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GOLYGYDDOL 
Wedi troad y rhod (Rhagfyr 21-22) mi fydd y dydd yn dechrau 'mystyn. Ac i roi 

gogwydd adaryddol i’r disgrifiad o hynny, gallwn gyfeirio at yr hen ddywediad y bydd y 
dydd yn 'mystyn "gam ceiliog hyd y Calan". Yna bydd yn awr fawr Calan, dwy Ŵyl Eilian a 
thair Ŵyl Fair. 

Yn sgìl hynny cawn ninnau edrych ymlaen at dymor newydd a llewyrchus; cwmnïaeth 
dda ar y teithiau, digon o brofiadau adaryddol gwefreiddiol a chaffi croesawgar ar ddiwedd 
pob taith. 

 Cofiwch y gallwch gyrchu'r wefan erbyn hyn drwy eich ffôn symudol. Felly os nad 
ydych o fewn cyrraedd eich cyfrifiadur neu heb gyswllt Wi-Fi iddo, mi fydd yn bosib 
chwilio'r Oriel neu yrru neges lle bynnag y boch. 

 Hwyl dros yr Ŵyl a Blwyddyn Newydd adaryddol dda ichi i gyd.  
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Cofio Dewi 

 Cymdeithas gymharol fechan 
yw Cymdeithas Ted a chriw bychan 
sy’n dod ar ein teithiau. Yr ydym 
felly yn teimlo i’r byw pan fyddwn 
yn colli un o’r ffyddloniaid.  

Yr aelod mwyaf ffyddlon ar ein 
teithiau oedd Dewi o ’Stiniog. (Mae 
yn anodd credu ac yn boen calon 
gorfod rhoi y gair oedd i mewn yn y 
frawddeg hon.) Ysywaeth, welwn ni 
mohono ar ein teithiau eto; bu farw 
yn sydyn iawn ar Orffennaf 14eg.  

Bydd colled enfawr i ni am ei 
gwmni ar ein teithiau. Yr oedd bob 
amser mor gyfeillgar a 
chymwynasgar ac yr oedd yn gallu 
cynnal sgwrs ddifyr efo pawb.  

Yr oedd yn gwmni difyr, gyda’i 
hanesion am ei gyd-weithwyr yn y 
coparet yn ’Stiniog ac yn atomfa 
Trawsfynydd. Ond ei brif ddiléit oedd sôn am ffermio. Clywsom straeon di-rifedi 
am yr hyn a welodd wrth grwydro’r caeau a’r ffriddoedd yn Nhrawsfynydd gyda’i 
ffrind Gareth ac am ei helyntion wrth fynd i sioeau amaethyddol neu i gasglu 
anifeiliaid. Ffarmwr ddylai Dewi fod wedi bod. Yr oedd wrth ei fodd gydag 
anifeiliaid a bywyd gwyllt; darllenai yn eang amdanynt ac yr oedd wrth ei fodd yn 
gwylio rhaglenni teledu am fywyd gwyllt. Ar daith, byddech yn sicr o’i glywed yn 
adrodd mewn manylder am raglen a fu ar y teledu yr wythnos flaenorol.  

Yr oeddem yn aml yn dweud wrtho ei fod yn enseiclopîdia ar draed! Yr oedd 
yn gyfarwydd iawn â mynyddoedd Eryri ac wedi crwydro drostynt i gyd gyda 
Chlwb Cerdded ’Stiniog. Unwaith eto, deuai ei gof i’r amlwg wrth iddo adrodd am 
ei deithiau mewn manylder gan gofio enw pob copa a phob tyddyn iddo eu pasio 
ar y llwybr. Deuai hefyd â hanesion difyr wrth sôn am ei gyfnod gyda Chlwb 
Camera’r Blaenau – ar yr un pryd â Ted Breeze Jones. 

 Ond ei brif ddiddordeb oedd ei deulu. Yr ydym wedi clywed gymaint am y 
teithiau y bu arnynt efo Megan i ymweld â gwarchodfeydd natur ac arddangos-
feydd adar. Clywsom hefyd am ei bleser yn trosglwyddo ei ddiddordeb mewn 
bywyd gwyllt i’w ŵyr, Sam. Yr oedd balchder Dewi yn amlwg wrth sôn am 
lwyddiannau Manon a Meilyr. 

Er cof amdano, yr ydym fel cymdeithas wedi rhoi nawdd tuag at y gwaith o 
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ddiweddaru y cyhoeddiad pwysig hwnnw ‘Birds of Wales’ (a gyhoeddir ymhen 
rhyw flwyddyn neu ddwy gan Gymdeithas Adaryddol Cymru). Byddwn yn noddi 
tudalen y dylluan wen – hoff aderyn Dewi, ac yn wir, Ted Breeze. 

All neb ohonom selogion y teithiau byth eto ofyn am siocled poeth mewn caffi 
ar derfyn taith heb gael deigryn i’n llygad. Estynnwn ein cydymdeimlad dwys i 
Megan a’r teulu. 

 
Bore ar y Berwyn 

Mynyddoedd y Berwyn, Cob Malltraeth, Cwm Nant yr Eira, Enlli. Beth yw’r 
cysylltiad rhyngddyn nhw? 

Lapiwch amdanoch a dowch i’r Berwyn yn gyntaf, ar fore cymylog a rhynllyd 
yng nghanol Mehefin. Ie, canol Mehefin a finnau hefyd wedi lapio fel nionyn: 
siaced gnu, siaced wynt-a-glaw drosti, trywsus glaw dros drywsus haf, cap gwlân, 
menig... Roedd yna ias go iawn ynddi a finnau, oherwydd fy mwriad, yn methu 
symud i gynhesu’r gwaed. 

Disgwyl gweld pâr o fodaod tinwen oeddwn i. Ychydig wythnosau ynghynt, 
roedd yma ddau bâr, a chefais fodd i fyw wrth wylio un o’r ceiliogod yn dringo i’r 
entrych, yn troi ar ei gefn ambell dro wrth wneud hynny, yn plymio wedyn, yn 
rholio, yn sgubo i fyny eto, a’r symudiadau i gyd yn syfrdanol o osgeiddig. Yn 
union fel petai o’n dawnsio’n llyfn i gerddoriaeth tu hwnt i’n clyw ni, feidrolion. 
Gwnaeth hyn nifer o weithiau.  

Wrth swatio yn y grug y bore rhynllyd dan sylw, dyma gael cip ar geiliog boda, 
o’r diwedd, yn hela ar y gefnen gyferbyn â mi. Ond dim lliw na llun ohono wedyn. 
Dim golwg o’i gymar chwaith. 
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Y llynedd, bûm yn 
gwylio’r ddau yn cylchu’n 
hamddenol ar yr awelon a’r 
iâr, yn ddiweddarach yn y 
dydd, yn hedfan yn isel i 
groesawu’i chymar o gyrch 
hela - yntau’n gollwng ei brae 
iddi, a hithau’n ei ddal yn yr 
awyr.  

Eleni, roedd yn rhaid derbyn nad oedden nhw wedi llwyddo i fagu cywion – 
efallai oherwydd y tywydd gwlyb neu am i’r llwynog a welais yn gynharach 
ysbeilio’r wyau.  

Roedd fy nhaith hir a’r codi plygeiniol wedi bod yn ofer. 
Ac yna, cyffro. Ar y gorwel, roedd yna aderyn yn melltennu mynd, gan alw a 

galw. Wrth iddo ddod yn nes, gwelwn fod ganddo rywbeth yn ei grafangau, ac 
ymhen fawr o dro, clywn ymbilio taer o ganol y grug.  

