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Golygyddol 23

Ymddiheuriadau os yw hwn yn dechrau edrych fel cylchlythyr Cymraeg i'r
BTO! Ond, hefo gwaith arolygu ar gyfer Atlas fawr y BTO bellach yn dirwyn i
ben, [mae'r arolygon maes wedi gorffen, ond gallwch yrru'r wybodaeth i mewn
hyd ddiwedd y flwyddyn], mae'n esgus da ac amserol dros gynnwys hanes
dau arolwg hirdymor y mae'r BTO yn eu trefnu — y WeBS a'r BBS.

Fe sefydlwyd y ddau arolwg yma am reswm — dyma'r ffordd inni dalu'n ôl i'n
cyfeillion pluog yn un peth. Bydd y wybodaeth a geir o'r arolygon hyn, a rhai
eraill, yn gymorth i'w gwarchod yn y pen draw drwy ein galluogi i lunio darlun
a fydd yn ffurfio barn Hynny yw, gall_y canlyniadau roi gwybodaeth
ddibynadwy i ni adaryddwyr i fedru dadlau ein hachos yn seiliedig ar ffeithiau
yn hytrach na ffantasi gan roi pwysau ar wleidyddion i wneud rhywbeth i
warchod ein hadar.

Tymor newydd
Wedi segurdod (...wel?!..) yr haf, dyma hel meddyliau eto ar gyfer tymor
adaryddol newydd arall i'r Gymdeithas. Rhaglen weddol amrywiol eto o
deithiau, sgyrsiau a digon o gyfle i gymdeithasu. Mi welwch ar y dudalen gefn
mai o ganol Hydref hyd ganol Rhagfyr sydd gennym ar hyn o bryd — bydd
gweithgareddau dechrau 2012 yn rhifyn y Dolig o Lygad Barcud — felly, os oes
syniadau gennych am deithiau / gweithgareddau ar gyfer y cyfnod hwnnw,
gadewch inni wybod — bydd digon o gyfleoedd i hynny o hyn hyd y Dolig.
Cyfle i chi, felly, i dynnu sylw at lefydd newydd i fynd, neu i ail-ymweld â rhai
o'n hoff ardaloedd — 'bei popiwlar dimand', fel 'tae, yn hytrach na gadael y
cwbwl i'r cabal canolog. Democratiaeth! Hwnna ydi o!

Taflen y Gymdeithas am Fywyd Gwyllt o'r Cob
Ar y nos lau ola o Fehefin (30ain ) daeth criw ynghyd i lawnsio taflen liwgar
(mae copi yn amgauedig) y bu panel o'r Gymdeithas yn gweithio arni ers rhai
misoedd ar gyfer cyflwyno'r amrywiaeth o fywyd gwyll y gellir ei weld o'r Cob
ac wrth fynd rownd y Cob Crwn ym Mhorthmadog. Ein cyfraniad ni tuag at
ddathliad penblwydd y Cob yn 200 oed ydi hon ac roeddem yn falch o gael
cyflwyno cop'fau i'r Cynghorydd Selwyn Griffiths, Maer Porthmadog a
Chadeirydd Cob 200, ac i Ann Roberts, cynrychiolydd y WEA/Coleg Harlech.
Cawsom nawdd ariannol i gynnal y gweithdai gan y WEA a thuag at
gyhoeddi'r daflen gan Cob 200. Diolch hefyd i Wasg Eryri, Porthmadog am
wneud job mor dda ar yr argraffu.

Eisoes mae nifer dda o'r daflen wedi eu dosbarthu drwy'r ardal — i siopau,
canolfannau gwybodaeth ayyb. ac maent yn mynd yn dda iawn yn y rhan fwya
o lefydd, yn enwedig yng nghanolfannau gwybodaeth Porthmadog a'r Parc
Cenedlaethol. Os fedrwch chi feddwl am lefydd da i'w dosbarthu — gad'wch
inni wybod!

Ffair Cob 200
Un Ile da i wthio dipyn ar y daflen ac am ein Cymdeithas ni ydi yn Ffair
Ddathlu Cob 200, gynhelir ar Fedi'r 17eg yn Pen Cei a'r Parc. Hwn fydd pen
blwydd go iawn y Cob. Mi fydd gennym stondin yno, felly gwnewch yn siwr y
byddwch yn galw heibio.
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Ysgrifennydd a Golygydd Llygad Barcud-
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Am fwy o wybodaeth a ffurflen ymaelodi â'r Gymdeithas cysylltwch â Brian Paul.

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

Manteision ymaelodi â Chymdeithas Ted Breeze Jones.

Bob blwyddyn bydd aelodau'r Gymdeithas yn derbyn tri rhifyn o'r cylchlythyr
Llygad Barcud. Cyn hir, byddwch fel aelodau yn derbyn cerdyn aelodaeth fydd
yn eich galluogi i fynychu sgyrsiau a theithiau'r gymdeithas yn ddi-dâl. Ond un o
fanteision mawr aelodaeth o'r Gymdeithas yw y bydd y cerdyn hwn yn caniatáu i
chi gael gostyngiadau sylweddol o'r siopau isod —

• Cotswold Outdoor, Betws y Coed — 15%
• Siopau Crib Goch, Caernarfon a Llanberis — 10` )/0
• Gelert, Port — 15% ar nwyddau Gelert, 10% ar nwyddau eraill
• Siop lyfrau Browsers, Port — 10°/0
• Fifth Element, Port — 1 0%
• Bear Print, Port — 1 0`)/0
• Nigel Hughes, Port — 10% (ar wahan i gamerau digidol - prisiau cystadleuol eisoes!)

• Arwyn Edwards, Penrhyndeudraeth — 10`)/0 ar wydrau a nwyddau eraill
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Arolwg Adar y Gwlyptiroedd (WeBS) BTO<10fr Yn Cadw Golwg ar Adar

Kelvin Jones

Swyddog Datblygu BTO Cymru

Kelvin.jones@bto.org

Tipyn o gefndir
Mae Arolwg Adar y Gwlypdiroedd, neu'r Wetland Bird Survey (WeBS), wedi bod yn
rhedeg ers dros hanner canrif erbyn hyn. Daeth i fodolaeth am fod ynysoedd Prydain
mor bwysig yn rhyngwladol i adar o'r fath. Rydym yn gorwedd ar un o Iwybrau
ymfudo pwysicaf yr adar gwlyptiroedd sy'n nythu yn yr artig, ac mae Ilawer iawn yn
cael i ddenu yma i dreulio'r gaeaf allan o afael oerni'r cyfandir a'r gogledd pell. Mae
gan Brydain felly ddyletswydd a rhwymedigaeth ryngwladol i warchod yr adar yma a'r
gwlyptiroedd y maent yn dibynnu arnynt.

Dechreuodd y cyfri yn y 1930au o dan yr
enw National Wildfowl Counts gan dyfu,
erbyn 1954, pan ddaeth o dan reolaeth
Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir (Wildfowl
Trust) nes ei fod yn cynnwys dros 500 o
safleodd oedd yn cael eu cyfri yn
rheolaidd gan wirfoddolwyr. Mae

Ilywodraeth y deyrnas unedig wedi
ariannu'r gwaith ers y cychwyn drwy sawl
corff, o'r hen Gyngor Gwarchod Natur
(NCC) i'r JNCC heddiw.

Yn y 1960au mi ddaeth yn amlwg fod sawl
aber ar draws Prydain o dan fygythiad, ac
yn hynny dechreuwyd yr arolwg Adar



yr Aberoedd (Birds of Estuaries). Mi
lenwodd hwn fylchau mawr yn ein
gwybodaeth am sut oedd adar rhydio yn
defnyddio ein haberoedd. Erbyn y 1990au
penderfynwyd i ychwanegu adar y
glennydd at y cyfrif, fel bod y darlun yn
dwad yn fwy cyflawn fyth. Yna, yn 2004,
trosglwyddwyd rheolaeth o beth oedd
erbyn hyn wedi datblygu i'r Arolwg Adar y
Gwlyptiroedd (WeBS) cynhwysfawr yn
gyfan gwbli'r BTO. A heddiw mae yn
mynd o nerth i nerth.

Pwysigrwydd y data
Mae data o'r WeBS yn rhoi sail gadarn i'n
gwybodaeth am bwysigrwydd ein
gwlypdiroedd a'n glennydd a sut mae adar
yn eu defnyddio. Heb ddata o'r fath, mi
fyddai'n anodd iawn gweld a mesur be
sy'n digwydd i'n bywyd gwyllt ac i greu
strategaethau synhwyrol i ddelio efo
newidiadau yn ein hamgylchedd. Er
enghraifft, pan oedd raid creu cynefin
newydd i adar fedru bwydo, i wneud i fyny
am yr hyn gollwyd pan foddwyd Bae
Caerdydd, mi oedd data WeBS yn bwysig
iawn i'r penderfyniad i greu gwlypdiroedd
newydd ger Casnewydd.

