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YMDDIRIEDOLAETH GWIWEROD COCH CYMRU
Mae cadwraeth gwiwerod coch 
ym Môn yn barod ar gyfer y cyfnod  
cyffrous nesaf, a alluogwyd gan grant 
amserol iawn gan Gronfa Dreftada-
eth y Loteri ym mis Awst 2011 – a  
wnaed yn bosibl gan roddion ein holl  
aelodau, a llawer o noddwyr unigol a 
sefydliadau. Hoffem ddweud diolch 
yn fawr iawn i bob un ohonoch. Efo’ch 
cymorth chi, rydym wedi llwyddo 
i arbed y wiwer goch frodorol rhag 
difodiant ym Môn. 
Pleser yw cyhoeddi eu bod  
ar gynnydd, o ran nifer ac yn  
ddaearyddol, ac mae’r wiwer 
goch bellach i’w gweld mewn  
amgylcheddau amrywiol ym Môn ac  

BASC yw sefydliad saethu mwyaf y DU, efo 130,000 o aelodau. Ein prif  
ddiddordeb yw diogelu chwaraeon saethu a gwneud y mwyaf o werth saethu er  
budd cadwraeth natur. Mae rheoli anifeiliaid hela, adar dŵr, ceirw a bywyd gwyllt ar 
y tir yn golygu mai saethwyr yw un o’r prif ffyrdd o warchod cynefinoedd a’r bywyd 
gwyllt a gynhelir ganddynt. Efo mwy na dau draean y tir gwledig yn destun saethu, 
a saethwyr yn gwario mwy na £250 miliwn ar gadwraeth bob blwyddyn, mae’r rhai 
sy’n arfer chwaraeon saethu  yn bartneriaid allweddol i gadwraeth bioamrywiaeth. 

Green Shoots
Ym mis Gorffennaf 2000, lansiwyd Greet Shoots gan BASC, sef Cyfraniad  
Saethu i Fioamrywiaeth yn y DU, ym Mhalas San Steffan, i ddangos sut roedd Ei 

(Parhau ar dudalen 2)

yng Ngwynedd. Credwn fod ein  
gweledigaeth o sicrhau bod Môn yn  
warchodfa i’r wiwer goch wedi’i  
gwireddu; a gobeithiwn y bydd  
prosiect gwiwerod coch Môn yn esiampl i  
brosiectau cadwraeth eraill o sut 
gall menter leol a chefnogaeth 
leol arwain at lwyddiant yn lleol. 

(Parhau ar dudalen 5)

Gwarchod a Bioamrywiaeth 
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“Wedi i mi weld y wiwer goch am y tro 
cyntaf, tynnais y llun ‘Tuftyésg hwn i 
gyd-fynd ag erthygl mewn rhifyn o’r 
papur lleol, Papur Menai.”

Marc Rees Jones
www.engan.biz

Papur Menai yw papur cymunedol lleol 
ardal Glan Menai ym Môn, o Landdona i 
Frynsiencyn.  Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf 
ym mis Hydref 1976.

Yr Athro John Hughes,  
Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, 
yn agor y llwybr arfordirol yng 
Ngardd Fotaneg Treborth, ble 
mae gwiwerod coch i’w gweld.

http://www.redsquirrels.info/

Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru parhad o dudalen 1

Byddwch hefyd sylwi ar sylfaen unigol a gwyddonol gadarn i brosiect gwiwerod coch Môn – y mae’n  
cynnwys cronfa ddata wych o ystadegau gwiwerod coch a llwyd, a fydd yn ein helpu i astudio geneteg, clefydau a  
dosbarthiad yr anifeiliaid mewn modd systematig. Mae’r diolch am hyn yn llwyr i fethodoleg Dr Craig  
Shuttleworth wrth arwain y prosiect; nid yw’n syndod y gofynnir am ei gyngor gwyddonol gan Ymddiriedola-

