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GOLYGYDDOL 
Mae hwn yn rhifyn gwahanol iawn i’r arferol. Oherwydd tywydd drwg ddechrau’r 

flwyddyn ac wedyn y carcharu a fu arnom yn sgîl y Covid-19 nid ydym wedi gallu trefnu 
unrhyw deithiau i adrodd amdanynt. Bu’n rhaid felly troi at ffyddloniaid a charedigion y 
Gymdeithas a gofyn am erthyglau ar gyfer y rhifyn arbennig hwn. Yr wyf yn ddiolchgar tu 
hwnt i bawb a gyfrannodd mor barod er mwyn i ni allu cyhoeddi cylchgrawn ar eich cyfer. 
Gobeithio y gwnewch ei fwynhau. 

Nid yw’n bosibl cyhoeddi calendr o’n gweithgareddau am ail hanner y flwyddyn ar hyn 
o bryd – cadwch lygad ar ein gwefan i weld y datblygiadau. Edrychwn ymlaen i gael ail-
drefnu’r daith i Martin Mere er cof am Dewi.   

Ddyddiau cyn i’r rhifyn fynd i’r wasg clywsom am farwolaeth Rhodri Dafydd. Yr oedd 
Rhodri yn un o’r aelodau gwreiddiol, bu’n ysgrifennydd cydwybodol am flynyddoedd, bu’n 
golygu Llygad Barcud ac  yn cyfrannu erthyglau, bu’n arwain llawer iawn o’n teithiau a bu 
yn gwmni difyr, hynod wybodus ac yn ffrind annwyl. Bydd colled aruthrol ar ei ôl.  

Cydymdeimlwn yn ddiffuant â’r teulu i gyd yn eu colled ac yn arbennig iawn ag Eleri ei 
wraig, Mabli, Miri a Twm, y plant ac â Huw a Rhian ei rieni. 

Gwnaeth Rhodri wahaniaeth i’n byd a bydd y byd yn dlotach hebddo.   
 

 
Rhodri Dafydd 

Gofalwr creigiog foelydd – a warden  Â chariad bu’n dad dedwydd – a dolen 
Arfordir Meirionnydd,   I’w deulu ‘mhob tywydd; 
Yn ŵr mwyn ar y mynydd,  Ei warchod, haedda’n clodydd, 
A gŵr doeth y cyfoeth cudd.  A fyth yn ieuanc a fydd. 

H.D. 
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Gwanwyn gwahanol Iolo Williams 
Un o’r cwestiynau a fydd heb os 

yn cael eu gofyn gan wyrion ac 
wyresau am genedlaethau i ddod 
yw “Be’ wnaethoch chi yn ystod y 
Pandemig Coronafirws Mawr?” 
Wel, dim llawer o ddim byd fel y 
mae’n digwydd! 

Rwy'n ysgrifennu hwn tra’n dal 
wedi ynysu. Wedi wythnosau o 
gyfyngu ar fy nghrwydro a dim 
gwaith yn galw, mae'r byd naturiol, 
diolch byth, wedi mynd â’m bryd yn 
hytrach na’r pandemig ofnadwy 
hwn. Un o'r ychydig bethau 
cadarnhaol o ganlyniad i’r cyfnod 
anodd hwn yw'r ffaith fod cynifer o 
bobl wedi ail-gysylltu â byd natur.  

Dydw i erioed o'r blaen wedi clywed cymaint o sôn am ganeuon yr adar, 
blodau'r gwanwyn a’r cacwn sydd i’w gweld eleni. Mae fy nheithiau cerdded ar 
hyd y lonydd gwledig o amgylch y pentref wedi bod yn bleser gan nad yw’r Cyngor 
wedi bod yn torri ymylon y ffyrdd; yn ei dro mae hyn wedi caniatáu i’r bywyd 
gwyllt ffynnu. 

Â’r haul wedi tywynnu bellach ers wythnosau, mae'r teithiau lleol wedi bod yn 
llawn lliw a synau naturiol. Yn dilyn carpedi o flodau gwyllt fel llygad Ebrill, briallu, 
a dant y llew, cawsom arlleg y berth, serenllys mawr, bresychen y cŵn, fioled y 
coed ac eidral, pob un yn manteisio ar y golau sy’n cwympo ar gyrion y ffyrdd cyn 
i ddail y gwrychoedd dyfu a thaflu cysgod. 

Cawsom sioe wych gan y pryfed hefyd y gwanwyn hwn. Yr oedd breninesau 
cacwn mawr tew ym mhobman yn gwledda ar baill a neithdar ar ôl eu trwmgwsg 
dros y gaeaf. Roedd breninesau cacwn tinllwyd, tingoch, a thinwen, ynghyd â 
breninesau cardwenyn cyffredin a chardwenyn y coed yn olygfa gyfarwydd yn fy 
ngardd ac o'i chwmpas, nid yn unig yn bwydo, ond hefyd yn chwilio am hen dyllau 
llygod pengrwn a cheubrennau i nythu ynddyn nhw. 

Yn ystod y cyfnod hir o ynysu cefais gyfle i ddysgu mwy am rai o'r gwenyn unig 
lleol llai cyfarwydd. Cafodd gwenyn turiol cochfrown, saerwenyn cochion a 
gwenyn turiol llwydlas i gyd gyfle i fwynhau blodau fy nghoed ffrwythau a dant y 
llew fy lawnt, yn ogystal â llu o loÿnnod byw amrywiol. 

Y glöyn byw cyntaf i ymddangos oedd melyn y rhafnwydd, yna’r fantell baun, 
mantell garpiog, mantell goch, gwyn blaen oren hardd, trilliw bach, gwyn 
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gwythïen werdd a’r gwyn bach. Mae'r gloÿnnod byw, y gwenyn a’r llu o fywyd 
gwyllt arall yma i gyd wedi elwa'n fawr o'r ffaith nad yw'r cynghorau lleol wedi 
torri ymylon y ffyrdd ac rwy'n mawr obeithio y cânt eu gadael i ffynnu unwaith y 
bydd bywyd bob dydd fel yr oedd unwaith eto. 

