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Golygyddol
`STEDDFOD ERYRI — bydd menter newydd gennym ym mis Awst 2005, sef stondin
Eisteddfodol! Chwiliwch amdanom felly ar faes Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau,
ym Mharc y Faenol a dewch am sgwrs a phaned. Rydym yn rhannu stondin ddwbwl hefo
Menter Moelwyn a Chyfeillion Croesor, ble byddwn yn gwerthu ychydig o nwyddau gan
gynnwys llyfrau, cardiau, lluniau ac ati. Bydd raffl hefyd — a'r wobr? Wel, dim llai na chyfle i
un person neu deulu lwcus i gael mynd am ddiwrnod i adarydda yng nghwmni dyn adar ei
hun — Iolo Williams. Byddwn yn gwerthu tocynnau gydol yr wythnos, a bydd Iolo yn tynnu'r
raffl ac enwi'r ennillydd ar y dydd Gwenér. (Byddwn hefyd yn cyhoeddi enw'r ennillydd yn y
rhifyn nesaf o Llygad Barcud.) Cofiwch alw draw felly — stondin 517-518.

MIRFR FODRWY FELEN — bu cryn firi yn ystod y mis dwytha pan sylweddolwyd na
fyddai modrwyau Darvik â lliw Cymreig i fodrwyo cywion y pAr o weilch y pysgod nythodd
eleni eto ar Forfa Glaslyn! Roedd rhai dan yr argraff fod gan gweilch yr Alban eu lliw eu
hunain ac y byddai'r adar Cymreig yn cael eu modrwyo â lliwiau Lloegr! 'Doedd hyd yn oed yr
RSPB ddim yn gwybod yn iawn, a, chwarae t&g, iddynt, roeddent wedi holi am y posibilrwydd
o gael lliw Cymreig i'n gweilch bach ni.

Wel, bu erthyglau a lythyrau digon pigog yn y Dail y Post a chyfeiriadau ar y radio at
imperialaeth adaryddol y wlad drws nesa! Beth bynnag, wedi cwynion gan y Gymdeithas hon,
Cymdeithas Edward Llwyd a nifer o drigolion lleol, canfyddwyd, ymhen hir a hwyr, fod yr un
lliw yn gyson i holl adar Ewrop, ac nid yn unig y Deyrnas Unedig'. Mae'r lliw yn newid yn 61y
flwyddyn ac nid yn 61y wlad — ac os felly popeth yn iawn ynde?

Bydd rhif ar bob modrwy, a rhifau 36 a 37 fydd cywion y Glaslyn eleni. Miri am ddim byd?
Wel, os dim arall, bu'n fodd o ddangos i bawb fod pobl yn teimlo'n gryf mai adar Cymreig ydi'r
rhain a hefyd fod gan adaryddwyr Cymraeg bellach lais i siarad drostynt.

Dyna ni am y tro felly — mwynhewch y pumed rhifyn o Llygad Barcud.

LLYGAD BARCUD - Cylchlythyr Cymdeithas Ted Breeze Jones

EI
4-7,7

•
•

Rhif 5 — Haf 2oo5

Golygyddion —
Rhodri Dafydd (CCGC) a Twm Elias (PTyB)

Cyfranwyr —
Twm Elias (Plas Tan y Bwlch), Davyth Fear, Dafydd Guto, Dewi Lewis, Elfyn Lewis, Rhodri Dafydd (CCGC)

Pob erthygl a llun — hawlfraint yr awdur oni nodir yn wahanol.

CYMDETTHAS TED BREEZE JONES
Llywydd —
Iolo Williams

Cadeirydd a G-olygydd Ymgynghorol Llygad Barcud—
Twm Elias, Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd LL41 3YU, (01766) 590 324

Trysorydd —
Brian Paul, TS> Fry, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6RT, (01766) 770 500

Ysgrifennydd a Golygydd Llygad Barcud—
Rhodri Dafydd, Erw Deg, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd LL44 2DW, (01341) 247 446

Ysgrifennydd Aelodaeth —
Anwen Breeze Jones, Tan y Deri, Bryn Eithin, Llandecwyn, Gwynedd LL47 6YF, (01766) 770 833

Am fwy o wybodaeth a ffurflen ymaelodi â'r Gymdeithas cysylltwch fig Anwen Breeze Jones.

Croesavvir Ilythyrau, cwestiynau, newyddion ac ati ar gyfer y rhifyn nesaf.
Anfoner unrhyw ddeunydd at yr Ysgrifennydd cyn diwedd mis Hydref os gwelwch yn dda.
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Hebog yn Dal Ieir

Twm Elia s

Bob blwyddyn, ers blynyddoedd maith bellach, byddaf yn cynnal cwrs
ym Mhlas Tan y Bwlch, ddechrau Medi, pan fyddwn yn dilyn hen
ffyrdd y porthmyn. Un o'r teithiau hyn, os fydd y tywydd yn caniatau,
yw dilyn yr hen ffordd enwog o Gors y Gedol yn Nyffryn Ardudwy dros
Bont Scethin ac yna dringo'r allt serth hyd at y bwlch sy'n mynd dros
Llawllech. Oddiyno dilyn y grib tua'r de nes disgyn i Fwlch y Rhiwgyr
ac yn ôl at y bws mini ger Gors y Gedol unwaith eto.

Unwaith neu ddwy ar y teithiau hyn
sylwais ar hebog tramor ifanc yn
ceisio hofran fel cudyll coch
uwchlaw'r grib ac yn taro allan bob
hyn a hyn at rhywbeth yn yr awyr. 0
godi'r sbienddrych sylweddolais mai
ceisio dal ieir bach yr haf oedd o. Yn
wir i chi, yr adeg hon o'r flwyddyn (a
dim ond yr adeg hon) ar ddiwrnod
heulog fe welwch gannoedd, os nad
miloedd, o'r ieir bach yn hedfan yn
uchel dros y grib - a bob tro yn
symud o'r gorllewin tua'r dwyrain. Y
fantell goch (Vanessa atalanta) yw'r
iar fach dan sylw, hefo ambell iar
fach dramor (Cynthia cardui) yn eu
plith, yn aros i orffwyso a thorheulo
am sbel ar y wal gerrig sy'n dilyn y
grib. Fe welwch fod yr ieir bach
hynny yn ffres a lliwgar ac yn
eithriadol o hardd.

Y rheswm am hynny yw mai dyma ail
genhedlaeth y flwyddyn. Hynny yw, y
genhedlaeth gyntaf yw'r rhai welir yn
y gwanwyn ac fe fydd llawer o'r
rheiny yn ddigon bler a di-liw am eu
bod wedi ymfudo am gannoedd o
filltiroedd i gyrraedd yma o'r
cyfandir. Ond bydd yr ail
genhedlaeth, fydd ar yr adain
ddiwedd yr haf, fel newydd. Mae'n
debyg mai ceisio ymfudo tua'r de y
mae y rhain, ond does dim

gwybodaeth am pa mor bell y
llwyddant i deithio cyn i dywydd oer
neu stormus yr hydref eu difa. [Os
ewch i rai o'r bylchau uchel yn yr
Alpau, e.e. Bwlch St Gottard, yr
amser hon o'r flwyddyn fe welwch,
yn ôl y son, filoedd ohonynt yn
symud tua'r de o'r Almaen]

Pan fydd yr hebog yn eu dal fe fydd
yn hofran a tharo allan a chydio yn
un ohonynt. Yna, hefo rhyw osgo
eitha acrobatig, fe blyga i lawr a
thynnu'r adenydd i ffwrdd hefo'i big
cyn byta'r iar fach. Drwy'r
sbienddrych fe welwch yr adenydd
yn disgyn ac yn dawnsio fel dail yn yr
awel. Cyn imi sylweddoli mai hebog
oedd yn gyfrifol roeddwn wedi dod ar
draws adenydd y fantell goch ar y
llwybr at fwlch Llawllech ond ddim
wedi deall sut y daethant yno.

Tybed oes yna rywun arall wedi
gweld hyn yn digwydd yma neu yn
rhywle arall? Ymddygiad anarferol
rhywsut i hebog tramor ynde?