Gwirfoddolwyr
Ar hyn o bryd mae dros 2,000 o safleoedd
yn cael eu cyfri gan wirfoddolwyr drwy'r
gaeaf. Mae hyn y golygu bod y nifer o
gofnodion ym mas data WeBS bellach
wedi cyrraedd 5,460,866 ac yn tyfu bod
blwyddyn. Os fuasa hyn i gyd yn cael ei
argraffu ar bapur A4 ai osod ben wrth ben
mi fuasa'n cyrraedd dros 40 o filltiroedd.

Heb waith gwirfoddolwyr brwd fuasa
WeBS ddim yn bosib. Mae bod yn
wirfoddolwr yn golygu ymrwymiad —
weithiau mi fydd angen mynd i gyfri pan
fo'r tywydd yn wael. Ond mae'n rhoi
boddhad mawr am ei fod yn waith mor
bwysig i'r amgylchedd.

Be sydd angen ei wneud? I gymryd rhan
yn yr arolygon mi fydd eisiau ymweld,

unwaith y mis drwy'r gaeaf, b-ch gwlyptir
Ileol a chyfri'r holl adar dwr a rhydyddion
yno. Mi fedrith unrhyw un gymryd rhan,
does dim angen bod yn arbenigwr, na
medru nabod galwadau'r adar — dim ond
medru nabod ein hadar cyffredin. Mae'r
arolwg yn dod o dan adain rheolwr Ileol,
fydd yn fwy na bodlon helpu i'ch rhoi ar
ben fford. Mewn rhai mannau mae tim yn
cydweithio hefo'i gilydd, ac mewn mannau
eraill cewch ardal bach bersonol i chi eich
hun.

Gall safleodd WeBS gynnwys unrhyw
ardal Ile mae adar y gwlyptir i'w gweld: yn
aber, Ilyn, neu hydnoed eich pwll hwyaid
Ileol. Mae'r data i gyd yn bwysig. 1mi yn
bersonol mae yn ddiddorol darllen yr
adroddiad gan Mr R.E.J.Gough o Finffordd
ger Penrhyndeudraeth, yn adroddiad 1969
Cymdeithas Adarydda'r Cambrian,am y
cyfri rhwng 1958 a 1968. Mae'r
gwahaniaeth yn yr adar welwn ni yno
heddiw yn aruthrol. Y Lostfain wedi
cynyddu ers hynny a heddiw yn gostwng
unwaith eto, pam sgwn ni? (Os ydych chi
eisiau copi cysylltwch â'r awdur)

Os ydych â diddordeb, mae'r cyfrifon dros
y gaeaf 2011 — 2012 yn ail gychwyn ym
mis Medi. Mae'n gyfle da i wneud ffrindiau
newydd, magu hyder, ac i wneud
gwahaniaeth.

Waterbirds in the UK 2008/09

was The Wetland grid Survey

Clawr adroddiad diweddaraf WeBS

.s.



Dyddiadur y Gweilch, 2011
Blwyddyn hynod o Iwyddianus — o leia dyblu y nifer o barau o weilch y pysgod sydd wedi
nythu a magu cywion yng Nghymru, o un i ddau! Ac mae parau eraill wedi dangos diddordeb
hefyd, sy'n argoeli'n dda i'r dyfodol. Hei Iwc ynde?

Dyma grynodeb o uchafbwyntiau'r tymor i weilch y Glaslyn a'r Ddyfi:

Gweilch y Glaslyn [wedi nythu yma ers 2004]
Cyrraedd yn 61 — y ceiliog : Mawrth 17"; yr iâr yn cyrraedd : Mawrth 20 fed

Wyau — wy cyntaf : Ebrill 2 11 ; ail wy : Ebrill 5 ed ; trydydd wy : Ebrill 8 fed

Cywion — laf : Mai 9 fed (y cynharaf erioed yng ngwledydd Prydain); yr ail : Mai 11 fed ; trydydd :
Mai 13eg

Modrwyo — yn bump wythnos oed: rhifau 77,78 a 79

Hedfan — ciw 78 yn hedfan Mehefin 28ain; 77 ar Orffennaf 4ydd a 79 ar Orffennaf 6ed

Ymadael — fel arfer bydd y cywion yn ei chychwyn hi am Affrica bell tua diwedd Awst. Ond
eleni, am eu bod yn dipyn cynharach nag arfer, tybedd fyddan nhw'n ymadael yn gynt — ganol
Awst hydnoed?

Gweilch y Ddyfi [pâr wedi treulio'r haf yma ers 3 mlynedd, ond dyma'r tro cyntaf
iddynt fagu teulu]
Cyrraedd yn ôl — y ceiliog : Ebrill 6 ed ; yr iår : Ebrill 9 fed

Wyau — yr wy cynta ar Ebrill 25", oedd yn Ddydd Llun y Pasg : wel am wy Pasg gwerth ei
gael! Daeth yr ail wy ar Ebrill 28ein a'r trydydd ar Galan Mai (Mai 1a)

Cywion — y cyw cyntaf : Mehefin 5 ed ; yr ail : Mehefin 6 ed a'r trydydd : Mehefin 7 fed

Modrwyo a gosod traciwr— Gorffennaf 19" : cafodd y cywion (dau geiliog ac un iâr) eu
modrwyo a hefyd gosodwyd traciwr lloeren ar gefn bob un fel y gellir eu dilyn ar eu teithiau i
orllewin Affrica

Hedfan — roedd un ceiliog yn ymarfer hedfan ar Orffennaf y 27 ain , ei frawd ar y 29", a'u
chwaer, sef yr ieuengaf a'r drymaf o'r tri ar Awst y 3ydd

Ymadael — disgwylir y bydd y tri chyw yn ymadael tua diwedd Awst.

Ar y chwith - un o staff Gwarchodfa'r Ddyfi wrth ei gwaith yn cadw rheolaeth ar y cynefin. Fe1
gwelsom ar y daith i'r Warchodfa ym Mai 2011 (gw. Llygad Barcud 22).
Ar y dde - dau o'r cywion wedi deor ac un ar ôl!



"Wrr000000ag, .... ... pob Sais!"

gan Twm Elias

[Addasiad o sgyrsiau a ddarlledwyd ar Galwad Cynnar, BBC Radio Cymru, Mehefin
18fed a 24", 2011. Rydym yn ddiolchgar i'r BBC am ganiatad i'w hatgynhyrchu yma .1

Dwi wrth fy modd efo adar sy'n aelodau o deulu'r parot, am ei bod hi'n bosib cael
sgwrs gall efo ambell un ohonyn nhw: "Helo, Sud wyt ti? Deryn da, wr000ag...",
medda fi. Pan oedd y plant yn fach, mi fyddwn i'n arfer mynd â nhw i Pili Palas ym
Môn ambell b'nawn Sadwrn, a tra'u bod nhw yn cael hwyl yn y gorlan chwarae mi
fyddwn i yn mynd at y ddau barot Ilwyd bach oedd mewn cratsh wrth ymyl. Doedden
nhw ddim yn siarad, ond mi oedd ganddyn nhw repertoire fawr iawn o alwadau. Ac
mi fyddwn inna' yn eu dynwared nhw a chyflwyno bob mathau o alwadau gwahanol
iddyn nhw — ac mi fyddan nhwythau yn cymeryd diddordeb mawr ac, ymhen sbel, yn
fy nynwared innau.

Draw wedyn at Charli y cocatw crib-
felyn. Mi oedd Charli yn sgrechiwr o fri
ac, yn ôl be glywais i, yn dipyn o regwr
hefyd. Dyna pam yr oedd o yn y Pili
Palas — wedi cael ei alltudio yno gan ei
gyn-berchennog am regi yng ngwydd y
gweinidog. Ond mae'n raid bod
perchenog Pili Palas, bryd hynny: y
Parch Huw John Hughes wedi cael
dylanwad da arno fo oherwydd
chywais i rioed 'mo Charlie yn rhegi —
a hynny er i mi, pan oedd neb arall o
gwmpas, fynd ati i'w atgoffa fo o sut
beth oedd ambell i reg. Da chi,
peidiwch a dweud am hynny wrth Huw
John 'newch chi?

