 

 

Allgymorth ac  Addysg 

Gymunedol 

Yn ogystal ag eiriol dros fywyd 

gwyllt drwy ymgyrchoedd a 

phrosiectau cadwraeth 

rhywogaethau, mae INCC hefyd yn 

cynnal prosiectau eiriolaeth ac 

ymgysylltu cymunedol wedi'u 

targedu ar lefel genedlaethol a lleol. 

 

Yn ystod y 12 mis diwethaf mae 

INCC wedi gwneud y canlynol: 

Cyflwyno 12 o sgyrsiau addysgol 

Gweithio gyda 40 o wirfoddolwyr 

Gweithio gyda 31 o berchnogion tir 

Cyflwyno 4 gweithgaredd 

cadwraeth grŵp i ysgolion / plant 

Cyflwyno 28 o ddigwyddiadau 

gwirfoddoli 

Darparu 2 ddiwrnod hyfforddi 

Ysgrifennu 7 erthygl 

Ysgrifennu 5 datganiad i'r wasg 

Cael 5 cyfweliad radio / segment 

Cael 3 chyfweliad teledu / segment 

 

Natur Cymru 2021 - 22 

Yn dilyn ail-lansio Natur Cymru ym 

mis Ionawr 2021, eleni oedd y 

Llun: Lyn Evans 
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flwyddyn lawn gyntaf o gyhoeddi 

dan arweiniad INCC. 

 

Roedd ein costau sefydlu wedi’u 

cefnogi’n hael gan Sefydliad 

Waterloo a Sefydliad Morgan Parry, 

ond y flaenoriaeth glir ar gyfer eleni 

oedd cynyddu ein sylfaen o 

danysgrifwyr i raddfa a fyddai’n 

sicrhau cynaliadwyedd ariannol 

hirdymor i’r cylchgrawn. Erbyn 

diwedd 2021-22, roedd y rhestr 

danysgrifio wedi cyrraedd bron i 

550, gyda llawer o gefnogwyr yn 

cyfrannu’n hael yn ychwanegol at eu 

tanysgrifiad. Er bod gwir angen 

parhau i recriwtio tanysgrifwyr 

newydd, mae’r cyflawniad hwn yn 

ddigon i ni fod yn hyderus yn 

nyfodol ariannol y cylchgrawn. 

 
 

 
 

Dyluniadau clawr blaen ar dri rhifyn 

newydd o Natur Cymru. 
 

 

Mae'r cylchgrawn wedi bod yn 

adnodd allgymorth ac eiriolaeth 

pwysig i INCC eisoes. Gyda thri 

rhifyn wedi’u cyhoeddi, mae wedi 

parhau â’i rôl fel cyfrwng pwysig i 

rannu a hyrwyddo gwybodaeth a 

thystiolaeth o bob rhan o’r sector yng 

Nghymru. Mae pob rhifyn yn 

cynnwys prif erthygl gan INCC sy'n 

cynnwys ein prosiectau a'n 

hymgyrchoedd. Mae wedi rhoi 

llwyfan eang i awduron ar ddechrau 

eu gyrfa ac ymchwil amgylcheddol 

sy’n digwydd yng Nghymru a chan 

sefydliadau academaidd Cymru. 

Mae’r erthyglau wedi cwmpasu pob 

rhan o Gymru, o rywogaethau o lili’r 

Wyddfa i fronwennod a llyffantod y 

twyni, a phynciau o infertebrata 

mynwentydd i ecoleoliad 

dolffiniaid, yn ogystal â materion 

mwy dadleuol fel cŵn mewn 

gwarchodfeydd natur. 

  

Ar 18 Hydref 2021 roedd cyfle i ni 

gynnal digwyddiad diolch yn yr 

Ardd Fotaneg Genedlaethol ar gyfer 

y tîm a oedd yn cynhyrchu’r 

cylchgrawn yn wreiddiol ac sydd 

wedi cefnogi (ac yn parhau i gefnogi) 

INCC drwy ei gyhoeddi. 

 

Mae proffiliau cyfryngau 

cymdeithasol (Facebook a Twitter) 

sy’n benodol i Natur Cymru (ond â 
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brand deuol i INCC) hefyd yn rhan 

bwysig o’n cyrhaeddiad: maent yn 

helpu i hyrwyddo’r cylchgrawn ond 

hefyd yn rhannu gwybodaeth am 

fyd natur gyda chynulleidfa 

ehangach. Ar hyn o bryd mae gan 

ein proffil Twitter Natur Cymru 1618 

o ddilynwyr a’n tudalen Facebook 

1130 o ddilynwyr, felly mae’r 

platfformau hyn yn ymestyn ein 

cyrhaeddiad y tu hwnt i’n sylfaen o 

danysgrifwyr. Mae cynnwys 

cyfryngau cymdeithasol Natur 

Cymru yn gwbl ddwyieithog. 

 
 

 
 

Cyn-aelodau ac aelodau presennol 

tîm Natur Cymru yn ein digwyddiad 

‘diolch’ ar 21 Hydref.    
 