[Ceir cofnod tebyg gan M. Shrubb yn Welsh Birds. 2(3),
tud i38 (1999), am hebog tramor yn dal pryfed teiliwr

Yn Yr awYni
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Adar y Glaslyn
Rhan dau: Hwyaid

Elfyn Lewis

Yn y rhifyn diwethaf o Llygad Barcud soniais am yr Elyrch a'r
G-wyddau sydd i'w gweld ar un o hoff lecynnau Ted Breeze Jones,
sef corsydd y Glaslyn o gwmpas y Cob yrn Mhorthmadog. Tro
h-wyaid yr ardal yw hi yn yr erthygl hon.

Dros y blynyddoedd gwelais 26 o'r
27 math o hwyaid a gofnodwyd yn y
cyffiniau. Mae'r gwlyptir, yr
afonydd, y llynnoedd a'r pyllau, a'r
môr o gwmpas Porthmadog yn
ddeniadol iawn i hwyaid — rhai yn
aros drwy'r flwyddyn ac eraill dros
y gaeaf yn unig. Mae'r rhan fwyaf
ohonynt yn gyfarwydd i'r
darllenwyr.

Gadewch i mi ddechrau drwy
drafod y rhywogaethau hynny a
welir o gwmpas yr ardal trwy gydol
y flwyddyn. Hwyaid yw'r rhain sydd
yn nythu'n flynyddol yn yr ardal.

Nifer gymharol fechan o hwyaid a
welir yn ystod yr haf. Yr hwyaden
wyllt gyfarwydd sydd fwyaf
cyffredin yn ystod y tymor yma.
Bydd rhai degau o barau yn nythu
yn yr ardal, ac mae gweld y mamau
gofalus yn arwain cywaid fechan yn
olygfa gyffredin iawn o gwmpas y
Cob.

Rwyf ond yn gwybod arn chwe
math arall o hwyaden yn nythu,
yng nghyffiniau Porthmadog ar hyn
o bryd. Mae hwyaden yr eithin a'r

hwyaden frongoch yn nythu mewn
niferoedd bychan o fewn tafliad
carreg i'r Cob, ond fe gewch
rywogaethau mwy swil yn nythu yn
yr ardal yn ogystal. Nifer fechan o
gorhwyaid, hwyaid danheddog,
hwyaid coch a hwyaid cribog sy'n
nythu o gwmpas Porthmadog fel
arfer, a hynny ar byllau a nentydd
anghysbell, ymhell o bresenoldeb
dyn. Gwn i ddwy rywogaeth arall
nythu yn y gorffennol sef yr
hwyaden gopog a'r hwyaden
lydanbig. Tybiaf y bydd yr hwyaden
lygad-aur a'r chwiwell yn nythu
yma yn y dyfodol agos.

Bydd nifer llawer m-wy o hwyaid i'w
gweld yn ystod misoedd oer y gaeaf.
Adar yw'r rhain sydd wedi nythu yn
y gwledydd ymhell i'r gogledd
ohonom ac sydd yn symud i'r de i
osgoi tywydd garw yn eu mannau
genedigol.

Ymwelydd y gaeaf yw'r chwiwell yn
benodol, er fod un neu ddau o
unigolyn wedi treulio'r haf ar Lyn
Bach Porthmadog yn ystod y
blynyddoedd diwethaf.

Y Chwiwell
	

Llun - TBJ
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Dyma'r hwyaden fwyaf niferus ar y
Glaslyn yn ystod y gaeaf a cheir
heidiau anferth o dros 2,000 ar
adegau. Mae chwiban yr aderyn
hwn yn un o synau mwayaf
cyfarwydd y Cob yn y gaeaf.

Ymwelydd prin a'r ardal yw
Chwiwell America. Ar ôl treulio
ugain mlynedd yn chilio am un ar y
Glaslyn, dyma ddau unigolyn yn
ymddangos tua'r un cyfnod — daeth
ceiliog yma yn ystod hydref 2000 a
2001, ac iar yn ystod gaeafau 2001,
2002 a 2003.

Y gaeaf yw'r adeg orau hefyd i weld
hwyaid llostfain a hwyaid llydanbig
er fod llai na chant o'r ddwy
rywogaeth yn gaeafu yma. Aber yr
afon Dwyryd gyferbyn â
Phortmeirion yw'r man gorau i'w
gweld, er eu bod wedi dechrau dod
yn fwy aml i byllau'r Cob yn ystod y
blynyddoedd diwethaf.

Yr hwyaden lostfain Llun - TBJ

Ymwelydd y gaeaf yn bennaf yw'r
hwyaden lygad-aur hefyd, gyda
nifer fechan i'w gweld yn plymio
am fwyd ar yr afon Glaslyn.

Hwyaden lygad-aur Llun - HDJ

Ymwelydd anghyffredin yw'r
hwyaden lwyd. Dim ond llond llaw
o gofnodion sydd gennyf ohonni
yma yn ystod yr ugain mlynedd

diwethaf. Ambell waith bydd nifer
fechan o hwyaid copog neu hwyaid
pengoch yn ymweld a'r Glaslyn,
ond llynnoedd yn ucheldiroedd
Eryri yw eu hoff gynefin. Ymwelydd
prinach o bell ffordd oedd ceiliog
hwyaden dorchog a welais ar y Llyn
bach ar Fai 28ain, 1999• Dim ond
dau gofnod o'r hwyaden ddeniadol
hon o Dde America sydd i Sir
Gaernarfon.

Y môr oddiar draeth y Greigddu,
Morfa Bychan yw cynefin y rhan
fwyaf o'r gweddill o'r hwyaid a
welir yn yr ardal. Y gaeaf yw'r
tymor gorau i'w gweld er fod nifer
fechan yn bresennol yn ystod yr haf
hefyd. Bydd heidiau anferth o rai
miloedd o fôr-hwyaid du i'w gweld
yma, ac mae'n werth treulio amser
yn edrych drwy'r heidiau gan fod
nifer fechan o fôr-hwyaid y gogledd
hefyd yn bresennol.

Pâr o 8r-hwyaid du Llun — J B Blossom

Ymwelydd prin â Phrydain o
Ogledd America yw môr-hwyaden
yr ewyn. Gwelwyd sawl un ar y môr
oddiar Morfa Bychan dros y
blynyddoedd, gan gynnwys hyd at
dri neu bedwar aderyn gyda'i
gilydd.

Ymwelydd prin arall a'r môr ger y
Greigddu oedd yr hwyaden
fwythblu'r gogledd gyntaf i Gymru
— a welwyd yno rhwng Ionawr a
Medi 1989. Dyma'r unig hwyaden a
gofnodwyd yn yr ardal i mi fethu a'i
gweld!

Ar y môr hefyd yn ystod y gaeaf
bydd llond llaw o hwyaid penddu,
hwyaid cynffon hir a hwyaid
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Blychau Adar
Er i flychau adar ddod i fodolaeth
yn y canol oesoedd mae'n debyg,
gyda blychau' clai yn cael eu
defnyddio yn yr Iseldiroedd
ddenu adar (er mwyn eu bw-yta
credwch neu beidio!), credir mai
sgweiar o Swydd Efrog o'r enw
Charles Waterton oedd y cyntaf i
godi blychau i ddenu adar i nythu
ar ei dir er mwyn lles yr adar, ac,
wrth gwrs, ei fwyniant ei hun.
Digwyddodd hyn yn y 19eg
ganrif.

Ym 1901, gosododd y Barwn Von
Berlepsch 300 o flychau yn ei
goetiroedd, a bu hyn yn
llwyddiant ysgubol — gyda phob
un wan jac ohonynt yn denu
trigolion o 14 gwahanol
rhywogaeth.

Erbyn hyn wrth gwrs, ceir
blychau nythu ymhob lliw a llun,
wedi eu haddasu i bron bob
rhywogaeth a all eu defnyddio.
Ceir rhai o bren, o goncrid, gellir
hyd yn oed gael brics gyda
thyllau ynddynt i wenoliaid duon
nythu ynddynt. Felly beth
amdani - pam ddim osod blwch
newydd yn eich gardd?