A peidiwch a dweud am hyn chwaith.
Dwi'n cofio aros yn rhyw westy yng
Ngheredigion, chydig dros 20 mlynedd
yn 61 bellach, ac mi oedd yna barot yn
fan'no hefyd — a hwnnw yn dipyn o
regwr, ond ei fod o'n rhegi'n Saesneg
ynde? Wel, mi és s i ati i ddysgu ryw
chydig o Gymraeg iddo fo yndo? A
threulio dwyawr ddifyr dros ben — peint
a parot, be well ynde? — yn ei ddysgu
o i ddeud pethau tebyg i: "t.. d.. bob

saisr a "c... rwtsh!". Fues i byth yn ôl
yno i weld os oedd o'n cofio'r wers
chwaith.

Ond dydi bob parot a'i debyg ddim yn
rhegi. Mi oedd gan y Parchedig James
Johnson, efengylwr yn Nhecsas, UDA,
fyjerigar o'r enw Patrick. Ac mi fydda'
cratsh y deryn yn cael ei osod wrth
ddrws yr eglwys ar y Sul, Ile byddai
Patrick yn cyfarch pawb wrth iddyn
nhw gyrraedd: "Tssp! Praise be to
Jesus, praise be to Jesus. Tsspr.
Dyna ffordd dda i ddennu pobl i'r
eglwys ynde?

Mae'n siwr fod y byjerigar bach hwnnw
wedi achub Ilawer o eneidiau, ond
achub ei feistres rhag Ileidr wnaeth
Bili, cocatil Mrs Mary Humphrey's o
Wakefield, West Yorkshire. Pan
ddaeth y Ileidr i mewn drwy'r ffenest a
dychryn yr hen wraig, mi ddychrynodd
y Ileidr hefyd pan glywodd o swn
erchyll Rotweiler mawr ffyrnig yn
cyfarth yn y stafell nesa, a'r drws yn
agored. Mi sgrialodd y Ileidr oddiyno
am ei fywyd, heb sylweddoli mai Bili'r
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cocatil oedd yn dynwared y ci. Mi oedd
Bili wedi dysgu gwneud hynny wrth
wrando ar gi drws nesa yn cyfarth ar y
postman!

Ond mae ambell i hen barot yn medru
bod yn bur beryg hefyd, yn enwedig os
ydi o yn methu a chau ei hen big. Mae
'na stori o'r Arianin sy'n dangos y
peryg hwnnw ac, yn yr achos dan
sylw, mi fu cocatw o'r enw Bozo yn
gyfrifol am ysgariad gwr a gwraig.
Roedd o wedi dal sylw, 'dach chi'n
gweld, ar ei feistr Carlos deGambo yn
cael affdr efo'i ysgrifenyddes ac un
dirnod dyma fo yn eu dynwared nhw
gerbron Sefiora deGambo! "Cara
mia...ssswss', "Ooo, Carlos...!?"

Mi aeth yn achos Ilys yndo ac, er
gwaetha protestiadau twrnai'r gwr, fe
ganiataodd y Barnwr i Bozo gael ei
alw'n dyst gan gyfreithiwr y wraig. A
pan ddanghoswyd Ilun iddo fo o'r
ysgrifenyddes, dyma Bozo'n d'eud
mewn Ilais secsi (yn Sbaeneg): "Babi
del, ssswss. Dwi'n dy garu di"a nifer o
ymadroddion tebyg; yna ryw giglan
chwerthin merchetaidd ac "Ooo,
Carlos, ssswss". Er mawr siom i
Carlos a'i gyfreithiwr fe dderbyniodd y
Barnwr y dystiolaeth a chaniatau
ysgariad i Sefiora deGambo. A
wyddoch chi be?, ati hi yr aeth Bozo i
fyw wedyn!

Beth am am barot y gormeswr, Nicolae
Ceausescu, oedd yn Arlywydd
Rwmania cyn iddo fo gael clec yn
1989. Mi oedd parot yr hen Nicolae yn
cael bywyd braf iawn, tra bod y
gweision a'r morynion yn y Palas yn
cael amser go galed ac yn cael eu
bwlio gan yr unben a'i wraig. Be

bynnag, mi ddaeth cyfle i ddial, ac un
tro, pan oedd yr Arlywydd i ffwrdd,
dyma'r gweision yn dysgu'r parot i
yngan ryw chydig o bropoganda gwrth
— Jeausescu. Chydig wedyn mi oedd
'na gyfarfod pwysig yn y Palas rhwng
yr Arlywydd â phenaethiaid y fyddin.
Ac ar ganol ryw araith dyma'r parot yn
ei gratsh yn gornel yr ystafell yn
dechrau gwneud swn hyll
( `rrrrrrrrhech) a gwaeddi "Stiwpid Nico!
Stiwpid Nicor

Mi fu distawrwydd Ilethol — heblaw am
y parot wrth gwrs, oedd yn hyrddio
abiws at Nicolae. Fiw i neb chwerthin
ar boen bywyd (yn Ilythrenol). Mae raid
bod hynny'n anodd yn enwedig pan
ddechreuodd Ceausescu hyrddio
abiws yn ôl at y parot — y dyn a'r parot
yn ffraeo am y gorau! Fe symudwyd y
deryn o'r 'stafell, a welwyd byth
mohono fo wedyn, druan bach.
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Ond ddim jyst teulu'r parot sy'n dda
am ddynwared. Mi fyddai pobol ar un
adeg yn dysgu brân, jac do, sgrech
goed a hydnoed bran goesgoch i
yngan ryw chydig eiriau. Ac mi fydda'
drudwen yn siarad'rag dda hefyd. Ond
i gael y deryn druan i eirio yn iawn, mi
fyddai angen hollti blaen ei dafod o, a
hynny efo ymyl pisyn chwecheiniog
arian fel arfer, wedi ei hogi nes oedd
o'n finiog fel cyllell. Arfer creulon sy'
wedi ei wahardd ers tua hanner canrif
a mwy bellach (a da o beth hynny
hefyd). Meddyliwch, mi fydda 'na
gystadleuthau yn rai o'r Sioeau Bach
yn Arfon, e.e. Sioe Nefyn yn y 1920'
— 30" a gwobr i pwy bynnag oedd
efo'r deryn oedd yn siarad ora'.

Mi oedd 'na adar siaradus rai miloedd
o flynyddoedd yn ôl. Cofnod cynnar
iawn o hynny ydi'r Ymerawdwr
Rhufeinig, Awgwstws, ar ôl iddo
drechu Marc Anthony yn yr Aifft yn
29CC, yn prynnu cigfran oedd wedi
cael ei dysgu i ddweud: "Ave, Cesar,
Victor imperator". Ond mi oedd yr
hyfforddwr brain yn un cyfrwys (a 'dwi
ddim yn meddwl bod Awgwstws yn
gwybod am hyn) ac wedi dysgu cigfran
arall i ddweud: "Ave, Victor imperator
Antonr! — jyst rhag ofn mai Marc
Anthony fyddai wedi ennill ynde?

Wyddoch chi fod gan Mozart, yn y
1780', ddrudwen ddof, a'i fod o wedi
gwirioni bod y deryn yn medru
chwibannu'r diwn ar gychwyn y
Symudiad Ola o'i Gontsherto i'r piano
yn G-major. Mi ymgorfforodd o sawl
darn bach o ganeuon ei ddrudwy ddof
yma ag acw yn ei gerddoriaeth.

medru bod 'mbach o niwsans. Mewn
gorsaf reilffordd ger Berne yn y Swisdir
mi aeth yn ffrae fawr rhwng y gyrrwyr
trdns a'r gorsaf-feistr. Mi oedd y
gyrrwyr yn symyd y trdns yn rhy fuan,
cyn i bawb o'r teithwyr orffen byrddio —
oedd yn beryg a thrafferthus. Yn y
diwedd, mi sylweddolwyd mai deryn du
oedd yn dynwared chwiban y gorsaf-
feistr. Wedi deallt hynny mi daflodd y
gorsaf-feistr ei chwiban i'r bin a
dibynnu ar arwyddion Ilaw o hynny
allan. Mae ambell ddrudwy yn dipyn o
boen hefyd — yn dynwared trim-ffôn a
hydnoed larwm car!