Hoelio sylw ar yr aderyn oedd yn cludo’r prae, a’i weld yn glanio ar gnwc 
bychan. Safodd yn ei unfan am beth amser a dal i alw, a’i gymar yn parhau i’w 
ateb. Yna, dechreuodd bluo, ac ar ôl gorffen, anelodd at fedwen fechan. 
Gwibiodd ei gymar ato, a rhoddodd yntau ei brae iddi. Aeth hi â’r byrbryd di-ben 
at dwmpath grug, lle y gallwn weld pennau dyrnaid o gywion gwynion. 

Roeddwn yn edrych i lawr ar nyth cudyll bach. 
Erbyn y pnawn, roedd y cymylau fu’n fy mhryfocio drwy’r bore wedi dechrau 

diflannu yn yr heulwen. Roedd hi’n bryd diosg y cap gwlân a’r menig, ac aros i 
weld beth fyddai symudiadau nesaf y cudyllod.  

Ailgydiodd y ceiliog yn yr hela, ond cyn iddo fynd o’m golwg, hedodd dros y 
llecyn lle y swatiwn: ei gefn llwydlas a’i fron felynllwyd fraith yn cadarnhau mai’r 
ceiliog ydoedd. 

Yn ddim ond 10 modfedd o hyd, a lled ei adenydd yn rhyw 22 modfedd, y 
cudyll bach yw ein haderyn ysglyfaethus lleiaf, wrth gwrs. Dyw’r ceiliog ond yn 
pwyso rhwng 4½ ac 8 owns, a’r iâr rhwng 6 a 10½ owns.  

Credir mai rhwng 1,000 a 1,500 o barau sy’n nythu yng Ngwledydd Prydain ar 
hyn o bryd: maen nhw’n ddigon prin, felly, er iddyn nhw ddechrau adennill tir ar 
droad y ganrif.  

Anaml iawn y byddan nhw’n cipio adar helwriaeth, er fod ciperiaid wedi’u 
camgyhuddo o hynny ar hyd y blynyddoedd, ac wedi’u difa yn ddidrugaredd. Eu 
dull arferol o hela yw gwylio oddi ar foncyn neu lwyn neu greigen ac, ar ôl canfod 
prae posib, sgimio wyneb y ddaear a’i ddal o’r cefn ar foment annisgwyl. Dro 
arall, byddant yn ymlid yr aderyn a’i gipio yn yr awyr. Byddant hefyd yn hela fesul 
pâr, o bryd i’w gilydd. 
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Bydd y naill genhedlaeth ar ôl y 
llall yn dychwelyd i’r un llecyn i nythu. 
Ar rostiroedd Cymru, bydd y rhan 
fwyaf ohonynt yn gwneud eu nyth ar 
y ddaear. Ar gyfandir Ewrop, fodd 
bynnag, byddant yn nythu mewn 
coed, yn enwedig ar gyrion 
coedwigoedd bythwyrdd, os bydd yna 
dir agored gerllaw iddynt hela. 

Yr iâr fydd yn gwneud y nyth drwy 
gafnio pant bach yn y ddaear a’i 
ddiddosi gyda mân frigau, rhedyn, 
coesynnau grug ac ati. Rhwng Mai a 
Mehefin, bydd yn dodwy 3-5 o wyau, 
ac yn gadael deuddydd rhwng pob 
ŵy. Hi fydd yn gori’n bennaf, a’r 
ceiliog yn rhannu peth o’r gwaith. 

Ar ôl i’r wyau ddeor, yr iâr fydd yn 
amddiffyn y nyth, a’r ceiliog yn hela hyd nes y bydd y cywion yn gadael y nyth. 
Gall y rheiny hedfan o fewn mis ar ôl eu geni, a byddant yn llwyr ofalu amdanynt 
eu hunain cyn pen mis arall.  

Cwympodd nifer ein cudyllod bach yn sylweddol yn y 1950au, o ganlyniad i 
ddefnyddio plaladdwyr organoclorin, a chredir mai dim ond 550 o barau oedd ar 
ôl ym Mhrydain erbyn 1960. Bu’n rhaid aros tan y 1980au cyn i’r niferoedd 
ddechrau sefydlogi a chynyddu.  

Ond er y lleihad yn y defnydd o blaladdwyr gwenwynig, mae’n debyg mai’r 
cudyll bach yw’r aderyn ysglyfaethus sy’n cael ei wenwyno amlaf o hyd. Ar ben 
hynny, collodd ei gynefin naturiol yn sgil coedwigo a gorbori, a’r her bellach fydd 
rheoli ein rhostiroedd grugog, a’r tir ffermio cyfagos, mewn modd fydd yn 
gwarchod y rhywogaeth ac yn hyrwyddo ei ffyniant. 

Ond beth yw’r cysylltiad rhwng y Berwyn, Enlli, Cob Malltraeth a Chwm Nant 
yr Eira? 

Ar fy nhaith gyntaf gyda Chymdeithas 
Ted Breeze Jones – yn ardal Malltraeth – 
roeddwn wrth gynffon y parti yn rhoi’r 
byd yn ei le efo’r adarwr difyr ei sgwrs, 
Huw Dafydd, a’r eiliad nesaf, dyma sylwi 
ar iâr cudyll bach yn ymlid llinos yn yr 
awyr, yn ymdroelli amdani’n ddi-ildio ac, 
yn y diwedd, yn ei chipio.  
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Yr hydref y llynedd, roedd criw bychan ohonom yn gwylio adar ar Enlli. Roedd 
yna dri chudyll bach ar yr ynys un diwrnod, yn cael sbel o orffwys ar eu siwrnai o 
Wlad yr Iâ i Ewrop. Ac wrth draeth Solfach, yn nes ymlaen yn yr wythnos, daeth 
un ohonynt o nunlle a chipio corhedydd y waun o flaen ein llygaid. 

Yn olaf, pan oeddwn yn byw yn Rhyd-y-main, 
hoffwn ei throi hi am fwynderau Maldwyn a dilyn fy 
nhrwyn fan hyn fan draw. Un o’m hoff deithiau 
oedd honno o Lanerfyl i Dalerddig drwy Gwm Nant 
yr Eira, ac ar un o’r troeon hyn, sylwais ar aderyn yn 
cadw gwyliadwraeth ar ben hen griafolen. Gan fod 
ei gefn tuag ataf, medrais aros, diffodd injan y car a 
threulio cryn chwarter awr yn ei wylio. Ar 
amrantiad, cododd a diflannu fel y gwynt i fyny’r 
cwm. Cudyll bach, yn bendant. 

Ac i mi, dyna’r cysylltiad rhwng y llefydd a 
nodais. 

 
Ieuan Bryn 

Cudyllod Pen Llŷn 

Yr ydych wedi darllen ein adroddiadau am nyth cudyllod coch ym Mhen Llŷn 
sawl gwaith dros y blynyddoedd, ond yn ddiweddar, yr oeddent wedi gadael y 
nythfa wreiddiol. Yn y gwanwyn eleni, fe welsom bâr o gudyllod rhyw ugain metr 
o’r twll lle’r oedd y nyth gwreiddiol. Codwyd ein gobeithion! 

Y tro hwn, yr oeddent wedi dewis twll lle’r oedd aderyn drycin y graig wedi 
nythu y llynedd – ac yn sicr nid oedd hwnnw am ollwng ei afael yn y nyth yn  
ddi-brotest fel y dengys y 
llun. 

Y cudyll a orfu, a bu’n 
eistedd ar wyau... am 
fisoedd. 

Ond mae’n rhaid mai 
wyau clonc oedd ganddynt 
eleni. Ar ôl misoedd o 
eistedd ofer, gadawsant y 
nyth ganol Awst. 

Gobeithio am well lwc 
yn 2020!  