Efallai y byddwch yn ddigon ffodus i gael
gwybedog brith yn nythu yn eich boes!

Llun - TBJ

mwythblu i'w gweld. Mae telesgop
yn hanfodol i weld yr adar hyn
oherwydd eu bod ar adegau yn
guddiedig yn nhonnau'r heli neu'n
rhy bell allan ar y mOr i'w gweld
heb gymorth.

Bydd ambell i rywogaeth sydd wedi
dianc o gasgliad preifat yn
ymddangos yn yr ardal yn
achlysurol. Dyma darddiad y par o
hwyaid coch yr eithin a welwyd yn
Awst 1986, a'r unigolyn a welwyd
rhwng Mehefin ileg ac Awst 18fed
2002. Wedi neidio dros y ffens fel
petai yr oedd y chwiwell Chiloe a
welwyd ar y Glaslyn rhwng Awst
3oain a Rlaagfyr 25ain 1994 hefyd.

`Dwn i ddim pa un o'r hwyaid oedd
ffefryn Ted Breeze Jones ond
gadewais ddwy o'm hoff hwyaid i
tan y diwedd. Ers pan oeddwn yn
blentyn mae hi wedi bod yn
freuddwyd gennyf i weld ceiliog
lleian Wen ar y Glaslyn... ac yn
anffodus tydy'r freuddwyd dal heb
ei gwireddu! Dwy iar lleian wen yn
unig a welais yma yn ystod y gaeaf
dros y pum mlynedd ar hugain
ddiwethaf.

Ffefryn arall gennyf yw'r hwyaden
addfain. Mae hon yn unigryw ym
Mhrydain gan mai ymwelydd yr haf
yn unig yw hi. Bydd y rhylAiogaeth
yn ymfudo o'r Affrig i Brydain yn y
gwanwyn, ac anaml iawn y bydd yn
ymddangos yma ar y Glaslyn — yn
wir, dim ond unarddeg cofnod sydd
gennyf yn ystod y pymtheg
mlynedd diwethaf. Mae'n debyg
mai gweld ceiliog o'r rhywogaeth
yma fydd yn rhoi'r wefr fwyaf i mi
ym myd yr hwyaid.

Beth am fynd ati i wylio ac astudio'r
hwyadid yn eich hardal chi? Fel
teulu meant yn adar lliwgar a
deniadol iawn, yn enwedig felly'r
ceiliogod. Byddant yn siwr o roi
oriau o bleser i chi.
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Y Gigfran a diwylliant dyn.
Rhan Dau - Evvrop

Rho dri D afydd

Yn y rhifyn diwethaf cafwyd blas o sut y bu i'r gigfran ddod yn rhan
bwysig o chwedloniaeth gogledd America. Yn yr ail ran, dyma
ychydig o straeon Ewropeaidd sy'n dangos pa mor bwysig y bu'r
aderyn hwn i bobl Ewrop dros y canrifoedd.

Llun o lyfr y diweddar Derek Ratcliffe The Raven'

Yn aml, dod a newyddion a wnai'r
gigfran neu wrth gwrs, anghofio
gwneud hynny! Hi anfonwyd gan
Noa gyntaf o'r arch, ond ni
ddychwelodd! Yn ddiweddarach,
byddai capteiniaid llongau'r
Llychllynwyr (trigolion Norwy
`slawer dydd), hefyd yn mynd a
chigfrain gyda hwy ar eu
mordeithiau, gan y tybient fod gan
yr aderyn allu rhyfeddol i synhwyro
tir. Mae'n debyg i'r morwr enwog
Floldd fynd a thair cigfran gydag ef

ar un fordaith. Tywysodd un o'r
rhain ef i ynysoedd y Faroe, tra
diflannodd yr ail o'r golwg am beth
amser cyn dychwelyd i'r llong.
Daeth y trydydd o hyd i ynys fawr,
ddiffaith, a dyma, yn Ol y chwedl,
sut y bu i Floldd ddod o hyd i Wlad
yr ra!
Y gigfran oedd yr aderyn mwyaf
sanctaidd i'r Llychllynwyr, a hynny
oherwydd hoffter y duw rhyfel Odin
ohonynt. Yn wir, enw arall ar Odin
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oedd `Ravneguden' - Y `Gigfran
Dduw'.

Yr oedd gan Odin ddwy gigfran o'r
enw Hugin (`Meddwl') a Munin
(`Cof) a phob dydd o'r flwyddyn
byddent yn hedfan i bob cwr o'r
byd ac yn casglu gwybodaeth am
bopeth a ddigwyddai. Gyda'r nos
byddent ill dwy yn dychwelyd at
Odin, gan eistedd y naill ar bob
ysgwydd ac yn sibrwd yn ei glustiau
am yr oll a welsent.

Mewn dyddiau a fu, roedd gan y
Daniaid faneri a lluniau o'r gigfran
arnynt. Cyn unrhyw frwydr fawr,
byddai gweld y faner yn ysgwyd
(gan ymddangos fel petai'r gigfran
yn `fyw') yn argoeli'n dda, a byddai
buddugoliaeth yn siwr o ddilyn.
Ond, petai'n llonydd, a phen y
gigfran fel petai'r g,wyro tua'r llawr,
yna colli fyddai eu hanes fwy na
thebyg.

Yn yr un modd, yr oedd i'r gigfran
hefyd ei lle mewn mytholeg
Geltaidd. Ceir yng ngherddi'r
Gododdin hanesion am frain yn
mynychu maes y gâd ar ôl brwydr
waedlyd i wledda ar gyrff y meirw
(gwyddwn wrth gwrs fod cigfrain
yn hoff o gelanedd - bydd defaid
marw yn y mynyddoedd yn
ffynhonnell bwysig o fwyd iddynt, a
difyr fydd gweld effeithiau'r
cyfreithiau a'r rheolau ddaeth i rym
yn ddiweddar ynglYn â gwaredu
cyrff stoc marw ar boblogaeth y
gigfran).

Ym mreuddwyd Rhonabwy ceir son
am dri chant o gigfrain a roddwyd
yn anrheg i Owain ab Urien gan
Genferchyn. Pe byddai'r adar yn
mynd gydag ef i faes unrhyw
frwydr, yna byddai'n siwr o fod yn
fuddugol. Tra roedd Owain yn
chwarae gwyddbwyll gyda'r brenin
Arthur un dydd, cafodd wybod gan
ei weision fod milwyr Arthur yn

ymosod ar ei gigfrain heb y rhain
byddai Arthur yn siwr o fod yn
fuddugol mewn brwydr ag Owain!
Ond wrth i Owain gynhyrfu wedi
clywed hyn, a cheisio dod a'r gem i
ben, atebai Arthur yn llym fod yn
rhaid iddo barhau i chwarae. Ond
gofynnodd Owain i'w weision
ddychwelyd at y cigfrain a chodi ei
faner ryfel, a phan ddigwyddodd
hyn atgyfododd y cigfrain ac
ymosod ar filwyr Arthur.

Tybid bod cysylltiad rhwng y
gigfran â Bendigeidfran y
Mabinogion. Ond nid yn unig yng
Nghymru y mae iddi bwysigrwydd
- mae chwedlau Iwerddon hefyd yn
llawn cyfeiriadau ati, a chredir fod
`bran' wedi dod yn enw ar
bennaethiaid llwythi oherwydd
pwysigrwydd yr aderyn.
Ymddangosai duwiesau rhyfel yr
ynys werdd - Badb, Morrigan a
Macha, yn aml ar feysydd y gad
wedi cymryd ffurf y gigfran. Yn 61
Cormac, byddai milwyr Iwerddon
yn galw ar Morrigan i'w
cynorthwyo yn eu brwydrau drwy
chwythu trwmpedi a oedd yn
dynwared crawc y gigfran.

