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GOLYGYDDOL 
Wel, mi fu yn dipyn o ffwl-stop ar weithgareddau’r Gymdeithas 

ers mis Mawrth oherwydd aflwydd y clwy corona. A gwaetha’r 
modd nid oes golwg y bydd llacio am rai misoedd eto. Does dim 
fedrwn ni ei wneud ond gobeithio y bydd y brechiad ddechreuwyd 
ei gynhyrchu yn ddiweddar ar gael yn weddol fuan ac y bydd yn 
gwneud ei waith. 

I chi sy’n diodde' o ddiffyg teithiau, cadwch eich ffydd – ‘daw 
eto haul ar fryn’. Cadwch lygad barcud hefyd am e-neges llawn 
llawenydd gan Gareth am ail-gychwyn ein teithiau. Anodd dweud 
pryd – dyna pam na allwn fentro cyhoeddi rhaglen yn y rhifyn hwn. 
Ond efallai, efallai, o gwmpas y Pasg. 

Cynnwys: 
 

Llun y clawr: Trochydd mawr yn Mhorthmadog – Elfyn Lewis 
 

Swyddogion 
Llywyddion Anrhydeddus: Iolo Williams ac Annwen Breeze Jones 
Cadeirydd: Twm Elias (twm.elias@outlook.com) 
Trysorydd: Huw Dafydd  
Ysgrifennydd: Gareth Jones, Bryn Eithin, Yr Ala, Pwllheli LL53 5BN, 01758 614470 
Golygyddion Llygad Barcud: Twm Elias a Gareth Jones (pwllheli@gmail.com) 

Cyfeiriad cyswllt cyffredinol: gwefeistr@cymdeithastedbreezejones.org.uk 
 

Teyrnged i Rhodri Dafydd Twm Elias ...................................................................... 3 

Ar Iolo mae'r bai! Ieuan Bryn .................................................................................. 8 

Eryrod yng Nghymru: Tystiolaeth hanesyddol  Dewi Lewis .................................. 12 

Adarydda yn ystod y pandemig  Elfyn Lewis  ........................................................ 16 

Gwanwyn a haf: Cofnodion Enlli ......................................................................... 19 

Cynigir 10% o ostyngiad i aelodau’r Gymdeithas yn siop Cotswold, Betws-y-coed 
 

Cyfrannwch i’n gwefan a chwiliwch drwy ôl-rifynnau Llygad Barcud 

www.cymdeithastedbreezejones.org.uk 
Edrychwch ar yr holl luniau o’n teithiau ar 

www.cymdeithastedbreezejones.org.uk/lluniau.html 



3 
 

Teyrnged i Rhodri Dafydd (1979-2020) 
Gwae a siom o’r mwyaf oedd 

colli Rhodri ym mis Mai eleni. 
Colled enfawr a chreulon i’w 
deulu; Eleri a’r plant, Mabli, Miri a 
Twm, ei frawd Llion, a’i rieni, Huw 
a Rhian a cholled aruthrol hefyd i 
ninnau oedd yn ei nabod fel 
ysgrifennydd cydwybodol 
Cymdeithas Ted am ein deng 
mlynedd gyntaf ac aelod mor frwd 
a selog dros y blynyddoedd. Colled 
enfawr hefyd i’w ffrindiau, ei 
gymuned yn Nyffryn Conwy a thu 
hwnt ac i achos gwarchod byd 
natur drwy Gymru gyfan.  

Yn ei swydd gyda Chyfoeth 
Naturiol Cymru fel rheolwr safle i 
warchodfeydd Morfa Harlech a 
Morfa Dyffryn roedd yn gyfrifol am 
yr ochr ymarferol o edrych ar ôl a 
monitro y safleoedd hyn. 
Cyfrannai hefyd yn wirfoddol i 
sawl mudiad a chymdeithas, megis 
ein cymdeithas ni ac i lu o 
weithgareddau diwylliannol yn yr ardaloedd y bu’n byw ynddynt. 

Byddai’n frwd a chydwybodol iawn ynghylch popeth a wnâi a’i wên barod yn 
datgelu ryw awra bositif o’i gwmpas. Pa bynnag dasg a gytunai iddi, ac anaml y 
gwrthodai, byddech yn sicr y byddai’n ei chwblhau â graen ac o fewn y dedlein. 
Dywedodd ei reolwr llinell yn CNC, Dolgellau iddo ddatblygu i fod yn naturiaethwr 
penigamp, eang ei ddiddordeb – o bosib, yr ‘all-rounder’ gorau yng Nghymru 
meddai. Roedd Rhodri wrth ei fodd â phob agwedd o fyd natur ac yn mwynhau 
rhannu ei wybodaeth a’i frwdfrydedd drwy sawl cyfrwng. Enillodd ei le fel 
darlledwr poblogaidd ar radio a theledu ac roedd yn gyfrannwr cyson a difyr i 
gylchgronau ac i’w bapur bro lleol, Yr Odyn. Un o uchafbwyntiau cynhadledd 
flynyddol Cymdeithas Ted ym Mhlas Tan y Bwlch fyddai’r cwis adaryddol y byddai 
Rhodri wedi ei baratoi. 

Yn sicr, roedd tân yn ei fol nid yn unig dros ledaenu’r neges amgylcheddol ond 
meddai’r un angerdd tros bopeth Cymraeg. Roedd yn Gymro i’r carn, a bu i’w 
bwyslais ar y gwneud yn ogystal â’r dweud ei arwain i fwrw iddi, nid yn unig i fyd 

Rhodri oddi ar arfordir Llŷn ar gyfer 
darllediad byw o Galwad Cynnar o Enlli 
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natur ond yn ddiwylliannol a chymunedol. Doedd dim dal ar ei awydd byrlymus a 
chyfrannodd i bob mathau o weithgareddau yn y cymunedau y bu’n byw ynddynt, 
boed yn aelod o gwmni drama, côr, neu gyfrannu i’w bapur bro lleol. Roedd ei 
galon ym ‘mhethe’ pob ardal – yn ddyn ei filltir sgwâr lle bynnag yr oedd o. 

O’r cychwyn 
Roedd gan Rhodri ddiddordebau a gwybodaeth eang am bron i bopeth, ac 

amlygwyd hynny yn gynnar yn ysgol gynradd Dyffryn Ardudwy. Dywedodd ei 
athrawes "Roedd yn disgleirio ym mhob pwnc a meddai ar bersonoliaeth hyfryd – 
hollol ddiymhongar a didwyll."  

Aeth i Ysgol Uwchradd Ardudwy 
ac ymlaen wedyn i Goleg Trydyddol 
Meirion-Dwyfor i astudio ar gyfer ei 
lefel A, gan fynd ymlaen i raddio 
gydag Anrhydedd mewn Rheolaeth 
Cefn Gwlad yng Ngholeg Prifysgol 
Aberystwyth. Tra yn Aberystwyth 
bu’n rhan o’r criw bach, ynghyd â Lefi 
Gruffydd, Meirion Davies ac Irfon 
Glyn (Jones) wnaeth ail-baentio’r 
arwydd eiconig Cofiwch Dryweryn ger 
Llanrhystud gan roi iddo ei gefndir coch hyfryd – gweithred wnaeth ail-danio’r 
ymgyrch dros annibyniaeth yn y blynyddoedd diwethaf. Yn ddifyr iawn, tra yn y 
coleg, byddai’n mynd i’r tafarndai gyda’i ffrindiau, ond yn yfed prin ddim alcohol. 
Nid ei fod yn llwyr ymwrthodwr, ond byddai’n mwynhau’r cymdeithasu a gwylio’i 
gyfeillion yn mynd yn wirionach a thafodrydd dan ddylanwad. 