Ond tybed pam fod rhai adar yn
dynwared mor dda, ac eraill ddim?
Mae'r ateb yn syml — ac yn dwad i lawr
i'r un hen beth eto, sef sex,.m'wn! Mae
ieir rhai mathau o adar, 'dach chi'n
gweld, yn dueddol o ddewis y ceiliog
sy' efo'r repertoire fwya o ganeuon. A'r
rheswm pam, ydi ei bod yn cymryd
Ilawer iawn o amser i ddysgu
repertoire helaeth. Mae'r ceiliog hefo'r
amrywiaeth fwya o ganeuon, felly, yn
debygol o fod yn dderyn hyn a
phrofiadol, sy' wedi profi ei allu i
oroesi. A dyna mae'r iâr ishio — ceiliog
Ilwyddiannus yn hytrach na ryw brentis
di-brofiad.

[0.N.: IW hychwanegu at y casgliad
uchod o hanesion am adar siaradus,
ewch i Llygad Barcud 8 (2006), tud.
19, (chwiliwch yn yr 61-rifynnau ar
wefan y Gymdeithas). Yno mi gewch
stori Suzy y parot achosodd ffrae
rhwng dau gariad! Ac os dewch chi ar
draws straeon eraill — gadewch inni
wybod.]

Ond mae rhai adar dynwaredus yn
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Blwch Anrhydeddus

Bryan Jones

Tua Nadolig ddwy flynedd yn ôl, mi gefais alwad gan ddynes oedd wedi clywed fy
mod yn modrwyo tylluanod. Credai fod ganddi dylluanod yn eu chartref, a holodd a
fyddwn yn barod i ddod i'w modrwyo. Ar ô egluro taw yn ystod yr haf y byddai y
dylluan yn cael cywion, daethom i benderfyniad y byddai yn rhoi galwad ffôn i mi
tua mis Mai.

Fel y disgwyl cefais yr alwad ffôn. Gan
fod dwy nyth arall gennym yn yr ardal
honno ers tair blynedd `roedd gen i
syniad go dda pryd oedd yr amser gorau i
fynd i fodrwyo. Trefnu i fynd yno ganol
mis Mehefin a chael y cyfeiriad. Er nad
wyf am ddatgelu yr ardal, mae enw y Ile
yn rhan o'r stori, felly dyma fe, Pant-Cil-y-
Wrach. Dyna enw da, ynte!

Y diwrnod penodedig yn cyrraedd ac i
ffwrdd a mi. Ar 61 gyrru am tua awr ar hyd
lonydd gwledig a throellog dyma gyrraedd
diwedd y lon at fferm oedd wedi ei
addasu yn dy haf, ag iddo enw gwahanol
i'r hwn oedd gennyf. Galw yn y ty a gofyn
am Ile yr oeddwn yn edrych amdano, ond
doedd dim syniad gan y Saesnes hon am
yr enw. Yna dweud beth oeddwn yn
mynd i wneud ac mae'n ateb "Oh, yes the
lady with the Owls, keep going on the
track for 2 miles or so, its very rough"
Diolch iddi ac ymlaen. Erbyn hyn
`roeddwn yn meddwl tybed beth i'w
ddisgwyl. Dros y blynyddoedd `rwyf wedi
cyrraedd Ilawer i glos ffarm a chwrdd a
gwraig mewn wellingtons a chot hir gyda
chorden beinder am ei chanol a chap ar
ei phen.

O weld cyflwr y trac, diolch byth fod gen i
gar 4X4! O'r diwedd ar 61 tua dwy filltir o
ffordd garregog a thyllau mawr (yn
ogystal a dwy gât!) dyma gyrraedd.
Wel, ty fferm wedi ei addasu oedd hwn,
ac yn edrych yn hyfryd. Gyda `ny dyma' r
drws yn agor a dynes ddeniadol iawn tua
canol oed mewn 'shorts' byr yn dod allan.
Roedd hon yn bell o fod yn Wrach!!
Cyflwyno'n gilydd ac yna dangosodd imi
Ile roedd agoriad yn y wal i'r dylluan. "
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you can get at the box from inside the
house" meddai. Ac yna i mewn a lan i'r
Iloft.

Ystafell wely agored yn edrych i lawr dros
yr ystafell islaw oedd hi, gyda gwely crwn
moethus ac yn y nenfwd - wel dyna Ile'r
oedd y blwch nythu. Rwy'n cario ysgol
sydd yn plygu i bedwar rhan, felly lawr a
mi i'w nôl. Yna dechrau tynnu allan y
scriws yn y blwch tra bod y ddynes yn
hanner gorwedd ac eistedd ar y gwely
(chi'n siwr o fod wedi gweld Tud. 3 y
`Suni!). 'Roedd y scriws yn hir iawn yn
dod allan, ac mewn tipyn mae hi yn
dweud " lt must be very hot up there as
the sweat is running off you". 'Roedd dim
ateb i hynny oedd e?!!

O'r diwedd cefn y blwch yn rhydd a gweld
fod un cyw tylluan yno. Mawr oedd y
Ilawenydd gan y ddynes a dyma hi yn
tynnu Ilu o luniau.



Yna gorfod eistedd ar y gwely ar ei phwys
i fodrwyo a dangos ac egluro beth
oeddwn yn ei wneud yn pwyso, mesur,
a.y.y.b. Wrth gwrs, fel mae pob
modrwywr yn gwybod mae cywion fel
rhai'r dylluan yn hoff iawn o'ch `trochr. A
dyna beth ddigwyddodd - yn syth allan
dros y ddau ohonom! 'Oo! what a dear, it
must be upser meddai, " don't worry
about the mess". Roedd ateb arall gen i
ond cadw'n dawel wnes.

Ar ôl rhagor o luniau, dyma roi'r dylluan
nôl yn y blwch a chau y cefn. Tacluso a
rhoi pobeth yn ôl yn y car, gan gytuno i
alw ac edrych ymlaen at y flwyddyn nesa.
Gan fy mod yn adnabod sawl un o
ddarllenwyr Llygad Barcud rhaid
pwysleisio taw edrych ymlaen i weld y
cywion roeddwn a dim byd mwy!!

Dyma fis Mehefin eleni yn cyrraedd, a
chafwyd galwad ffôn arall i ddweud bod
yna gywion unwaith eto gan fod tipyn o
swn yn dod o'r blwch. Ac yna a fyddai yn
bosib rhoi dyddiad penodol pryd y
byddwn yno gan eu bod am fynd i nôl ei
hewythr a'i wraig o Gaerfaddon y diwrnod
cynt er mwyn iddynt weld y tylluanod.
Pwy allai dweud na i hyn?

Ar y diwrnod penodedig dyma fi yn
cyrraedd, cwrdd a'r perthnasau ac i fyny a
ni i'r llofft unwaith eto. " By the waY',

meddai'r ddynes " I've bought a camera
and an extra laptop so that we can see
inside the nest in future, there's a man on
the way to install it whilst you are ringing
the chicks." Ac mewn ychydig dyma'r dyn
yn cyrraedd. A dyna ni, pump ohonom
mewn ystafell wely moethus am weld
beth oedd yn y blwch!! Beth fyddai'r
cywion yn feddwl o hyn oll?

Agor cefn y blwch, ac yno 'roedd pedwar
cyw rhwng pum a chwe wythnos oed.
Mawr oedd y Ilawenydd gan y ddynes a'i
pherthnasau ac 'roedd y camera digidol
yn clician heb stopio!. A thra fy mod yn
modrwyo, bu'r dyn yn gosod y camera a'r
weiers yn eu Ile ac i mewn i'r cyfrifiadur.
Gweld fod popeth yn gweithio, ac yna
gosod y cywion yn ôl yn y blwch.
Wn ni beth oeddent yn feddwl am y deg
munud diwetha'?.

A dyna ni, blwyddyn arall drosodd cyn
mynd yn ôl i weld y blwch anrhydeddus.
Ond pwysigrwydd yr hanes hyn yw fod y
ddynes mor frwd dros y tylluanod mae
wedi penderfynu rhoi y Iluniau ar y We y
flwyddyn nesa', ac mae wedi perswadio
dau o'i ffrindiau yn yr ardal i adael i mi
ddodi blychod (na, dim yn yr ystafell wely)
mewn hen sied ar dir un ohonynt ac
mewn hen ysgubor ar y Ilall. Mae hefyd
yn trefnu rhoi sgwrs gyda Iluniau i
Ferched y Wawr a'r W.I. Ileol.

Dyma fi gyda'r cyw ieuengaf, mae y cyfrifiadur yn y cefndir.
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Ysbryd yr ucheldir - y cwtiad aur

Rhodri Dafydd

Mae gan bawb adar sy'n golygu rhywbeth arbennig iddynt dybiwn i.
Rhyw atgof, efallai, sy'n gysylltiedig a'r aderyn, ac a fydd yn dod a
theimlad arbennig yn ôl bob tro i chi eu gweld. I mi, mae'r cwtiad aur yn
un o'r adar hynny.