eth Goroesiad Gwiwerod Coch a Menter Gwiwerod Ewrop ac eraill sydd yn ynghlwm  
wrth gadwraeth gwiwerod coch.
Mae’r cyfryngau hefyd yn ceisio ei farn am faterion yn ymwneud â’r wiwer goch:  
cafodd ei gyfweld gan y BBC yn gynharach eleni pan ddewisodd Panorama  
gadwraeth gwiwerod coch Môn fel astudiaeth achos am y gamp nodedig o  
gyrraedd y targed ym Mlwyddyn Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig 2010. 
Beth nesaf?  
Rydym wedi tynnu tîm o staff a gwirfoddolwyr medrus ac ymroddedig at ei  
gilydd i symud y prosiect yn ei flaen. Bwriedir ailgyflwyno rhagor o wiwerod 
coch, gan gynnwys yn y Dingle yn Llangefni. Caiff camau eu cymryd i warchod 
gwiwerod coch rhag marw ar y ffyrdd drwy godi ‘pontydd rhaff’, a thrwy godi 
ymwybyddiaeth y cyhoedd; a phresenoldeb gelyniaethus y wiwer lwyd yng  
nghoetiroedd arfordirol Gwynedd. Gallwn ddychmygu adeg pan fydd yr  
amodau a’r adnoddau yn galluogi i’r gwiwerod coch fod yn gyffredin mewn cyne-
finoedd amrywiol ledled Cymru. Gan baratoi at yr adeg honno, rydym wedi 
dewis ail-frandio’r prosiect dan yr enw Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru.   
Efo’ch cymorth chi, credwn y bydd hyn yn bosib.  Raj Jones
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PHILIP SNOW

Paentiadau, Darluniau a 
Phrintiau 
 
(Rhodd o werthu unrhyw 
waith celf gwiwerod i YGC-
Cymru) 

Oriel Ynys Môn,  
Llangefni, Ynys Môn, 
LL77 7TQ
11 Hydref, 2011 hyd  
6 Chwefror, 2012  
 
Tel: 01407 840 512 
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Charles y wiwer fach goch amddifad 
©Sarah McNeil

Sarah efo `Charles’, y wiwer goch  
amddifad, a enwyd ar ôl EUB Tywysog 
Cymru. ©Hagen Moss 

Sarah yn rhyddhau `Lulu`, y wiwer goch 
amddifad, a enwyd ar ôl gwraig Robin 
Page. © Jerry Moss

Rwyf yn ddigon ffodus i fyw yng 
nghalon cwm Eden, ble mae’r  
gwiwerod coch yn dal i grwydro 
tirwedd Cumbria. Fel aelod o Grŵp 
Gwiwerod Coch Penrith a’r Ardal, 
a phartner parcmon gwiwerod 
coch, rwy’n siŵr o ddod ar draws 
ambell un sy’n ddwl am wiwerod! 

Cochion Amddifad 
Rwyf yn un o’r llu o wirfoddol-
wyr sy’n chwarae eu rhan dros y  
wiwer goch frodorol. Yn ogystal â 
fy ngweithgarwch i godi arian at 
yr achos, mae’n fraint cael gofalu 
am unrhyw gochion amddifad a 
ddaw i’m rhan. Fel arfer, byddaf 
yn eu cadw mewn rhan dawel yn 
y tŷ ble rwy’n rhoi ychydig o fwyd  
iddyn nhw yn aml, gan y gall  
gormod o fwyd ar y tro eu lladd. 
Caiff y gwiwerod bach eu bwydo 
ar lefrith amnewid sydd yn llawen 
o brotein a braster. Rwy fel arfer yn 
benthyg fy het wlân ddiweddaraf 
iddyn nhw, ac maen nhw’n mynd 
iddi’n syth i’w pherchnogi, ac yn 
creu nyth o’r het. 
Cael trefn 
Mae ymroddiad a sicrhau trefn  
fanwl yn hanfodol yn y cyfnod 
cyntaf o fagu â llaw. Mae he-
fyd yn bwysig sicrhau awyrgylch  
di-straen, felly rwy’n ceisio  
peidio â’u trin pan na fydd angen. Os 
bydd gwiwer goch yn sâl neu wedi’i 