Tybed faint o'n darllenwyr a sylwodd ar bryfed bach hofran yn dynwared 
gwenyn yn eu gerddi eleni, sef gwenynbryf? Trwy gydol dyddiau heulog ddiwedd 
mis Mawrth ac Ebrill, gwelais sawl gwenynbryf ymyl tywyll yn defnyddio eu 
sugnyn rhyfeddol o hir i fwydo ar neithdar a phaill briallu a dant y llew fy ngardd. 
Rwyf wedi eu gweld o'r blaen, ond erioed gymaint ohonyn nhw nac erioed mor 
agos. 

Llwyddais hefyd i ail-fyw y pleser yr arferwn ei gael fel plentyn ifanc iawn wrth 
i Taid a Mam fy helpu i ddod o hyd i nyth. Fel plentyn, byddwn yn cael mwy o 
bleser wrth ddod o hyd i nythod na thrwy wylio adar, er nad ydw i erioed wedi 
bod yn un am gasglu wyau, fel yr oedd nifer o blant eraill yn ei wneud bryd hynny. 

Wrth gerdded ar hyd y lonydd, byddaf bob amser yn edrych drwy dyfiant 
eiddew neu glwt o fieri neu lwyn celyn wrth chwilio am nythod cudd. Rydw i’n 
gwneud pob ymdrech i beidio aflonyddu ar yr adar. Yn aml, byddaf yn eistedd a 

gwylio o leoliad cudd wrth i’r adar fynd ati’n brysur i 
greu eu nythod. 

Y nythod mwyaf cyffredin yn y gwrychoedd o 
amgylch y tŷ acw yw rhai'r fwyalchen - nyth ar ffurf 
cwpan wedi ei greu o laswellt a welir, fel arfer, 
mewn llwyni trwchus ar lefel y llygad neu'n is. Rydw 
i’n ffodus yn yr ardal hon gan fod y fronfraith yn dal i 
fod yn eithaf cyffredin ac fe gefais hyd i sawl un o’u 
nythod y gwanwyn hwn. Er fod y nyth yn debyg iawn 
i un mwyalchen, mae haen o laid yn gorchuddio 
cwpan y nyth. 

Y nyth gorau yn yr ardal hon, ac yn unrhyw le yn 
y wlad o ran hynny, yw nyth y titw cynffon-hir. 

Mantell baun ar y dde a benyw y Blaen oren ar y chwith (y gwryw yn unig sydd â’r oren) 

Nyth mwyalchen 
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Mae’r nythod bach yma, yr un siâp â phêl 
rygbi, wedi’u llunio o fwsogl, blew, gwlân 
a gwe-pryf-cop gyda gorchudd o gen ar y 
tu allan fel cuddliw. Mae'r gwe-pryf-cop 
yn caniatáu i'r nyth ehangu wrth i'r 
cywion dyfu ac fe all nythod mewn 
lleoliad mwy agored gynnwys hyd at 
2,000 o blu! 

Un o'r nythod anoddaf i ddod o hyd 
iddo yw un y robin goch. Mae'r adar 
yma’n cuddio eu cartrefi wrth fonion 
gwrychoedd, mewn waliau wedi'u 
gorchuddio ag eiddew ac adeiladau 
allanol a hyd yn oed mewn hen degelli a 
phocedi côt os ydy’r rheiny wedi'u gadael 
y tu allan yn ddigon hir. Gwyliais un 
ceiliog yn cario deunydd nythu i bostyn 
uwchben wal wedi'i orchuddio ag eiddew 
ond cyn gynted ag y gwelodd fi, 
gollyngodd y dail sych a dechrau canu gan syllu i fy llygaid. Dim ond wedi dau 
ymweliad arall â’r safle y cefais hyd i'r nyth cudd o'r diwedd. 

Mae fy holl gofnodion nythu yn cael eu trosglwyddo i Ymddiriedolaeth Adara 
Prydain lle cânt eu defnyddio i helpu cadwraeth adar a byddwn yn annog unrhyw 
un arall sy'n dod o hyd i nythod yn rheolaidd i wneud yr un peth. Wrth gwrs, mi 
fydd pawb yn sylweddoli y dylid aflonyddu cyn lleied â phosib ar yr adar. 

Iolo Williams, Llandysul  
 

Ynysu Go Iawn! 
Mawrth 16 eg, 10:30pm: 
Gyda’r haul wedi hen fachlud ar yr ynys, 
yr oeddem wedi bod lawr yn nhŷ’r 
fferm am swper. Crwydro nôl adra, law 
yn llaw efo Emyr, heb ola’ â’r sêr yn 
disgleirio nôl arnom ni o’r pylla glaw yn 
yr hen drac. Wrth i ni droi am giât ein tŷ 
ni, mi glywsom ni o – y Drycin Manaw 
cynta’ eleni. Ei gân hynafol yn gysur bod 
y gwanwyn ar y ffordd. Am ddyddiau 
wedyn yr oeddwn yn eu dychmygu nhw 

Nyth titw cynffon-hir 
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- 40,000 o adar yn hedfan i’r un cyfeiriad – am adra. Ar ôl treulio’r gaeaf 14,000 
milltir i ffwrdd yn Ne America, mae’r Drycin yn dychwelyd i Enlli i fagu.  

Hefyd ar yr 16eg o Fawrth mi newidiodd y llywodraeth ei strategaeth a’i 
hymateb i’r frwydr yn erbyn y feirws. Dechreuodd y sefyllfa ddifrifoli;  
penderfynwyd y dylai pobl ddechrau gweithio o adra ac awgrymwyd i bobl osgoi 
tafarndai a theatrau- yr oedd hi’n wythnos arall tan i bob dim ddod i ‘lockdown’.  

Yma ar Enlli, o fewn wythnos i gân unig y Drycin cyntaf, yr oedd y nos yn llawn 
o’u cân a gyda phob gwawr yr oedd blodau newydd yn blaguro yn yr ardd a’r ynys 
yn glasu. Mi drodd y rhod er fod y ‘byd’ yn prysur arafu i stop.  

Fe wnaethom adael ein bywydau ar y tir mawr ddiwedd Medi 2019, a chamu 
ar yr ynys a hithau’n ddiwedd haf; erbyn i ni orffen dadbacio yr oedd hi’n hydref. 
Erbyn canol Tachwedd yr oedd yr ymwelwyr, ein cyd-ynyswyr a’r holl adar wedi 
‘mudo o’ma a’n gadael ni am y gaeaf. Emyr a fi, y morloi a’r brain. Fe wnaethom 
fwynhau’r gaeaf ond crwydro ma’ meddwl pawb pan fo’r machlud am 4 y p’nawn, 
crwydro tua’r misoedd mwyn, misoedd y bwrlwm a’r bobl a’r golau.  