Ymlaen wedyn i’r cwrs Rheolaeth Cefn Gwlad ym Mhrifysgol Bangor, ac ennill 
gradd Meistr. Dyma pryd y deuthom i nabod Rhodri gyntaf pan ddaeth ar rai o 
unedau’r cwrs hwnnw i Blas Tan y Bwlch yn 2002-03. Roedd y ddarpariaeth, dan 
arweiniad Geraint George, yn sicr at ei ddant oherwydd y pwyslais ar sut oedd y 
dreftadaeth ddiwylliannol a’r naturiol yn cyd-blethu. Hynny yw, bod amaeth a 
rheolaeth tir, pobl, cymunedau a threftadaeth yn rhan annatod o’r fformiwla 
amgylcheddol ac y dylsem gymryd agwedd gyfannol a chynaladwy tuag at 
warchod cefn gwlad yn hytrach na rhoi popeth mewn bocsus dan labeli gwahanol 
ddisgyblaethau. Mae agwedd gyfannol fel hon yn rhywbeth Cymreig iawn, ac 
roedd yn rhan hanfodol o agwedd Rhodri tuag at y byd o’i gwmpas. Deuthum yn 
ffrindiau mawr a difyr oedd deall ein bod yn perthyn o bell, y ddau ohonom yn 
hanu o gyff teulu mawr Cwm Onnen, Llanuwchllyn dair a phedair cenhedlaeth yn 
ôl. Dwi’n falch o’r cysylltiad. 

Cafodd ei swydd gyntaf gyda Menter Môn yn Llangefni ac yn ôl ei reolwr, 
“…roedd yn hogyn da a graen ar ei waith bob amser”. Bu’n lletŷa gyda chyfeillion 
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gynt o’r coleg yn y Felinheli dros y 
cyfnod hwnnw a byddent yn 
mynd yn rheolaidd gydag un neu 
ddau arall i wersylla, beicio, 
cerdded mynydd, eira-fyrddio, a 
syrffio – diddordebau a gadwodd 
hyd y diwedd.  

Llwyddodd wedyn i sicrhau 
swydd gyda Chyngor Cefn Gwlad 
Cymru yn Nolgellau yn 2004, a 
chafodd ofal am y Migneint, cyn 
dod yn ddiweddarach yn Warden 
ac yna yn Uwch-Warden ar 
arfordir Ardudwy, swydd yr oedd 
yn falch iawn ohoni. Bu’n aelod o 
Gôr Meibion Ardudwy ac yn 
Llywydd ar Gymdeithas Cwm 
Nantcol ar ddechrau ei yrfa yn 
Nolgellau, ac ymwelai â’r cwm yn 
fisol yn y bore bach i wneud 
arolwg o’r adar am flynyddoedd 
wedi iddo symud i fyw o’r ardal. 

Bu inni gadw mewn cysylltiad 
a phan sefydlwyd Cymdeithas Ted 
yn Hydref 2003, Rhodri a 
benodwyd yn ysgrifennydd ac yn 
gyd-olygydd Llygad Barcud pan 
gyhoeddwyd y rhifyn cyntaf o’r 
cylchgrawn hynaws hwnnw y 
gwanwyn canlynol. Dywedodd Rhodri i’r profiad gafodd ar bwyllgor y Gymdeithas 
a’r hyder enillodd drwy arwain teithiau, rhoi ambell ddarlith inni a chyfrannu 
erthyglau i’r cylchgrawn hwn fod yn werthfawr dros ben iddo mor gynnar yn ei 
yrfa.  

Byddai’n cymryd rhan mewn arolygon bywyd gwyllt, nid yn unig fel rhan o’i 
swydd ond am gyfnodau i sawl corff amgylcheddol arall megis WeBS (Arolwg Adar 
y Gwlyptiroedd) ac am gyfnod ef oedd cydlynydd cynllun monitro’r dylluan wen 
(logo ein Cymdeithas) ym Meirionnydd. Treuliodd sawl noson hefyd yn gwarchod 
nyth gweilch y Glaslyn.  

Roedd yn gofnodwr heb ei ail, yn monitro cyflwr y twyni a’r corsydd drwy’r 
tymhorau ym Morfa Harlech a Morfa Dyffryn gan gofnodi’r planhigion, bywyd y 

Taith gosod blychau nythu, 
Plas Tan y Bwlch, Rhagfyr 1af, 2012 
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traeth, adar, mamaliaid, pryfed, ffyngau ayyb. Cydweithiai gyda arolygwyr 
proffesiynol pan ddeuant yn eu tro ond bwriodd iddi o ddifri yn ogystal i hogi ei 
sgiliau adnabod ei hun gan ychwanegu toreth o gofnodion a sylwadau 
ychwanegol dros y blynyddoedd. Rhyfeddai ei gyd-weithwyr at swm ac 
amrywiaeth ei gyfraniad: “Doedd neb tebyg iddo fo yn be' gyflawnodd o” oedd un 
sylw.  

Cymaint oedd ei frwdfrydedd am bwysigrwydd gwarchod byd natur a’i awydd 
i addysgu eraill, fe’i dewiswyd i siarad ar raglenni teledu, megis ‘Arfordir Cymru’ a 
‘Weatherman Walking’. Yn ogystal, cafodd slot wythnosol i gyflwyno byd natur i 
blant ar S4C, a chyfrannai’n gyson i ‘Galwad Cynnar’ ar fore Sadwrn. Yng ngeiriau 
Gwenan Pennant Jones (cynhyrchydd Galwad Cynnar ar y pryd) roedd y ddawn 
ganddo i “…(g)wneud y petha' cymhletha fod yn ddealladwy ac yn gofiadwy, a 
hynny mor frwdfrydig, talent sydd ddim yn hawdd i’w ganfod.” 

Nid oedd yn un a hoffai sylw. Llawer gwell ganddo oedd crwydro, dringo a 
cherdded mynyddoedd Cymru, yr Alban a thu hwnt ar ei ben ei hun neu gydag 
‘enaid neu eneidiau hoff cytûn.’ Teithiodd o un arfordir i’r llall yng Nghanada gyda 
ffrind o’r coleg, i Benrhyn Valdez a Phatagonia ar ei ben ei hun (gweler adroddiad 
yn Llygad Barcud 10, 2007), ac i Wersyll base camp Annapwrna yn Nepal gydag 
Eleri (Llygad Barcud 20-22, 2010-2011). Treuliodd gyfnod, tra ym Mhatagonia, yn 
aros gyda’i ffrindiau Esyllt (Roberts) a Christion Lewis, ac ar ei ymadawiad fe 
benderfynon nhw enwi llyn ger eu cartref yn Llyn Rhodri Dafydd am iddo ddangos 
cymaint o ddiddordeb yn y bywyd gwyllt ar, ac o amgylch y llyn  (gweler Barddas, 
Gorffennaf 2020). Aeth hefyd i Ogledd Norwy gyda’i gyfaill Dafydd Roberts o’r 
Parc Cenedlaethol i weld Llewyrch yr Arth. Roedd ganddo ddiddordeb, 
chwilfrydedd a pharch mawr at wahanol ddiwylliannau, a byddai’n mynnu dysgu 
rhywfaint o ieithoedd y gwledydd yr ymwelai â hwy.  

Treuliodd sawl gwyliau yn yr Alpau yn eira-fyrddio a phenwythnosau gyda’i 
ffrindiau yn beicio a cherdded mynyddoedd yr Alban a’r Pyrenëau ac roedd, wrth 
gwrs, yn gyfarwydd iawn â cherdded mynyddoedd Cymru. Roedd hefyd yn ffan 
mawr o ralïo ceir ac âi’n selog i gefnogi Elfyn Evans, Dinas Mawddwy yn enwedig 
pan ddeuai ralïau i goedwigoedd Penmachno a Chlocaenog. Dywedir y byddai 
Rhodri ei hun yn rhoi ei droed i lawr wrth yrru. 

Diddordeb enfawr arall ganddo oedd cerddoriaeth, o hip hop i werin. Bu’n 
aelod o Gôr Meibion Ardudwy ac, wedyn, o Gôr Godre’r Aran fel ail denor pan 
symudodd i Lanuwchllyn, a dychwelodd i Batagonia gyda’r côr hwnnw. ‘Roedd 
wrth ei fodd gyda cherddoriaeth Gymreig ac yn enwedig Gorky’s Zygotic Mynci, 
Meic Stevens ac wrth gwrs y Super Furry Animals.  Mae’n debyg fod ganddo bob 
poster a CD a gyhoeddwyd gan y Super Furries. Fe deithiodd dros 35 o weithiau o 
amgylch Cymru a Phrydain i’w gweld yn chwarae yn fyw!  