hanafu, bydd ein milfeddyg lleol 
yn cael golwg arni cyn iddi ddod 
i’n gofal ni, ac efallai y bydd un-
rhyw rai sydd â phroblemau iechyd 
mwy hirdymor yn aros yn hirach.  
Bydd y gwiwerod amddifad yn aros 
efo ni hyd nes y gallan nhw ofalu 
amdanynt eu hunain, ond beth 
bynnag y bo’r her, does dim un  
eiliad diflas i’w gael!  Wrth i’r  
gwiwerod bach ddechrau bwyta 
bwyd solid, fel cnau a ffrwythau, 
byddaf yn dechrau lleihau faint o 
lefrith a roddaf iddyn nhw, gan y 
byddan nhw wedi dechrau yfed 
dŵr erbyn hynny. Gydag amser, 
byddaf yn eu trosglwyddo i gawell 
mwy er mwyn iddyn nhw fod yn 
fwy anturus. Nesaf, fe fyddan nhw’n 
symud o gyntedd fy nghartref i  
loc helaeth yn yr awyr agored, 
lle bydd y cynnwys yn efelychu’r  
goedwig. Caiff blwch bwydo a  
blwch nythu eu codi yn y lloc, gan 
wneud pethau’n haws pan ddaw’n 
adeg eu rhyddhau. Mae’n bwysig 
peidio ag amharu arnyn nhw ar 
yr adeg hon, gan inni sylwi mor 

wyllt y byddan nhw o adael llonydd  
iddyn nhw. 
Dyma ni’n rhydd!
Ar ddiwrnod eu rhyddhau, caiff 
y gwiwerod eu dal a’u cludo i  
goedwig gerllaw, ynghyd â’u blwch 
bwydo a’u blwch nythu. Ar ôl mynd 
oddi yno’n dawel, cânt eu monitro’n 
rheolaidd, a chaiff bwyd ategol  
ei gynnig. 
Hyfryd
Mae’n deimlad hyfryd pan fyddwch 
chi wedyn yn gweld y wiwer wyllt 
a arferai fod yn amddifad yn eich 
dwylo.  

Calon y Cwm... hanesion o Cumbria

Sarah McNeil 

http://www.snowartandbooks.co.uk


 
 
 

Mae gwiwerod coch yn greadu-
riaid hudolus. Er y gallant fod yn 
anodd eu gweld ar brydiau, mae 
gosgeiddrwydd acrobatig y gwi-
erod (pe byddwch yn ddigon ffo-
dus i’w gweld) yn brofiad rhagorol.  
Maen nhw’n dawnsio o gangen i 
gangen drwy gopa’r coed neu’n 
llamu ar draws llawr y goedwig i 
gladdu cnau a hadau. 

Budd
Daw nifer gynyddol o ymwelwyr i 
Fôn i fwynhau’r amgylchedd na-
turiol hyfryd, ac mae’r wiwer goch 
yn ychwanegiad gwerthfawr i 
gynefinoedd a rhywogaethau 
amrywiol yr ynys. Felly ceir budd 

economaidd-gymdeithasol o 
bresenoldeb poblogaeth fawr a 
hunangynhaliol y wiwer goch, 
gan ei bod o werth i’r diwydiant 
twristiaeth ac yn cyfrannu at ran 
o economi’r ynys. 