Fe chwythodd hi bron yn ddi-ddiwedd drwy fis Chwefror a ninnau’n dau wrthi 
fel lladd nadroedd yn paratoi'r tai am y tymor gwyliau. Pedair wythnos cyn 
dechrau’r tymor mi gyrhaeddodd criw o wirfoddolwyr i’r ynys, ac mi ddychwelodd 
ein cymdogion i’r fferm a’r wylfa adar. Yr oedd Enlli yn deffro a’r gaeaf yn ildio i’r 
gwanwyn: ond mi daflodd Covid-19 ei gysgod yn annisgwyl ac yn sydyn yma 
hefyd. Erbyn diwedd Mawrth, yr oedd ein gwirfoddolwyr wedi gorfod gadael a’r 
ynys wedi cau.  

Heb bwysau’r tymor ymwelwyr ar ein hysgwyddau fe agorodd pocedi hudolus 
o amser. Amser i grwydro, i gimycha a garddio. Mi ddechreuom ni bysgota 
cimwch oddi ar y creigiau a dod i adnabod yr ynys mewn ffordd wahanol. Enwau 
ei chilfachau yn dod yn rhan o’n hiaith ni- “Be’ am osod y gawell ym Mae Rhigol? 
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ne Tocyn Sionyn?”. Gosod cawell wrth iddi fachlud ar y 7fed o Ebrill yr oeddem ni 
pan welsom y wennol gyntaf.  

Enlli ydi’r darn tir cyntaf mae nifer o’r adar sy’n ymfudo yn ei weld, felly yr 
oedd mis Ebrill yn drydanol yma. Newidiodd sŵn y nos a’r boreau. Dechreu’som 
gysgu gyda’r ffenest yn agored er mwyn medru gwrando ar gri a chân yr holl adar. 

Gyda’r ynys yn fwrlwm o nico, tinwen y garn a 
chlochdar y cerrig, llinosiaid a gwenoliaid, piod 
môr, llurs a chwtiaid torchog yr oeddwn yn cael fy 
atgoffa bob dydd nad oes saib mewn bywyd. Er 
gwaetha’r feirws, mae’r llanw yn llifo a’r adar yn 
nythu a’r blodau’n blaguro a chrino yn eu tro.  

Un o fy hoff bethau am fyw ar ynys, ydi bod 
mor agos at y môr. Mae yma gilfachau bendigedig i 
nofio a snorclo. Tri lled cae o fy nhŷ mi fedraf 
blymio i mewn i fyd arall, byd y morloi a’r gwymon 
a’r pysgod. Mae yna ryddid yn perthyn i’r weithred 
o nofio yma, o fod mewn gofod sydd heb forder, yr 
unig ffîn ydi ffîn eich hyder i fentro.  

Mae’r ceryntau cryf sy’n llifo fel afonydd ar hyd rhannau o arfordir Enlli a’r 
ddwy filltir o fôr sydd yn gwahanu'r ynys oddi wrth y byd yn enwog am eu grym. 

Ddechrau mis Mai fe aeth Gareth, sydd yn 
ffermio a chawella yma, â ni allan i 
bysgota ar ei gwch fach. Ger Maen Bugail 
(sydd yn graig rhyw 200m o’r ynys i 
gyfeiriad y gogledd) mi daflom ni’r plwm 
a’r lein dros yr ochr i’r dŵr llonydd yng 
nghysgod y graig - ac o fewn eiliadau yr 
oedd y morlais yn brathu. Y noson honno, 
’roedd fy mhlât yn llawn o datws newydd, 
pysgodyn a llysiau gwyrdd wedi eu ffrïo 
gyd sialóts… pob dim wedi ei dyfu a’i ddal 
yma ar Enlli. Yn 27 oed, mi lwyddais i’m 
bwydo fy hun - go iawn. Hapusrwydd 
syml, hynafol o fwynhau ffrwyth eich 
llafur. 

A dyma’r atgofion sydd am liwo fy 
nghof o gyfnod y Covid-19. Mewn amser 
ansicr, mae byw mor agos i’r byd gwyllt, 
anhygoel yma wedi bod yn gysur pur. 

Mari Huws, Warden Ynys Enlli 
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Gwn ei ddyfod, fis gwybedog y gwenyn! 
 

Mai 9fed,  2020: 
Roedd yn fore Sadwrn 

llonydd a chwilboeth, ac 
roeddwn eisoes wedi bod allan 
ar Fynydd Rhiw yn crwydro’r 
llethrau eithin a rhedyn i 
chwilio am adar mudol oedd yn 
cyrraedd. Roedd teloriaid yr 
helyg wedi bod yn canu yma ers 
tro, ond welais i fawr ddim arall 
o ddiddordeb ar wahân i ambell 
lwydfron, a chorhedydd y coed 
wnaeth hedfan dros fy mhen. 

Yna, wrth eistedd i gael 
tamaid o ginio, daeth galwad 
ffôn oddi wrth ffrind i mi - Phil 
Belman, adarwr profiadol iawn sy’n modrwyo adar ac yn byw ger Bryncroes, Llŷn. 
Roedd yna haid o wybedogion y gwenyn yn cylchu uwchben ei dŷ, meddai.  Allwn 
i ddim credu beth oeddwn i’n ei glywed! 

Ar ras wyllt, dyma roi’r gêr camera yn fy mag, sgrialu am y sied i gael fy meic, 
ac wedyn, pedlo fel gwallgofddyn dros Fynydd Rhiw. Roedd fy mhen i lawr a’m 
holl sylw ar feicio mor gyflym ag y gallwn er mwyn cyrraedd cartref Phil, ond yn 
sydyn, codais fy mhen a gwasgu’r brêcs yn syth. Dacw nhw! Un o'r golygfeydd 
mwyaf swrreal i mi ei gweld erioed wrth adarydda ym Mhen Llŷn: haid o 13 o 
wybedogion y gwenyn yn rhes dwt ar y gwifrau telegraff - eu lliwiau fel yr enfys 
a'u galwadau byrlymog yn llenwi'r awyr.  