Pan ymgartrefodd Rhodri ac Eleri ym Mhenmachno ymunodd Rhodri â’r 
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cwmni drama lleol. 
Symud wedyn i Gapel 
Garmon ac nid anodd 
oedd ei berswadio i 
gymryd drosodd colofn 
natur hir-sefydlog y 
diweddar Griff Elis ym 
mhapur bro Yr Odyn, gan 
roi ei stamp ei hun ar 
golofn hynod boblogaidd. 
Daeth yn Gadeirydd ar 
Gorff Llywodraethol Ysgol 
Gynradd Capel Garmon 
ac wedyn ar y Corff 
Llywodraethol newydd pan 
unwyd tair ysgol dan yr un Pennaeth. 

Drwy’r holl feysydd y bu’n ymwneud â nhw gwnaeth lu o ffrindiau ac roedd ei 
rwydwaith o gysylltiadau yn eang iawn. Mae’r nifer a’r amrywiaeth o deyrngedau 
ddaeth iddo ar Facebook a chyfryngau eraill yn tystio i hynny, a phawb yn datgan 
mewn amrywiol ffyrdd ei fod yn berson “unigryw”, “clên”, “gŵr bonheddig a 
chwmnïwr difyr”, gyda llawer o hwyl i’w gael yn ei gwmni. Dywedodd un o’i 
ffrindiau coleg ei fod “…yn gawr cyfeillgar, addfwyn a charedig. Chlywais i erioed 
mohono yn yngan 'run gair cas am unrhyw un”.  “Roedd ganddo wên oedd fel 
haul ar fryn yn codi ysbryd pawb”. 

Ond er ei holl diddordebau a phethau pwysig eraill yn ei fywyd, ei deulu oedd 
‘y peth pwysicaf oll’. Dyna pam iddo wneud llai â’r Gymdeithas unwaith y 
dechreuodd ei deulu bach dyfu. Nhw bellach oedd ei flaenoriaeth ac roedd am 
dreulio ei benwythnosau gyda nhw. Chwarae teg iddo – roedd yn gwybod beth 
oedd bwysicaf. Roedd wrth ei fodd yn bod yn Dad, yn chwarae Lego am oriau, 
tynnu lluniau a mynd am dro gyda’r teulu. Dywedodd sawl gwaith wrth Eleri, er ei 
fod wedi bod mor sâl yn ystod y flwyddyn a hanner diwethaf, ei fod yn hynod o 
ddiolchgar ei fod wedi cael treulio cymaint mwy o amser gyda’r plant, eu gweld 
bob bore amser brecwast ac yna eu croesawu adra o’r ysgol yn y prynhawn. 

Mae’r plant yn union yr un fath â’u tad a bydd Rhodri yn fyw byth ynddynt 
hwy. Bydd colled enfawr i bawb ar ei ôl. Mor greulon yw ffawd onide? Colli un 
mor ifanc a thalentog. Tybed be allasai fod wedi ei gyflawni petae wedi cael y 
cyfle? 

Diolch am gael dy ’nabod, Rhodri. 
Twm Elias 

Tachwedd 2020 

Yn y guddfan ar Y Foryd, taith Chwefror 2012 
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Ar Iolo mae’r bai!  
Ydi, mae’r bai yn sgwâr ar sgwyddau Iolo. 
Roedd o’n gweithio i’r Gymdeithas Gwarchod Adar ar y pryd, rai blynyddoedd 

cyn iddo ddod yn llais cyfarwydd ar Radio Cymru ac yn wyneb adnabyddus ar 
raglenni natur ledled Prydain.  

Mewn cuddfan yng Ngwarchodfa Natur Ynys-hir oeddwn i, ar un o’r dyddiau 
rhwystredig hynny pan oedd pob aderyn yn cysgu neu’n cuddio. A phwy 
ymlwybrodd ar flaenau’i draed drwy’r drws gwichlyd ond Iolo, gan dreulio darn 
helaeth o’r pnawn yn chwilio’n llawn amynedd am aderyn fyddai’n tanio 
dychymyg adar-garwr oedd yn rhyw ddechrau diflasu.  

Marwaidd oedd hi, ond roedd y cyfarfyddiad cyntaf hwnnw’n gofiadwy am 
sawl rheswm: yr acen, yr egni a’r brwdfrydedd, enwau Cymraeg yr adar ar 
flaenau’i fysedd, ond yn benodol, ei hoffter arbennig o’r boda tinwyn – aderyn a’i 
cyfareddodd ers dyddiau plentyndod yn Llanwddyn, lle y prifiodd o fewn cic 
adlam go dda i’r bodaod a nythai ar rostir ei filltir sgwâr.  

Buom yn sgwrsio am hydoedd am adar a phob mathau o bethau, a chan nad 
oeddwn wedi gweld y rhywogaeth dan sylw, gofynnodd imi am gymwynas, sef 
ymweld â chwm heb fod ymhell o ’nghartref ar y pryd, a rhoi gwybod iddo a oedd 
yna fodaod yn dal i nythu yno. 

Cerddais i fyny’r cwm un bore llonydd yn nechrau Ebrill, a sylwi’n sydyn ar 
aderyn yn gwneud y campau rhyfeddaf yn yr awyr: yn plymio gannoedd o 
droedfeddi a sgubo i fyny wedyn, plymio eto gan droi a throsi, ac yna saethu i 
fyny unwaith yn rhagor. Ceiliog boda tinwyn yn awyr-ddawnsio: fy ngolwg gyntaf 

Boda tinwyn 
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erioed ar y rhywogaeth. 
Glaniodd y ceiliog ymhen tipyn, a chyn canol y pnawn, gwelais fod dau geiliog 

arall wedi hawlio lle i nythu ar y rhostir.  
Pan gysylltais efo Iolo, fe gadarnhaodd yr arferai tri phâr o fodaod tinwyn 

nythu yn y cwm. Ceisiwn innau fynd yno bob gwanwyn wedyn, ac mae’r 
rhywogaeth ymysg fy hoff adar o hyd. 

Eleni, pan laciwyd peth ar gyfyngiadau Cofid-19, roeddwn yn chwilio am yr un 
rhywogaeth ar y Berwyn, a dyma ddod o hyd i bâr ohonynt oedd yn amlwg wedi 
dechrau nythu’n hwyrach nag arfer. 

Newydd ddeor yr oedd y cywion, ac roedd yna siawns dda, felly, o weld cryn 
dipyn o weithgarwch dros yr wythnosau nesaf.   

Weithiau, byddwn yn cyrraedd yn fuan wedi i’r wawr dorri. Byddai’r tawelwch 
yn drawiadol, y dyffrynnoedd yn fôr o gymylau, a’r trumiau’n finiog glir.  

Dro arall, byddai’n rhaid ’mochel rhag sgrympiau o law, a chalonogol iawn 
bryd hynny fyddai gweld y ceiliog yn dod â bwyd i’r cywion yn gyson er trymed y 
glaw. 

Y cludiadau bwyd oedd un o’r pethau a’m rhyfeddai fwyaf. Y ceiliog oedd yr 
heliwr prysuraf o ddigon, a byddai’n werth ei wylio yn dychwelyd yn hyderus 
dawel o gyfeiriadau gwahanol, yr ysglyfaeth yng ngharchar ei grafangau, ac yntau, 
ar ôl iddo ei ryddhau i’r iâr, neu ei ollwng i’r nyth, yn dilyn godre’r foel a llithro 
ymlaen i lawr y cwm, gan groesi i’r rhostir eang gyferbyn. 

Un prynhawn, craffu arno yn sgimio’r llechweddau. Dwy rugiar yn codi a 

Cywion y boda tinwyn ar y nyth 
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sgathru o’i gyrraedd, yntau’n troelli’n ddirybudd, a disgyn ar gorhedydd llesg ei 
ymateb. Ei wylio drwy’r telesgop wedyn yn pluo’i ysglyfaeth, a’r tro hwn, yn 
gwledda arno ei hunan.  