Cuchullain a Morrigan yn ei arwain r gad.
Llun o gasgliad Evans

Mae'n amlwg i rai o'r hen straeon
am bwysigrwydd y gigfran oroesi ar
hyd y canrifoedd, oblegid tan yn
ddiweddar roeddynt yn rhan o
ddiwylliant gwerin y gwl edydd
Celtaidd yn ogystal a nifer o
wledydd eraill gogledd Ewrop, yn
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Cigfran a'i nythaid
	

Llun - Hosking

arbennig felly yn yr ardaloedd
mvvyaf gwledig.

Efallai i grawc y gigfran ar faes y
gad aros yng nghof yr hen bobl, ac
yn fodd i broffwy-do'r hyn oedd i
ddod byddai rhai o bobl Gwlad yr
ia yn gallu rhagweld y dyfodol drwy
wrando ar y gwahaniaethau yn y
sv■rn. Yn ddiweddarach, credid gan
drigolion ucheldiroedd yr Alban y
byddai clywed crawc y gigfran tra
roeddynt yn cych-wyn allan i hela
ceirw yn sicr o ddod a lwc iddynt,
ac y byddai'r helfa yn un
llwyddiannus. Hyd yn oed cyn
hwyred a diwedd y 18fed Ganrif,
mewn rhai rhannau o Iwerddon
credid y byddai clywed cigfran yn
crawcian wrth iddi hedfan i'r
chwith ohonoch yn dod a lwc dda.

Ond nid lwc dda yn unig oedd i'w
gael wrth gwrs 	 fel a welvvyd
eisoes drwy'r canrifoedd roedd dwy
ochr i'r aderyn, a chysylltid y
gigfran yn amlach na pheidio
phwerau'r fall. Yn Sweden, credid
mai ysbrydion pobl a lofruddiwyd
ond na chafodd eu bedyddio oedd

yr adar, tra yn yr Almaen a Rwsia,
adar y gwrachod oeddynt.

Fel yn Nenmarc (ble mae gweld
cigfran yn hedfan dros bentref unai
yn arwydd fod gweinidog y cwmwd
hwnnw ar fin marw, neu fod eglwys
y plwyf am losgi i'r llawr y flwyddyn
honno!), yng ngogledd yr Alban
hefyd yr oedd yn goel pe byddai
cigfran yn eistedd ar do tý yna
byddai'r person a drigai yno yn
marw cyn bo hir. Ceid coel debyg
yng Nghymru hefyd, sef y byddai
unrhyw berson a oedd yn byw
mewn t-S> yr oedd cigfran wedi
hedfan drosto yn siwr o farw cyn
hir.

Straeon fel hyn mae'n siwr oedd
wrth wraidd erlid yr aderyn yn
ystod y 19eg a'r 2ofed ganrif — cyn
hyn roedd rhywfaint o barchedig
ofn tuag ati yn gymorth i'w diogelu!
Ond bu i niferoedd yr adar blymio
wrth i bobl geisio difa'r adar -tywyll,
anlwcus. Doedd hi'n fawr o help i'r
aderyn gael ei gysylltu gyda bwyta
llygaid v^vyn byw chwaith, ac o dipyn
i beth erlidwyd y gigfran, nes iddi
gael ei chyfyngu i'r mynyddoedd
pellaf allan o olwg dyn.

Erbyn heddiw mae'r llanw wedi troi
diolch byth, ac mae pobl yn
gwerthfawrogi pwysigrwydd yr
aderyn golygus, barfog yma.
Gobeithio y bydd ei niferoedd yn
parhau'n sefydlog yn ein ardaloedd
mynyddig, fel y gallwn barhau i'w
edmygu — ond gyda dogn go dda o
ofal, oherwydd allwch chi byth fod
yn siwr beth wnaiff y gigfran nesa'!
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Chwilio am yr Aderyn corff
Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru y apelio am wybodaeth gan y
cyhoedd am arferion un o adar mwyaf poblogaidd Cymru.

Llun - TBJ

Y dylluan wen yw'r un hawsaf i'w
hadnabod o blith ein tylluanod
brodorol. Mae'r wyneb, y frest ac o
dan yr adenydd yn wyn sy'n
gwneud iddi edrych fel ysbryd gwyn
pan fydd yn hedfan. 0 edrych yn
agosach mae'n bosibl gweld y
patrwm brith llwyd a melyn hardd
ar y pen a'r cefn.

`Aderyn corff yw'r enw a roddir
arnynt gan rai.

Mae'n well gan dylluanod gwyn
gynefin agored ac fel rheol fe'u ceir
ar ffermdir, lle maen nhw'n hela
dros laswelltir garw, ymylon caeau

a choedwigoedd, gan fwydo ar eu
hoff brae sef mamaliaid bychan fel
llygod a llygod dWr.

Roedd yr aderyn yn arfer bod yn
gyffredin iawn yng Nghymru ers
talwm, ond ganol y ganrif
ddiwethaf aeth eu nifer yn llai yn
sgil arferion amaethyddol. Mae'n
ymddangos bod y lleihad hwn wedi
ei atal ac mae arwyddion bod y
rhod yn troi o bosib. Serch hynny
mae'r rhywogaeth yn dal yn brin
mewn sawl ardal, de orllevvin Môn
yw un o ychydig gadarnleoedd y
rhywogaeth hon yng Nghymru.
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Mae cynefinoedd hela a nythu yn
parhau'n brin ond yn awr mae'r
dylluan wen yn wynebu
bygythiadau ychwanegol. Mae'r
defnydd cynyddol o wenwyn llygod
yn gallu effeithio ar dylluanod gwyn
sy'n bwydo ar lygod mawr a bach
sydd eisoes wedi cael eu gwenwyno.

Caiff rhai adar eu lladd ar y ffordd.
Gall lleiniau o laswelltir garw ar
ymyl ffyrdd fod yn diroedd bwydo
delfrydol iddynt, ond mae peryg
hefyd i'r adar gael eu taro gan
gerbydau.

Dywedodd Siân Whitehead, Uwch
Adaregydd CCGC: "Rydym yn
awyddus i gael gwybod mwy am ein
poblogaeth o dylluanod gwynion - i
gael gwell dealltwriaeth o faint a
dosbarthiad go iawn y rhywogaeth,
a hefyd i geisio gwybod mwy am
nifer y , marwolaethau a'u
hachosion."

Ychwanegodd: "Mae gennym
ddiddordeb mewn clywed am adar
byw a marw gall gwybodaeth am
adar byw roi syniad i ni am
diriogaethau bridio, a gallwn gasglu
adar marw er mwyn dadansoddi'r
corff am lefelau plaleiddiaid."

Os ydych yn gwybod am safleoedd
bridio ac yn meddwl nad oes neb yn
eu monitro, rydym yn arbennig o
awyddus i gael gwybod amdanynt.
Mae angen i bob cofnod nodi'r
dyddiad y gwelwyd yr aderyn a'r
lleoliad (6 chyfeirnod grid os yn
bosibl, a chedwir y wybodaeth yn
gyfrinachol). Os gwelwch aderyn
marw, rhowch fanylion am ei
leoliad fel y gallwn gasglu'r corff.
Mae gan rai ffyrdd (er enghrai t,
ffyrdd deuol) farcwýr rhif ar ochr y
ffordd. Os ydych yn rhoi gwybod
am aderyn marw ar y ffordd,
rhowch rif y marciwr hwn a hefyd i
ba gyfeiriad yr oeddech yn teithio.
Peidiwch â chyffwrdd a'r aderyn

eich hun. Os lladdwyd ef ar ffordd
brysur byddwch chi'n rhoi eich hun
mewn peryg; os cafwyd ef yn farw i
ffwrdd o'r lôn, efallai iddo gael ei
wenwyno.

Os byddwch yn gweld tylluan
wen, cysylltwch â llinell
ymholiadau Cyngor Cefn
Gwlad Cymru ar:

0845 130 6229.