Gwennan a  

Gareth Jones  



8 
 

Yr RSPB  a ffermio 

 Yr ydym i gyd yn 
gyfarwydd â’r gwaith 
gwych a wnaiff yr RSPB 
yn eu gwarchodfeydd 
ond efallai nad yw’r 
gwaith a wnânt yn 
dawel yn y cefndir yr 
un mor gyfarwydd i ni. 
Buom yn ffodus iawn i 
gael Rhian Pierce i 
siarad efo ni yn ein 
cynhadledd a 
gynhaliwyd ym mis 
Hydref. Y mae Rhian 
yn Swyddog 
Cadwraeth gyda’r mudiad ac fe gawsom wybod ganddi am lawer o’r gwaith y bu’n 
ei wneud i’r RSPB yn ystod y deng mlynedd diwethaf. 

Nid yw Rhian yn gweithio ar unrhyw un o warchodfeydd y mudiad ond yn 
hytrach yn gweithio ar dir preifat ac yn agos iawn gyda ffermwyr. Y mae ganddi 
un fantais fawr ar gyfer y swydd – sef ei bod hi yn rhannu ei hamser, bron yn 

gyfartal, rhwng yr RSPB a’i fferm deuluol. Y mae ganddi 
felly hygrededd o fewn y diwydiant amaethyddol; mae 
yn gwybod beth y mae ffermwyr yn ei wneud, beth sy’n 
bwysig i ffermwyr a beth fyddai angen ei wneud i’w cael 
i addasu eu harferion i gyfeiriad newydd. Mae hefyd yn 
deall y pwysau sydd wedi bod ar amaeth dros y 
blynyddoedd a’r galw ar ffermwyr i ddilyn un prosiect 
newydd ar ôl y llall. 

Cawsom hanes ganddi am rai o’r ardaloedd y bu yn 
gweithio ynddynt. 

Ffynnon Eidda ar y Migneint: 

Mae hon yn un o’r ardaloedd gorau yng Nghymru ar gyfer y cwtiaid aur ond y 
mae pryder am niferoedd yr aderyn hwn. Dros y blynyddoedd diwethaf, bu 
ffermwyr (drwy fod yn rhan o gynlluniau megis Glastir) yn rhoi llai o stoc ar y 
mynydd. Canlyniad hynny yw bod cynnydd yn y llystyfiant dros y blynyddoedd. 
Mae hynny’n broblem i aderyn fel y cwtiad sy’n bwydo ar bryfetach sy’n byw yn y 
pridd: mae’r aderyn yn methu cyrraedd at ei fwyd. Gyda chymorth grantiau, bu’r 
RSPB yn arwain y gwaith o greu llecynnau lle y torrwyd y grug yn ei ôl, gan wneud 
lle i’r cwtiad fwydo.  

Rhian Pierce gyda Iolo Williams yn gwylio'r boda tinwen 
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Rhaid cael cydbwysedd 
wrth wneud hyn, fodd bynnag, 
gan bod yr un ardal yn bwysig 
dros ben i’r boda tinwen sydd 
angen llystyfiant uchel er 
mwyn nythu. Mae’r RSPB yn 
cynnal arolygon rheolaidd o 
niferoedd yr holl adar sydd yn 
yr ardal er mwyn gallu profi yn 
ystadegol beth sy’n gweithio’n 
effeithiol. 

Mae y bodaod tinwen 
wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar oherwydd eu ‘diflaniad’ mewn ardaloedd 
lle y saethir grugieir. Er mwyn cael tystiolaeth ar gyfer erlyn, ac er mwyn dysgu 
mwy am eu cynefin, bu’r RSPB yn cynorthwyo gyda’r gwaith o osod, ar rai o’u 
cywion, dagiau sy’n cysylltu â lloeren. 
Brain coesgoch 

Gwnaed ymchwil diddorol gyda’r brain coesgoch ar y cyd â phrifysgolion 
Glasgow ac Aberdeen.  

Yn yr Alban, dim ond ar ynysoedd Islay a Colonsay y mae nhw i’w cael ac y 
mae eu niferoedd yn disgyn. Y mae ymchwil yn y prifysgolion yn awgrymu mai’r 
rheswm am hyn yw oherwydd prinder bwyd sy’n deillio o newid yn y patrwm 
pori. Credir bod llai o wartheg ar yr ynysoedd y dyddiau hyn: y mae eu cludo 
mewn llongau yn ddrud ac felly mae mwy o ddefaid yno. Gyda’r cynnydd yn y 
defaid, y mae llyngyr yn broblem fawr a 
defnyddir llawer mwy o blaladdwyr. Mae’r 
rhain, wrth gwrs, yn lladd y pryfetach sydd 
yn y pridd, sef bwyd y brain coesgoch. 
(Tra’r oedd gwartheg a defaid yno, nid 
oedd y llyngyr mor broblemus – nid yr un 
llyngyr oedd gan y gwartheg a’r defaid.) Yr 
oedd ymchwilwyr yr Alban eisiau deall 
pam nad oedd hon yn broblem yma yng 
Nghymru, lle nad oes y fath bryder am 
niferoedd yr aderyn. Casglodd Rhian 
dystiolaeth o 30 o ffermydd - o Enlli i 
Landudno - gan gofnodi pryd a beth 
wnaent ei ddefnyddio, i ladd llyngyr, a 
beth oedd eu patrwm stocio. 

Mae angen peiriannau arbennig i weithio ar yr ucheldir 

Arolwg o gynefin y brain coesgoch 
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Llanycil 

Bu gostyngiad o rhyw 80% yn 
niferoedd y gylfinir yng Nghymru 
ers 1990, a ‘does ond rhyw 400 
pâr yn nythu yma bellach. Y mae 
tua pedwar pâr yn nythu ar y tir 
comin yn Llanycil, ac felly, crêd yr 
RSPB bod hwn yn lle pwysig i’w 
warchod. 

Fel gyda’r brain coesgoch, llai o 
bori ac felly gormod o lystyfiant 
uchel yw’r broblem. Nid yw 
ffermwyr am roi mwy o ddefaid 
yno (dan gynlluniau Glastir) ac nid 
ydynt am fentro rhoi gwartheg yno rhag eu colli yn y mawn dwfn. Yr ateb felly 
oedd cael merlod i bori’r comin – ond bu’n rhaid gosod cilometr o wifren drydan 
i’w cadw i mewn (rhywbeth fu’n hunllef o ran cael caniatâd y gwahanol gyrff oedd 
yn ymwneud â’r tir). Ynghyd â chamau eraill megis gwaredu ysglyfaethwyr, 
gobeithir gallu gwarchod yr adar. 
Nant Ffrancon 

Y mae Nant Ffrancon yn safle hynod bwysig i llinos y mynydd. Dyma un o’r 
ychydig lefydd lle y maent i weld yn ffynnu ac y mae’r RSPB wedi sefydlu nifer o 
fannau bwydo ar eu cyfer. Mae hyn yn bwysig iawn iddynt yn nechrau’r 
gwanwyn, pan nad oes llawer o hadau ar eu cyfer. Derbynnir mai ateb tymor byr 
yw hyn ac y mae’r RSPB wrthi yn cydweithio â ffermwyr i neilltuo rhai o’u caeau 
yn weirgloddiau. Y maent hefyd wedi bod yn arbrofi gyda’r dull o dorri brwyn sy’n 
tyfu ar y caeau. Gwelwyd ei bod yn bwysig iawn cludo’r brwyn oddi ar y caeau ar 
ôl ei dorri er mwyn sicrhau bod amrywiaeth dda o flodau’n tyfu yno wedyn. 
Hiraethog 

Dyma ardal arall ble y gwneir gwaith ymchwil ar y gylfinir. Cynhaliwyd 
arolygon yno ers dros chwarter canrif bellach, a cheisiwyd darganfod beth sy’n 
gyfrifol am y gostyngiad yn eu niferoedd.  