Sefais yno’n syfrdan yn gwylio'r adar drwy fy sbienddrych, wrth iddyn nhw 
hedfan dros gaeau gleision Pen Llŷn, a dal ambell wenyn a phryfetyn yn heulwen 
gynnes Mai.  

Ben Porter gyda dyfais a greodd i'w alluogi i 
recordio caneuon adar. Bu'n dangos y ddyfais ar 
raglen Chris Packham yn ddiweddar. 

Gwybedog y gwenyn 
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Fe grwydrodd yr haid fymryn yn ystod y prynhawn, ond aros yng nghyffiniau 
cartref Phil. Dyna i chi ddyn lwcus! Cawsom olwg ardderchog ar yr ymwelwyr o 
Fôr y Canoldir, a gweld dau’n ceisio paru hyd yn oed!  

Neidiodd fy nghof yn ôl ryw ddeng mlynedd, pan ddois o hyd i wybedog y 
gwenyn ar Fynydd Mawr, Aberdaron yn ystod y bore cyn un o’m harholiadau 
TGAU.  

Yn wyneb y cynlluniau bridio diweddar yn Swydd Nottingham a Cumbria, pwy 
a ŵyr? Efallai y bydd yr adar lliwgar hyn yn olygfa fwy cyffredin i ni,  wrth i ffiniau 
eu tiriogaeth symud tua'r gogledd i Wledydd Prydain?  Rwy'n siŵr y bydden ni i 
gyd ar ein hennill o weld rhagor ohonyn nhw o gwmpas,  hyd yn oed os ydyn 
nhw’n cipio ambell wenyn sy’n mynd heibio. 

Arhosodd yr haid yn yr ardal tan ddydd Mercher, y 13eg o Fai, pan wnaethon 
nhw adael Llŷn. Ac mae’n bosib mai dyma’r adar a welwyd y Sadwrn canlynol dros 
Ddyfnaint, lle y cofnododd adarwr lwcus arall iddo weld haid o 13 o wybedogion y 
gwenyn un bore. 

Ben Porter, Mynydd Rhiw 

Yr hwyaden harddaf un? 
Mae gen i arferiad drwg o fynd i chwilio am adar penodol mewn llefydd 

penodol ar adegau penodol o’r flwyddyn, yn hytrach na mynd i ganol byd natur 
efo meddwl agored a chael cyfle efallai i ddod ar draws adar na wnes i ddisgwyl 
na gobeithio eu gweld.  

Cefais f’atgoffa o’r diffyg yma pan es i lawr at 
afon Dwyryd un prynhawn syfrdanol o braf, 
ganol Ebrill eleni, i chwilio am Las y Dorlan.  

Rydw i wedi bod yn mynd draw yno ers sawl 
blwyddyn bellach, ac wedi treulio oriau’n gwylio 
adar yr afon yn mynd o gwmpas eu pethau. Mae 
yno awyrgylch arbennig iawn: tawelwch a 
harddwch hudol dŵr yn llifo dan goed cysgodol.  

Glas y Dorlan ydi’r ffefryn, ac yn y gorffennol, 
rydw i wedi bod yn ei wylio’n fflachio i fyny’r 
afon a’i gefn yn gwreichioni yn yr haul, ei wylio’n 
hofran a phlymio yn union gyferbyn â mi, yn mynd drwy’r mosiwns rhyfedda’ i 
greu argraff ar ei gymar, yn turio fel yr andros i wneud twnnel a nyth iddo’i hun, 
ac ymhen dim o dro, yn sleifio ohono sawl gwaith y dydd i fwydo cywion. 

Ond y prynhawn dan sylw, doedd dim llun na lliw ohono fo. Digon o adar 
diddorol eraill yn hwylio at y tymor nythu: Hwyaid Danheddog yn nofio’n barau 
sidêt cyn sgrialu’n ffrwcslyd ar ôl fy ngweld i, Bronwen y Dŵr yn dowcio, ceiliog 
Siglen Lwyd yn siglo’i grwmp llachar, Dryw yn canu nerth ei ben, a hanner dwsin o 

Glas y dorlan 
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Wenoliaid cynta’r gwanwyn yn torri’r awyr fel 
cyllyll. 

Dim sôn am Las y Dorlan. A phan oeddwn i ar 
fin rhoi’r gorau i chwilio, dyma bâr o hwyaid 
gweddol fach yn glanio dwtsh i fyny’r afon - ond 
o ’ngolwg i, yn anffodus. Doeddwn i ddim am 
symud gewyn, rhag ofn eu bod nhw’n nes nag y 
tybiwn i. Felly, disgwyl heb wneud smic. 

Ymhen cryn amser, dyma’r hwyaden dlysaf a 
welodd fy llygaid i erioed yn nofio’n araf araf 

bach i ganol yr afon. Roedd hi fel coron o berlau yn llithro’n dawel ar wyneb y 
dŵr, a’r perlau ar dân yn llygad yr haul.  

Ceiliog – ia. Ond pa rywogaeth? 
Mi geisia’i ei ddisgrifio i chi. Crib borffor a choch. Gwawr oren i’w fochau, a’i 

wisgers nobl yn felyngoch. Llyfiad gwyn, amlwg uwchben ei lygaid, a’i big yn goch. 
Ei frest yn borffor symudliw, gyda dau stribyn gwyn a dau stribyn du ar ei 
hymylon. Ei gefn yn gyfuniad cyfoethog o wyrdd a glas a phorffor. Ei adenydd yn 
ddu a gwyn, a’r bol yn glaer wyn. Yr ystlysau’n felyngoch ysgafn, a dwy bluen fawr 
oren yn agos at y pen ôl, yn sefyll fel dwy hwyl.  

Hwyaden Fandarin neu Aix galericulata, a rhoi iddi ei henw Lladin crand. 
Gelwir hi’n Hwyaden Gribog hefyd. 

Digon di-liw oedd yr iâr yn ei gysgod o, ond roedd gweld y ddau efo’i gilydd, 
a’r ceiliog yn arddangos iddi mewn golau naturiol perffaith, yn un o’r profiadau 
hynny na wnaiff rhywun fyth ei anghofio.  

Bronwen y dŵr 
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Ym marn amryw, dyma hwyaden brydfertha’r byd. Yn hanu o Dsieina ac wedi’i 
darlunio, ar hyd yr oesoedd, yng nghelfyddyd y Dwyrain.  