Mae tylluanod gwyn yn cael eu
diogelu'n arbennig ar Atodlen
Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chei'n
Gwlad, sy'n golygu ei bod yn
anghyfreithlon tarfu ar oedolion
neu rai ifanc dibynnol ar neu ger y
safle nythu. Os ydych chi'n gwybod
neu'n amau eich bod yn gwybod am
safle nythu, cadwch draw, ac
anfonwch y lleoliad atom ni, fel y
gallwn drefnu i weithiwr maes
trwyddedig ymweld a'r safle i
gadarnhau bod yr adar yn bridio.

Mae CCGC yn gweithio tuag at
well Cymru lle y mae pawb yn
gwerthfawrogi ac yn gofalu am
ein hamgylchedd naturiol.
Ceir mwy o wybodaeth am ein
gwaith ar www.ccw.gov.uk.

Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Countryside Council for Wales
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Gwrido o achos drud-wy

Rhodri Dafydd

Tua naw ar nos Wener oedd hi, a minnau, am unwaith, adre.
Canodd y fffin, ac ar ben arall y lein - llais PC1188, sef Kelvin
Jones, yr heddwas o Dremadog. Medda fo: Rhods, ma na
ddrudwen wridog yn Nyffryn:Ardudwy, dos lawr ben bora fory i'w
weld o.'

`Dvvi erioed wedi ys-tyried fy hun yn dwitchar - ryw frid digon od
yr oeddwn i wedi eu hystyried nhw erioed a dweud y gwir. Ond, os
oedd na dderyn prin wedi ymddangos yn yr un pentref a mi, wel,
prin y byswn yn gallu galw fy hun yn adarydd o gwb1 heb wneud
ymdrech i'w weld o, ynde?

Lluri-HDJ

Deffrais fore Sadwrn yn ô1 fy arfer
fel un o griw saith o'r gloch'
Galwad Cynnar, a gwrando ar y
rhaglen honno rhwng cwsg ag effro
tan wyth. Ryw lithro nol i
drwmgwsg o'n i (wedi i Ar y marc'
gychwyn mae gen i ofn!) pan
ganodd y fffin eto - `Mae o dal yna,
ti di bod lawr eto?!'

Wel, dwi rioed wedi bod yn un da
am ddweud celwyddau - yn
enwedig wrth blismyn - felly rhaid
oedd cyfadde mai newydd ddeffro

`ro'n i. Ond ta waeth - dyma
frecwast cyflym, ac i lawr â mi am
S*n y MOr. A dyna lle bum i'n ryw
stelcian am awr a hanner, yn
edrych dros gloddiau ac i mewn i
erddi, ar y toeau ac ym mrigau'r
coed - a phob symudiad yn creu
ryw gyffro...ond, na, rhyw dderyn
tO, neu fwyalchen, neu fronfraith
oedd yo bob tro. O'r diwedd -
dyma gip ar ddrudwy! Ond na, un
bach digon cyffredin oedd hwn.
Allai neb ddweud hynny am y
ddrudwen wridog (Sturnus roseus).
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Mae hwn yn aderyn tlws eithriadol,
nad yw'r llun du a gwyn uchod yn
gwneud cyfiawnder ag o o gwbl.
Mae hi o'r un maint a drudwen
gyffredin, ond patrwm tebyg i
bioden ac yn binc a du llachar.
Dwyrain Ewrop yw ei chartef
arferol, ond ceir cofnodion ohoni
yn achlysurol ym Mhrydain.

Wrth gerdded yn Ol heibio SWn y
Môr, gwelais gar Reg Thorpe o'r
RSPB, (a Kelvin wedi cael lifft i
lawr hefo fo!), ond dim arwydd
ohonynt. Felly, a minnau erbyn hyn
yn teimlo'n ddigon annifyr yn
sleifio o gwmpas yn llechwraidd,
gyda'r sbienddrych rownd cefnau
tai, penderfynais droi am adre
wedi ryw hanner pwdu. Roeddwn
yn teimlo'n waeth fyth pan glywais
yn ddiweddarach fod Kelvin a Reg
wedi bod yn yfed té yn lolfa Sŵn y
Môr yn edrych ar y `deryn o fewn
ychydig fetrau iddynt drwy'r
ffenest!! I'r pant y rhed y dWr ynde?

Chefais i ddim cyfle arall i fynd i
chwilio. Roeddwn wedi trefnu i
fynd i ffwrdd ddydd Sul, ac wedi
addo mynd i chwilio am dylluanod
ar Ol gwaith nos Lun. Dydd Mawrth
amdani felly, ond och a gwae! dyma
fellt a tharannau fel nas gwelwyd eu
bath ers blynyddoedd, a glaw
tarannau fel y dilyw!

Welwyd mo'r deryn ar 151 y storm
honno, ac wrth i'r cymylau duon
ddiflannu, felly hefyd fy
ngobeithion innau o weld yr aderyn
hynod brin hwn. Tybed i ble yr
aeth?

Yn dilyn adroddiad amdano yn y
Dail y Post `chydig ddyddiau wedyn
derbyniais lythyr gan Dafydd Guto,
Llanrug, yn rhestru cofnodion o'r
ddrudwen wridog yng Ngorllewin
Cymru dros y blynyddoedd:

1937
Ym mis Mehefin gwelwyd un ger
Cricieth.

Rhwng mis Gorffennaf ag Awst y
flwyddyn honno gwelwyd un eto (yr
un aderyn mae'n debyg?) yn ardal
Tremadog - ond yn anffodus bu
farw'r aderyn hwn a chafwyd hyd
i'w gorff.

1953
Un ar Ynys Enlli ar y 6ed o Fedi.

1963
Ar Ynys Enlli unwaith eto — un
aderyn ar yr 8fed o Orffennaf.

1967
Enlli eto! — un ar y 3ydd a'r 4ydd o
Awst.

1973
Un yn Aberdaron ym mis Mehefin.

1974
Am unwaith, cofnod o'r gaeaf — un
yn Waterston, Sir Benfro ar yr 2i1 o
I onawr.

1995
Dau gofnod — un o Ddwygyfylchi
ym mis Gorffennaf, a'r llall ar Ynys
Enlli rhwng yr 2iain a'r 29ain o
Fedi.

Ac felly — aderyn go brin yn wir,
sydd yn ymddangos yng ngorllewin
Cymru yn bur anaml (ond fel mae'r
cofnodion uchod yn eu dangos — yn
ystod misoedd yr haf gan amlaf).

Wedi methu ei gweld y tro `ma —
tybed os ca' i fyth gyfle i weld y
ddrudwen wridog eto? A'i weld yn
fy mhentref fy hun?! Go brin, greda
i. Ond dyna ni... dyna gefais i am
fod mor ddiog ar fore Sadwrn ynde!

[Diolch i Dafydd Guto am y
wybodaeth ychwanegol. Gol.]

13



Dyddiadur y Glaslyn - 1987

Dewi Lewis, Clydach

Cawn yma gipolwg gwerthfawr ar ddyddiadur adarydda Dewi
Lewis, tra roedd yn tyfu i fyny ym Mhorthmadog. I gyd-fynd h'r
sylwadau ceir rhai o sgetsys amrywiol De-wi, yn cofnodi'r hyn a
welodd mewn cryn fanylder.

Ebrill 23
Ardal: Ar hyd lannau'r Glaslyn gan
ddychwelyd trwy'r gwely cyrs ar
ochr y rheilffordd.

ATT1Ser: 2.00 - 4.00y.p.
Tywydd: Diwrnod cynnes gyda
niwlen
Cynefin: Glannau'r afon yn ffinio
a thir comin.

