
 
 

Trydar Coed 
Cylchlythyr Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru 

Llwyddiannau! 
 • Cadarnhad fod wiwerod coch 

wedi eu gweld yn Nant peris, 
Llanberis a Rhyd Ddu. 
 

• Cadarnhad fod wiwer goch 
wedi ei gweld ym Methesda, yn 
cynnwys y rhai ifanc cyntaf i 
gael eu geni yno ers dros 50 
mlynedd. 

 
• Cadarnhad fod nifer o wiwerod 

coch wedi eu gweld o gwmpas 
Bangor, yn cyrraedd mor bell a 
Chastell Penrhyn. 

 
• Wiwerod coch yn ymddangos 

ar drapiau camerau drwy 
goedwig Clogaenog, yn 
arbennig yn ardal Alwen.  
 

• Wiwer goch wedi ei gweld yn 
rhan deheuol o goedwig 
Clogaenog ond heb ei 
gadarnhau. 

Os gwelwch yn dda rhowch 
eich cofnodion o wiwerod 

coch  ar 

 Llwyddiant Prosiect Geneglaethol Y Wiwer Goch 
 Mae Ymddiriadolaeth y Wiwer Goch Cymru (YWGC) yn falch o gyfrannu tuag at 

brosiect cenedlaethol cadwraeth y wiwer goch: Red Squirrels United. Fel rydym yn 
agosau at y pwynt hanner ffordd, rydym wedi cyffroi wrth weld fod wiwerod coch 
yn cael eu darganfod mewn mannau newydd ac yn cyraedd mor bell a Nant Peris. 

Arian y Loteri Cenedlaethol a chronfa EU LIFE sydd wedi ein galluogi i ysgogi 
cymunedau lleol i gymeryd rhan gweithredol yn rhanbarthol mewn cadwraeth o’r 

wiwer goch a rheolaeth o’r wiwer lwyd anfrodorol ac ymledol. 
Mae’r YWGC yn gweithio i gael gwared o wiwerod llwyd o 165 cilomedr sgwar o 

gynefinoedd iseldir, coedlannau a chymoedd mynyddig yng Ngwynedd, gyda’r 
bwriad o arbed y wiwer lwyd rhag ail sefydlu ar Ynys Môn a chreu cyfleoedd i’r 

boblogaeth newydd o wiwerod coch sydd ar y tir mawr ehangu. Cyflogwyd 
gweithiwr rhan amser gan yr YWGC i gydlynu gwirfoddolwyr o fewn ac o gwmpas 
coedwig Clocaenog ger Rhuthin, G.Dd.Cymru. Mae gweithiwr yn cydweithio gyda 

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n rheoli y goedwig ble mae gweddillion poblogaeth 
fechan o’r wiwer goch yn bodoli. 

Nodwch y Dyddiad! 
 Llyn Brenig,  

Ffair Nadolig 
17.12.17 

© Honey Tolman 

Ffair Wybodaeth 
RSU 
24 &25.03.18 
Bydd ticedi ar gael 
ar 
www.redsquirrelsu
nited.org.uk 

Ewch ar lwybr wiwer 
goch a dysgu sut y 
gallwch helpu’r 
cochion lleol. 
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Gwirfoddoli 

 A fyddech chi’n hoffi  helpu YGCC i achub gwiwerod 
coch yng Ngogledd Cymru? 

Mae gennym nifer o gyfleoedd ar gael gan gynnwys: 
monitro gwiwerod coch, rheoli gwiwerod llwyd, codi arian 

a digwyddiadau. Am fanylion yngl�n â Ynys Môn a 
Gwynedd cysylltwch â hollyredsquirrel@gmail.com ac ar 

gyfer Coedwig Clocaenog cysylltwch â 
beckyredsquirrel@gmail.com 

Gwiwerod Coch Eryri 

Pellentesque fermentum, eros quis feugiat placerat, 
nibh diam malesuada ante, id semper mi dolor sit amet 
risus. Aliquam urna sem, blandit a, tempor id, volutpat 
sed, elit.  