 

Twitter (Ebrill 2021 – Mawrth 2022) 

 139 o negeseuon ar twitter 

 114,258 o argraffiadau  

 294 o ddilynwyr newydd 

 

Dechreuodd y rownd gyntaf o 

adnewyddu tanysgrifiadau ym mis 

Ionawr 2022 hefyd ac roeddem wrth 

ein bodd bod y cyfraddau 

adnewyddu wedi bod yn eithriadol 

uchel. Rydym yn hynod ddiolchgar 

i’r holl danysgrifwyr, darllenwyr, 

rhoddwyr, cyfranwyr (awduron, 

artistiaid a ffotograffwyr) yn ogystal 

â’r gwirfoddolwyr sy’n cynorthwyo 

gyda rheoli tanysgrifiadau a dod o 

hyd i gynnwys. 

 

Y Cyfryngau 

Cymdeithasol 

Yn ogystal ag ymgysylltu'n 

uniongyrchol â chefnogwyr, 

perchnogion tir a'r gymuned 

ehangach, mae gan INCC 

bresenoldeb cynyddol ar ei 

blatfformau cyfryngau 

cymdeithasol. 

 

Twitter (Ebrill 2021 – Mawrth 2022) 

 167 o negeseuon ar twitter 

 301,100 o negeseuon  

 465 o ddilynwyr newydd 

 

Facebook (Ebrill 2020 - 2021) 

 697 o hoffi  

 792 o ddilynwyr 
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 55 o negeseuon  

 

Mae cyfryngau cymdeithasol yn 

helpu INCC i gyrraedd mwy o bobl 

a chynulleidfaoedd newydd am ein 

gwaith a'n negeseuon. Mae hefyd yn 

gweithredu fel ffordd o rannu 

gwybodaeth a diweddariadau gyda 

chefnogwyr a sefydliadau partner. 

 

Mae gan Natur Cymru ei broffiliau 

Facebook a Twitter ei hun hefyd 

(wedi’u brandio fel Natur Cymru ac 

INCC). 

 
 

Neges Fwyaf ar Twitter Mehefin 

2021 

Wedi sicrhau 33.2K o argraffiadau 

 

Annwyl Gynghorau Tref a 

Chymuned Cymru. Mae’n wych eich 

bod chi eisiau gwella mannau 

cyhoeddus ar gyfer bywyd gwyllt, 

ond plîs allwch chi weithio gyda’r 

cynefinoedd sydd gennych eisoes a 

rhoi’r gorau i’w lladd yn gemegol er 

mwyn hau hadau blodau gwyllt. Yn 

aml, mae newidiadau syml i drefn 

dorri yn ddigon. 
 

 
 

 

 

Diolch 
Er mwyn cyflawni'r hyn rydym yn ei 

wneud ar gyfer bywyd gwyllt a 

chadwraeth natur yng Nghymru 

rydym yn dibynnu ar gefnogaeth 

garedig a hael rhoddwyr, 

tanysgrifwyr, cefnogwyr a 

gwirfoddolwyr. Rydym yn 

ddiolchgar iawn i’r holl unigolion, 

sefydliadau a mudiadau sy’n cefnogi 

ein gwaith. Diolch. 

 

Hoffem ddiolch yn arbennig i 

Sefydliad Waterloo am eu 

cefnogaeth barhaus i'r elusen, yn 

ariannol a thrwy eu cyngor a'u 

hanogaeth.  

 

Diolch hefyd i Sefydliad Garfield 

Weston a Sefydliad Oakdale am eu 

cyfraniad hael tuag at y prosiect 

britheg y gors. 

 

https://twitter.com/INCCymru/status/1408732258484240392
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Mae ein gwaith cadwraeth natur yn 

Nyffryn Aman wedi cael ei 

gefnogi’n garedig gan Bartneriaeth 

Natur Bannau Brycheiniog a 

Chyngor Tref Cwmaman. 

 

Mae cael lleoliad yng Ngardd 

Fotaneg Genedlaethol Cymru yn 

fraint. Nid yn unig rydych chi'n 

gallu gweithio mewn tirwedd 

hardd, ond rydych chi wedi'ch 

amgylchynu hefyd gan wyddonwyr 

a chadwraethwyr sy'n wirioneddol 

ofalus o fyd natur. Diolch i’r holl 

staff am gymryd gofal mor dda 

ohonom. 

 

Mewn blwyddyn anodd arall i 

bawb, hoffai INCC ddiolch yn 

arbennig i'r holl wirfoddolwyr sydd 

wedi helpu'r elusen i gyflawni 

cadwraeth natur. Hoffem ddiolch yn 

arbennig i: 

 

Jan Slade, John Andrews a Mark a 

Sarah Dempster am eu holl gymorth 

a chefnogaeth gyda’n gwaith 

cadwraeth yn Nyffryn Aman. 

 

Carys Romney, Ben Williams, Katie 

Ritchie, Ellyn Baker a Lyn Evans am 

eu hamser, eu brwdfrydedd a’u 

hymroddiad i brosiect britheg y 

gors. 

 

Mike Alexander a’r staff anhysbys 

niferus yn CNC am godi eu llais a 

helpu INCC i herio eu 

penderfyniadau ar gyfer bywyd 

gwyllt. 

  

Geoff a Kate Gibbs, Elinor Gwynn, 

ymddiriedolwyr Sefydliad Morgan 

Parry, a holl dîm Natur Cymru o’r 

gorffennol am eu cymorth gyda’r 

cylchgrawn, yn ogystal â phawb sy’n 

cyfrannu cynnwys. 

 

Diolch arbennig hefyd i: Iolo 

Williams, Gareth Griffith, Andy 

Davies, Alison Wheeler, Geoff 

Powell, Louise Waring, a Haf 

Roberts. 

Diolch yn 

Fawr 