Rhestr o adar:
Erbyn hyn mae'r Glaslyn yn weddol
dawel gan fod yr helyw o'r hwyiaid
sydd yn treulio'r gaeaf yma wedi
symud ymaith. Yr unig hwyaden a
oedd i'w gweld mewn niferoedd
heddiw oedd hwyaden yr eithin.
Ym mhen draw'r Cob lle mae'r afon
yn troelli roedd 11 o hwyaid
brongoch yn arnofio ar wyneb y
dr yn cysgu yn yr haul cynnes.
'Roedd yr haid yn cynnwys 5 ihr a 6
cheiliog. Tybed a yw rhai ohonynt

am nythu ar yr afon? Cododd
pibydd y dorlan allan o un o'r
ffosydd sydd yn rhedeg i mewn i'r
Glaslyn. 'Roedd dau greyr glas yn
pysgota'r pyllau ym mhen draw'r
Cob. Wrth gerdded trwy'r cyrs a
oedd yn euraidd felyn gwelais nifer
o adar. 'Roedd telor yr helyg i'w
glywed yn canu, cyfrifais o leiaf
bedwar phr. 'Roedd sawl ehedydd
he-fyd yn taro'r nodau. 'Roedd sawl
siff-saff hefyd yno ynghýd a phar o
wybedog mannog. Deuthum ar
ddamwain ar draws par o deloriaid
yr hesg yn adeiladu nyth; wedi
hynny roeddynt yn swnllyd iawn
yn dwrdio fy mhresenoldeb gyda
chymysgeddd o alwadau. Wrth
gerdded yn (51 ar hyd Cob Crwn
sylwais ar ddwy wylan
anghyffredin. Gwylan fechan oedd
un ond nid oeddwn yn sicr o'r ail.
Edrychai fel gwylan fechan ond
`roedd iddi wawr binc-tybed os mai
gwylan Ross ifanc oedd hi ?

Mai 2
Ardal: Ar hyd Cob Crwn, ar hyd
glannau'r Glaslyn gan ddychwelyd
ar hyd y tir comin
Amser: 2.00 - 5.00y.p.
Tywydd: Oer iawn gyda gwynt o'r
gogledd gydag ambell i gawod
drom o genllysg, eirlaw neu eira
Cynefin: Glannau'r afon gyda thir
comin yn cynnwys ardal helaeth o
eithin.
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Rhestr o adar: 'Roedd par o
hwyaid yr eithin yn bwydo yn y
mwd yn Llyn Bach. 'Roedd y ddwy
wylan a welais ar Ebrill 23 yno o
hyd gyda un wylan arall. Mae'n
siwr mai gwylanod bychain ydynt
er fod gan un wawr binc drosti nid
yw'r gynffon yn nodweddol o wylan
Ross. 'Roedd tair hwyaden
frongoch - i. iar a 2 geiliog yno yn
ymddwyn yn ymosodol iawn gan
ymladd yn yr awyr ac ar y dr.
'Roedd tri phar arall o hwyiaid
brongoch ym mhen draw'r Cob.

Ger Pw11 McAlpine gwelais un
cwtiad aur - dyma'r tro cyntaf i mi
weld y rhywogaeth yma ar y
Glaslyn. Yn y pyllau ar lannau'r
Glaslyn gwelais un pibydd y mawn
yn ei liwiau haf ysblennydd. Wrth
edrych i gyfeiriad y Cob sylwais ar
haid o wyddau, siwr o fod yn haid o
-wyddau Canada. Wrth gerdded yn
ôl gwelais sawl par o fras y cyrs,
ceisiais chwilio am safle nythu ond
yn aflwyddianus.

Ar hyd ochr y rheilffordd roedd
sawl telor yr helyg yn canu'n ddi-
baid gyda'r ehedydd yn codi i'r
uchelfannau. Wrth gerdded ar hyd
y Tir Comin edrychais ymysg yr
eithin. Gwelais sawl llinos, bras y
cyrs, a chorhedydd y waun. Ni
ddeuthum o hyd i unrhyw nyth dim
ond gweddillion wyau llwyd y
gwrych. Wrth gerdded yn 61 ar hyd
Cob Crwn roedd y llanw ar drai.
'Roedd tri pibydd y dorlan ger Dora
Fach yn bwydo ar y mwd. Mae'n
debyg bod chwech wedi eu gweld
yma ychydig o ddyddiau ynghynt.

Mai 8
Ardal: Ar hyd glannau'r Glaslyn
gan ddychwelyd ar hyd ochr y
rheilffordd
Arnser: 5.30 - 9.0o y bore
Tywydd: Bore niwlog, gwlith ar y
llawr, eitha oer. Gyda'r haul yn
gwawrio am 6 cliriodd y niwl gan
roi diwrnod heulog.
Cynefin: Glannau'r afon, gwely
cyrs.

Rhestr o adar:
Cerdded o gwmpas Llyn Bach yng
nghanol y niwl, prin y gellid gweld
dim heblaw amlinelliad dwy
hwyaden yn arnofio ar y dWr.
Doedd hi ddim yn bosibl gweld Cob
Crwn. Wrth gerdded o gwmpas Cob
Crwn clywais sawl telor yr hesg yn
seinio eu nodau cymysg. 'Roedd
telor yr helyg i'w glywed hefyd.
Wrth aros ar Cob Crwn sylwais ar
iar dd-skr yn symud yn hamddenol
yn y ffos. 'Roedd rhywun wedi
dweud w-rthyf eu bod wedi sylwi
arnynt yn cludo deunydd nythu
dyddiau ynghynt. Oedais er mwyn
gweld a fyddai'r niwl yn codi cyn
penderfynu mentro i gerdded ar
hyd y Glaslyn.

Cododd dwy hwyaden frongoch o'r
ffos wrth droed Cob Crwn. Ar
lannau Pw11 McAlpine roedd tair
gwylan fechan yn gorffwys.
Ymhellach ymlaen deuthum ar
draws dwy wylan benddu yn farw
mewn -tyllau yn y -tywod. Mae'n
debyg eu bod wedi marw dros nos,
doedd dim marc ar y plu.

Ochr draw i'r afon roedd yr alarch
dof yn parhau i eistedd ar y nyth (5
o wyau yn Ol yr adroddiadau
diweddaraf). Am 6.15 amharwyd ar
y distawrwydd gan y gOg yn galw ar
lethrau Moel y Gest. Dyma'r tro
cyntaf i mi glywed y gôg eleni. Wrth
gerdded ymlaen ar hyd y Glaslyn
deuthum ar draws gweddillion
aderyn - pibydd coesgoch wedi ei
larpio gyda dim ond yr adenydd a'r
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coesau yn weddill. Brecwast cynnar
yr hebog tramor tybed? 'Roedd
sawl pibydd coesgoch a siglen fraith
gydag un siglen lwyd yn y pyllau. Er
syndod gwelais 27 pibydd y mawn
yn eu gwisg haf yn bwydo yn y mwd
meddal.

Cododd sawl hwyaden wyllt o'r ffós
ar lannau'r Glaslyn. Erbyn hyn
`roedd yr haul wedi gwawrio a'r
ehedydd yn seinio ei nodau i
groesawu diwrnod braf. 'Roedd
pibyddion y dorlan i'w gweld yn
cneifio wyneb yr afon. Ger Bont
Cambrian deuthum o hyd i nyth y
bras y cyrs yr oedd Elfyn wedi son
wrthyf amdano bythefnos
ynghynt. Cododd yr iâr o'r brwyn.
'Roedd y nyth yn anodd i'w weld.
Tu mewn i'r nyth `roedd tri o
gywion ac un ŵy heb ddeor.
Ni lwyddais i ddod o hyd i nyth
ehedydd. 'Roedd hwyaid brongoch
yn hedfan yn ôl ac ymlaen trwy'r
amser. Wrth gerdded trwy'r gwely
cyrs gwelais bum pâr o deloriaid yr
hesg gydag ambell delor yr helyg.
Yn sydyn cododd iâr hwyaden wyllt
o'm blaen gan ymddwyn fel petai
wedi brifo. Ymlwybrodd ar hyd y
llawr fel petai wedi torri ei hadain.
Hen dric! Mewn eiliadau rhuthrodd
saith o gywion i'r cyfeiriad arall.
Bu'r iâr yn ymddwyn fel petai wedi
brifo nes fy mod ddigon o bellter o'r
nyth.

Hydref 9
Ardal: Cob Crwn a Llyn Bach
Amser: 9.00 - ii.00y.b
Cynefin: Llyn o ddl%srr môr, mwd
ac afon.

Rhestr o adar:
Dyma arwyddion cyntaf bod yr
hydref a'r gaeaf ar y trothwy.