Unwaith eto, y mae gormod o lys-dyfiant uchel yn broblem, ond y mae 
ysglyfaethwyr yn broblem fawr hefyd. Canfuwyd bod llwynogod a brain yn gyfrifol 
am lawer o golledion – ond hefyd anifeiliaid llawer iawn llai, sef drogod. Cafwyd 
hyd i rai cywion oedd wedi marw oherwydd i ddegau lawer o ddrogod fynd 
ynghlwm wrthynt. Y mae drogod yn broblem i’r rhai sy’n magu grugieir hefyd a’r 
hyn a wnânt yn yr Alban yw dod â rhai defaid heb eu trin rhag drogod i bori yn yr 
ardal nythu am rhyw fis yn yr Alban. Bydd y defaid yn denu llawer iawn o’r drogod 
a chaiff y cywion lonydd. Tybed a welir hyn yn digwydd yng Nghymru? 

Gylfinir 
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Er mwyn ceisio cael mwy o chwarae teg i’r gylfinir mewn ardaloedd ble y 
maent yn nythu, y mae’r RSPB yn hybu hela llwynogod, lladd brain, torri coed 
conwydd a thocio llystyfiant. 
Ysbyty Ifan 

Y mae’r RSPB yn cydweithio â nifer o ffermwyr yn ardal Ysbyty Ifan ar brosiect 
a elwir yn Gynllun Rheolaeth Gynaladwy. Ystyrir ardaloedd fel y Migneint yn 
eithriadol o bwysig y dyddiau yma o ran storio carbon ac atal llifogydd ar y tir is, 
ac o ran eu pwysigrwydd i adar. Gwarchodir ac adferir y mawndir drwy gau 
ffosydd, a rheolir llystyfiant drwy ail-gyflwyno gwartheg.  

Pwysleisir hefyd bwysigrwydd cynefin y ffridd yr arferid ei hystyried yn gaeau 
di-werth cyn y mynydd. Bellach sylweddolir eu pwysigrwydd fel cynefin cymysg, 
sy’n ddelfrydol ar gyfer llawer o bryfetach a gloÿnnod byw.  
Gwybedog brith a thelor y coed 

Wrth astudio’r ddau aderyn hwn canfuwyd rhywbeth sy’n bwysig iawn er 
mwyn eu diogelu. Ni fydd yr adar hyn yn nythu mewn coed unigol na hyd yn oed 
ar gyrion coedlan; i nythu, rhaid iddynt fod o leiaf 50 metr oddi wrth ymyl y 
goedlan. Gwelwyd felly nad oedd plannu rhes o goed yn fuddiol i’r adar hyn: i’w 
denu i nythu, mae’n rhaid wrth goedlan go sylweddol (mwy nag un hectar) os am 
eu denu. 

Rwy’n siŵr y byddwch yn falch iawn o glywed am yr holl waith y mae’r RSPB 
yn ei wneud yn dawel yn y cefndir. O hyn ymlaen, cewch fwy fyth o flas ar y 
baned a’r deisen a brynwch yn eu gwarchodfa, o ddeall bod eich arian yn cefnogi 
gwaith mor bwysig. 
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Taith Ynys Talsarnau, Tachwedd 16eg 2019 

Crac! Torrodd y wawr. A dyma feddwl, wrth edrych drwy’r ffenest, tybed a 
fyddai taith heddiw yn dal ymlaen? Hen dywydd digon wigil, glaw mân a golwg 
digon oerllyd oedd allan yna. Dyma edrych ar yr e-byst rhag ofn bod Gareth wedi 
gohirio’r daith fel y bu’n rhaid gwneud sawl gwaith eleni oherwydd y tywydd. Dim 
byd. Iawn ’ta, codi, cawod, ci am dro a hel danteithion i’r bocs cinio. 

Wedi pasio Bryncir, lle mae’r tywydd o hyd yn newid, fe wellodd, ac erbyn 
cyrraedd yr Ynys roedd pethau’n llawer mwy addawol. Roedd criw da o 15 wedi 

troi allan gan gynnwys rhai aelodau newydd; hefyd, Megan, gwraig y diweddar 
Dewi, un o’n haelodau mwyaf selog a hwyliog o’r cychwyn. Un o’r Ynys yn 
wreiddiol yw Megan a rhyngthi hi, Haf a Gwenda, y dair o’r cyffiniau agos roedd 
hanesion am yr ardal yn llifo. 

A beth am yr adar? Roedd y llanw yn uchel ar y pryd, ond ar y glastraeth 
gyferbyn â ni o faes parcio Glan Meirion roedd 257 o wydda’ Canada yn pori ac un 
ŵydd lwyd yn eu mysg. Roedd tri crëyr gwyn ac yn y sianelau fe ddeuai pen 
ambell goesgoch i’r golwg ac roedd ambell gornchwiglen a chri gylfinir i’w glywed. 

Ffridd - 

cynefin 

pwysig 

iawn i 

fywyd 

gwyllt 
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Hefyd pâr o chwiaid brongoch efo’u gwalltiau pync, gwylan gefnddu fwyaf a 
heidiau bychain o ddrudwy a brain tyddyn yn hedfan uwchben. 

Ymhellach allan i gyfeiriad Porthmeirion roedd haid o tua 50 pibydd y mawn 
yn prysur fwydo, piod môr a mwy o goesgochiaid a glyfinirod. Dim golwg o’r 
chwiwellod a chwiaid eraill 
y gaeaf, roedd braidd yn rhy 
gynnar iddyn nhw eto. 

Draw â ni at drwyn 
Llechollwyn (’Chollwyn ar 
lafar), o le byddai’r goets 
fawr yn croesi’r Traeth Bach 
i Abergafren ar un adeg, 
ond roedd y llanw’n rhy 
uchel inni fynd heibio’r 
graig. Roedd yr olygfa am geg yr aber oddi yma yn anhygoel o ran y lliwiau a 
phatrymau’r cymylau. Dyma fynd drwy giât y ffarm a dilyn hen ffordd las i fyny’r 
allt, gan ryfeddu at yr olygfa wrth inni ddringo. 

Yn fuan iawn roeddem 
wrth ymyl adfail hen odyn 
galch efo llwyni oedd yn 
drymlwythog o aeron moch 
(draenen wen) o’i gwmpas, 
fel yr oedd hefyd y llwyni ar 
y cloddiau i bob cyfeiriad. 
Roedd cryn dipyn o adar 
yma: haid o ddrudwy (ryw 
30+) a nifer dda o wahanol 
fathau o fronfreithod: 30+ o 
goch dan adain; 4-5 o adar 
duon; ambell socan eira; bronfreithod a brych y coed. Cawsom y set bron. Roedd 
adar llai megis nicos a ji-bincod ar ben y llwyni a robin yn tician yn flin.  

I fyny â ni at Yr Hollt fel y galwai Megan ef, sydd yn agen neu rigol dyfn tua 15-
20 llath ar ei draws sy’n dod o gyfeiriad Eglwys Llanfihangel-y-traethau, lle mae’n 
llawer dyfnach a lletach, ac yn rhedeg am gannoedd o lathenni yn syth i’r traeth. 
Ffawt ddaearegol o bosib? Hawdd dychmygu y byddai hwn yn lwybr cudd 
delfrydol i smyglwyr y 18fed ganrif. 

Wrth inni ymlwybro ar draws y cae tua’r eglwys fe welodd rhai o’r criw 
ffesant, un o’r miloedd ollyngwyd gan stâd Harlech ychydig flynyddoedd yn ôl 
mae’n debyg, a sgrech y coed yn hedfan rhwng y coed derw. Doedd fawr ddim 
adar yn y fynwent - dim golwg o’r gylfin braff ar y coed yw, am mai ond ‘chydig o 

Coch dan adain 

Gŵydd lwyd ymhlith y gwyddau Canada 
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aeron coch oedd arnyn nhw beth bynnag i ddenu’r adar.  
Dyma gael golwg ar rai o’r cerrig beddi. Roedd un yn werth ei gweld; piler 

sgwâr gydag ysgrif mewn Lladin olygai: ‘yma gorwedda Wleder fam Hoedliw a 
adeiladodd yr Eglwys hon yn amser y brenin Owain’ (= Owain ap Gruffydd, 1137-
1170). Gwelsom fedd Mary Evans (Mari y Fantell Wen) (1735-1789) oedd yn 
arweinydd sect grefyddol a gredai ei bod yn wraig i Iesu Grist; Richard Hughes 
(1900-1976), awdur y nofel High Wind in Jamaica; y Barwn Harlech (1918-1975) 
oedd a’i enw ar dystysgrifau ffilmiau ac yn ffrind i’r Kennedys. Wrth ei ochr, John 
Hughes, gŵr llawer llai ffodus o’r plwy – dyma ddeupen y raddfa gymdeithasol yn 
sicr. 