Ond yr ymddygiad mwyaf cyfareddol oedd pan fyddai’r iâr yn ei weld, o gryn 
bellter, yn dod yn ôl gydag ysglyfaeth. Byddai hi’n codi o’r nyth ac yn sleifio’n isel 
i’w gyfarfod, gan alw a galw arno. Byddai yntau’n dal gafael yn y prae tra byddai 
hi’n ei ymlid. Yr eiliad nesaf, byddai’r ceiliog yn gollwng ei brae iddi. Byddai 
hithau’n troi ar ei chefn ac yn ei ddal yn ei chrafangau, mor gelfydd ag unrhyw 
gricedwr gwerth ei halen, cyn ei gludo i’r nyth. 

Ar ôl i’r cywion fynd dros y nyth, roedd y dull o’u bwydo yn wahanol. Wrth 
weld y ceiliog yn agosáu, byddent yn codi o’r grug a dechrau ei ymlid, a chrefu am 
y bwyd. Byddai yntau’n eu hudo fymryn yn bellach bob tro, ac yna’n gollwng y 
prae ar y ddaear fel y câi pawb gyfle i ymrafael amdano.  

Yn y cyfnod hwn, byddai’r iâr yn treulio mwy a mwy o amser i ffwrdd o’r llecyn 
nythu, gan ddianc weithiau am y dydd. Yn y diwedd, fe ddiflannodd yn llwyr, a 
gadael i’r ceiliog gynnal y rhai ifanc ar ei ben ei hun. Arferiad digon cyffredin, 
mae’n debyg, y pen hwn i’r tymor nythu. 

Ymdrechion brwd y cywion i feistroli’r grefft o hedfan fyddai canolbwynt fy 
sylw o hyn allan.  

Ar ôl darganfod eu hadenydd, canfod y gallu i godi troedfedd neu ddwy oddi 
ar y ddaear – codi ond glanio’n ddigon trwsgl, a hynny yn yr unfan!  

Yna, cael cwthwm dan yr adenydd ac ar eiliad ddi-droi’n-ôl, hyrddio ymlaen 
drwy’r awyr, dygnu arni a chwblhau’r hediad byr cyntaf: profiad gwefreiddiol i’r 
aderyn - a’r gwyliwr. Pellter yr hediadau’n cynyddu gan bwyll, a minnau’n 

Un o berlau byd natur yw gweld ceiliog y boda tinwyn yn trosglwyddo bwyd i'w gymar 
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cyrraedd un bore, a gweld y tri yn hedfan yn braf gyda’i gilydd, mewn cylch yng 
nghyffiniau’r nyth.  

Yn ddiweddarach, gwylio dau ohonynt yn cwffio smál yn yr awyr, ond yn 
gwneud hynny’n ddigon sgilgar i fy narbwyllo y gallent amddiffyn eu hunain yn 
iawn, petai angen.  

Ymarfer hela nesaf... Cribinio’r tir agosaf, troi’n ddisymwth, disgyn ar y prae 
ond codi hebddo sawl tro, ar y cychwyn.  

Ac yna, un diwrnod, gwylio’r ddau fwyaf atebol yn hedfan i lawr y cwm, a dal, 
dal i fynd.  

Disgwyl wedyn. Am awr... dwy... tair... Dim golwg.  
Pedair awr yn ddiweddarach, dau foda ifanc diofal yn hwylio o fewn ugain 

llath imi, cyn troi ar eu sawdl a’i heglu i gyfeiriad arall.  
Doedd hi ddim yn amser ffarwelio â nhw, wedi’r cyfan, ac roedd yna un peth 

annisgwyl arall yn fy aros.  
Ar y pryd, roedd y ceiliog yn hedfan i ffwrdd o’r llecyn nythu, pan sylwais ar 

aderyn llawer llai yn plymio ac yna’n ymdroelli amdano, gydag ystwythder 
syfrdanol.  

Ni lwyddodd i gynhyrfu dim ar y boda, ac o’r diwedd, rhoddodd y gorau iddi. 
Dechreuodd ddringo’n uwch ac yn uwch, ac wrth imi ddal i’w wylio’n cylchu yn y 
glesni, fe’i gwelwn yn gostwng ei goesau bob hyn a hyn, a rhoi ei big wrth ei 
grafangau.  

Mewn chwinc, cofiais imi weld aderyn tebyg unwaith o’r blaen, yn ne-
ddwyrain Lloegr. Roedd hwnnw’n cipio gweision y neidr yn yr awyr, ac yn 

Hebog yr ehedydd 
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gwibio’n acrobatig a phwrpasol fel yr aderyn y syllwn arno drwy fy sbienddrych.  
Hebog yr ehedydd ydoedd, y cyntaf imi ei weld yng Nghymru!  
Ar ôl caethiwed y cyfnod clo, profiad llawn rhyfeddod oedd dilyn patrymau 

byw y teulu newydd o fodaod tinwyn. Ac os mai Iolo sydd i’w feio am ennyn fy 
niddordeb gwreiddiol yn y rhywogaeth, does gen i ond diolch iddo, a hwnnw’n 
ddiolch o waelod calon. Neu yn ei eiriau o, ‘Da, hogyn! Da, hogyn!’. 
 

Ieuan Bryn 
Carwn gyflwyno’r erthygl hon er cof am Rhodri Dafydd oedd 
mor hoff o fodaod tinwyn, yn enwedig bodaod y Migneint. 

 

 

Eryrod yng Nghymru 
Beth yw’r dystiolaeth? Archwilio’r ffynonellau 

Yn yr oes sydd ohoni mae data a dehongli 
data yn holl bwysig neu llanastr fydd yn 
dilyn. Pa gyfraniad all gwaith ymchwil ei 
gynnig? Ym mis Mehefin 2020 
cyhoeddwyd papur ymchwil yn y 
cylchgrawn Conservation Practice and 
Science o dan y teitl 'An evidence-based 
assessment of the past distribution of Golden 
and White-tailed Eagles across 
Wales'. Nododd yr ymchwilwyr 
bod yr eryrod wedi “magu” yma 
a’u bod yn rhywogaeth a 
oedd yn “frequently 
observed”. Beth felly yw’r 
“dystiolaeth”? 

Gwnaed y gwaith ymchwil trwy 
edrych ar gofnodion hanesyddol, 
cofnodion o lenyddiaeth adaryddol, 
cofnodion erlid (sef adroddiadau o bapurau newydd), 
ac enwau lleoedd hanesyddol. Fel rhan o’r papur cafwyd atodiad “Online 
Supporting Information”. Mae’r atodiad yma yn cynnwys ffynonellau’r ymchwil ac 
yn hwylus iawn yn eich cyfeirio at y papurau newydd sydd yn Y Llyfrgell 
Genedlaethol ar glic llygoden. Ceir hefyd restr (ddethol) o enwau lleoedd sydd yn 
cynnwys yr elfen ‘eryr’. 

Maes y twrio i ddechrau oedd y cofnodion yn y “llenyddiaeth adaryddol” 
(ornithological literature). Nodir 55 o ffynonellau lle ceir cofnodion o eryrod. 
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Mae’r cofnodion yma yn dyddio o 1540 hyd at yr 1990au. O edrych drwy’r 
cofnodion a’u gwirio gyda’r ffynonellau gellir gweld bod cryn ddryswch yma. Mae 
nifer o’r cofnodion wedi eu dyblygu. Mae rhai o’r cofnodion hefyd yn sôn am yr 
un aderyn mewn ardal wahanol. Ceir dryswch hefyd rhwng enwau lleoedd tebyg 
a gwahanol ffurfiau ar yr enwau e.e. Blaen-lliw (Meirionnydd) fel Blaen-llia 
(Powys), Cwm Bychan a Llyn Cwm Bychan a Llandrillo a Chrogen. Dyma rai 
enghreifftiau o ddyblygu ar sail enwau lleoedd yn unig. Mae nifer o’r ffynonellau 
yn ddiffygiol hefyd sef cyfeiriad at eryr mewn un sir yn cael ei nodi mewn llawlyfr 
o sir arall. Rhai o’r cofnodion olaf ar y rhestr yw un cofnod o Dre’r ddôl 
(Ceredigion) yn 1865 a’r llall o Dretwr (Powys) yn 1823. Mae’r ddau gofnod yma 
i’w cael yn 'Birds in Wales'(Lovegrove, Williams & Williams, Poyser 1994), ond fe 
nodir  

“Unsubstantiated claims of Golden Eagles came from Tre’r-ddôl 
(Cardiganshire) on 21 July 1965 and near Tretwr (Breconshire) in 1938”. 

