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TREE CHATTER
Croeso i rifyn y gaeaf o gylchlythyr YGCC, Tree Chatter. Mae
hyn yn nodi diwedd ein gwaith ar brosiect Red Squirrels
United (RSU), sy’n bodoli drwy’r Deyrnas Unedig. Bu i ni
weithio ar y brosiect am dair mlynedd.
RSU yw’r cynghrair mwyaf erioed o gyfundrefnau i weithio
gyda’i gilydd ar draws y Deyrnas Unedig tuag at gadwraeth y
wiwer goch. Mae’n cael ei ariannu gan EULIFE14 (LIFE14
NAT/UK/000467) a Chronfa Loteri Treftadaeth
www.redsquirrelsunited.org.uk
Tros y dair mlynedd ddiwethaf mae prosiect yr RSU wedi’n
cymorth i: hyfforddi gwirfoddolwyr i gadw golwg ar wiwerod
coch; i reoli gwiwerod llwyd; i ostwng niferoedd gwiwerod
llwyd ar y tir mawr, a thrwy hynny alluogi i wiwerod coch godi
yn eu niferoedd; cwblhau atgyfnerthiad bodolaeth y wiwer
goch yng Nghoedwig Clocaenog; creu grŵp gwiwerod coch
newydd yng Nghoedwig Clocaenog;

cadw golwg ar niferoedd y wiwer goch yng Ngwynedd ac Ynys
Môn; gwaredu unrhyw wiwer lwyd a ymddanghosodd ar Ynys
Môn.
Trwy ddiolch i wirfoddolwyr ymroddedig a chymunedau lleol,
bydd YGCC yn parhau i gadw bodolaeth y wiwer goch ar Ynys
Môn yn ddiogel. Gydag ariannu yr RSU yn dod I ben, yn
anorfod, bydd y gwaith yma’n anoddach.
Byddai Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru’n
gwerthfawrogi’n fawr unrhyw rodd, bach neu fawr, a fyddai o
gymorth i ni barhau gyda’r gwaith pwysig yma. Gallwch yrru
siec i : RTSW, Plas Newydd, Ynys Môn, LL86 6DQ, neu roi
rhodd trwy ein gwefan (http://www.redsquirrels.info/) trwy
Shop, Donate, neu drwy ddod yn aelod trwy ‘shop, gifts,
membership’.

Mae prosiect coedwig Clocaenog yn gwneud yn fawr o
dechnoleg ddiweddaraf i ganfod gwiwerod coch
Cafwyd fel rhodd naw bocs bwydo RFID (Remote Frequency
ID feeder boxes) gan Gyngor Sir Ddinbych, Cofnod a Chyfoeth
Naturiol Cymru.
Mae’r unedau’n rhoi gwybodaeth gwerthfawr i ni am
wiwerod coch sy’n cael eu gollwng, yn ogystal ag un gwiwer
goch wyllt, gyda microsglodyn. Mae’r microsglodyn yr un fath
â’r un a ddefnyddir ar anifeiliaid anwes. Mae pob un gyda rhif
arbennig, ac yn cael ei fewnblannu’n agos i’r ysgwydd. Mae’r
RFID yn gweithio trwy ddarllen y microsglodyn, tra mae’r
anifail yn mynd i mewn i gael bwyd, trwy goil yn y caead.
Trwy signal amledd radio sy’n gyrru’r microsglodyn mae
signal ID unigol yn cael ei yrru’n ôl i’r RFID.
Oherwydd bod y microsglodyn mor fychan nid oes ganddo
ddigon o nerth i yrru’r signal ymhell. Felly nid ydym yn cael
darlleniadau cystal ag y dyliem. Mae’r gwneuthurwyr wedi
creu meddalwedd newydd, ac mae coil gwell ar gael i’w osod
yn ein RFID yn fuan. Rydym yn gobeithio hefyd arbrofi dau
RFID newydd sy’n cynnwys teclyn pwyso. Os y byddent yn
gweithio’n dda bydd gobaith o gael gwybodaeth am iechyd
gwiwerod coch unigol, ac hyd yn oed diagnosis o
feichiogrwydd.

Mae Gwiwerod Coch Cymru angen eich cymorth!
Janet Jenkins (Aelod o Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog)

Mae Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru ac Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog yn
fudiadau sy’n cael eu harwain gan wirfoddolwyr. Fe’u ffurfiwyd i ddiogelu ein gwiwerod coch
cynhenid. Ein nod yw atgyfnerthu’r niferoedd o wiwerod coch cynhenid, sy’n dal yn fregus, trwy nifer
o fesuriadau cadwraeth.
Bu’r gwirfoddolwyr yn ddiwyd mewn amrywiaeth eang o weithgareddau ymarferol yng Nghoedwig
Clocaenog ac ar Ynys Môn. Mae y rhain yn cynnwys cadw golwg ar y niferoedd presennol o wiwerod
coch; cynorthwyo gyda’r raglen atgyfnerthu yn ogystal â rheolaeth o’r wiwer lwyd. Mae codi
ymwybyddiaeth yn bwysig hefyd fel bod gweithgareddau fel cynnal stondinau mewn sioeau lleol a
digwyddiadau amgylcheddol yn uchel ar ein agenda, yn ogystal â rhoi anerchiadau i grwpiau
cymunedol ac ymweld ag ysgolion.
Rydym yn awyddus iawn i recriwtio gwirfoddolwyr newydd, a pheth bynnag yw eich diddordebau a
sgiliau, byddwn yn falch o’ch gwahodd i fod yn ran o Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru ac
Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog. Mae’n gyfle ardderchog i gyfarfod pobl newydd, i wneud
rhywbeth cadarnhaol i’r bywyd gwyllt sydd ar drothwy ein drws, ac i sicrhau dyfodol gwiwerod coch.
Dewch i gysylltiad trwy ein gwefannau www.redsquirrel.info ac www.clocaenog-rst.org neu Facebook,
tudalen ‘Red squirrels in Wales’ a ClocaenogRST.