Ymlaen wedyn i lawr y caeau at hen warws Tŷ Gwyn ar ymyl y morfa ac yn ôl 
i’r ceir. Digon o feinciau i bawb gael eu cinio – yr olygfa yn odidog a dim awel. 
Bendigedig.  

Nôl at Tŷ Gwyn ac ar hyd y morglawdd (adeiladwyd yn 1810) i gyfeiriad Glan y 
Wern. Criw da o adar to ar y llwyni ger Tŷ Gwyn ac, ychydig ymlaen ar hyd y 
morglawdd dyma aros i weld be oedd ar y llyn, ochr y tir. Roedd ryw hanner 
dwsin o gorhwyaid, nifer debyg o chwiaid gwylltion, crëyr glas, gwyach bach yn 
plymio yn y dŵr a ryw 4-5 bras y cyrs yn yr helyg wrth ein hymyl. 

Ond... Helo! Be’ sy’n corddi’r dyfroedd yn y pendraw ’cw? Dyfrgi! Roedd o’n 
brysur yn hela o flaen y gwely hesg, 
yn plymio, codi am chydig eiliadau a 
phlymio wedyn. Roedd o’n diflannu 
i’r hesg, ond hawdd gweld lle’r oedd 
o am fod pennau’r hesg yn symud. 
Llwyddodd i ddal rywbeth a bu’n ei 
gnoi am ysbaid, yn ei ddal rhwng ei 
bawennau. Cnoi’n sydyn gan agor ei 
geg yn llydan ar bob cnoiad. Mi 
fuaswn i wedi cael row yn blentyn 
am fwyta felly: ‘Cau dy geg wrth 
gnoi wnei di!’ 

Ymlaen a thros y camfeydd uchel 
i groesi’r lein reilffordd a chroesi’r 
ffordd fawr i wely cyrs Glan y Wern. 
Digon o adar bach yn y coed, yn cynnwys eurben a choch y berllan ond dim golwg 
o’r fronwen y dŵr sydd yma’n aml ar gerrig yn y crychddwr. Ond roedd yr afon yn 
uchel wedi holl law y dyddiau d’wytha a welson ni ddim ond ei baw ar foncyff ger 
y bont. Heblaw am sigl-di-gwt welson ni ddim byd ychwanegol wrth ddychwelyd 
at y ceir. Diwrnod difyr iawn!   

Twm Elias  

Dyfrgi yn hela 
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Taith Bywyd Gwyllt Ynys Mull, Tachwedd 11-15, 2019 

Roedd hi’n stido bwrw 
– fel y bu hi yng Nghymru 
drwy gydol yr wythnos 
honno - pan gyrhaeddais i 
Craignure ar y fferi cyn 
cinio ddydd Llun, ond 
roedd Ewan Miles, Nature 
Scotland, yn aros 
amdana’i yn ei VW 
‘Transporter’ naw sedd. 
Ar ôl cyfarfod y chwech 
arall o’r criw (tri ohonynt 
o Gymru) a Iolo Williams 
oedd yn cyd-arwain, yn y 
llety hardd yn Tobermory, dyna ni allan yn syth i flaentraeth Salen. Wrth i ni adael 
y cerbyd a hithau’n peidio bwrw am ychydig, uwch ein pennau roedd haid o’r 
socan eira a choch-dan-adain mwyaf swnllyd glywsoch chi erioed, yn bwydo ar 
aeron criafol, tra bod morlo’r harbwr o’n blaen yn syllu o’i gwmpas yn 
hamddenol. Cip hefyd ar ben dyfrgi yn torri wyneb llyfn y swnt, a gwylan gyffredin 
(llai cyffredin mewn rhannau eraill gwledydd Prydain). Ymlaen wedyn, a’r tywydd 
eto’n gwaethygu, i guddfan i fwyta’n brechdanau, ond drwy’r ffenestri gwlyb 
gallem weld gwyach fach, a morhwyaden ddu, ei phatsyn llwyd yn amlwg ar ei 
boch, yn pysgota o’n blaen. Wedi i hwyaden frongoch ymuno yn y sgota wrth iddi 
dywyllu’n gynnar, dyna roi’r gorau iddi am y dydd. 

 Fore Mawrth ar ôl brecwast hamddenol, a haul braf tu allan, bron yn syth 
dacw un o’r adar roeddem yn gobeithio ei weld yn ymddangos i’r chwith dros 
gorsdir agored, sef boda tinwen gwryw, a’i gefn llwyd a’i grwmp gwyn yn dal yr 
haul wrth iddo chwarteru’r tir oddi tano. Ar Mull, mae’r gweundiroedd agored yn 
darparu cynefin delfrydol marchwellt a gwair bras iddynt hela’r llygod pengron 
sy’n hoff fwyd ganddynt. Pasio cartre’ Ewan yn mhentref bychan Dervaig i 
gyrraedd traeth Calgary (y gwreiddiol, nid yr un yng Nghanada!). Tra fy mod i’n 
cymryd mantais o’r lle chwech cyfleus, fe welodd y gweddill o’r garfan eryr y môr 
yn esgynnol uwch eu pennau ‘Fel drws sgubor gydag adenydd’ oedd disgrifiad 
Iolo o’r aderyn hwn, a all bwyso mwy na 7 cilogram. Cipiodd Jack Richards, 
naturiaethwr a ffotograffydd ifanc a dawnus o Lanilltyd Fawr, ddau lun da ohoni. 
Ond fe ges i gysur wrth i fronwen y dŵr - fy hoff aderyn, a’r cyntaf erioed i Iolo 
weld ar Ynys Mull - hedfan heibio ar hyd ffos fechan, ac yna dychwelyd i hela, 
Roedd yn brysur trochi a cherdded bob yn ail wrth fwydo yn y ffos, a ninnau’n ei 
dilyn yn eiddgar, ond digon pell i beidio ei dychryn. 
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Yna, daeth uchafbwynt yr wythnos i mi, hyd yn oed mor gynnar â hyn, sef 
gweld pâr o eryrod euraidd a’u cyw eleni, yn troelli uwchben ynys Eorsa yn Loch 

Na Keal. Roedd y tri yn uchel yn erbyn mynydd Ben 
Mor yr ochr draw, ond roedd yr haul yn llewyrchu ar 
aur eu hadenydd, a’r golau’n ddigon da i ni eu gweld 
yn glir heb wydrau, er yn gliriach drwy delisgôpau 
gwych Iolo ac Ewan. Roedd y darnau mawr gwyn dan 
adenydd yr aderyn ifanc hefyd yn glir drwy 
sbieinddrych. Wrth deithio heibio Knock 
ymddangosai torf o gylfinirod ymhlith y brain llwyd, 
yn bwydo ar y borfa, ac ambell gornchwiglen hefyd 
yn eu plith. 