Unsubstantiated... ac mae’r ddau gofnod yn y ffynonellau gan mlynedd allan 
ohoni. Mae yna anghysondeb yng nghofnod “Glyder Fawr (1639AD)” hefyd,  

“There is no doubt that the pair of birds seen on Glyder Fawr 30th September 
1870 and described by Mr A.G. More as Golden Eagles in the Zoologist as 
well as another pair in the same place recorded similarly in the Field 1st May 
1886 were Buzzards.”  

'The Vertebrate Fauna of North Wales', H.E. Forrest (Witherby 1907)  

A ddylid cynnwys y cofnodion yma? Cyfeirir at “dystiolaeth nythu” yn 'The 
Vertebrate Fauna of North Wales', H.E. Forrest (Witherby 1907) drwy ddyfynnu 
John Leland  

“Going back to the sixteenth century we have evidence of Golden Eagles in 
Denbighshire. Leland thus quaintly writes of Castell Dinas Brân, Llangollen; 
“There bredith on the Rock Side that the Castelle stondith on every yere an 
Egle and the Egle doth sorely assaut him that destroith the nest by going 
down in one Basket and having another over his hedde to defend the sore 
stripe of the Egle”.  

Yn y gyfrol 'Wild Wales, Its People, Language and Scenery', George Borrow 
(London 1901), fe ddyfynnir pennill gan Roger Cyffin (p.35): 

“Gone,gone are thy gates, Dinas Brân on the height! 
Thy warders are blood-crows and ravens, I trow; 
Now no one will wend from field of the fight 
To the fortress on high, save the raven and crow”. 
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Dim sôn am “egle” ym mhennill y bardd o Gymro. Meddyliwch am funud eich 
bod chi wedi cael eich danfon i gofnodi hynafiaethau y deyrnas ac yn dychwelyd 
at y brenin gyda’r wybodaeth bod brain yn nythu yn Ninas Brân, oni fyddech chi 
yn ofni treulio gweddill eich oes yn y Tŵr gyda’r cigfrain? Byddai sôn am “egle” yn 
creu tipyn mwy o argraff na brân. Mae’n werth troi at draethawd gwych Howard 
A. Williams, 'Adar yng Ngwaith y Cywyddwyr' (traethawd a gyflwynwyd am radd 
PhD, Prifysgol Aberystwyth yn 2014) er mwyn cael gwell dealltwriaeth o 
arwyddocâd eryr yn y gymdeithas bryd hynny. 

Mae’r cyfeiriadau yn y papurau newydd hefyd yn frith o anghysonderau a 
dyblygu gwybodaeth sydd wedi’i chyflwyno yn barod yn yr adran llenyddiaeth 
adaryddol. Dyma un enghraifft o ffynhonnell ddoniol sef un sydd i fod i sôn am 
achos o erlid eryr ond mewn gwirionedd yn eich cyfeirio at bapur newydd 'The 
Cambrian' ac at golofn ‘Poet’s Corner’. Yno cawn gerdd gan Mrs Hemas o dan y 
teitl '“The Wakening of Cambria" Addressed to the Cymrodorion Society or Royal 
Cambrian Institution for the Encouragement of Welsh Literature'. Does a wnelo 
“erlid eryr” ddim oll â’r golofn na’r gerdd. Yr unig gysylltiad efo eryr yw troed-
nodyn i’r gerdd 'Eryri is the Welsh name for Snowdonia'! 

Er syndod nid yw eryrod euraid Sgomer wedi cael eu cynnwys na’u nodi. Mi 
fuaswn i yn dadlau ei fod yn hollol berthnasol oherwydd yn y pen draw rhyddhau 
aderyn i gynefin diarth sydd wrth wraidd y gwaith.  

“Two, which had been kept in captivity on Skomer were released there in 
1915. One of these was soon afterwards shot near Marloes; the other after 
living on Skomer for 13 years moved to Ramsey in 1928, where it remained 
for several years. A “mate” was provided from the London Zoo in June 1929; 
this bird, a female, was found drowned on 9 Oct 1929, washed up on the 
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mainland opposite Ramsey. The other was shot in March 1932 by the farmer 
at Ramsey, who alleged it was killing lambs. This too proved to be a female.” 

'The Birds of Pembrokeshire' R.M. Lockley, Geoffrey Ingram & Morrey 
Salmon. The West Wales Field Society.  

Tybed hefyd a oedd yr ymchwilwyr yn ymwybodol o’r stori yma? 

“Exciting Eagle Hunt: An exciting eagle hunt has just taken place at 
Liverpool. Five large eagles escaped from a vessel in dock, having been 
brought from abroad for a dealer. They were chased along a number of 
housetops, but owing to their showing fight, none of their pursuers ventured 
too near. One of the birds attacked a boy very fiercely, and tore his hand, 
while another played havoc among a lot of pigeons. The eagles are still at 
large”.  

Cardiff Times, 29 June 1901 

Sylwadau i gloi 
Siom yw nodi bod yr enw Cymraeg 

ar y Golden Eagle sef eryr euraid wedi ei 
gamsillafu yn eryr euriad. Arwydd efallai 
mai rhywbeth di-sylw yn y cyswllt yma 
yw iaith, enwau, treftadaeth, hanes a 
diwylliant gwlad. 

O’r wybodaeth yn y ffynonellau 
does yna ddim “tystiolaeth” fod yr un 
o’r ddwy rywogaeth wedi magu na 
chael eu “frequently observed” yng 
Nghymru. O edrych ar y cofnodion fe 
dybiwn i mai 30 o gofnodion ar y gorau 
y gellir eu hystyried. Ar gyfartaledd o 
1540 i 2020 mae hyn yn gyfystyr ag un 
cofnod pob ugain mlynedd. Os 
ychwanegir cofnod 1188 Gerallt Gymro am eryrod yna mae’r pictiwr yn newid yn 
sylweddol. Mae hyn yn dangos pa mor bwysig yw hi i gael data cywir. Dim ond 
naw cofnod sy’n cael eu cynnwys yn 'Scarce and Rare Birds in North Wales 
(Historic records up to and including 2016)' Robin Sandham (2017).  

Rhaid cytuno, fel mae nifer o’r llenyddiaethau adaryddol yn awgrymu, mai 
“ymwelydd crwydrol, achlysurol” i Gymru fu y ddau eryr. Mae angen llygad 
barcud i fynd drwy ddata; nid beirniadaeth o unrhyw fath mo hyn. Ffaith ydyw.  

Dewi Lewis 
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Adarydda yn ystod y pandemig 

Mae hi’n wir dweud bod pandemig Covid-19 wedi effeithio ar bob agwedd o’n 
bywydau ni. Mae’r feirws wedi amharu ar bopeth rydym yn ei wneud yn ein 
bywydau preifat a’n bywydau cymdeithasol, yn ein gwaith a’n hamser hamdden.  

Fel un sydd â diddordeb mewn byd natur ers pan o ni’n hogyn bach, yn 
enwedig mewn adar gwyllt, bu’r cyfnod clo yn un rhwystredig ar adegau. Yn ystod 
y misoedd cyntaf, roedd cyfyngiadau llym ar deithio. Nid oedd yn bosib trafaelio 
mwy na phum milltir o adra heb reswm dilys. O ganlyniad, mi fethish i a’n ffrindia’ 
fynd i weld adar prin a diddorol oedd yng ngogledd Cymru a thu hwnt. Colled 
mawr, er enghraifft, oedd methu mynd i Ben Llŷn i weld haid o dri ar ddeg o 
wybedogion y gwenyn (bee eaters) yn ystod mis Mai – aderyn rwyf eisiau ei weld 
erioed. Ond dyna fo. Mi roedd y rheolau ar deithio yna am reswm a rhaid oedd eu 
dilyn bryd hynny er lles pawb.  