Yn y gaeaf y byddwn yn arfer eu
gweld. Yn wir, ar amryw o deithiau'r
Gymdeithas, deuwn ar draws
heidiau mawrion ohonynt ar yr
arfordir - Ilefydd fel Malltraeth neu
Ddinas Dinlle yn y gogledd, neu
aberoedd Tywi a Gwendraeth yn y
de. Cwmwl o adar ac adennydd
main, â'r haid yn newid o gysgod
tywyll i fflach o aur wrth i olau haul
isel y gaeaf adlewyrchu am
ennydd oddi ar y Iluosog gefnau
Ilewyrchus. Ac yna, byddant yn
disgyn i'r ddaear, gan chwalu ar
hyd y gwlyptiroedd gan ffurfio
cwrlid o gyrff bychain yn chwilio am
drychfilod yn y glaswelltir.

Cofiaf yn dda weld haid fel hyn
mewn caeau wedi eu gwella ger
Forsinard yng ngogledd pellaf yr
Alban rai blynyddoedd yn ôl. Yn
fwy diweddar, y Ilynedd, ar gaeau
gwlyb o eiddo'r RSPB ger Dinas
Dinlle, cawsom weld twr ohonynt
yn bwydo yn nerfus ymysg y pyllau.
Wedi eu gweld fel hyn, dyna
ddechrau meddwl mwy am
fywydau'r adar bach diddorol yma,
a mynd ati i ddarllen.

Yr hydref dwytha, tra'n troedio un o
uchelfannau'r Migneint, dyna ddod
ar draws haid ohonynt yn
annisgwyl. Bu iddynt hwythau rewi
am ennyd yn syllu arnaf fel pe na
baent yn hollol sicr beth i'w wneud.
Y Ilygaid bach duon yn treiddio imi
am eiliad, cyn diflannu. Codi a
wnaethant, yn un fflyd, a hedfan o'r
golwg. O hynny ymlaen, roeddwn

wedi fy nghyfareddu yn Ilwyr.
Dyna'r foment y daeth y cwtiad aur
yn un o fy hoff adar.

Yn fuan wedyn daeth eira mawr y
gaeaf, a welais i mohonyn nhw ar y
topiau wedyn — wedi dychwelyd i
lawr gwlad oeddynt, allan o
gyrraedd bryntni'r ucheldir. Ond
dyna pryd yr es ati i gasglu
papurau a Ilyfrau, gan ddod ar
draws Ilyfr yng nghyfres 'Poyser' ar
y 'Tundra Plovers' (Byrkjedal, I a
Thompson, D, 1998), a chael hyd i
hen bapur gan y diweddar Derek
Ratcliffe, yr arbenigwr ar adar yr
ucheldir, o dan y teitl 'Observations
on the Breeding of the Golden
Plover in Great Britain.' (Ratcliffe,
D, 1976). Yr oeddwn eisoes wedi
darllen ei gyfrol: 'Bird life of
Mountain and Upland' - ond
roeddwn eisiau gwybod mwy! Ond
wnaeth yr holl ddarllen ond rhoi
coed ar y tân, a chwyddo fy chwant
i fynd i'w gweld yn ystod y tymor
magu yn eu cynefin — yr ucheldir.

Dyna fynd felly ati y gwanwyn hwn
i'w canfod eto yn ucheldiroedd
Cymru. Yr Elenydd a'r Migneint yw
eu cadarnleoedd yng Nghymru —
os mai 'cadarnle' yw'r gair cywir.
Yn araf, araf, encilio tua'r gogledd
mae'r adar yma, wrth i gymysgedd
o ffactorau (planhigfeydd y coed
duon, Ilystyfiant yn gorfdyfu
oherwydd diffyg pori, a mwy a mwy
o ysglyfaethwyr) eu gorfodi yn 61
tua'r twndra. Ond mae poblogaeth
fechan yn parhau, ac ymdrech ar y



gweill i greu amodau mwy ffafriol
fel y gallant barhau yma am rai
blynyddoedd eto. Am rwân, mae
modd i weld nifer gyfyngedig
ohonynt.

Mae gwisg yr adar yn rhyfeddol. Yn
eu Iliwiau magu, bydd Iliw yr adar
yn amrywio gan ddibynnu ar y
Iledred — tua'r gogledd pellaf bydd
gan y ceiliogod gôt o blu du fel y
fagddu ar eu boliau a'u talcen, tra
yn gyfferedinol pylu a wna'r Iliw du
ymhellach tua'r de. Yn y gaeaf, a
hwythau allan o'r Iliwiau magu,
anodd iawn yw hi i wahaniaethu
rhyngddynt a chywion y flwyddyn
honno.

Drwy hap a damwain (Iwc mul yn 61
rhai) yr oedd 2011 yn flwyddyn
bwysig i adar y Migneint, gyda nifer
o gytundebau gyda ffermwyr i
gynnal niferoedd yr adar yn dod i
ben, ac i'w hystyried ar gyfer eu
hadnewyddu. Gyda chymorth yr
RSPB, roedd arolwg o niferoedd yr
adar i'w chynnal, a bachais innau
ar y cyfle i ymuno â'r chwilio ar
ddau achlysur. Ond, fel y gwelir yn
aml yn fy achos i yn anffodus,
anffrwythlon fu'r teithiau hynny. (Fel
rwy'n aml yn ei gael efo byd natur,
os byddaf yn edrych am rywbeth yn
benodol, anaml y deuaf ar ei
draws!) Yn fwy anffodus fyth, bu i
mi fethu ag ymuno ag ymweliadau
eraill yn hwyrach yn y tymor pan
welwyd yr adar! Ond dyna ryddhad
— yr oeddynt yn dal yno ac yn
Ilwyddo i fagu cywion. Wedi derbyn
'tip' go dda o le i'w gweld, es i fyny
yn fy amser fy hun cyn gynted ag y
gallwn, ond erbyn hynny roedd rhai
wythnosau wedi mynd heibio, a'r
adar wedi diflannu fel y mwg i
rywle. Er treulio oriau maith yn
edrych — roedd y pyllau mawn ble'u
gwelwyd yn dawel fel y bedd, a dim
ond barcud carpiog i'w weld yn
hela uwch y gors. Yr oedd 'oes aur'

yr ucheldir - dyddiau Ilachar Ebrill a
Mai, pan welir y boda tinwen yn
dawnsio a'r dylluan glustiog yn hela
yn atgof bellach, a'r topiau yn
ddistaw.

Er i mi fethu a'u gweld yn ystod y
tymor magu, roedd gwybod eu bod
yn dal yno yn ddigon i godi fy
nghalon, ac yn cynnal fy ngobaith.
Derbyniais nad oeddwn am eu
gweld eleni, a dechreuais edrych
ymlaen at y flwyddyn nesaf.

Ond ddiwedd Gorffennaf, yn
digwydd bod, aeth y gwaith a mi i
lecyn arall ffafriol ar y Migneint — a
wyddoch chi be? Fe'u gwelais.
Haid o un ar hugain yn troelli uwch
y fawnog, mor ogoneddus ag
erioed. Ai haid o holl adar y
Migneint oedd yma — wedi hel at ei
gilydd ar ddiwedd tymor i ffarwelio
ag ucheldiroedd Conwy? A oedd yr
haid yn cynnwys cywion eleni
tybed? Wn i ddim. Er eu gweld yn
bwydo ymysg pyllau mawn yn
hwyrach y diwrnod hwnnw (ble
byddant yn chwilio am larfau pry
teiliwr a phryfetach eraill), ni allais
fynd yn ddigon agos atynt i bennu
faint o geiliogod, ieir na chywion
oedd yn bresennol. Ond hei Iwc.

Byddant yn ôl yn y gwaelodion
gyda hyn, a'r gobaith am dymor
magu Ilwyddianus unwaith eto y
flwyddyn nesaf yn Ilenwi nghalon.
Alla'i ddim aros i gael mynd am
sbec eto Ebrill nesaf. Tan hynny —
bydd raid i mi fodloni ar drip neu
ddau at yr arfordir, gan feddwl i mi
fy hun tybed faint ohonynt y byddaf
yn eu gweld wedi troiad y rhod?
Bydd yn aeaf hir. Ond bydd y
gwanwyn, pan ddaw, yn felysach
o'r herwydd.

le, peth difyr ydy'r busnes
adarydda yma, mae 'na wastad
rywbeth i edrych ymlaen ato!
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BBS

Arolwg adar sy'n magu
(y BBS, neu'r Breeding Bird Survey)

Rhodri Dafydd
(" / FITn

Yn Cad* Golwg ar Adar111,

Byddwn fel adarwyr yn hoff o gymharu un flwyddyn
Gyrhaeddodd y wennol ynghynt eleni na Ilynedd? Glywyd y gwcw yn
gynharach? Byddwn yn cofio blwyddyn wael neu dda, yn gweld patrwm
yn datblygu dros gyfnod, ac yn gweld bod rhai blynyddoedd yn sefyll
allan am ryw reswm neu'i gilydd. Byddwn yn gwneud hyn heb feddwl,
mae'n rhan o'r mwynhad.