'Roedd 7o o chwiwellod ar y
Glaslyn, bydd y niferoedd yn
cynnyddu yn sylweddol dros yr
wythnosau nesaf. 'Roedd 5o o
gornchwiglod hefyd ar y Glaslyn
wedi eu sgubo i mewn gan wynt
cryf dros nos. Wrth i mi gerdded ar
Cob Crwn gwelais haid o wyddau
Canada (n) yn codi o waelodion y
Glaslyn. Ar Pwll McAlpine `roedd
gwyach fawr gopog yn ei gwisg aeaf.
Yn Llyn Bach 'roedd un wylan
fechan. 'Roedd y Cob yn ddistaw,
'roeddwn wedi disgwyl gweld mwy
o rydyddion ond dim ond haid o 19
o gwtiaid torchog gydag ambell i
ylfinir a phibydd coesgoch a welais.
Wedi cyrraedd adref clywais bod un
o gywion yr elyrch wedi ei ladd gan
lwynog yn ôl y sôn.

Diolch i Dewi am y cipolwg
gwerthfawr 	 uchod
ddyddiadur adarwr ifanc,
brwdfrydig.

Os oes gan unrhyw un o
ddarllenwyr eraill Llygad
Barcud gofnodion tebyg am
adarydda yn eu hardal hwy,
unai yn y gorffennol neu rai
cyfredol, beth am anfon
detholiad o'r dyddiau mwyaf
cyffrous i'w hargraffu? [Goll

Beth yw `Peeten'?!

Darn annatod o nerf optic aderyn
ydyw, sydd yn fach mewn adar y
nos, yn fwy mewn adar y dydd
sy'n bwyta hadau, yn fwy fyth
mewn adar sy'n bwyta pryfaid,
ond yn fwyaf oll mewn adar
ysglyfaethus. Ei bwrpas? Wel,
does neb yn hollol siwr... un peth
arall sydd eto i'w ddysgu am ein
cyfeillion pluog!
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Pwy sy'n curo?

Pa mor gyflym mae'n rhaid i adar
guro eu hadennydd i hedfan
ddywedech chi?

Ymysg yr arafaf mae'r creyr glas
(2 waith yr eiliad) a'r alarch dof
(3 gwaith yr eiliad).

Mae'r aderyn du, ar gyfartaledd
yn curo'i adennydd -tua 6 gwaith
yr eiliad, a'r ffesant 9 gwaith.

Ond y cyflymaf? Wel, nid yw'n
syndod efallai mai'r aderyn y si
(hummingbird) sy'n mynd a hi —
a hynny gyda 50 curiad bob
eiliad!

Llun — McDonald

Safoni Enwau Adar y Byd
Davyth Fear

Mae dros hanrter y gwaith o safoni enwau adar y Byd yn y Gymraeg
bellach wedi ei gwblhau gan weithgor sy'n trafod a phenderfynu ar
enwau safonol i dros 10,000 o adar. Y rheswm yw nad oes enwau
Cymraeg ar gyfer llawer o adar tramor ar hyn o bryd, ac ar gyfer
nifer o rywogaethau mae mwy nag un enw yn cael eu def-nyddio ond
heb arweiniad ar pa enw sy'n gywir.

Dechreuwyd ar y prosiect hwn tua
deng mlynedd yn 61 pan
ysgrifennais lythyr at golofn Seiat
Natur yn y cylchgrawn Dan Haul i
ofyn os oedd enwau adar ar gael yn
y Gymraeg i adar Affrica Deheuol,
am fy mod yn mynd ar fy ngwyliau
yno. Atebodd Twm Elias, a oedd yn
gyfrifol am y golofn, nad oedd
rhestr ar gael, ond y byddai'n
syniad da i fathu enwau. Eisoes
roedd Ted Breeze Jones wedi bathu
enwau ar gyfer adar y Gambia,
Morocco a Tunisia, lle bu yn ffilmio
ar gyfer rhaglenni i S4C ddiwedd y
1980au — felly roedd cynsail i waith
o'r fath.

0 ganlyniad death criw o
naturiaethwyr at ei gilydd i safoni
enwau adar Affrica Deheuol. Yn
dilyn cwblhau'r rhestr yma aeth y
gweithgor ymlaen i safoni enwau
adar Ewrop ar gyfer gwefan a
drefnwyd gan Ruurd Jorritsma yn
yr Iseldiroedd. Mae ffrwyth y llafur
hwn i'w weld ar www.avionary.info.

Beth bynnag, mae safoni enwau
adar y Byd yn golygu o bosib y bydd
rhai o'r enwau hyn yn newid rhyw
ychydig, wrth eu cymharu ag adar
gweddill y .Byd. Y nod yw
cynhyrchu rhestr o enwau sydd
mor glir a defnyddiol â phosib.

Dechreuwyd ar y gwaith o safoni
enwau adar y byd yn y flwyddyn
2000 a'r disgwyl yw y bydd y
gwaith wedi'i gwblhau erbyn
diwedd y flwyddyn hon. Mae cryn
nifer o'r Passeriformes (adar

clwydol) wedi eu cwblhau yn barod,
ac mae'r teuluoedd eraill i gyd wedi
eu cwblhau.

Os ydy rhywun yn dymuno helpu i
gwblhau'r gwaith hwn, cysylltwch a
Davyth Fear trwy'r cyfeiriad
canlynol:
Brwynog, Ffordd yr Orsaf, Llanrug,
Gwynedd LL55 4AG
FfOn — (01286) 672882
E-bost — d_rfear@tesco.net
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Cynhadledd y Cob

Rhodri Dafydd

Daeth breuddwyd y Gymdeithas o gael Canolfan adarydda yn edrych
dros y Cob gam yn nes yn ystod mis Mehefin eleni, wrth i grWp y cwrs
Rheolaeth Cefn Gwlad o Goleg Prifysgol Cymru, Bangor gyflwyno
cynhadledd arbennig ar bosibilrwydd Canolfan o'r fath.

Yr olygfa o'r Cob tuag at Eryri

Bob blwyddyn, bydd grWp o fyfyrwyr
o'r cwrs hwn yn cael prosiect i
gydweithio arno. Yn y gorffennol bu
grWpiau yn astudio safleodd megis
Plas Brondanw, Nant Gwrtheyrn a
Craflwyn ger Beddgelert, gan lunio
cywaith cynhwysfawr yn cynnwys
sawl agwedd ar ddatblygu'r
safleoedd. Bydd y prosiectau yn
anelu at gydbwysedd rhwng
anghenion y myfyrwyr o safbwynt
addysgiadol, a chreu prosiect `real' a
difyr fydd yn ennyn brwdfrydedd y
myfyrwyr.

Fel y rhybuddwyd ni fel pwyllgor gan
Geraint George, cyfarwyddwr y cwrs,
yn ein cyfarfod olaf cyn y cyflwyniad
- byddai'r gynhadledd yn sicr o
ddweud pethau fel ag y maent ac nid
o angenrheidrwydd beth, efallai, yr
hoffem ei glywed.

0 flaen cynnulleidfa dda o
gynrychiolwyr sefydliadau lleol ac
unigolion gwahoddedig cafwyd

Llun - TBJ

cyfres o gyflwyniadau byrion ar sawl
agwedd perthnasol o'r cynllun.
Edrychwyd ar ychydig o hanes Morfa
Glaslyn a sut y datblygodd yr ardal i'r
hyn a welwn heddiw yn sgil
adeiladu'r Cob gan W A Maddocks
bron i ddwy ganrif yn ôl.

Yna aethpwyd ymlaen i edrych ar
ddiddordeb adaryddol yr ardal, oedd
yn cynnwys gwybodaeth am yr adar
cyffredin yn ogystal d' rhestr o rai o'r
adar prin welwyd yma yn ystod y
blynyddoedd diwethaf - adar megis
yr wylan ifori a'r forwennol
osgeiddig.