Sut gebyst, felly, y cyrhaeddodd hi Faentwrog?  
Cafodd yr Hwyaid Mandarin cyntaf eu mewnforio i Wledydd Prydain yng 

nghanol y ddeunawfed ganrif, ac yn y 1930au, llwyddodd ambell un i ddianc o 
gaethiwed a dechrau magu yn y gwyllt. Mae’n debyg mai o gasgliad y bridiwr adar 
enwog, Alfred Ezra, o Barc Foxwarren yn Swydd Surrey y dihangodd y rhai cyntaf, 
ac mae’r ardal hon yn un o gadarnleoedd y rhywogaeth hyd heddiw. 

Credir bod yna oddeutu 2,300 o barau’n nythu ym Mhrydain erbyn hyn, a bod 
yna tua 7,000 yn gaeafu yma: y mwyafrif o ddigon yn Ne Ddwyrain Lloegr, a 
niferoedd bach yng Nghymru a’r Alban. 

Mae hi’n hwyaden swil sy’n hoff o lannau afonydd coediog, lle gall hi guddio 
dan lwyni sy’n taflu allan. Yn wahanol i’r rhan fwyaf o hwyaid, fe fydd hi’n aml yn 
clwydo ar goed, ac yn nythu mewn twll go fawr ym moncyff coeden.  

Bydd yr iâr yn dodwy rhwng 9 a 12 o wyau yn ystod Ebrill neu Fai. Weithiau, 
bydd y nyth yn weddol uchel, a bryd hynny, bydd y fam yn gorfod hedfan i lawr i 
gymell y rhai bach i neidio, ac yna’n eu tywys yn glwstwr taclus i’r dŵr agosaf. 
Fydd dim sôn am y tad: bydd o’n hel ei draed hyd yn oed cyn i’r wyau ddeor.  

Yn wahanol eto i hwyaid eraill, ’all yr iâr hon ddim cwacian. Os bydd yna 
argyfwng neu berygl i’w chywion, ei dull hi o ganu’r larwm fydd clwcian drosodd a 
throsodd. 

Yn Nhsieina, mae Hwyaid Mandarin yn symbol o ffyddlondeb, ac mae’n 
arferiad gan y Tsieineaid roi pâr ohonynt yn anrheg i’r briodferch ar ddydd ei 
phriodas. (Mewn gwirionedd, dim ond am y tymor nythu cyfredol y bydd yr 
hwyaid hyn yn paru: byddant yn dewis cymar newydd y tymor dilynol!) 

Gwyddom fod yna berthynas agos rhwng Hwyaid Mandarin a Hwyaid y Coed, 
a’r hydref y llynedd, bûm yn ddigon ffodus i weld Hwyaid y Coed (tri o geiliogod a 
thair iâr) mewn gwarchodfa natur ar Ynys Vancouver yng Nghanada. Gallaf weld y 
tebygrwydd, ond mewn gornest rhwng y ddwy rywogaeth, go brin mai ceiliog 
Hwyaden y Coed fyddai’n cipio coron y ceiliog harddaf. 

Serch y berthynas glòs, ni chenhedlwyd hwyaden groesryw erioed, hyd y 
gwyddom, am fod gan yr Hwyaden Fandarin wyriad yn y cromosomau, ac mae 
hynny’n ei rhwystro rhag gallu cenhedlu hwyaid croesryw.  

Gwych yw gallu nodi hefyd bod yr Hwyaden Fandarin yn un o’r ychydig 
rywogaethau a gyflwynwyd yng Ngwledydd Prydain sydd heb achosi unrhyw 
broblemau ecolegol, yn bennaf am na fydd hi’n hawlio cynefinoedd ein hadar dŵr 
brodorol. 

Ond ai hi ydi’r hwyaden brydferthaf un? Fe gewch chi benderfynu! 
 

 Ieuan Bryn, Penrhyndeudraeth  
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Gwanwyn yn Chile Tachwedd 2019 
Gwyliau o deithio am bythefnos a hanner 

oedd hwn i fod, felly dim ond ar un achlysur y 
cefais gyfle i dreulio diwrnod yn gwylio adar. 
Sut bynnag roedd ‘na fywyd gwyllt i’w weld ym 
mhobman ac mi nodaf rhyw ychydig o’r hyn a 
welsom ym mhob ardal.  

Gwlad hir, gul ar hyd ochr orllewinol De 
America ydi Chile, y môr un ochr, a 
mynyddoedd uchel yr Andes rhyngddi a 
gweddill y cyfandir. Mae’r tirwedd yn newid o’r 
anialwch sychaf yn y byd yn y gogledd i ardal o 
rewlifoedd anferth yn y de. Mae yno 
ddyffrynnoedd ffrwythlon, llosg-fynyddoedd, 
coedwigoedd hynafol a rhyfeddodau naturiol 
di-ben-draw. Oherwydd ei lleoliad arbennig, a’r 
amrywiaeth eang o gynefinoedd gwahanol y 
mae llawer o rywogaethau endemig i’w gweld 
yma. 

Fe gychwyn’som ein taith yn y gogledd. 
Tirwedd sych iawn ar gyrion Anialwch yr 
Atacama. Gyrru ar hyd yr arfordir i gychwyn a 
gweld nifer o belicanod llwyd (Pelicanus 
thagus) mewn bae bach wrth ymyl porthladd 
prysur. Wedyn troi i mewn i’r tir. Erbyn hyn 

roedd llethrau’r mynyddoedd yn sych, yn arw a lliwgar, yn dibynnu ar natur y 
creigiau. Dim ond ar waelod y dyffryn lle’r oedd dŵr i’w gael yr oedd unrhyw 
dyfiant gwyrdd. Roeddem yn aros mewn pentref bach i fyny ymhell mewn dyffryn 
cul, gyda choed ffrwythau a 
llawer iawn o rawnwin yn 
cael eu tyfu ar gyfer gwin 
enwog Chile. Oherwydd y 
gwres roedd yr adar yn 
swatio, ond amser te 
cawsom gip ar ddau aderyn 
y si yn tynnu neithdar o’r 
blodau. Peruvian sheartail 
(Thau-mastura cora) oedd y 
rhain, yn brin iawn, ond 
doedd dim dadlau mai dyna 
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beth oeddynt oherwydd eu cynffonau hir a’u maint bychan. Roedd bronfraith ddu 
(Turdis chiguanco) yn canu yn y coed; roedd hon yn edrych yn union fel ein 
mwyalchen ni. Ond mae’r adar, tra’n ifanc, â smotiau ar eu bron yr un fath â’r 
fronfraith yng Nghymru 