 Dydd Mercher, a hithau’n braf eto ond miniog o oer. Ar hyd y glannau a’r 
aberoedd roedd mulfrain gwyrdd niferus yn hedfan yn isel uwchben y dŵr neu’n 
lledu adenydd ar y creigiau; ond fe welsom ambell filidowcar wedyn hefyd. 
Clochdar y cerrig yn pregethu arnom o bostyn yn y cae, wrth i ni wrando ar 
straeon difyr Peter, yn sôn am ei ddyddiau cynnar yn golygu cyfres ‘Life on Earth’ 
David Attenborough. Yn fuan wedi i ni basio fferi Craignure ar ein ffordd i 

ddwyrain yr ynys, roedd gyr bach o ddanas yn y coed 
cyll Atlantig ger y ffordd, yn ddigon eofn a hamddenol 
wrth i’r llwdn bach, fel Bambi twt, gilio’n araf tra’n 
cadw llygad gofalus ar y cerbyd. Ymlaen wrth ochr Swnt 
Mull, lle roedd trochydd mawr yn pysgota’n brysur, i 
Loch Spelve ac ambell grëyr glas yn sefyllian yn 
obeithiol. Yn sydyn, rhes o swigod a siâp V yn y dŵr a 
dyfrgi mawr yn ymddangos, ac yn ein llygadu. Ond 
roedd o braidd yn swil, ac ar ôl munud neu ddwy o droi 

Eryr y môr (Jack Richards) 

Brân lwyd 
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ar ei gefn yn y dŵr bâs a syllu ar y cerbyd, diflannodd.  
Ymlaen ar hyd ochr y loch, a gweld dau eryr y môr yn troelli yn y pellter, a rhes 

o gwtiaid torchog yn pigo am bryfaid ger y traeth. Yna, ger Croggan, clywed clec 
nodweddiadol cwtiad y traeth yn troi carreg i hel pryfetach, a’r adar yn 
ymddangos yn niferus ymhlith y gwymon, gyda phibydd gwyrdd hardd, pibydd y 
tywod a phibydd coesgoch yn eu plith. Hwyaden ddanheddog yng nghwmni dwy 
hwyaden frongoch oedd y nesaf, allan ar y loch ger postiau a rhaffau’r fferm 
cregyn gleision. Gadael y cerbyd uwchben y forlan, ac wrth i rai o’n grŵp gerdded 
ar y graean a’r gwymon, dyma ddyfrgi yn anelu’n syth amdanynt. Allan o’r loch y 
daeth hi (un lai, gweddol olau ei lliw oedd hi), a snwffian o gwmpas o fewn deg 
troedfedd i’n cyd-deithwyr, a ninnau’r gweddill yn gwylio’n fanwl drwy delisgôp a 
gwydrau ar godiad uwch eu pennau. Yna, yn ôl â hi i’r dŵr, chwarae ychydig ar 
graig, a glanio eto gyda physgodyn gweddol fawr yn ei safn, o fewn troedfeddi i’r 
fan lle roedd Jack a’i gamera’n barod. Bu’r dyfrgi yno am tuag ugain munud, yn 
parhau i fwyta’r pysgodyn yn hollol eofn o’n blaenau, cyn llithro’n ôl i’r loch. 

 Cerdded ychydig tua’r swnt, ac wrth sganio’r graig gyferbyn, beth welem ond 
dau eryr môr urddasol, yn cyd-eistedd ar silff o graig yn wynebu’r gwynt main o’r 
dwyrain ac yn dangos eu cynffonau gwynion yn glir i ninnau oedd yn wynebu’r 
gwynt tu ôl iddynt. Y ddau aderyn yn cynhyrfu’n sydyn a chodi, a ninnau’n gweld 
bod eryr euraidd wedi croesi’r grib uwch eu pennau a’u haflonyddu. Hedodd un i 

Dyfrgi (Jack Richards) 
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ffwrdd, ond dacw’r ail 
yn setlo eto wedi i’r 
eryr aur gylchu o’r 
golwg, ac arhosodd yno 
ar y penrhyn nes i ni 
adael. Roedd carw coch 
amlgorniog yn pori’n 
agos i’r cerbyd wrth i ni 
yrru oddi yno ac yna 
golygfa wefreiddiol 
arall – dyfrgi mawr 
gwryw, tywyllach na’r 
llall, yn chwarae yn yr 
heli. Allan a ni o’r 
cerbyd eto, ac thrwy 
gymryd mantais ar 

gysgod adfail gerllaw cawsom ei wylio am gyfnod estynedig. Roedd ganddo graith 
mawr gwyn ar ochr chwith ei ben, fel petai wedi bod yn ymladd, neu efallai 
ddianc o grafangau eryr. Felly dyna fu ein diwrnod dyfrgwn! Hyd yn oed wrth 
deithio’n ôl drwy Salen, cawsom gip ar bedwerydd! 

Ar y dydd Iau aeth pethau ddim mor dda i Ewan, ond roeddan ni’n iawn; sŵn 
clencian yn y VW a sylweddoli fod twll yn y teiar. Allan a ni, yn gyfleus o agos i 
goedwig pyrwydd Sitca tra bod Ewan a Iolo’n ceisio newid yr olwyn, a gobeithio 
gweld croesbig neu ddau. Ond na, er bod y conwydd toreithiog yn oren aeddfed a 
llawn hadau, ’doedd ’run croesbig i’w weld yn unman. Roedd digon o fwyd iddyn 
nhw draw yn fforestydd y dwyrain eleni, meddai Iolo wedyn. Ond roedd y 
pyrwydd yn fôr o ji-bincs, ac yn eu plith roedd coch y berllan yn ei lordio hi. 
Clywem ‘si-si’ pila gwyrdd yn y coed hefyd ond daeth yr un i’r golwg, efallai 
oherwydd y gwalch glas oedd yn prowlian o gwmpas. Yn ôl at y cerbyd, heibio cae 
lle porai gwyddau gwyllt, ond er bod yr olwyn wedi ei newid roedd dal sŵn 
clencian a chlecian. Felly am y garej yr aeth Ewan, a’r gweddill ohonom dan 
arweiniad craff Iolo yn mynd am dro reit estynedig cyn belled â glannau Loch Ba. 

Uwch ein pennau cylchai bwncathod – aderyn a welsom lawer ohonynt ar 
Mull. Ar y mynydd gerllaw roedd llech-helwyr allan ar drywydd y ceirw a borai ar 
y nenlinell, ond ni sylwent ar driawd o ddanas tra anghyffredin dan y clogwyn o’n 
blaen – mor olau eu lliw fel eu bod yn sefyll allan yn erbyn y graig dywyll; un yn 
fwy llwyd, ond y ddau arall yn wyn-hufenaidd. Roedd geifr gwyllt i’w gweld hefyd 
ar ochr draw y loch, lliw mwy brown-gochaidd a blewiocach eu golwg na’r rhai a 
welwn yng Nghymru. Erbyn cerdded ger yr afon hyd at ochr ddwyreiniol Loch Na 
Keal, dan gesail Ben Mor, mynydd uchaf Mull, gwelem forlo du’r harbwr yn 

Dyfrgi yn gwledda (Jack Richards) 
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nofio’n hamddenol ar y wyneb, a nifer dda o chwiwellod a chorhwyaid ar y lan. 
Gan fod Ewan bellach wedi llwyddo i drwsio’r olwyn dyma deithio heibio Inch 

Kenneth, ynys y teulu Mitford a’r tŷ lle bu Unity, cariad Hitler, yn byw ddiwedd ei 
hoes. Yna gwelsom Goedwig Gymunedol Mull, lle cwympwyd ardal helaeth o’r 
planiadau pyrwydd Sitca er mwyn atgenhedlu coedwig yr Iwerydd, gyda’u 
cymysgedd o dderw lleol, bedw, pinwydd yr Alban, coed ynn a chollen yr Iwerydd 
i greu amgylchedd mwy amrywiol i fywyd gwyllt. Wrth iddi nosi, dwn i ddim sut 
lwyddodd Ewan i weld y cyffylog a hedfanai heibio yn y gwyll wrth iddo hefyd yrru 
ar hyd ffordd droellog a chul! A hithau bellach wedi llwyr dywyllu, cymerodd y 
ffordd gefn yn ôl i Tobermory, a gwelsom dylluan frech enfawr yn aros amdanom 
yng ngoleuadau’r car. Eisteddodd am ennyd hir ar bostyn marcio ochr y ffordd 
cyn i guriadau araf ei hadenydd ei chario i’r tywyllwch. Diweddglo addas iawn i 
ddiwrnod a ddechreuodd yn anffodus ond a wellodd yn sylweddol wedyn! 