Un rhan hynod ddiddorol oedd
canfyddiadau cyfres o gyfweliadau a
gynhaliwyd yn ardal Porthmadog
dros y Pasg eleni. Roedd hwn yn
waith ymchwil gwbl wreiddiol, yn
seiliedig ar 150 cyfweliad ac yn
gipolwg gwerthfawr o farn pobl leol
ac ymwelwyr fel ei gilydd ar adeg go
brysur o'r flwyddyn. Yn ogystal ag
unigolion ar hap, bu'r myfyrwyr
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AWOUROCID PARC CENEDLAETHOL ERYRI

Plas Tan y Bwlch
Canolfan Astudio Parc Cenecliaethol Eryri

Pob Ilwyddiant i

Gymdeithas Ted Breeze Jones
ac i

LLYGAI) B ARCU

Holwch am raglan o'r cyrsiau byd natur yr ydym yn
eu cynnig , neu am ein darpariaeth i grwpiau /

cymdeithasau ymweid gyda'r nos am bryd bwyd
a thro rownd y gerddi

Am ragor o wybodaeth a rhaglen lawn ffoniwch:
01766 772600

hefyd yn cyfweld â grwpiau allweddol
yn ardal Porthmadog. Braf oedd
clycnied bod consensws cryf bod
canolfan o'r fath yn syniad da.

Fodd bynnag, y prif bwynt a godwyd
gan y gynhadledd oedd fod angen
edrych ar ymarferoldeb cynllun mor
uchelgeisiol. Yn bennaf codwyd y
cwestiwn a yw'r Gymdeithas fel ag y
mae mewn sefyllfa i gymryd awenau
rhywbeth mor fawr? Awgrymwyd y
byddai partneriaeth â chyrff eraill
(e.e. yr RSPB a'u Cynllun Gweilch), a
rhydweithio gyda grwpiau a
sefydliadau yn nyffrynoedd y
Ddwyryd a'r Glaslyn Yn
angenrheidiol er mwyn gwireddu'r
freuddwyd.

Y cam nesaf, o bosib, fydd edrych ar
system fodiwlar ble gellir adeiladu
canolfan o bwys ond gwneud hynny
gam wrth gam — gan ddechrau gyda
safle fechan gydag ychydig o gost.

Diolchwyd i'r myfyrwyr, ar ran y
gymdeithas am brosiect a fyddai,
pebai'n gontract broffesiynol gan
ymgynghorwr, wedi costio £10,000.
Yn wir, wedi prosiect y grWp yn Nant
Gwrtheyrn dywedodd gweithiwr o'r
Comisiwn Coedwigaeth y gellid fod
wedi talu £18,000 am brosiect o'r
fath!

Roedd y gwaith yn rhy gynhwysfawr
i'w gyflwyno mewn cynhadledd dwy
awr, felly fe gafodd pawb oedd yn
bresennol gopi o CD arbennig a
gynhyrchwyd gan y myfyrwyr yn
cynnwys fersiwn Powerpoine o'r
cyflwyniad, ynghyd a torreth o
wybodaeth ychwanegol, megis
canlyniadau'r arolygon, a llawer
mwy. [Am gopi o'r CD gall aelodau'r
gymdeithas gael un drwy gysylltu ag
unai Geraint George, ym Mhrifysgol

Cymru, Bangor (Rheoli Cefn Gwlad),
neu A'r Ysgrifennydd].

Yn sicr, cafwyd cynhadledd ddifyr a
gwerthfawr iawn wedi ei chyflwyno'n
ardderchog a phroffesiynnol.
Llongyfarchiadau mawr i'r grWp.
Roedd yn dda i'r Gymdeithas gael
syniadau ymarferol — e.e. syniadau
am ganolfan werdd a chanlyniadau
arolwg ymhlith 150 o bobl — a fydd
yn werthfavvr iawn inni yn y dyfodol.
Yn sicr cawsom ddigon o syniadau
buddiol i'w hystyried dros y misoedd
a'r blynyddoedd nesaf. Cewch wybod
am unrhyw ddatblygiadau yn
rhifynnau'r dyfodol o Llygad
Barcud.

-f-fV
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RAFFL FAWREDDOG
CYMDEITHAS TED BREEZE JONES

ENNILLWCH DDIWRNOD YN Y MAES
GYDA'R DYN ADAR. EI HUN

IOLO WILLIAMS
Am fwy o wybodaeth dewch i stondin y

Gymdeithas ar faes yr Eisteddfod -
Stondin rhif 517-518

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eryri a'r Cyffiniau
Gorffennaf 3oain - Awst6ed 2005

Cymdeithas Ted Breeze Jones
Rhaglen Weithgareddau Gaeaf a Gwanwyn 2005 — 06

Hydref 29ain, 2005 — CYNHADLEDD UNDYDD A CHYFARFOD BLYNYDDOL,
Y Stablau, Plas Tan y Bwlch, 10.30yb. Enwau o flaen llaw os am ginio — ffôn: 0871 871 4004

Tachwedd l0fed, 2005 — Sgwrs: Ted .fr athro' John Lawton Roberts
Cyfarfod: Y Stablau, Plas Tan y Bwlch am 7.30yh

Tachwedd 19eg, 2005 — Taith maes, Malltraeth a Choedydd Niwbwrch —
Arweinydd: Rhodri Dafydd. Cyfarfod: Maes Parcio Malltraeth am 10.30 yb

Tachwedd 29ain, 2005 — Sgwrs: Datblygu Llyn Trawsfynydd ar gyfer adar — gwahoddiad i Gymdeithas
Ted ymuno Bartneriaeth, Keith O'Brien, Neuadd Trawsfynydd am 7.30yh

Rhagfyr 10fed, 2005 — Taith maes, Adar Llandanwg a Mochras, ar y cyd â Chymdeithas Edward
Llwyd. Arweinydd: Twm Elias. Cyfarfod: Maes Parcio'r traeth, Llandanwg am 10.30yb

Rhagfyr 20fed — Noson Gymdeithasol: Adar Ysglyfaethus a Mins Peis yng nghwmni Iolo Williams.
Cyfarfod: Y Stablau, Plas Tan y Bwlch am 7.30yh

Ionawr 7fed, 2006 — Taith maes: i'w Gadarnhau — Manylion yn rhifyn `Dolig Llygad Barcud

Ionawr 25ain, 2006 — Sgwrs: Y Gwybedog Brith yn Abergwyngregyn, Duncan Brown, Y Stablau, Plas
Tan y Bwlch am 7.30yh

Chwefror 1 lfed, 2006 — Arolwg o Adar y Gaeafym Mhorthmeirion. Trefnwyr: Twm Elias & Rhodri
Dafydd. Cyfarfod: Maes Parcio Porthmeirion am 10.30yb

Chwefror l4eg — Sgrvvrs, i'w Gadarnhau — Manylion yn rhifyn `Dolig Llygad Barcud

Mawrth 1 lfed, 2006 — Taith maes  Y Trochydd Mawr a llawer mwy — Aberdesach, Pontllyfni a'r
Foryd. Arweinydd Rhys Jones. Cyfarfod: Maes Parcio Aberdesach, ger y traeth (SH 425514) am
10.00yb

Mawrth 24ain — 26ain, 2006 — Cwrs Adar y Gaeaf, Plas Tan y Bwlch, ar y cyd â Chymdeithas Edward
Llwyd — gweler yr hysbys ar dudalen 19.

Ebrill 8fed, 2006 — Taith maes, Llyn Trawsfynydd (Cyfle i drafod Cynllyn y Llyn). Arweinyddion:
Keith O'Brien ac eraill.Cyfarfod: Maes Parcio canol y pentre, 10.00yb

Mai 4ydd, 2006 — Sgwrs: Dipyn o Dderyn? Dewi Lewis, Y Ganolfan, Porthmadog 7.30yh

Mai 6ed, 2006 — Arolwg o Adar y Gwanwyn ym Mhorthmeirion. Trefnwyr: Twm Elias, Dewi Lewis a
Rhodri Dafydd. Cyfarfod: Maes Parcio Portmeirion am 10.30yb

Y Troellwr Mawr — Taith maes hwyrol i weld yr aderyn rhyfedd hwn: dyddiad ym Mehefin i'w drefnu.
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