Wedyn hedfan am y de i Barc Cenedlaethol Torres del Paine. Mynyddoedd 
uchel dan eira, a golygfeydd anhygoel, rhewlifoedd, fforestydd a lle delfrydol i 
gerdded. Roeddem yma am dair noson ac yn dewis taith wahanol bob dydd o dan 
arweiniad pobl brofiadol oedd yn ‘nabod yr ardal. Wrth ymyl y gwesty roedd nifer 
o raeadrau a chawsom hwyl yn gwylio pâr o hwyaid lliwgar (Merganetta armata) 
yn bwydo ac yn arwain eu cywion drwy’r dŵr cyflym.  

Ar y daith gyntaf cefais 
weld un o’r ddau aderyn yr 
oeddwn wedi gobeithio eu 
gweld yn Chile - y condor 
(Vultur gryphus) oedd hwn, 
sydd tua 1½m o hyd a’r 
adenydd tua 3m ar led. Roedd 
dau oedolyn yn ddu a choler 
wen ganddynt a chyw llynedd 
yn eu canlyn (heb y plu gwyn). 
Roedden nhw’n hofran ar y 
cerrynt ac yn troelli uwchben 
yn hamddenol. Wrth syllu ar y 
condor dyma droi cornel a 
dod ar draws tua dwsin o 

guanacos hyfryd, hefo’u hamrannau mawr a’u llygaid tywyll. Mae’r rhain yn 
perthyn i’r camel (ac i’r lama a’r alpaca sydd wedi eu dofi ar gyfer eu cig a‘u blew 
meddal). Mae un guanaco fel arfer ‘ar ddyletswydd’ yn cadw golwg rhag ofn bod 
puma llwglyd yn yr ardal. Welsom ni ddim puma, ond mi gawsom gip ar lwynog 
yn y maes parcio ac armadilo yn sleifio dan risiau pren y gwesty yn hwyrach yn y 
dydd.  

Condor (llun iStock) 
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Trannoeth yr oeddem wedi trefnu i fynd ar daith i warchodfa gerllaw i wylio 
adar. Hwn oedd y diwrnod gwlypa’ a gawsom yn ystod y gwyliau yn anffodus, ond 
mi aethom allan yr un fath a gweld o leia’ 25 rhywogaeth gwahanol. Roedd dau 
adarwr medrus hefo ni, ac felly roedd hi’n hwyl cael gwybod enwau yr hyn a 
welsom er gwaetha’r glaw.  

Dau o’r adar mwyaf lliwgar 
oedd y Peruvian meadow lark 
(Sturnella bellicosa) aderyn 
bach brown a bron goch, goch a 
rhesen wen bob ochr i’w ben, 
a’r spectacled tyrant 
(Hymenops perspicillatus) - 
aderyn gyda chylch melyn 
trwchus o amgylch ei lygaid a 
blaen ei adenydd yn wyn.  

Cawsom olygfa wych o 
hebog tramor yn hela uwchben 
y llyn, alarch gyfddu, gŵydd yr 
ucheldir, hwyaden goch, 
gwyach arian ac yn y blaen. Diwrnod da - ond gwlyb! 

Guanaco- perthynas i’r lama a’r alpaca 

Sturnella bellicosa 
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Roedd taith am y de o’n blaenau, pum awr o deithio mewn bws mini drwy 
diroedd amrywiol, ond ar y cyfan yn wastad a llwyd. Defaid yn pori mewn 
niferoedd reit fawr a digon o adar ysglyfaethus yn hedfan uwchben, ond yn rhy 
bell i mi eu hadnabod. Ond mi gawsom lwc hefyd.  

Yr aderyn arall yr 
oeddwn am ei weld oedd y 
rhea, a dyna lle’r oedd 
rhyw dri ohonynt ganllath 
o’r ffordd fawr; Rhea 
pennata oedd y rhain. 
Maent tua 1½m o uchder 
gyda lliw brown llwyd sy’n 
guddliw arbennig yn y 
cynefin hwn. Maen’ nhw’n 
perthyn i’r estrys ac yn 
gallu rhedeg yn gyflym. Y 
gwryw sy’n gwarchod y 
cywion bach streipiog nes 
eu bod yn ddigon mawr i 
warchod eu hunain. 

Pan welsom arwydd ‘Pen draw’r byd’ yn Saesneg yr oeddem yn gwybod ein 
bod wedi cyrraedd diwedd y daith a’n bod yn Punta Arenas. Mae’r ardal o 

amgylch yn cael ei galw yn De Patagonia yr un fath â’r ardal gyfochrog yn yr 
Arianin. Roedd y gwynt yn fain ond yn sych a’r olygfa gyntaf a gawsom oedd 
dwsinau o fulfrain imperialaidd (Leucocarbo atriceps) yn dod i mewn i glwydo ar 
hen bier. 

Rhea (llun: Wicipedia) 

Mulfrain imperialaidd 
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Y bore wedyn roeddem ar awyren yn 
teithio tua’r gogledd i ardal hollol 
wahanol eto, ardal y llynnoedd a’r llosg-
fynyddoedd ac yn aros yn Puerto Varas. 
O ffenest y gwesty cawsom ein diddanu 
gan bar o caracaras (Milfago chimango),  
adar mawr brown swnllyd yn perthyn i 
deulu’r hebog. Mae pedwar math i’w 
cael yn Chile, ond y rhain yw’r mwyaf 
cyffredin. Aderyn arall y gwelsom lawer 
ohono oedd yr ibis wyneb du (Theresticio melanopis) aderyn lliwgar, pen cochlyd 
yn troi yn lliw hufen i lawr y gwddf, cefn brown golau a choesau coch. Mae ei big 
ar dro fel un gylfinir. Mae o’n nythu gyda nifer o rai eraill mewn coed neu ar graig, 
ac mae ei sŵn honcian uchel i’w glywed ymhell cyn iddo ymddangos.  