Yn y misoedd cyntaf, dim ond unwaith yn ystod y dydd roedd hi’n bosib mynd 
o’r tŷ i gerdded a hynny dim ond am awr bach. Yn gynnar iawn yn ystod y cyfnod 
clo, penderfynais gadw at gerdded y ddau gob – y Cob Crwn a’r Cob Hir, fel oedd 
Mam yn ei alw. Hyn yn bennaf oherwydd byddwn yn nabod y rhan helaeth o’r 
bobol ar fy nhaith gerdded feunyddiol.  

Yr ydw i’n lwcus iawn yn lle dwi’n byw gan fod rhyfeddodau byd natur i’w 
gweld o fewn munud neu ddau ar ôl i mi adael y drws cefn yma. Mae’r Cob Crwn 
a Llyn Bach a’r ddwy ochr i’r Cob yn llefydd arbennig i weld amrywiaeth fawr o 
wahanol rywogaethau o adar.  

Mae sawl cofnod yn ystod y cyfnod clo yn sefyll allan i mi. Yn gynta', haid o 
bump o hwyaid addfain (garganey) ar Bwll McAlpine ar Ebrill 10fed. Dyma’r haid 
mwyaf erioed o’r adar anghyffredin yma i ymweld ag afon Glaslyn. Dyma’r unig 
hwyaden sydd yn ymweld â ni yn ystod yr haf yn unig.  

Yn ail, hebog yr ehedydd (hobby) yn hedfan heibio wrth i mi groesi maes 
parcio Llyn Bach ar Fehefin 7fed. Mi roedd yn hela adar to o gwmpas yr Hen Felin 
ar un adeg; lle anarferol i weld un. Dim ond llond llaw o gofnodion o’r 
rhywogaeth yma sydd gennyf yn yr ardal, yn bennaf o fan gwarchod gweilch y 
pysgod Glaslyn ger Hafod Garegog.  

Hwyaid addfain 
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Yn drydydd, gweld wennol 
gyntaf y gwanwyn. Mi roedd y 
bywyd gwyllt o’n cwmpas yn dilyn 
yr un drefn naturiol wrth gwrs. Mi 
ddiflannodd adar y gaeaf ac mi 
ddaeth adar yr haf i gymryd eu lle 
am gyfnod. Bellach, mae’r olwyn 
wedi troi unwaith eto.  

Yn bedwerydd, gweld Mrs G, iâr 
gwalch y pysgod sydd wedi nythu 
ar y Traeth Mawr ers 2004, yn 
dychwelyd i Glaslyn am dymor 
arall. 

Ond heb os, y digwyddiad 
bywyd gwyllt a roddodd y wefr 
fwya’ i mi eleni oedd gweld 
crymanbig du (glossy ibis) cynta' 
Port yn hedfan tua Cei Balast i 
glwydo ar Fedi 14eg. Yn ffodus, mi 
welish i o yn agos i Gei Balast y 
bore canlynol a daeth sawl adarwr 
i’r ardal i’w weld. Mi roedd gennyf 
daith gerdded yn ardal Beddgelert 
y diwrnod yna, ac mi benderfynais 
gadw at y plania’. Mi ges i sawl 
neges destun yn ystod y dydd yn 
dweud bod y crymanbig du i’w weld 
yn agos at y Dora’ Bach ar Llyn Bach ac yna wedyn ar byllau’r Cob ar y Glaslyn. Ar 
ôl i mi ddychwelyd o’n nhrafals ddiwadd p'nawn, mi es i chwilio am y crymanbig 
du ond yn anffodus, roedd wedi mynd. Hen dro. Ond roedd hi’n grêt gallu 
ychwanegu’r rhywogaeth at restr adar Port o’r diwedd.  

Cwestiwn a ofynnwyd yn aml i mi yn ystod y cyfnod yma oedd – sut mae’r 
feirws wedi effeithio ar fyd natur? Wel, feirws dynol yw Covid-19 yn bennaf. Nid 
yw’n cael unrhyw effaith andwyol ar rywogaethau eraill wrth gwrs. Os oedd 
unrhyw newid mewn bywyd gwyllt, roedd hynny o ganlyniad i ddyn fel 
rhywogaeth yn amharu llai ar rywogaethau eraill yn ystod y cyfnod clo.  

Mi roedd y tawelwch llethol hefyd o ganlyniad i nifer llai o geir ac awyrennau 
na thrêns yn golygu bod pobol yn clywed adar yn canu yn gliriach hefyd. 
Anghofia’i fyth bod ar y Cob ddydd Sul Pasg a dim un car yn mynd heibio am 
hanner awr bron a chlywed adar yn canu dros filltir i ffwrdd.  

Pibydd coesgoch mannog 
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Canlyniad arall y cyfnod clo yn ystod y misoedd cyntaf hefyd oedd bod pobol 
yn eu cartrefi yn amlach. Mi gawsom ddeg wythnos arbennig gyda thywydd braf a 
dim ond pedwar diwrnod o law. Roedd sawl un yn dweud wrthyf eu bod nhw’n 
gweld adar yn y cefn a’r ardd nad oeddynt erioed wedi eu gweld o’r blaen.  

A hithau bellach yn hydref, mae’r rhan fwyaf o adar yr haf wedi ein gadael. 
Mae Mrs G a’r gweilch eraill wedi mynd yn ôl tuag Affrig bell. Ymwelodd sawl 
aderyn diddorol ag afon Glaslyn yn ystod yr hydref – pibydd coesgoch mannog, 
dau bibydd cambig, 13 o bibyddion coeswyrdd a 14 o wylanod Môr y Canoldir ar 
Lyn Bach a boda tinwyn ar y gors. Ond uchafbwynt arall y flwyddyn ryfedd yma 
oedd gweld hyd at bedwar crëyr mawr gwyn (great white egrets) o gwmpas y 
Cob yn ystod mis Hydref. Roedd hefyd hyd at gant o grehyrod bach yn clwydo ar 
Gei Balast bob noson. Efallai ymhen amser y bydd y crëyr mawr gwyn mor 
gyffredin â’r un bach yn yr ardal. 

Elfyn Lewis 

Crëyr mawr gwyn 

Crehyrod mawr gwyn ymhlith y crehyrod bach 
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Cofnodion Enlli 

Sefydlwyd Gwylfa Adar a Maes Ynys Enlli yn ôl ym 1953. Mae'r cofnodion manwl 
a gedwir o'r adar a welir ar yr ynys yn hynod bwysig wrth i ni ddysgu mwy am yr 
adar hyn a cheisio diogelu eu dyfodol.  
Mae'r staff yn cofnodi llawer o'u harsylliadau ar eu blog - gweler 

http://bbfo.blogspot.com/ 
Diolch iddynt am gael cynnwys llawer o'r wybodaeth a'u lluniau yn yr erthygl hon 
a diolch i Haf Meredydd am ei ddethol a'i gyfieithu.  
Ebrill 
Wedi cychwyn sych iawn i fis Ebrill, cafwyd dau ddiwrnod o law trwm yr oedd 
mawr ei angen ar ddiwedd y mis. Chwythodd y gwynt yn bennaf o’r de ddwyrain 
a bu hyn yn gymorth i sicrhau ymddangosiad nifer go dda o adar ymfudol 
cyffredin. 

Telorion yr helyg yw ymfudwyr mwyaf cyffredin y 
gwanwyn yn Enlli, gyda’r telor penddu, mae’n debyg, 
yn ail.  