Ond yn y bôn, dyna bwrpas pob
astudiaeth adaryddol ffurfiol ynte?
— sef cofnodi manwl fel y gallwn
weld sut y bydd unrhyw boblogaeth
yn gwneud o flwyddyn i flwyddyn.
Ond i weld patrymau dibynadwy
mewn poblogaethau bydd angen
cyfri ac arolygu dros gyfnod o
flynyddoedd. Ac er mwyn cael
gwybodaeth y gellir ei gymharu
rhwng un ardal a'r Ilall mae angen
trefn, rheolau pendant a chysondeb
wrth gasglu data. O wneud hyn
dyma ddechrau arolygu o ddifri. Un
astudiaeth o'r fath yw'r arolwg o
adar sy'n magu a drefnir gan y
BTO, yr RSPB a'r JNCC — sef y
BBS, neu'r Breeding Bird Survey.

Bu'r BBS mewn bodolaeth ers
1994, pan gymerodd le y CBC
(Common Birds Census) am y
credid ei fod y cynllun blaenorol
hwnnw yn rhy gymhleth — roedd
angen 10 ymweliad i'r CBC oedd
yn ormod, ac yn ddigon i wneud i
rai golli diddordeb. (I gael
canlyniadau defnyddiol rhaid cael
cyfres hir a di-dor o ddata.)

Gyda dim ond dau ymweliad yn
angenrheidiol, un ar ddechrau'r
tymor magu ac un yn nes ymlaen
yn y tymor, syniad y BBS oedd y
byddai yn denu Ilawer mwy o bobl i
gymryd rhan. Ac yn wir, fe fu'n

Ilwyddiant. Erbyn hyn, mae 3,239 o
bobl yn cymryd rhan, gan roi darlun
gweddol gyflawn inni o Land's End
i John o Groats. Yn 2010 cafodd
245 sgwâr eu harolygu yma yng
Nghymru.

Mae r dull yn un hawdd — cerdded
Ilwybr neu dransect 1 km oddi
mewn i sgwaryn 1km 2 , gan nodi
pob aderyn y dewch ar ei draws o
bobtu i chi ar y Ilwybr hwnnw. Sawl
un sydd o fewn 25m. Sawl un
wedyn sydd rhwng 25m a 100m?
ac wedyn 100m+? Rhaid nodi'r
adar os ydych yn eu gweld neu
ddim ond yn eu clywed. (Y syniad
yw ei bod yn bosib wedyn gyfrifo
faint o adar sydd ymhob sgwar km
ar sail eu hymddygiad yn ystod y
tymor magu). Wrth gwrs, bydd rhai
adar yn anoddach i'w gweld a'u
clywed, ond mae gan y BTO
ystadegwyr proffeisynol sy'n
cymryd hynny i ystyriaeth.

I gymryd rhan yn y BBS, yr unig
beth sy'n rhaid i chi ei wneud ydy
mynd allan am dro i gofnodi adar —
fe wnaiff eraill y gwaith diflas o
weithio ar yr ystadegau!

Ers rhyw saith mlynedd bellach,
rwyf wedi bod yn cyfrannu yn fy
ffordd fach fy hun, gan ychwanegu
darlun blynyddol o'r adar sy'n magu



mewn sgwaryn gogoneddus yng
Nghwm Nantcol. Ydy, mae'n braf
medru cyfrannu at arolwg pwysig
tra'n mwynhau fy hun yn Ilwyr!

Gan ddechrau nepell o dy Pen Isa'r
Cwm, mae fy Ilwybr i (sy'n dilyn
Ilwybrau cyhoeddus ar ei hyd) yn
arwain drwy rostir gwlyb,
coedlannau bedw a helyg, un rhan
o goedwig dderw (ble bydd
gwybedog brith yn ymgartrefu yn
flynyddol) a glaswelltir corsiog, cyn
croesi'r afon a dychwelyd yr ochr
draw iddi ar odre'r Rhinogydd a
chyda'r Afon Nantcol yn dolennu yn
hamddenol drwy'r dolydd gwlyb.
Ceir nifer o wahanol gynefinoedd,
ac o'r herwydd, nifer dda o wahanol
adar hefyd.

Y rhai cyntaf i'w clywed yn
flynyddol, bron yn ddieithriad, fydd
y Ilinosiad yn canu wrth hedfan
uwch ben, a'r cynefin amrywiol hwn
yn ddelfrydol iddynt fagu ynddo. O'r
helyg mair ar y gors clywir y
troellwr bach. Yna, o'r coed helyg
a'r cyrs o bobtu i'r afon — teloriaid
yr hesg yn crafu yn ddi-dor.

Ceir wrth gwrs yr amrywiaeth
arferol o adar y coedydd, yn
deloriaid yr helyg, yn ditwod mawr
a bach, ji-bincod, mwyeilch a
drywod. Ceir crawcian brain a swn
cysurus sguthanod o frig y coed.
Weithiau, bydd barcud coch yn
hwylio'n hamddenol heibio, a
chreyr glas yn hedfan yn drymaidd
ar hyd yr afon i chwylio am bwll
buddiol i gladdu ei big yn ystlys
rhyw frithyll bach.

Yn achlysurol, deuaf ar hap ar
draws rhywogaeth annisgwyl. Un
waith yn unig (hyd yma) y bum yn
ddigon ffodus i glywed melyn yr
eithin yn canu o ben postyn teligraff

yn y cwm. Dro arall, dyna sylwi ar
wybedog brith yn canu nerth
esgyrn ei ben. O sefyll ac edrych
amdano drwy'n sbienddrych, fe'i
gwelais ym mrigau ucha'r goeden,
yn sefyll brin droedfedd i ffwrdd o
dylluan frech, oedd yn ceisio ei
gorau glas i guddio rhagddaf. 'Dim
ffiare , ebe'r gwybedog bach, gan
fradychu Ileoliad y dylluan i bawb o
gôr y wig — a minnau yn eu mysg -
gael clywed.

Cerdded ymlaen, a dyna fflach o
las yng nghornel fy Ilygad — gwalch
glas fel bwled drwy'r goedlan, wedi
diflannu cyn i mi ei weld bron.

O sefyll a gwrando, dyna dingoch,
a phioden, a...beth yw hwnna yn y
pellter? Ie, y gog. Nid anghofiaf
byth weld tair ohonynt yn ymladd
am diriogaeth nepell o lan rhaeadr.

Croesi'r afon ger Cilcychwyn a throi
fy nghefn ar fwlch drws Ardudwy fu
ar y gorwel ers dechrau fy nhaith,
gan gychwyn yn ôl tua pen arall y
sgwâr. Yn yr eithin ger Pwll y
March dyna glochdar y cerrig a'i
gymar. Teulu o fwncathod ifanc yn
y creigiau gerllaw. Cigfrain yn troelli
tuag ucheldir y Rhinogydd. Dyma
fore braf, bendigedig i fod allan yn
crwydro.

Yn raddol, cynyddu wna'r rhestr a'r
niferoedd. Fe synnech gymaint a
welwch ac a glywch mewn teirawr
ben bore fel hyn.

Gallwch gofnodi mamaliaid hefyd,
gan fod pob cofnod o ddefnydd.
Anghofiaf fyth y sgwarnog yn sefyll
yn stond yn edrych arnaf, a
heulwen cryf bore o Fai yn ei
goleuo'n gynes. Neu ddod lygad yn
Ilygad a gyr o eifr gwylltion y
Rhinogydd, wedi disgyn i fwynder
tir isel Nantcol am damaid glas (er
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mawr ddicter i ffermwyr y cwm —
does dim creaduriaid gwell i
chwalu'r waliau cerrig cywrain a
geir yn y rhan hon o Ardudwy!) Ac
yn ddiweddar, gofynnwyd am
gofnodi gloynnod byw, a Ilystyfiant
ar hyd y daith. Ond ychwanegion
yw'r rhain — yr adar sy'n dod
flaenaf.