Roedd y tymor nythu yn ei fri 
yn yr ardal yma a chawsom 
olygfa wych o ddau bâr o 
gornchwiglen Chileaidd 
(Vanellus chilensis) yn gwarchod 
eu cywion. Yn wahanol i’n 
cornchwiglen ni, roedd y rhain 
yn niferus, yn ymgartrefu mewn 
gerddi neu ardaloedd ar ochr 
llynnoedd, ac yn llawer mwy 
eofn a swnllyd. 

Cyn troi am Santiago a’n taith adref, roeddem am weld llosgfynydd Villarrica. 
Roedd hwn wedi ffrwydro yn mis Mawrth 2015 ac yn dal i fygu’n isel. Roedd yn 
bosib cerdded am rhyw ddwy awr a hanner ar hyd llwybr diddorol, trwy goed a 
thros nentydd i gyrraedd godre’r mynydd. Roedd y mynydd dan gwmwl, er hynny 
roeddem yn gobeithio y byddem yn cael cip arno cyn diwedd y dydd. Roedd 
clytiau o eira yn dal ar y llawr, a’r hyn a’n synnodd ni fwyaf oedd pa mor gyflym yr 
oedd natur wedi sefydlu ar y lafa du, oedd yn edrych mor sych a chaled. Roedd 
nifer o lwyni, blodau adar a madfallod wedi cynefino yno yn barod. Fel yr oeddem 
yn cyrraedd pen y llwybr, cododd y cymylau gan ddangos y mynydd mawr yn wyn 
dan eira, mymryn o fwg yn codi fel rhuban o’i grombil a’r awyr yn las y tu ôl. Ac 
wrth droi yn ôl am y llwybr, daeth dau gondor i droelli uwchben i gwblhau’r 
darlun yn berffaith. 

Fel pob gwyliau, does byth ddigon o amser i weld popeth, ond roedd yr hyn a 
welsom yn arbennig ac yn codi blys am fwy.  

Sian Jones, Llandwrog   

Ibis wyneb du 
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Gwylio adar yn Sisili 

Mis Chwefror 2019 ac roedd y gwanwyn yn teimlo yn bell iawn i ffwrdd. Rydw 
i yn berson ychydig yn ddiamynedd felly, ar ôl sgwrs hefo fy ffrindiau Eddie a 
Simon mi benderfynom fynd i gyfarfod y gwanwyn yn hytrach na disgwyl i’r 
gwanwyn ein cyrraedd ni. Mi drefnom drip 5 diwrnod yn Sisili, sef un o diroedd 
mwyaf deheuol Ewrop. 

Rhan fawr o wyliau gwylio adar i mi yw’r ymchwil o flaen llaw ac mi fydda’i yn 
ddibynnol iawn ar lyfrau, gwefannau ac adroddiadau tripiau i lwytho safleoedd 
adarydda i mewn i fy ap sat-nav. Ond roedd Sisili ychydig yn wahanol. Doedd fawr 
ddim adnoddau ar gael. Mi wnes i edrych ar Google Earth a darganfod 
gwlypdiroedd a dyffrynnoedd oedd yn edrych yn addawol ond eto, doeddwn i 
ddim yn siŵr ohonynt. Felly dyma benderfynu gwario, a llogi  arweinydd am 
ddeuddydd. 

Doeddwn i erioed wedi bod yn yr Eidal o’r blaen heb sôn am Sisili felly 
roeddwn yn edrych ymlaen at ddarganfod gwlad newydd. 

Mi laniom ym maes awyr Catania yn y tywyllwch ar nos Fawrth y 17eg a gyrru 
i’r de i’n tŷ AirBnB ar draws y bae o dref drawiadol Syracusa ar arfordir dwyreiniol 
yr ynys. Cyn noswylio roeddem i gyd yn hapus iawn i glywed ein ’deryn cyntaf yn y 
wlad - tylluan sgops. Un o fy hoff synau yn y byd. 

Y bore canlynol dyma ni allan cyn y wawr o gwmpas y tŷ. Clywed ac wedyn 
gweld nifer o adar cyfarwydd wrth iddi wawrio. Roeddent yn gyfarwydd iawn 
deud y gwir - drudwy, titw mawr, sgrech y coed, mwyalchod, adar y to, clochdar y 
cerrig, sigl-i-gwt, llinos werdd a nico. O diar! Oeddem ni wedi teithio'r holl ffordd i 
weld be allem fod wedi weld ar ein stepan drws? 

Doedd dim rhaid poeni - nid adar y to a drudwen gyffredin oeddent wedi’r 
cwbl ond golfannod yr Eidal a drudwenod duon.  Wedyn y cyntaf o nifer fawr o 
dingoch du a theloriaid Sardinia, llinos fach a bras yr ŷd. Roedd petha’n gwella!  

Ar ôl brecwast dyma ni’n gyrru 'chydig o filltiroedd i benrhyn a ymestynnai 
allan i’r mor, Capo Murro di Porco, a dechrau crwydro. Braf yma oedd gweld 
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copog, telor brongoch ac ehedydd copog 
ar y rhostir caregog. Diddorol hefyd oedd 
gweld tingoch du a thingoch gyffredin 
ochr yn ochr, ac iâr hebog tramor. Roedd 
hon yn hebog fawr gydag adenydd hirach 
a lliw mwy gwelw, oeraidd na ‘n un ni. Yn 
wir, hil wahanol i’n un ni ydyw, yn magu  
ar y twndra yn Siberia (Falco perigrinus 
calidus) a gaeafu yma.   

Ar y môr hedfanai heidiau o fôr-
wenoliaid pigddu heibio, ac ambell 
aderyn drycin Scopoli. Yr uchafbwynt 
oedd gweld dwy dinwen felynllwyd - adar 
mudol ar eu ffriodd i wastatiroedd "steppe" canol Asia.  

Paned a phitsa sydyn i ginio ac wedyn i wlypdir ar gyrion tre Syracusa, Riserva 
Saline Ciane. Yma roedd amrywiaeth o gynefinoedd: hen wlâu heli, gwlâu hesg, 
morfa heli, coed a thraeth. A neb ond y ni yno. Roedd amrywiaeth o adar dŵr 
yno: Cambig, fflamingos, hirgoes adeinddu, pibyddion coesgoch mannog, boda’r 
gwerni, gwenoliaid tingoch a gwyachod gyddfddu yn y bae. Bloeddiai sisticolas 
cynffondaen eu cân undonog wrth fownsio hedfan dros yr hesg. 