Y bore olaf, a phacio cyn dechrau arni am y fferi – ond cyn amser cinio roedd 
cyfle olaf i ymweld â Grass Point, gan weld gwyddau Canada yn y caeau ar y 
ffordd yno. Ger yr hen jeti, haid fawr o ditw cynffon hir yn ymdrechu’n ofer i 
gystadlu gyda’r gwynt gerwin o’r dwyrain, cyn troi’n ôl ar hyd yr arfordir. Alarch y 
Gogledd ar y swnt, ac ie, un eryr y môr olaf ymhell ar y gorwel tua’r tir mawr; 
rhwng yr holl arsylliadau, rhaid ein bod wedi gweld o leiaf traean o’r ugain pâr 
sy’n nythu ar Mull. A’r rhai a ddaliodd y cwch hwyrach yn cael cip ar y crëyr glas 
wrth pont Grass Point. 

 Roedd y profiadau’n wefreiddiol, ac yn f’atgoffa nad oes raid i mi gyfyngu fy 
henoed i brysurdeb Caerdydd; mae bywyd mwy rhyfeddol tu hwnt i’r ddinas. 
Diolch, Iolo ac Ewan am roi cyfle i mi brofi cipolwg ar ardal sy mor wahanol, mor 
hardd ac unigryw mewn sawl ffordd. Roedd eu hadnabyddiaeth o fywyd gwyllt, 
planhigion, cen a ffyngau’r ynys yn agoriad llygad. A diolch am gwmnïaeth rhai 
profiadol, a rhai llai felly, fel fi, yn ein plith; roedd cymysgedd dda. Mae’n brofiad 
y byddwn yn argymell i unrhyw adarwr neu un sy’n caru bywyd gwyllt – ac mae’r 
bwyd bendigedig mae Jane yn ei baratoi yn atyniad pellach! Os cewch siawns, 
ewch… ond bydd 
yn rhaid i chi 
aros am ychydig, 
oherwydd mae 
teithiau 2020 
eisoes wedi eu 
llenwi’n llwyr. 

 Alwyn Evans 
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Cip ar rai o adar Moroco 

Yn ystod mis Hydref eleni cefais gyfle i dreulio wythnos yn ninas Marrakech, 
Moroco. Fe gyrhaeddom y ddinas yn y tywyllwch felly bwrw’r cae sgwâr oedd y 
peth i’w wneud. Dyna brofiad oedd hi i gael deffro y bore canlynol. Yn blygeiniol, 
cyn toriad gwawr, galwad hudolus Muezzin yn galw’r Adhan, gan ein bod yn aros 
o fewn tafliad carreg i fosg Koutobia a’i dŵr uchel yn weladwy o bob rhan o’r 
ddinas.  

Wedi i’r Adhan dawelu fe lenwyd 
fy nghlustiau â chân soniarus. 
Galwad y bwlbwl cyffredin, wel sôn 
am gân fendigedig yn llenwi’r awyr 
wrth i’r wawr dorri - cloc larwm 
perffaith. Bob hyn a hyn roedd ‘na 
ambell i fwyalchen yn canu hefyd. Yn 
ystod brecwast y bore hwnnw mi 
roedd hi’n rhyfeddol gweld dau fras 
y tai yn bwydo wrth ein traed ac fe 
ddaeth ambell i aderyn y to heibio i 
chwilio am friwsion hefyd. Wedi brecwast cyfle i gerdded yn y gerddi ysblennydd 
oedd o gwmpas y gwesty. Roedd y gerddi yn llawn adar - y mwyaf cyffredin a’r 
mwyaf swnllyd o bell ffordd oedd y bwlbwliaid cyffredin wrth iddynt hedfan 
ymysg y coed. Yna mi roedd y mwyalchod, titw mawr, turtur dorchog, drudwen a 
ji-binc yn cyfrannu at amrywiaeth y côr. Gwledd i’r glust yn wir. 

Canol yr wythnos cawsom gyfle i fynd am drip i fyny Mynyddoedd yr Atlas yng 
nghwmni tywysydd lleol. Roedd ei Saesneg a’i wybodaeth o fyd natur yn dda iawn 
a bu o gymorth mawr i roi enwau i rai o’r adar a welsom. Cychwyn yn gynnar yn y 
bore a gyrru tua’r gogledd. Wrth adael prysurdeb Marrakech roedd y wlad yn 

agor o’n blaen - milltiroedd o 
wlad agored yn gymysg o dir 
moel sych caregog ac aceri o 
goed olewydd. Wrth edrych 
drwy ffenestr y cerbyd roedd 
adar i’w gweld yn hedfan i 
bob cyfeiriad. Mae’n amlwg 
bod y cynefin yma yn 
baradwys i adar. Trwy lwc fe 
benderfynodd ein tywysydd i 
aros mewn arhosfan er mwyn 
i ni gael seibiant a rhywbeth i 
yfed. Dyna gyfle felly i gael 

Bwlbwl cyffredin (llun Wicipedia – CJ Sharp) 

Telor Sardinia (llun: Jose Sousa) 
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gweld beth yn union oedd yn hedfan ymysg y coed olewydd ac hefyd ar hyd y 
llawr llychlyd.  

Yma cawsom gip ar delor Sardinia - telor trawiadol iawn tebyg i’r telor penddu 
ar yr olwg gyntaf. Bydd y telor yma yn treulio’r gaeaf yng Ngogledd yr Affrig. 
Ymhlith y coed olewydd mi roedd ‘na aderyn cyffredin i mi sef siff-saff. Adar llai 
cyfarwydd i mi oedd y llinos utganol a’r llinos frech gan mai dim ond ar deithiau 
tramor ’dwi wedi eu gweld. Roedd yna rywogaethau hollol ddiarth hefyd, 
rhywogaethau megis ehedydd Thekla, ehedydd gylfindew ac ehedydd 
diffeithwch.  

Dau aderyn a sylwais arnynt oedd pioden a chigfran. Wrth graffu yn fwy 
gofalus ar y bioden sylwais ei bod yn edrych tipyn yn hirach na’n piod ni adref. 
Wrth edrych arni drwy’r binocs fe sylwais ei bod yn aderyn tra gwahanol na’r rhai 
sydd i’w cael yng nghefn gwlad Cymru. Dyma’r bioden Maghreb. Mae’r gynffon yn 
hirach a cheir smotyn glas llachar reit tu ôl i’r llygad. Aderyn trawiadol dros ben. 
Dyna’r stori gyda’r gigfran hefyd. Er mai cigfran oedd hi mi roedd na rhywbeth yn 
wahanol i’r cigfrain roeddwn wedi arfer eu gwylio ar ucheldir Cymru. Hon oedd y 
gigfran yddfwinau. Unwaith eto aderyn trawiadol gyda chlamp o big. 

Wedi seibiant rhaid oedd bwrw ymlaen i gyfeiriad y mynyddoedd. Erbyn hyn 
roedd y tir yn codi yn uwch a’r ffordd yn llawer mwy troellog (a thyllog!) yr 
oeddwn yn dra balch nad fi oedd wrth y llyw. Cawsom gyfle i aros am sbelan ger 
pentre bychan iawn o’r enw Tahnaout. Yma cawsom gyfle i fynd ar gefn camel er 
mwyn gweld y cynefin o gwmpas.  