Cynhelir dau ymweliad: un ym mis
Mai a'r ail ddiwedd Mehefin (neu
ddechrau Gorffennaf yn fy achos i
gan na chafwyd bore digon braf —
rhaid dewis bore tawel, braf i
glywed yr adar ar eu gorau). Erbyn
yr ail ymweliad, nid yw nor hawdd
adnabod adar wrth eu cân wrth
gwrs. Droeon, rwyf wedi clywed
rhyw chwiban anghyfarwydd o
frigau coeden uwch fy mhen. Gan
ddisgwyl titw mawr neu fach, bydd
yn sioc gweld telor yr helyg bychan
yn gwichian mewn modd mor
anheloraidd! Ail anhawster
ymweliad mis Gorffennaf yw'r
gwybed man sy'n codi yn un
cwmwl o'r cynefin gwlyb yr wyf yn
ei droedio — mae'r ychydig Ileiaf o

awel yn gymorth weithiau i'w clirio
a gadael i mi sgwennu fy nodiadau
yn ddi frath!

Yn aml, byddaf y cyrraedd y car yn
fwd at fy mhengliniau, ac ar ras i
gyrraedd fy ngwaith mewn pryd.
Ond wir i chi, bydd gw6n lydan ar fy
ngwyneb bob tro. Am ddau fore y
flwyddyn, mae'n werth y byd
gwneud pererindod gynnar i Gwm
Nantcol, a chael anghofio am y byd
a'i bethau yn Ilwyr am rhyw
deirawr, gan ganolbwyntio ar ddim
ond byd natur sydd ar ei orau ben
bore.

Yn wir, cymaint yw'r pleser, rwy'n
meddwl am gymryd sgwar arall,
agosach i'm cartref newydd, er
mwyn ychwanegu at werth a
chyrhaeddiad y BBS — a chael dod
i adnabod sgwaryn newydd cystal
ag rwyf wedi dod i adnabod y
sgwaryn bach hwnnw yn Ardudwy.
Mae'n siwr fod yna sgwaryn
bychan ger eich cartref chi sydd
angen rhywun i'w arolygu hefyd...
beth amdani?!

Beth mae'r BBS wedi ei ddangos i ni am batrymau diweddar adar yng
Nghymru felly? Wel, rhwng arolygon 2009 a 2010 ymddengys i'r golomen
wyllt wneud yn dda, gan gynyddu 39% - ond ei chyfneither y durtur dorchog
wedi gwneud yn well fyth, gan gynyddu 58%. Ymysg yr adar sydd a straeon
tristach mae coch y berllan (-22%), ac, y Ilynedd o leiaf ein cyfaill y wennol, a
welodd ostyniag o 15% yn ei nifer.

Gyda set ddata hir, mae'n bosib parhau i weld patrymau tymor hir, a gwelwn
fod y druan anffodus honno y gylfinir wedi gostwng 49% rhwng arolygon 1995
a 2009, a'r drudwy wedi gostwng 63% dros yr un cyfnod. Mae'r nico ar y Ilaw
arall wedi cynyddu (59%), a, chyda chymorth pobl yn bwydo adar yn eu
gerddi siwr o fod, y gnocell fraith fwaf wedi cynyddu 178`)/0!

Yn 61 adroddiad BBS 2010 gostyngodd yr ehedydd, corhedydd y waun a'r
drudwy i'w niferoedd isaf ers dechrau'r arolwg, gyda'r tingoch, y telor penddu
ac aderyn y tô yn gwneud yn well nag mewn unrhyw flwyddyn ers 1994.

Mae'n ddarllen difyr dros ben, felly mynnwch gopi — a chymrwch ran yn
arolwg y flwyddyn nesaf da chi, fel y gallwn gynyddu a gwella'r data sy'n
cyfrannu at yr ymchwil.
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Ymadroddion Byd Natur

gan Twm Elias

Rydan ni'n defnyddio pob mathau o ymadroddion a dywediadau am fyd natur yn hollol naturiol yn ein
hiaith bob dydd. Maent yn ddefnyddiol iawn i wneud ryw bwynt neu'i gilydd drwy gymhariaeth â ryw
greadur, boed o ran ei olwg, ei gymeriad neu ei ymddygiad.

Mae'r cymhariaethau hyn yn Iliwio a bywiogi ein sgwrs a phob tro y crybwyllir y creadur dan sylw
mae'n creu darlun yn y meddwl yn syth — sy'n gwneud y peth yn Ilawer mwy cofiadwy. Gall yr
ymadroddion yma fod yn drawiadol, yn ddoniol ac yn wreiddiol iawn ar adegau.

Dyma rai enghreifftiau [ac os oes gennych fwy, be am ychwanegu at y casgliad?]:

Alarch — yn wyn fel alarch.
—yn osgeiddig fel alarch.

Arth 	 — yn gryf fel arth
—am le chwyslyd a drewllyd: "ma' hi fatha cesail arth yma".

Barcud — dywedir bod gan rywun craff ei olwg 'Iygad barcud'.

Brân 	 — yn ddu fel y frân.
—yn dennau fatha brân.
— am rywun sy'n canu'n aflafar: "fatha brán".
— yn syth yr ehed y frân.

Bustach — pan fo rhywun yn gweithio'n galed i ddim pwrpas dywedir ei fod yn 'bystachu' (yn
gymhariaeth â bustach, sef llo gwr'w wedi ei gweirio, yn ceisio rhoi gwasanaeth i fuwch).

Buwch — am ddynes anhylaw neu annifyr: "yr hen fuwch dd...l!"

Bwch 	 — rhywun yn edrych yn sarrug, "fatha bwch"

Cacwn — yn flin fatha cacwn / wedi gwylltio'n gacwn

Cath 	 — wrth ei bodd yn cael ei dandwn, "yn fwythus fatha cath".
—yng Ngheredigion 'cwrci' yw'r enw am gath wr'w ac mae'n ddywediad am ddyn sydd ag

enw am hel merchaid: "hen gwrci yw e".
— dywediad arall o Geredigion: "mae'n rhatach cadw cath na Ilygod."

Ceffyl — " ishio bod yn geffyl blaen".
— dihareb: 'anodd tynnu cast o hen geffyr.
—yn gry' fel ceffyl / ceffyl gwedd.
—yn by'ta fel ceffyl.

Ceiliog — fatha ceiliog ar ben doman.
—am ddyn yn cael dipyn o Iwyddiant efo'r marched: "yn dipyn o hen geiliog".
— am rywyn sy'n canmol ei Iwyddiant ei hun: "i be mae hwn yn dwad i fa'ma i glochdar".
— am rywun sy'n meddwl ei fod yn well nag ydi o: "y ceiliog dandi!"

Ci 	 — 'ciaidd' yn ddisgrifiad o ymosodiad milain a chreulon.
— am ddyn go drachwantus: "dipyn o hen gi ydi o".
— 'fel ci bach' yn ddisgrifiad o ddyn sy'n Ilwyr dan fawd ryw ferch ac yn mwynhau bod felly.
— dihareb: 'y ci a grwydra a gaiff'.
— pan fo golwg lechwraidd, euog ar rywun dywedir ei fod: "fatha ryw hen gi Iladd defaid".
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— pan ddaeth criw o ferched o Fynytho i Blas Tan y Bwlch un tro am sgwrs a byffet, mi
gliriwyd y bwyd yn Ilwyr. Minnau'n gofyn i un wraig oedd â phlat Iwythog iawn: "Rargian,
'dyn nhw 'm yn y'ch bwydo chi yn Mynytho 'na?" Ei hateb oedd: "boliad ci a bery dridiau".

— yn sgleinio fatha ceilliau ci.
—rhywun yn dal ati er gwaetha popeth: "mae o fatha daeargi"

Colomen — yn symbol o heddwch a phurdeb.
— ar y Ilaw arall, am ferch anwadal a thrafferthus: "yr hen g'Ioman".

Cranc — "mae o rél cranc", h.y. ddim yn barod i gydweithredu.

Creyr glas — am rywun tal a main: "ryw greyr glas o foi".

Cudyll 	 — am rywyn yn edrych yn sarrug arnoch ond heb dd'eud dim: "yn sbio fatha cudyll".

Cwningen — am ferch or-nwydus ('ofer-sexd)': "ma' hi fatha gwningan".

Cyw 	 — wrth gyfarch rhywun annwyl: "helo cyw".
— y plentyn ola i adael cartre: "cyw ola'r nyth".

Chwadan — cerddediad dynes dew, fyr ei choesau: "fatha chwadan".