Y dyfodol
Mae Prosiect Gwiwerod Coch 
Môn yn cydweithio’n agos â  
busnesau lleol i farchnata’r  
cyfleoedd i bobl gael gweld  
gwiwerod coch ar yr ynys. Yn y 
dyfodol, y gobaith yw gwneud yr 
un peth efo busnesau ar ochr arall 
y Fenai, wrth i niferoedd y gwiw-
erod coch gynyddu ar y tir mawr.   
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Ai Aur yw Popeth Coch? 
Cefnogaeth gymunedol leol dros gadwraeth y rhywogaeth yw’r peiriant sy’n gyrru ein gwaith yn yr ynys. Pan 
fydd pobl leol yn anfon lluniau o wiwerod atom, yn rhoi gwybod inni ble y gwelson nhw wiwerod coch, yn ein 
hysbysu o wiwerod a fu farw ar y ffyrdd, neu’n ymaelodi â’n grŵp – y mae’n gymorth amhrisiadwy. 

Ble mae’r Cochion?  
Gan ddefnyddio cyfeirnodau grid, gallwn blotio lleoliadau tystiolaeth o wiwerod coch. Pan wnawn hyn, mae 
siâp yr ynys yn dechrau dod i’r amlwg (dan ddylanwad patrymau’r coetiroedd ym Môn).

Craig Shuttleworth 
07966 150 847
craig@redsquirrels.info
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nod yw “cydnabod, datblygu a 
chydlynu cyfraniad sylweddol 
y gymuned saethu i gadwraeth 
bywyd gwyllt a bioamrywiaeth.”   
Ers ei lansio, mae Green Shoots 
wedi dangos sut gall y gymuned 
saethu gyrraedd targedau  
bioamrywiaeth yng nghefn gw-
lad ehangach. Dyma’r union faes 
y mae asiantaethau cadwraeth 
statudol a chyrff anllywodraethol 
yn ei chael yn anodd ei gyrraedd a  
dylanwadu arno. Serch 
hynny, ni chaiff y  
prosiectau hyn eu rhedeg ar wahân 
i bob dim arall: mae BASC yn  
credu mewn cydweithio ag eraill, ac 
mae ein holl brosiectau yn elwa ar  
bartneriaethau cryf â’r sectorau  
cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. 

Yn y Gogledd
Lansiwyd Green Shoots Gogledd 
Cymru yn 2004, ac anfonwyd  l 
lyfryn arolwg i holl aelodau 
BASC yn gofyn am gofnodion 23  
rhywogaeth a 9 cynefin ledled 7  
ardal Cynllun Gweithredu  
Bioamrywiaeth Lleol Gogledd 

Cymru. Penodwyd swyddog 
prosiect amser llawr yn 2006; yn 
2011, cymerais innau’r awenau fel 
swyddog Green Shoots Gogledd 
Cymru. Caiff fy swydd ei hariannu 
gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, 
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, 
FWAG Cymru a BASC. 

Amcanion
Mae pedwar amcan allweddol 
i’r prosiect:  • Llunio prosiectau 
ymarferol i geisio rhoi cynlluniau 
gweithredu bioamrywiaeth cened-
laethol a lleol ar waith; 
• Rheoli rhwydwaith o rafftiau  
mincod ar y cyd ag Asiantaeth yr 
Amgylchedd a phartneriaid eraill; 
• Defnyddio’r System Adrodd 
ar Weithredu Bioamrywia-
eth (BARS) i gadw a rhannu 
gwybodaeth am y prosiect;   
• Casglu cofnodion ychwanegol  
ar gyfer COFNOD, Canolfan  
Cofnodion Lleol Gogledd Cymru.   