© William Humphreys 

© Paul Harry  © Honey Tolman 

© Mark Hadcock 

Mae’r niferoedd o wiwerod coch sy’n cael eu gweld o 
fewn Eryri yn cynyddu gan fod rheoli gwiwerod llwyd 
yn yr ardal yma wedi dwysau. Gwelwyd rhai yn 
Braichmelyn, Nant Peris, Llanberis a Rhyd Ddu, sy'n 
gamau cyffroes i YGCC. Daeth ein noddwr Iolo 
Williams draw gyda chwmni Aden Production i siarad 
gyda Holly, Ceidwad Gwiwerod Coch ac i ffilmio’r 
gwiwerod coch ar gyfer rhaglen i’w darlledu yn y 

Flwyddyn Newydd o’r enw 
Eryri. 

Sed lectus 

Gwiwerod Coch Clocaenog 

Mae Becky Clews-Roberts, 
Ceidwad Gwiwerod Coch a’i thîm 
o wirfoddolwyr ymroddedig yn  
gweithio i ddiogelu gwiwerod coch Clocaenog. Gwelir 
gwiwerod coch o dro i dro ar y 35 camera sydd wedi eu gosod 
yn y goedwig. Dengys hyn bresenoldeb/absenoldeb yn unig 
ond gwyddwn bod niferoedd yn isel. Y nôd parhaus yw i 
leihau’r niferoedd o wiwerod llwyd er mwyn rhoi cyfle i’r coch 
gael troedle. Mae’n anodd ond nid oes gennym 
ofn her! 
 Ydych chi’n bwydo gwiwerod coch yng 
Ngogledd Cymru? 
 Mae YGCC yn casglu rhestr o bobl sy’n bwydo 
gwiwerod coch. Nôd hyn yw i gael cronfa ddata 
rhybudd cynnar, fel y gallwn gysylltu â chi os bydd 
achosion o glefyd a rhoi cyngor ar y ffordd orau i 
edrych ar ôl eich gwiwerod. Bu hyn yn 
amhrisiadwy’n ddiweddar mewn achos o frech y 
wiwer ac yn debygol o fod wedi lleihau’r lledaeniad, 
gan amdiffyn ein poblogaeth. Os hoffech gael eich 
cynnwys ar y gronfa ddata cysylltwch â 
hollyredsquirrel@gmail.com 
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Cychwynnais gymryd diddordeb yng ngwaith yr ymddiriedolaeth wiwerod coch (YWCC) yn dilyn darlith gan Dr 
Craig Shuttleworth YWCC ym Mhrifysgol Bangor. Hyd at hynny nid oeddwn wedi gwerthfawrogi llwyddiant y 
gwaith a wnaethpwyd ar y prosiect ar Ynys Môn,  wrth fynd ati i ail sefydlu poblogaeth y wiwerod coch ac i reoli’r 
wiwerod llwyd.  
Yn dilyn y ddarlith, ymunais a’r dudalen Facebook ‘Red Squirrels in Wales’  ac arwyddais i fynychu gweithdy 
YWCC oedd yn ffocysu ar gadwraeth wiwerod coch a rheolaeth wiwerod llwyd.  Gobeithiwn gael mwy o wybodaeth 
am ailgyflwyno wiwerod coch ac gwirfoddoli gyda’r gwaith cadwraeth. Nid oeddwn wedi disgwyl cymryd rhan gyda 
rheoli’r wiwerod llwyd. 
Yn y gweithdy, cyflwynwyd y wybodaeth gyda phwyslais ar ymchwil wyddonol gadarn, roedd hyn yn ei wneud yn 
glir i mi na allai cadwraeth wiwerod coch ddigwydd yn llwyddiannus heb reoli’r wiwerod llwyd. Esboniwyd  amryw 