Cyrhaeddodd y telorion yr helyg cyntaf ar 9 Ebrill 
pan gofnodwyd 101; cyn hyn dim ond nifer dwbl isel 
oedd wedi ei gofnodi. Ar yr 11eg gwelwyd 226 ond 
cafwyd nifer uchaf y gwanwyn ar yr 16eg pan 
gofnodwyd 455 ar hyd a lled yr ynys; ar yr un pryd 
cofnodwyd y nifer uchaf o delorion penddu – 209. 
Mae’r ddau gyfrif yma’n rifau da yn y cyfnod diweddar 
yma gan mai dim ond 163 oedd y nifer uchaf o delorion 
yr helyg y llynedd a 44 o delorion penddu. 

Gwelwyd amryw o dingochion y mis hwn hefyd, Telor penddu 
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gyda’r cofnod cyntaf ar y 10fed pan ddaliwyd iâr yng ngardd Cristin; gwelwyd 
tingoch ar 10 diwrnod y mis yma gyda dau gyfrif o dri aderyn ar adegau gwahanol 
hefyd. Bu hefyd yn wanwyn da o ran gweld y tingoch du, a gwelwyd rhai ar 21 
diwrnod ym mis Mawrth, a 10 ar wahanol ddyddiau ym mis Ebrill. 

Gwelwyd sawl aderyn difyr ar y môr hefyd y mis hwn, yn cynnwys un trochydd 
mawr ac un trochydd gyddfgoch, ynghyd ag unig walch y pysgod y gwanwyn a 
oedd yn hedfan tua’r gogledd mewn gwynt cryf o’r de ddwyrain a glaw. Bu’n fis 
gwael, fodd bynnag, o ran cofnodi môr-wenoliaid a sgiwennod a dim ond tair 
môr-wennol pigddu a dwy fôr-wennol y gogledd a welwyd, a dim un sgiwen hyd 
yma. 

Mai 
Roedd mis Mai yn hynod o sych, gyda 
gwyntoedd o’r de’n bennaf, weithiau’n gryf 
iawn ac o gwmpas 40 milltir yr awr. Roedd 
llawer o adar preswyl yr ynys yn cludo bwyd ac 
yn adeiladu nythod o gychwyn y mis, ond 
roeddem yn dal yn rhan olaf ymfudiad y 
gwanwyn.  

Gwelwyd nifer dda o delorion yr hesg ar yr 
ynys, gyda chyfrif uchel o 27 ar y 6ed. 
Cofnodwyd gwybedogion mannog am y tro 
cyntaf yng ngardd Cristin ar yr 2il ac fe’u 
gwelwyd ar 21 diwrnod y mis yma gyda’r cyfrif 
uchaf o 30 ar y 27ain. Fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl, cyrhaeddodd y gog 
gyntaf, a gwelwyd ceiliog yn canu wrth Tŷ Bach, ceiliog wedyn am y ddau 
ddiwrnod canlynol, ac roedd iâr a cheiliog yn bresennol ar yr 16eg. 

Roedd pibyddion y mawn a 
phibyddion duon hefyd yn galw 
heibio, gyda chyfrif uchel o 70 o’r 
cyntaf a 32 o’r ail rywogaeth ar y 6ed. 
Daliwyd pibydd yr aber yn ystod 
sesiwn ddallu ar y 12fed, oedolyn 
coch yr un lliw â bricsen, a arhosodd 
wedyn am saith diwrnod arall. Yn 
ogystal â hyn, gwelwyd pibydd yr 
aber yn ei ail flwyddyn a gyda fflag 
fach ar ei goes ar Ben Diban. Yn 
ddiweddarach deallwyd ei fod wedi 

ei fodrwyo yng Ngogledd Iwerddon ym mis Ionawr eleni.  
Ymysg rhai o’r adar prin a welwyd yn ystod y mis roedd telor gwyrdd a 

Gwybedog mannog 

Pibydd y mawn 
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thurtur. Yr uchafbwyntiau amlwg i’r ynys y mis hwn oedd ehedydd y traeth ar y 
30ain a chigydd pengoch eithaf dof ar y 29ain, a chawsom ei wylio’n agos drwy 
gydol y dydd. 

Mehefin 
Ym mis Mehefin mae’r ymfudo yn dechrau dirwyn i 
ben, felly roedd llai o ymfudwyr i’w gweld y mis yma. 
Parhaodd ychydig o delorion yr ardd a gwybedogion 
mannog i alw heibio hyd canol y mis, ond cyrhaeddodd 
aderyn prin ar y 4ydd, sef gylfinbraff ysgarlad a oedd yn 
canu. Fe’i daliwyd y diwrnod canlynol, a dyma’r cyntaf 
o dri ceiliog yn canu a gofnodwyd y mis yma.  

Cafwyd aderyn prin arall ar yr 8fed pan glywodd un 
ohonom delor y cyrs Blyth yn canu o brysgwydd 
trwchus yng ngardd Cristin, y chweched cofnod i Enlli. 
Gwelwyd ychydig o gylfingroesion y diwrnod canlynol, 
ac ymunodd rhai pilaod gwyrdd â nhw. Gwelwyd mwy 
o weithgaredd nythu’r adar tua canol y mis hefyd, gyda 

thri nythaid gan y llwydfron yn ymddangos o gwmpas Nant, a thelorion yr helyg a 
thelorion penddu hefyd yn cludo bwyd. Anaml y bydd y telor penddu yn nythu ar 
Enlli, a dyma’r wythfed cofnod o fagu. 

 Efallai y byddem wedi gallu rhagweld ymweliad gan ddrudwen wridog ond 
cyrhaeddodd un ar y 13eg, gyda’i blu hynod o drawiadol. Dyma 11eg cofnod yr 
ynys, a’r cyntaf ers dros ddeng mlynedd. Gwelwyd rhydwyr yn hedfan heibio yn 
ddiweddarach yn y mis hefyd, a’r gorau o’r rhain oedd ceiliog pibydd torchog yn 
ei blu haf, ymfudwr prin yma. Anaml y’i gwelir yn ei blu magu hardd. 

Yn ystod gweddill y mis dechreuwyd ar y gwaith o fodrwyo gwylanod y nythfa 
ar dalcen y mynydd, gyda 48 yn derbyn modrwy-darvic. Modrwywyd 19 o 
bedrynnod drycin newydd yn ystod y mis, a daliwyd ychydig o bedrynnod a oedd 

wedi eu modrwyo mewn ardaloedd eraill o’r DU 
hefyd. 

Gorffennaf 
Roedd hanner cyntaf y mis yn eithaf distaw o ran 
ymfudwyr, felly treuliwyd amser yn modrwyo 
pedrynnod drycin yng nghyffiniau Penrhyn Gogor. Yn 
ystod y mis, modrwywyd 255 o adar newydd. Cyn y 
flwyddyn hon, y cyfanswm uchaf a fodrwywyd mewn 
blwyddyn oedd 126, felly modrwywyd mwy na dwbl y 
nifer yma ym mis Gorffennaf yn unig – rhyfeddol! Ail-
ddaliwyd dau aderyn a oedd wedi eu modrwyo 

Telor yr ardd 

Drudwen wridog 
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dramor hefyd, un o ynys Alderney ac un o Lydaw. Dyma’r aderyn cyntaf i gael ei 
fodrwyo yn Llydaw a’i ail-ddal ar Enlli! 

Dechreuodd y nifer o rydwyr gynyddu tuag at ddiwedd y mis, a daliwyd dau 
bibydd y dorlan wrth eu dallu liw nos; dyma’r cyntaf i gael eu modrwyo yma 
mewn 15 mlynedd, a daliwyd un arall yn yr Heligoland ar Borth Solfach ddau  
ddiwrnod yn ddiweddarach. Dechreuodd y golfanod alw heibio hefyd, gyda 
gwenoliaid yn gwibio uwchben, ynghyd â’r siglen lwyd gyntaf ac ychydig o bincod 
hefyd. Yn y cyfamser, cynyddodd y nifer o delorion a chafwyd cyfrif o 203 o 

delorion yr helyg ar y 24ain. Cafwyd hyd i aderyn y 
mis ar y 30ain, sef telor pêr yn agos at Dŷ Capel. 
Dyma’r cofnod cyntaf ers pedair blynedd o’r 
rhywogaeth hon; roedd ar un pryd yn rhywogaeth 
a welwyd yn flynyddol ar Enlli. 