Gerllaw y pentref roedd nant fechan 
(adeg yma o’r flwyddyn nant fechan ond ar 
ddiwedd y gwanwyn a dechrau’r haf fe fydd 
yn chwyddo i afon lydan wrth i’r eira feirioli 
ar y copaon uchel). Wel dyna olygfa, degau o 
grehyrod bach a chrehyrod y gwartheg yn 
gwledda ar drychfilod yn y dŵr grisialaidd. 
Yma hefyd roedd yna gannoedd o fentyll 
tramor yn hedfan o gwmpas blodau melyn a 
oedd yn tyfu ar lan y nant. Wedi dringo ar 
gefn y camel cawsom ein tywys allan i’r wlad. 
Roedd y cynefin yn drawiadol iawn - tir sych 

gyda rhywfaint o dyfiant yma ac acw, ambell i ardal wlyb iawn a’r cyfan oll wedi ei 
rannu gan gloddiau o waliau sychion gydag ambell i gwt yma ac acw. Mi fyddai 
wedi bod yn hawdd ysgrifennu llawlyfr “Adar i’w gweld ar gefn camel”. Roedd yr 
ardal yn fyw o adar ac mi roeddwn ar adegau mewn perygl o ddisgyn oddi ar y 
camel gan nad oeddwn yn canolbwyntio. Mewn ardal fechan cefais gyfle i weld 
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brych craig glas (anghofiwch 
Moel y Gest!), tingoch Moussier, 
sisticola cynffondaen, tinwen ddu 
goron-wen, bras y graig a 
chlochdar y cerrig. 

 Yna bwrw ymlaen i ardal 
dyffryn Imlil a chael blas ar 
ddiwylliant y Berber. Cawsom 
gyfle i ymweld ag Ait Souka, Ait 
Mizon, Targo ac Imoula. Y 
gobaith oedd cael cip ar rai o’r 
adar ysglyfaethus mawr sydd i’w 
gweld yn yr ardal fynyddig yma. 
Ond nid felly y bu. Yr unig aderyn 
ysglyfaethus a welsom oedd gwalch glas. Ond roedd yn werth ei wylio - y lliw glas 
llachar ar ei gefn wrth iddo geisio fflyshio corhedyddion oddi ar y llethrau. Fe 
gawsom hefyd gyfle i weld brain coesgoch gyda’u galwadau trawiadol wrth iddynt 
hedfan ar yr awel gynnes. Profiad gwefreiddiol oedd cael pryd o fwyd 
traddodiadol ar falconi yn edrych allan ar ddyffryn Imlil (oddeutu 6,000 
troedfedd), galwadau’r Muezzin yn atseinio trwy’r dyffryn ac edrych i fyny ar 
fynydd Toubkal (13,671 troedfedd). Dyna ddiwrnod i’w gofio yn cael cip ar rai o 
adar Moroco. 

Dewi Lewis 

Ar ein taith ddiweddar ym Mhorthmadog gwelsom hwyaden ddanheddog 

(goosander) a hwyaden frongoch (red breasted merganser). Y maent yn bur 

debyg i’w gilydd - yn arbennig yr ieir.   

 

 

 

 

Sut i wahaniaethu rhyngddynt? 

Y mae pen brown yr iâr ddanheddog yn gorffen yn sydyn ac nid yn raddol.  

Y mae tro pendant ar ben y pig yn rhoi iddynt yr enw ‘danheddog’.  

Mae gan yr hwyaid brongoch fwy o grib. 

Y mae gwddf gwyn y ceiliog brongoch yn debyg i goler gron bendant.   

Tingoch Moussier (Wicipedia) 
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Yr wylan benwaig 

Arferid ystyried yr wylan benwaig yn aderyn cyffredin iawn, ond ers 2009 fe’i 

rhoddwyd ar Restr Goch yr RSPB – adar sydd mewn perygl gwirioneddol. Yn y 25 

mlynedd diwethaf y mae ei niferoedd wedi gostwng 50%. 

Y prif reswm am hyn yw gostyngiad yn niferoedd y pysgod yn ein moroedd. 
Bellach, daeth yr wylan benwaig yn aderyn y trefi ac nid y moroedd. Erbyn hyn, eu 
prif fwyd yw ein gwastraff bwyd ni ac nid ar glogwyni y gwnânt eu nythod ond ar 
ein toeau. Maent yn llwyddo i wneud hyn am eu bod yn adar go ddi-ofn. Clywsom 
ddigon o hanesion amdanynt yn dwyn hufen iâ pobl yn Llandudno! 

Golygfa bur 
annisgwyl oedd yn 
wynebu yr 
Americanes hon 
wrth iddi gerdded ar 
hyd muriau Castell 
Conwy ym mis 
Mehefin eleni. Yr 
oedd gwylan 
benwaig wedi 
gwneud ei nyth ar y 
llwybr cul sydd ar 
ben waliau’r dref – 
ac yr oedd yn 
gwneud tipyn o stŵr 
wrth i bobl basio. Yr 
oedd am wneud yn 
berffaith siŵr nad 
oedd neb am 
amharu ar ei 
chywion. 
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RHAGLEN Ionawr – Mehefin 2020 

Mae’n bwysig iawn eich bod yn edrych ar ein gwefan yn rheolaidd er mwyn cael y 
manylion diweddaraf am beth fydd yn digwydd. Yn well byth, anfonwch eich cyfeiriad  
e-bost i ni ac fe gewch neges amserol am bob digwyddiad (cyswllt pwllheli@gmail.com ). 

 
Ionawr 11: 

Taith ar lannau’r Fenai  

Cyfarfod yn y maes parcio sydd y tu ôl i siop Morrisons, Caernarfon SH481632 - LL55 1BD 
Chwefror 15: 

Taith yn ardal Y Foryd, Caernarfon gyda Gareth Jones (Adar Eryri) 

Cyfarfod ger Eglwys Sant Baglan SH454608 - LL54 5RA 
Chwefror 29: 

Taith yn ardal Morfa Dyffryn/Llandanwg  

Cyfarfod yn y maes parcio wrth eglwys Llandanwg am  10:40  SH569282 - LL46 2SD 
(rhag ofn y bydd rhai am ddod ar y trên) 
Mawrth 21: 

Taith er cof am Dewi – mewn bws (di-gôst) i Martin Mere – manylion i ddilyn 

Ebrill 4: 

Taith ym mharc Glynllifon dan arweiniad Sian Jones 

Cyfarfod yn y maes parcio Parc Glynllifon SH454555 - LL54 5DY 
Ebrill 18: 

Gwarchodfa Cors Dyfi 

Cyfarfod yn y maes parcio (gellir trefnu i rannu ceir yn nes at yr amser) SY20 8SR 

Mai 2: 

Taith yn ardal y Bontddu dan arweiniad Rhys Gwynn 

Cyfarfod yn y gilfan wrth Fferm Tŷ’n Twll, Y Bontddu SH678189 LL40 2UG 
Mai 16: 

Taith i Lyn Efyrnwy (trefnir i rannu ceir) 
Mai 23: 

Taith yn ardal Abergwyngregyn 
Cyfarfod yn y maes parcio Coedydd Aber SH664718 - LL33 0LP 
Mai 30: 

Taith yn ardal y Migneint dan arweiniad Gethin Elias 

Cyfarfod ger Ffynnon Eidda SH762437 
Mehefin 13: 

Taith yn ardal Cors Ddyga dan arweiniad Rhys Jones 

Cyfarfod yn y maes parcio’r warchodfa SH463726 - LL65 1YH 
Mehefin 27: 

Taith yn ardal Tudweiliog 

Cyfarfod yn y gilfan, ychydig ar ôl mynd drwy’r pentref SH233363 - LL53 8PF 
 

Teithiau yn cychwyn am 10.30 y bore (oni nodir yn wahanol) 
 

 

www.cymdeithastedbreezejones.org.uk 