o ddulliau rheoli a ddefnyddiwyd yn y gorffennol ac o rannau eraill y byd. Amlinellwyd statws y wiwer lwyd fel 
rhywogaeth ymledol ac yr ochr gyfreithiol o drapio a rhyddhau. Sylweddolais ar ôl cyflwyno’r wybodaeth i gyd na 
fyddwn yn gallu gwneud penderfyniad deallus  am holl agweddau’r prosiect oni bai fy mod yn arsylwi rheolaeth 
wiwerod llwyd yn uniongyrchol. Gyda ychydig o ofn , penderfynais gysgodi Craig gydag aelodau eraill o’r gweithdy 
ar y daith rheoli wiwerod llwyd. Yma cafwyd cyfle i fod yn dyst i reolaeth wiwerod llwyd ac i drafod agweddau 
ymarferol o’r broses. Rhoddwyd pwyslais penodol i sicrhau eu bod yn drugarog ac yn barchus i’r anifail drwy gydol y 
broses. Ar ôl y gweithdy, meddyliais sut roedd y wiwerod llwyd wedi bod yn effeithio ar yr ardal leol. Yn ddiweddar 
sylweddolais fod  y wiwerod llwyd yn llai gweithgar, roedd  llai o ddifrod i gnydau, coed  ac eiddo, gan gynnwys 
cerbydau. Rwyf nawr yn sylweddoli  bod hyn o ganlyniad i reolaeth ar fynd o’r wiwerod llwyd  yn yr ardal. Mae 
saethu, yn fy marn i, yn opsiwn drugarog dim ond mewn dwylo abl a phrofiadol.  
Penderfynais wirfoddoli i reoli wiwerod llwyd ac i fonitro trap camera. Cafodd fy mhenderfyniad ei ddylanwadu gan 
yr esboniad synhwyrol, ar sail tystiolaeth wyddonol gadarn, ar paham mae rheolaeth wiwerod llwyd yn angenrheidiol 
i lwyddiant cadwraeth wiwerod coch.  Mae’r dull a ddefnyddiwyd gan YWCC a’i gwirfoddolwyr yn sydyn ac yn 
drugarog. Nid oedd hwn yn benderfyniad ysgafn ac ni fyddwn wedi gwirfoddoli os nad oeddwn yn hyderus o ladd 
wiwer lwyd yn drugarog.  Doedd dim pwysau o gwbl i gymryd rhan gyda rheoli’r wiwerod llwyd,  ac mae cymorth 
ardderchog ar gael bob amser  gan staff YWCC. 
Er fy mod ond yn ddiweddar wedi gweld wiwer goch am y tro cyntaf (nid yn lleol), teimlaf bod cymryd rhan  mewn 
prosiect sy’n helpu rhywogaeth brodorol yn bwysig i adfer cydbwysedd ecoleg  y bywyd gwyllt lleol. Rwyf  yn fwy 
ymwybodol o weithgarwch bywyd gwyllt lleol ac mewn rhyw ffordd yn gallu cyfrannu i lwyddiant y prosiect.  
Er fy mod wedi dewis gwirfoddoli i gymryd rhan mewn rheoli wiwerod llwyd, byddwn yn falch iawn pe na bai angen 
fy ngwasanaeth ddim mwy. Gall hyn ond digwydd gyda gwelliant mewn affeithioldeb dulliau eraill o reoli, e.e. 
dileu’r risg o  ladd rhywogaethau eraill wrth ddefnyddio trapiau marwol, neu rheoli’r wiwerod llwyd yn fiolegol 
(dulliau atal cenhedlu). Yn y cyfamser byddaf yn dal i wirfoddoli a gobeithiaf weld wiwerod coch yn yr ardal cyn bo 
hir. 