 Yn sgil gwyntoedd cryfion ar ddiwedd y mis 
gwelwyd adar yn dechrau symud ar y môr a 
chofnodwyd pedair sgiwen y Gogledd, dwy 
sgiwen fawr ac 117 o fôr-hwyaid du’n mynd 
heibio’r ynys. Gyda gwyntoedd o’r de gwelwyd 
cyfres o gofnodion o’r wylan goesfelen gyda dros 
deg unigolyn yn cael eu gweld yn ystod y mis, gan 
fwy na dyblu’r nifer blaenorol o gofnodion yr 
ynys. 

Awst 
Yn ystod wythnos gyntaf y mis gwelwyd parhad yr ymweliadau gan wylanod 
coesfelen; gwelwyd hefyd wylan Sabine gynharaf erioed yr hydref ar yr ynys gyda 
gwylanod coesddu oddi ar Ben Diban ar y 3ydd. 

Cychwynnodd yr ymfudo ar ddiwedd yr wythnos gyntaf, pan ddechreuwyd 
cofnodi gwybedogion mannog, siglennod llwyd a chorhedyddion y coed bron 
pob diwrnod. Ar y 15fed, cofnodwyd siglen wen gyntaf yr hydref, ynghyd â thelor 
aur a welwyd yn Nant gyda’r nos. 
Dyma aderyn prin gorau’r mis ynghyd 
â gyddfgam, y cyntaf o bedwar ym 
mis Awst. Y diwrnod canlynol 
gwelwyd 407 telor yr helyg ledled yr 
ynys, ynghyd â phump gwybedog 
brith. Cyrhaeddodd aderyn prin nesaf 
y mis ar yr 20fed pan gafwyd hyd i 
siglen felenwyrdd ym Mhorth 
Solfach, y pumed i Enlli, a arhosodd 
yno hyd yr 28ain.  

Siglen wen 

Gwybedog brith 
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 Gwelwyd mwy o adar môr yn nes at ddiwedd y mis, a chofnodwyd 
llydandroed llwyd, sgiwennod cynffon-hir, môr-wenoliaid gwridog, môr-
wenoliaid bach, môr-wenoliaid du ac adar drycin du ar sawl dyddiad. Anaml y 
gwelir yr un o’r rhain ar yr ynys. Pan welwyd siarc Mako ar y 27ain, dim ond ail 
gofnod yr ynys oedd hwn, ac fe’i gwelwyd eto’r diwrnod canlynol o arfordir 
gogleddol yr ynys.  

Cofnodwyd ychydig o bibyddion torgoch tuag at ddiwedd y mis hefyd. Mae’r 
rhain yn adar prin yma. Daeth y mis i ben gydag ehedyddion cyntaf yr hydref yn 
dechrau galw heibio ar y 31ain. 

Medi  
Dechreuodd y mis yn dda, gyda heidiau o 
bilaod gwyrdd, llinosiaid pengoch, siglennod 
llwyd ac ehedyddion yn dechrau cynyddu 
mewn nifer, tra bod siglennod gwyn a 
thinwennod y garn yr Ynys Las yn olygfa 
gyffredin ar hyd yr arfordir. Parhaodd 
niferoedd uchel o gorhedyddion y waun a 
chorhedyddion y coed i alw heibio hefyd yn 
hanner cyntaf y mis, er i’w nifer leihau tua 
diwedd y mis.  

Roedd y gyddgfam yn amlwg iawn y mis yma, a chofnodwyd chwech o 
unigolion mewn cyfnod o wyth diwrnod. Cofnodwyd bras y Gogledd cyntaf yr 
hydref ar y 5ed, ail gofnod cynharaf yr ynys, yna gwelwyd ail gofnod cynharaf y 
telor aelfelyn ar y 18fed, a gafodd wedyn gwmni telor y coed. 

Er gwylio’r môr yn hanner cyntaf y mis ni welwyd fawr o ddiddordeb, a’r adar 
gorau a gofnodwyd oedd dau aderyn drycin du, dau lydandroed llwyd, un sgiwen 
gynffon-hir a dwy fôr-wennol wridog. Roedd hanner olaf mis Medi’n well, a’r 
uchafbwyntiau oedd tri phibydd cambig, dau bibydd bach, dau aderyn drycin du, 
21 o adar drycin Môr y Canoldir, un trochydd gyddfddu, un wyach fawr gopog, 

un wylan Sabine ac un crëyr mawr 
gwyn.  

Gwelwyd ail walch y pysgod y 
flwyddyn ar yr 16eg, a thylluan 
gorniog gyntaf y flwyddyn rhwng yr 
11eg a’r 15fed. Cofnodwyd dau delor 
aelfelyn arall a saith o freision y 
Gogledd yn ystod y mis, a gwelwyd 
dryw penfflamgoch cyntaf yr hydref 
ar Ben Cristin ar yr 20fed. 

Gyddfgam (Llun: Ben Porter) 
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Hydref 
  Er diffyg gwyntoedd o’r dwyrain drwy gydol y mis, gwelwyd cryn dipyn o adar 

ymfudol ar yr ynys. Ychydig o ji-bincod a welwyd, ond cofnodwyd rhai cannoedd 
ar ambell i ddiwrnod, a chafwyd hefyd gofnodion o ehedyddion a chorhedyddion 
y waun. Heblaw am yr ymfudwyr mwyaf cyffredin, cofnodwyd nifer sengl isel o’r 
gylfin groes, bras Lapland, ac ehedydd y coed, ond symudodd llinosiaid pengoch 
drwodd yn eu cannoedd – rhai ohonyn nhw, mae’n debyg, yn llinosiaid pengoch 
o’r math gogledd orllewinol. 

 Dim ond un diwrnod da o fronfreithod ymfudol a gafwyd, gydag oddeutu 500 
o goch dan adain a 150 o fwyalchod ar y 14eg, ond gwelwyd llif cyson wedi hyn. 
Cofnodwyd dwy fwyalchen y mynydd ac, ar yr 22ain, daliwyd a modrwywyd dau 

goch-dan-adain ‘coburni’ yn Nant, y 
cyntaf o’r math yma i gael eu cofnodi 
eleni.  

Gwelwyd yr unig wir aderyn prin 
a gafwyd eleni – siglen felen 
ddwyreiniol – ar y 3ydd. Yn bwydo 
ymysg y gwartheg yn y caeau gwlyb, 
arhosodd yno hyd y 6ed. Daliwyd a 
modrwywyd telor y gwerni yn un o’r 

gwinllannau ar y 15fed ond ni welwyd wedi hynny. Ymysg adar prin eraill y mis 
yma roedd dau alarch y gogledd, un boda tinwyn, tri gïach bach, dau dingoch du, 
un corhedydd Richard, tylluanod clustiog a chorniog, un frân lwyd, a haid hwyr o 
deulu’r wenoliaid ar yr 21ain gyda 389 gwennol a 53 o wenoliaid y bondo.  

 Cafwyd cyfrif da o adar wrth wylio’r môr hefyd, gyda gwyntoedd cryfion o’r 
gorllewin ar sawl diwrnod. Ymysg yr adar a welwyd roedd un trochydd 
gyddfgoch, tri trochydd gyddfddu, un trochydd mawr, un gwyach fawr gopog, un 
aderyn drycin y Baleares, pedwar aderyn drycin du, un pedryn cynffon fforchog, 
pum gŵydd Brent bol-golau, chwech hwyaden lostfain, un hwyaden lygad aur, 
pedair hwyaden fwythblu, saith hwyaden frongoch, un llydandroed llwyd, dwy 
sgiwen frech, pum sgiwen y gogledd, 23 sgiwen fawr, un wylan fechan, un wylan 
Sabine ac un pâl. Cofnod gwylio’r môr mwyaf anghyffredin y flwyddyn, fodd 
bynnag, oedd y troellwr mawr a welwyd yn hedfan tua’r de ar hyd Penrallt ar y 
7fed o'r mis. 
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