Chwanen — yn niferus iawn: "fatha chwain yn bob man"

Dafad 	 — "well imi dorri fy locsyn rhag imi fynd yn sownd yn drain fatha ryw hen ddafad".
— enw yn ardal Blaenau am ryw hen ddafad fler sy' wedi hanner colli ei gwlân ydi

'sgrymlan' — sy'n enw da i ddisgrifio dynes fler: "yr hen sgrymlan".

Dryw 	 — yn ddilornus am rywun bychan: "pwy 'di'r dryw yma?"
— am wneud rhywbeth diwerth neu na chaiff lawer o effaith: "fel piso dryw yn y môr."

Ebol 	 — yn edrych yn ifanc a Ilawn bywyd: "fatha ebol blwydd" / "mae hi fel polas (eboles) ifanc".

Eos 	 — yn swynol fel eos.

Ffwlbart — yn drewi fel ffwlbart.
—yn ddiog fel ffwlbart.

Gafr 	 — fel gafr ar darannau (= wedi cynhyrfu).
—yn drewi fel ryw hen fwch gafr.

Gost 	 — dirmygus, am ferch: "Yr hen ast"

Geloden — yn dal gafael yn dyn: "fatha gelan"

Gwenyn — yn ddiwyd fel gwenynen.

Gwennol — dihareb: 'un wennol ni wna wanwyn'.
— yn mynd fel wennol (h.y., yn gyflym iawn)

Gwybedyn — dihareb yn cyfleu rhinweddau amyneddgarwch:
"Yn ara bach a fesyl tipyn, mae stwffio bys i din gwybedyn" (dywediad o Hiraethog).

— rywbeth tennau iawn: Itrwch adain gwybedyn'.

Hwch 	 — yn cerdded yn fân ac yn fuan, fel trot yr hwch at y baedd.
—yn gam fatha piso hwch.

lôr 	 — golwg druenus ar rywun — `fel iâr ar y glaw', neu: 'fel iâr dan drol' (yn cysgodi rhag y glaw).
—merch ddi-briod sy'n disgwyl babi: 'wedi gori allan mae hi'.

Llo 	 — am rywun di-glem: "Y llo! / y llo g'lyb / llo cors (= di-glem a styfnig hefyd)"



— canu'n ansoniarus: "clyw hwnna'n brefu".
— os ydi rhywun yn dal ymlaen i swnian, caiff yr ymateb: "paid a brefu! / taw a dy frefu".

Liwynog — am rywun cyfrwys: "mae o'n dipyn o hen Iwynog".
—wnaiff Ilwynog byth hela yn rhy agos at ei gartref.

Llyffant — dilornus: "y Ilyffant d...I".
— ceid hen goel gyfeiliornus bod 'llyffant blwydd yn Iladd y dyflwydd'. Hyn yn seiliedig ar yr

argraff bod Ilyffint bychain (blwydd) yn ymosod ar y rhai mwy (y dyflwydd) yn y pyllau yn
y gwanwyn. Ond cydmaru mae nhw! Y rhai bach ydi'r gyrfod yn gafael yn dyn am y fenyw
fawr. Pan o' i'n hogyn drwg, byddai 'nhad yn gwaeddi arnaf: "y Ilyffant blwydd d...I!"

—am rywun sy'n teimlo'n oer a Ilaith: "rwyt ti'n oer fatha Ilyffant".
— "yn Ilyffanta", am rywun aflonydd yn ei wely dros nos (dywediad o Lýn).

Llygoden — am rywun ofnus: "fatha ll'godan".
—am rywun wedi gwlychu at ei groen: "roedd o fatha ll'godan fawr".
—dihareb (o Gwm Pennant) yn rhybuddio rhag ceisio gwneud yr hyn sy' y tu draw i'ch gallu:

"gwae y Ilygoden a geisia biso fel caseg"!

Llysywen — "Codd hi fatha sliwan o dennau".
— yn Ilithrig fel sliwan.

Malwen — yn cyfeirio at arafwch diarhebol y falwen: "yn slô fatha malwan / fatha malwan mewn
côl tar / fatha malwan gloff".

Milgi 	 — yn dennau fel milgi.
—'yn denna' fatha milgi iipshiwns — yn ddim byd ond coc a sennau'. (dywediad o Lýn).

Mochyn — am rywun budr (baw), yn fler neu'n b'yta'n fler: "yr hen fochyn / rél mochyn".
— yn hapus fel mochyn mewn ffos.
—efo arferion rhywiol budr neu afiach / yn `mocha' efo genod.
— am rywun yn chwyrnu yn ei gwsg: "yn chw'rnu fatha mochyn".
—yn gwaedu fel mochyn (h.y., pan fo'r mochyn yn cael ei ladd).
—yn sgrechian fel mochyn (eto, pan y'i Ileddid).

Neidr 	 — disgrifiad o ferch dennau feichiog: "fatha neidar wedi Ilyncu nionyn picl" (o Bwllheli).

Poun 	 — am rywyn rhodresgar: "yn r61 peunes".

Pioden — dywediad dilornus am rywun sy'n gecrus ac am feddiannu bob dim: "yr hen biodan!"
—am rywyn sy'n hoffi casglu pethau, yn enwedig ryw glysau gloew: "fatha piodan".

Penci 	 — (h.y. y pysgodyn, morgi) am rywun styfnig: "yr hen benci".

Pry 	 — dilornus: "pwy wyt ti'r pry d...I!"
—rhywun yn dwad i geisio cael mantais: "yli hwn yn dwad, fatha pry at gachu".

Sarff 	 — am rywun tywyllodrus / bradwrus: "yr hen sarff".

Stalwyn — disgrifiad o ferchetwr: "mae o fatha stalwyn y Sir". Arferai stalwyni gael eu llogi gan
Gymdeithasau Sirol hyd at ganol yr 20 fed ganrif i wasanaethu cesyg y gwahanol friiydd.

Tarw 	 — mynd yn syth ar draws gwlad = Illwybr tarw'.
—pan dynwyd sylw adeiladwr o Langefni at rhywbeth yn crogi'n rhydd o'r sgaffaldiau ei ateb

oedd: "mae c‘kd tarw'n rhydd hefyd ysti, ond ddaw o byth i ffwrdd chwaith".
Twrci 	 — wedi gwylltio nes bod ei wyneb yn goch: "wedi mynd yn goch fel tyrci".

—am wraig wedi gwylltio: "fel tyrcan".
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Gweithgareddau Cymdeithas Ted Breeze Jones
Hydref - Rhagfyr 2011

Dydd Sadwrn, Medi 17eg
Ffair Ddathlu a gweithgareddau Cob 200 Dyma uchafbwynt dathliadau penblwydd y
Cob yn 200 oed. Bydd gennym stondin yno. Dewch yn ilu

Dydd Sadwrn, Hydref 8fed
Cynhadledd Flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Cymdeithas Ted Breeze Jones
Plas Tan y BwIch, Maentwrog, 10.30y.b.
(bydd angen enwau ar gyfer cinio — mwy o wybodaeth i ddod yn y post!)

Dydd Sadwrn, Tachwedd 12fed
Taith: Morfa Conwy, y Gogarth a Llanddulas, dan arweiniad Rhodri Dafydd
Cyfarfod 10.30y.b: Maes Parcio ger Llansanffraid Glan Conwy SH802766
Byddwn yn teithio yn ein ceir oddi yma.

Nos lau, Tachwedd 17eg
Stori ar stamp — Twm Elias
Plas Tan y Bwlch, 7.30y.h.

Nos Fawrth, Rhagfyr 13eg
Sgwrs a mins peis
Plas Tan y Bwlch, 7.30y.h.

Dydd Sadwrn, Rhagfyr 17eg
Taith: Adar y Cob a Borth y Gest, y daith Nadoligaidd draddodiadol (!), dan
arweiniad Twm Elias
Cyfarfod 10.30y.b: Ger Recordiau'r Cob, Porthmadog SH571384

ef
DÉACePs.'

SNOWDONIA
NATIONAL PARK Plas Tan y Bwlch  

Canolfan Astudio Parc Cenedlaethol Eryri

PoblIwyddiant i

Gymdeithos Ted Breeze Jones
ac i

LLYGAD BARCUD

Holwch am raglen o'r cyrsiau byd natur yr ydym yn eu cynnig,
neu am ein darpariaeth i grwpiau / cymdeithasau ymweld gyda'r nos am bryd bwyd,

a thro rownd y gerddi

Am ragor o wybodaeth a rhaglen lawn ffoniwch: 01766 772600
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