Fflamingos 

Tingoch gyffredin ger Syracusa  
- ar ei ffordd i Gymru? 
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Mi orffennom y diwrnod ar ynys 
fach Isla Thapso, sydd wedi ei chysylltu 
â’r tir mawr gan ewin cul o dir. Ar y 
gweirdir bras yma gwelsom redwyr y 
moelydd, cwtiad aur, ac ehedyddion 
calandra- ehedydd nobl iawn sydd 
dipyn mwy na’n ehedydd ni, ond gyda 
chân eithaf tebyg. 

Bore Mawrth a chyfarfod ein 
tywysydd am y deuddydd nesaf sef 
Andrea Corso, adarwr mwyaf blaengar 
yr Eidal a naturiaethwr heb ei ail. Heb 
oedi dim roeddem i ffwrdd ar wib yn ei 
gar racs lawr y draffordd i’r de cyn troi i 
ffwrdd ac esgyn i ben llethr serth ar lôn 
hynod o gul a throellog. Cyn pen dim 
roeddem mewn tirwedd calchfaen 
ysgythrog yn uchel uwchben ceunant 
dwfn yng gwarchodfa Riserva Naturale 
Orientata Cavagrande del Cassibile. 
Brych y graig glas oedd y deryn cyntaf i 
ni ei weld, yn canu o grib greigiog yn yr 
haul. Wedyn drwy ddilyn cân bach 
aflafar dyma weld telor sbectolog hy yn 
canu o ben draenen (llun ar y chwith). 
Arweiniodd cân llawer mwy swynol ni 
at bâr o ehedydd y coed. 

Wrth iddi gynhesu ddiwedd y bore 
roedd nifer o fwncathod ymhell ac agos, 
a drwy ddyfalbarhau i  graffu, mi 
welsom farcud du, eryr bacsiog ac 
wedyn eryr nadroedd cyffredin, aderyn 

llawer mwy. Mi welsom sawl hebog tramor yma, ond y tro yma hil Môr y 
Canoldir, falco peregrinus Brokei oeddynt- aderyn cymharol fach a thywyll. Mae'r 
rhain yn ffynnu ar yr ynys i’r fath raddau fel eu bod wedi hel yr hebog lanner prin 
o’i gadarnle yma. Roeddem yn siomedig pan eglurodd Andrea hyn gan ei fod yn 
un o’r adar yr oeddem eisiau ei weld fwyaf. 

Nid adar yn unig oedd yn mynd â’n sylw ni. Dangosodd Andrea fadfallod y 
muriau Sisili a’r Eidal, a’r ‘hybrids’ rhyngddynt sy’n golygu y bydd madfall y 
muriau Sisili yn diflannu fel rhywogaeth yn fuan.   

Telor sbectolog 
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Brithliw yr Eidal 

Madfall muriau yr Eidal 
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Un o uchafbwyntiau’r ymweliad yma oedd gweld brithliw’r Eidal Zerynthia 
cassandra, y cyntaf o’r teulu o loÿnnod trawiadol yma i mi ei weld erioed. 

Dangosodd Andrea lu o blanhigion i ni hefyd, gan gynnwys amrywiaeth o 
degeirianau hardd gan gynnwys tegeirian-y-corryn cynnar (Ophrys sphegodes), 
tegeirian pinc y gloÿnnod (Anacamptis papilionacea) a sawl math gwahanol o 
degeirian y wenynen. 

 
 

 
Mi grwydrom fwy at ganol 

yr ynys yn nes ymlaen ac 
adarydda mewn dyffryn 
coediog ar lan afon. Mynnodd 
Andrea ein bod yn picio i fecws 
smart yng nghanol tref 
hanesyddol Palazzolo Acreide i 
gael yr Arancini gorau yn yr 
Eidal i gyd. Dyma’r unig dro i mi 
'rioed flasu Arancini ond faswn i 
ddim yn anghytuno hefo fo - 
bendigedig! Mi orffennom yn 
uchel ar lethr serth coediog yn 

Tegeirian pinc y glöynnod 
Tegeirian y coryn cynnar 

Tegeirian y llifbryf 
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gwrando am y betrisen graig Sisili, aderyn cynhenid sydd wedi gostwng yn 
ofnadwy mewn nifer oherwydd pwysau hela. Dim lwc yn anffodus. 

Y bore wedyn fe ymunodd Roger Riddington â’n criw ni, ffrind da Andrea, 
adarwr penigamp a golygydd British Birds! Dilynom yr arfordir i’r de gan adarydda 
ambell warchodfa, gwlypdir, llyn a phenrhyn. Roedd y tywydd wedi troi gyda 
gwynt cryf ac ambell gawod. Serch hyn fe lwyddom i weld nifer fawr o adar eto 
gan gynnwys siglen felen benlas gynta’r gwanwyn, gwennol ddu'r Alpau a 
gwennol ddu welw. Hefyd, nifer o adar dŵr gan gynnwys llwybig, crëyr porffor, 
gwylanod Audoin a gylfinfain. Wrth edrych allan dros lyn bach fe ddechreuodd 
nifer o adar ddweud y drefn fwyaf sydyn ac allan o’r llwyni hedfanodd cog frech 
lathenni oddi wrthym gyda haid o adar bach yn ei herlyn - Waw! 

Ddiwedd y prynhawn a’r tywydd yn gwaethygu, uchafbwynt y diwrnod i mi 
oedd edrych ar lyn arall reit yn ne'r ynys ble roedd haid o 70 o hwyaid lygadwen 

prin (Aythya nyroca) yn 'mochel. 70 ohonynt! Dim ond rhyw ddwy roeddwn ‘rioed 
wedi eu gweld cyn hyn. 

Trannoeth roeddem yn ôl ar ein pen ein hunain ac fe dreuliasom y diwrnod yn 
ardal Syracusa cyn ei bod yn amser pacio a’i throi hi am adre. 

Petaem wedi ymweld fis yn hwyrach mi fuasem wedi gweld mwy o adar ond 
roedd hi’n braf dianc o’r gaeaf a chyfarch ton gyntaf adar mudol y gwanwyn. 

 Rhys Jones, Waunfawr 
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