Un o fy mhrif swyddogaethau  
rhwng 2011 a 2012 yw annog 
yr arfer o reoli gwiwerod llwyd 

er budd poblogaethau’r wiwer 
goch, yn arbennig yn ardal all-
weddol Coedwig Clocaenog, gan  
gydweithio â Chomisiwn  
Coedwigaeth Cymru a Chyngor 
Cefn Gwlad Cymru, ac ar ochr 
y tir mawr i’r Fenai i ddiogelu  
cochion Môn sy’n croesi’r  
pontydd i’r tir mawr ac yn ôl.  
Yn y ddwy ardal, rwy’n casglu 
gwybodaeth gan aelodau BASC 
(ac unrhyw reolwyr tir eraill) ar eu 
lefel o reoli’r llwydion, a’r dulliau 
a ddefnyddir. Gwneir hyn i gan-
fod a yw’r lefel o reolaeth yn ddi-
gonol ac a oes bylchau ble gallai  
aelodau BASC helpu i wneud 
gwaith rheoli ar ran tirfeddian-
wyr.  Byddai gen i ddiddordeb 
clywed gan unrhyw rai o aelodau 
BASC sy’n gwneud gwaith i reoli’r 
llwydion, neu rai nad ydynt yn 
aelodau o BASC ar hyn o bryd ond 
a fyddai’n dymuno helpu efo’r 
gwaith, yn arbennig ar ochr y tir 
mawr i’r Fenai.
  

Gwarchod a Bioamrywiaeth parhad o’r dudalen flaen

Wyddech chi beth? Ffeithiau difyr am y wiwer goch

Prosiect Green Shoots / Audrey Watson:  
audrey.watson@basc.org.uk 
07739 499800

Mae’r gwe-gamera byw i’w weld fan hyn 
http://www.redsquirrels.info/squirrelcam.html

Tuag at ddiwedd y ganrif ddiwethaf 
y sefydlwyd Cyfeillion Gwiwerod Coch 

Ynys Môn gan Judith Moss a Dr Raj Jones – 
1998 oedd y flwyddyn

Enw gwyddonol: Sciurus vulgaris  

Gradd: Rhywogaeth   

Enw cyffredin: Y wiwer goch Ewrasiaidd

Maint cyfartalog gwiwer goch yw 19-23 cm, o’r 
pen i’r corff, efo hyd cynffon cyfartalog o 15-20 cm.  
Mae gwiwerod coch yn pwyso rhwng 270 a 350g

Ym mis Awst 2011, gwelwyd y 

nifer fwyaf erioed o wiwerod coch  

http://www.basc.org.uk/en/conservation/green-shoots/
http://www.redsquirrels.info/squirrelcam.html


 

David Morrison
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Cyfeillion Ymddiriedo-
laeth Gwiwerod Coch 
Ynys Môn,
Plas Newydd, 
Llanfairpwll
Ynys Môn, LL61 6DQ
07966 150 847
craig@redquirrels.info 
Golygydd y cylchlythyr: 
angleseysquirrels@
hotmail.co.uk
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Raj Jones
Audrey Watson
Marc Rees Jones
Craig Shuttleworth
Sarah McNeil  
David Morrison

CYMRU: Gweithdai 
adeiladu blychau nythu a 
bwydo, plannu coed yng 
Nghlyddyn, a gweithdai 
anifeiliaid y goedwig. 
Branwen Hughes, 
Parcmon Cadwraeth 
Gwiwerod Coch.  
 
CUMBRIA: Cynllunnir 
stondinau WRSS mewn 
digwyddiadau cefn  
gwlad ledled yr ardal, 
gan gychwyn ar Damson 
Day ym mis Ebrill, 2012. 

Ewch i’n gwefan i weld 
rhagor o ddigwyddiadau: 
www.redsquirrels.info

Calendr Wedi gweld gwiwer? 
Paid cadw’r peth yn 
gyfrinach! 