Pam rwyf yn gwirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth Wiwerod 
Coch Cymru... 

Ysgrifennwyd gan Janet Watkin, gwirfoddolwr i’r YWCC yng Ngwynedd 
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Clywais gyntaf am brosiect y wiwerod coch yng nghoedwig Clocaenog gan yr e-byst rheolaidd a anfonir gan Len o 
Sir Ddinbych Gynaliadwy. Dros y blynyddoedd mae ambell i berl yn yr e-byst yma, a dyna ddigwyddodd yn yr 
achos hwn.   Gwyddwn, gan fy merch, am lwyddiant menter tebyg ar ynys Môn, ond roedd hwnnw yn rhy bell i mi 
gymryd rhan. Mae hwn ar fy stepen drws felly doeddwn methu aros i fynychu’r diwrnod hyfforddiant cyntaf. 
Roedd y bore yn ddiddorol ac roedd y sgyrsiau byr, ym amlwg wedi’i cyflwyno gan siaradwyr gwybodus a bywiog, 
yn gwneud i mi fod hyd yn oed yn fwy awyddus i gymryd rhan yng ngweithdy ymarferol y pnawn. Yn y lle cyntaf, 
roeddwn yn siomedig bod y sesiwn monitro a recordio yn llawn. Fodd bynnag, mi ddoth yn glir mai’r ffordd fwyaf 
effeithiol o annog y wiwerod coch oedd i reoli’r wiwerod llwyd, ac er nad oes ‘run ohonom ni eisiau lladd bod byw, 
ni all y ddau fyw ochr wrth ochr. Mi es i’r gweithdy rheoli wiwerod llwyd, a derbyniais hyfforddiant arbenigol ar sut 
i ladd wiwer lwyd yn drugarog, a gadewais gyda dau drap. Yn y dyddiau canlynol roedd Becky yn barod i ymateb 
yn gyflym i fy e-byst, ac mi ddyrannodd goedwig lleol i mi. Cysylltais a’r perchennog bodlon, casglais abwyd , 
gosod y trapiau a’u gwirio’n ddyddiol. Hyd yn hyn, ni fu  llwyddiant ond dydw i heb ddigalonni ac rwyf am ymuno 
a gr�p bach yn y dyddiau nesaf i drio coedwig wahanol. Ers fy hyfforddiant cyntaf, rwyf wedi mynychu ail 
ddiwrnod hyfforddi, ac mi ymunais ar gweithdy monitro a recordio yng nghoedwig Clocaenog. Roedd hwn yn 
sesiwn ymarferol a diddorol ble dysgais llawer er gwaethaf yr eirlaw yn y goedwig. Yn ychwanegol, roeddwn yn 
hapus i dderbyn gwahoddiad dilynol  i ymuno a gweithdy ar ynys Môn i godi fy ymwybyddiaeth am arwyddion o 
weithgaredd wiwerod coch. Roedd hwn yn ddiwrnod heulog hyfryd mewn ardal wych gyda wiwerod coch o’n 
cwmpas, a llawer o amser i ofyn cwestiynau i staff y prosiect. (Gwnaeth 
Holly gacen hyd yn oed!)  Maen grêt i fod allan  ym mhob tywydd gyda 
grwp o bobl gwahanol a phob un gyda’r un pwrpas ac mor barod i rannu eu 
gwybodaeth o’r amgylchedd. Ers i mi dderbyn yr e-bost gwreiddiol yna, dwi 
ddim yn gallu coelio fy modd wedi derbyn cymaint o gyfleoedd mewn cyn 
lleied o amser ac rwyf yn edrych ymlaen yn fawr i barhau ac adeiladu ar 
hyn ac efallai un diwrnod  i gael sicrwydd fod niferoedd wiwerod coch yn 
codi yn fy ardal leol i.  

 Diweddariad Brech y wiwer 
 

Beth fedrwch chi neud? 
 
Gofynnwn yn garedig ichi roi gwybod inni am unrhyw wiwerod sâl, 
marw neu clwyfedig i Dr Craig Shuttleworth ar 
craig.shuttleworth@rsst.org.uk (07966150847) neu Holly Peek ar 
hollyredsquirrel@gmail.com (07397953543). Dylid hefyd glanhau 
unrhyw focsus bwydo neu safleoedd bwydo adar sy’n cael eu 
defnyddio gan y wiwerod coch i osgoi lledaeniad heintiau. 
 

Pox cases from Formby 

Pam rwyf yn gwirfoddoli i’r Ymddiriedolaeth Wiwerod Coch 
Cymru... 

Ysgrifennwyd gan Janet Jenkins, gwirfoddolwr i’r YWCC yng Nghoedwig Clocaenog 

Trefnodd YWCC arbrofion i’w cyflawni ar dair wiwer goch oedd 

wedi marw ar y tir mawr, cadarnhawyd fod y tair wedi marw o frech 
y wiwer.  Roedd rhain wedi dod o Erddi Botanegol Treborth ac o 

stad y Faenol ger Bangor.  Mae hyn yn peri pryder i’r boblogaeth ar y 
tir mawr ac i boblogaeth Ynys Môn, gan fod ganddo’r potensial i 

ladd 95%  o’r wiwerod coch yn yr ardal. Nid ydym eto wedi cael 
achos ar Ynys Môn, roedd un achos dan amheuaeth (gweler llun) 

canfyddwyd mai’r haint Staphylococcus oedd yn gyfrifol. Fodd bynnag, 
rydym wedi cael achos arall o dan amheuaeth o fewn stad y Faenol, 

sy’n golygu fod y firws dal yn bresennol, felly rhaid i ni aros yn 
wyliadwrus. 

Diolch yn fawr iawn Gareth Jones, Eilir Evans and Ann Evans who voluntarily translated 
this newsletter!  