Cyfranwyr

Cysylltwch â Ni

Yn  2006, gofynnodd Craig i mi, fel  
coedwigwr yn Henllys, i ystyried  
cyflwyno gwiwerod coch i’n coetir.  
Eglurodd y byddai hyn yn arbrawf 
diddorol gan na chafodd cochion eu 
rhyddhau i goetir llydanddail o’r blaen. 
Cytunodd fy nghyflogwyr, The Holiday 
Property Bond, sy’n gefnogol i’r  
syniad.  
Codwyd dau loc caeedig, a daeth 
Craig â phedwar gwryw a dwy fenyw, 
wedi’u magu gan fridwyr yng Nghaint a 
Norfolk. Yn anffodus, bu farw un gwryw 
yn gynnar, ond bu’r pump arall yn y 
lloc am chwech i wyth wythnos cyn eu 
rhyddhau. Gadawyd y llociau ar agor er 
mwyn iddynt ddychwelyd i fwydo neu 
nythu, a gosodwyd sawl blwch nythu 
a bwydo yn y coed. Am gryn amser, 
gwelwyd y gwiwerod yn rheolaidd yn 
y llociau, ond braidd y’u gwelwyd y tu 
allan, er eu bod yn treulio’r rhan fwyaf 
o’u hamser y tu allan.  
Gosododd Craig gamera ar un o’r 
blychau bwydo, a’i gysylltu â’r  
rhyngrwyd; gellir gweld y blwch 

bwydo ar wefan Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru – cliciwch 
ar y gwe-gamera. (Os nad yw’r ddelwedd i’w gweld, pwyswch F5). 
Rydym hefyd wedi cysylltu’r lluniau drwy setiau teledu y 90 o randai 
sydd gan Holiday Property Bond, a bu’r ymwelwyr yn gwylio’r gwiw-
erod coch, a hynny am y tro cyntaf yn achos llawer ohonynt.  
Gwnaed DVDs rhagorol gan ddefnyddio’r camera sy’n gweithredu 
wrth i rywbeth symud.  
Yn 2011, roedd y gwiwerod yn magu’n dda, ac fe’u gwelwyd ym 
Miwmares, Glyn Garth, Porthaethwy a Llangoed; maent yn lledaenu 
ymhellach o flwyddyn i flwyddyn. Gofalwn fod ganddynt ddigon 
o fwyd gan ddefnyddio cymysgwch o hadau mawr blodyn haul, 
a’u ffefrynnau sef cnau cyll. Yn ystod misoedd yr haf, mae’n beth 
cyffredin gweld gwiwerod ifanc ar y blychau bwydo, sydd yn beth 
hyfryd.  
Yn yr hydref, bydd y blychau bwydo yn gwagio’n llawer cynt wrth i 
rai o’r gwiwerod hŷn ddychwelyd i baratoi at y gaeaf. Dros fisoedd 
y gaeaf, gan amlag dim ond am gyfnodau byr bob dydd y bydd y 
wiwer goch yn weithgar, ond efo cyflenwad rheolaidd o fwyd gallant 
fod yn weithgar iawn. Fe’u gwelwyd yn yr eira.  
Mae cyflwyno’r creaduriaid rhyfeddol hyn wedi bod yn bleser pur. 
Gall yr arbrawf o’u rhyddhau i goetir llydanddail fod yn  
llwyddiannus, yn sicr, cyhyd ag y cânt gymorth ar ffurf bwyd  
priodol, a chaniatáu iddynt ledaenu i ardaloedd eraill o fwyd  
naturiol. Gobeithiwn y bydd rhagor o bobl yn cael y cyfle i weld y 
creaduriaid hardd hyn ym Môn am flynyddoedd lawer i ddod. 

Cochion Henllys

Llwyddiant!

Rydym bob amser yn 
awyddus i gael gwybod am 
unrhyw wiwerod coch neu 
lwyd a welwch ym Môn neu 
yng Ngwynedd.

Os oes gwiwerod coch yn 
dod i’ch gardd neu i’ch 
bwrdd adar, rhowch wybod 
i ni – ac anfonwch luniau 
hefyd! E-bost: mail@redsquir-
rels.info 

Gwiwer sâl neu wedi’i 
hanafu? 07966 150 847 (24 
awr) Gwiwer goch farw? 
07966 150 847 (24 awr) 

http://www.redsquirrels.info/