Atgyfnerthu Poblogaeth y Wiwer Goch, Coedwig Clocaenog.
Bu’r ddau gymal o atgyfnerthu poblogaeth y wiwer goch yng
Nghoedwig Clocaenog yn llwyddianus. Ers hydref 2017 rydym
wedi dod a deunaw wiwer goch wedi eu bridio mewn
caethiwed, yn ogystal a phedair gafodd eu dal yn y gwyllt
mewn trapiau (gyda thrwydded) o goedwig Pentraeth, Ynys
Môn (rhan o Stâd Coedlan Llywodraeth Cymru) a oedd wedi ei
rhaglenni i’w chlirio o achos peryglon iechyd a diiogelwch
oherwydd coed wedi eu dymchwel gan y gwynt.
Unigolyn benyw cydnabyddus yn cario ddeunydd
nythu

Dau ifanc ac oedolyn gyda ffwr wed ei glipio ar
gyfer adnabyddiaeth.

Mae tystiolaeth ffotograffeg o gamerau trael yn cynnwys
unigolion benyw cydnabyddus yn cario beth sy’n debygol o fod
yn ddeunydd nythu; rhai ifanc a rhai benyw beichiog – felly
rydym yn gwybod bod rhywfaint o gynydd wedi digwydd yn y
boblogaeth. Bu’r holl ymweliadau rheolaidd i’r trapiau mae’r
gwirfoddolwyr wedi eu wneud i gyfnewid cardiau SD ac yn dilyn
hyn yr holl oriau o edrych drwy’r delweddau a fidios wedi bod
yn hanfodol i gael y tystiolaeth a nid oes geiriau i gyfleu faint
mae eu ymroddiad yn cael ei werhfawrogi.
Fel mae prosiect y Wiwerod Coch Unedig (WCU) yn dod i ben
ar gyfer Coedwig Clocaenog, bydd grwp cymunedol
Ymddiriedolaeth Wiwerod Coch Clocaenog yn parhau gyda’i
hymdrechion cadwraeth. Efallai y byddem yn dechrau ein
trydydd cymal o atgyfnerthu i sicrhau poblogaeth grymus
digonol i allu wrthsefyll yr holl fygythiadau yn eu herbyn.

Codi arian pwysig ar gyfer Ymddiriedolath Wiwerod Coch Cymru drwy
‘Red Boat Ice Cream’ a ‘Gyda’r Nos Gyda Iolo Williams’
Dros y flwyddyn a fu, bu parlwr y Red
Boat Ice Cream ym Miwmaris yn
gwerthu hufen ia elusenol i godi arian i
Ymddiriedolath Wiwerod Coch Cymru.
`Roedd yr hufen ia ‘Hazlenut Crunch’
yr un mor boblogaigaidd gyda
thwristiaid a phobl leol, gyda’r
canlyniad i RedBoat godi dros £1000 ar
gyfer cadwraeth wiwer goch!
Diolch yn fawr iawn Red Boat!!

Os y gwnaethoch fwynhau y gyda’r
nos gyda Iolo Williams , neu os na
gawsoch gyfle i ymuno a ni, bydd
cyfle arall i chi weld y dyn ei hun!
Bydd Iolo yn rhoi sgwrs at fydd
Ymddiriedolath Wiwerod Coch
Cymru ar Ionawr 14eg yn Penarlâg
(Hawarden). I gael ticedi ymwelwch
a ‘Eventbrite’ a chwilio am ‘Iolo
Williams’ os gwelwch yn dda.

Yn ystod yr wyrhnos Ymwybyddiaeth o’r Wiwer Goch, trefnwyd cyflwyniad gyda’r nos
gyda Iolo Williams yng nghanolfan Pontio ym Mangor gan Ymddiriedolath Wiwerod Coch
Cymru. Cawsom sgyrsiau gan Holly Peek – Ceidwad Gwiwerod Coch, Dr. Cathleen Thomas
(prosiect Boda Tinwyn - RSPB) a Iolo Williams. Bu’r noson yn llwyddianus iawn gyda
ychydig dros £2500 yn cael ei godi ar gyfer cadwraeth y wiwer goch. Diolch i bawb a
gymerodd ran yn y digwyddiad yma, yn arbennig i’r busnesa lleol a gyfranodd wobrau
gwerth chweil ar gyfer y raffl!

Ysbryd cymunedol yn rhoi cymorth i fonitro poblogaeth
wiwer goch.
O ganlyniad i ymdrechion i ddiogelu y wiwer goch ar Ynys Môn,
mae aelodau o’r cyhoedd yn nawr yn gweld wiwerod coch yn eu
gerddi yn rheolaidd gyda perchnogion yn rhoi enwau i’w wiwerod
‘nhw’ ac yn gofidio os nad ydynt wedi gweld eu wiwerod neilltuol
am ychydig ddyddiau. Mae’r rhan fwyaf o’r gwiwerod yn rhai sy’n
cael eu bwydo orau dros y byd wrth gael cnau cyll, hadau blodyn
haul, mefys,’cobnuts’a hyd yn oed cyrn ceirw yn cael eu gadael
allan iddynt!
Diolch mawr i bawb sydd wedi cofrestu eu manylion gyda ni, fel y
gallwn fapio ble mae bwydo wiwerod coch yn digwydd yng
ngerddi a choedlannau Ynys Môn. Danghosir y map 223 lleoliad
ble mae pobl leol yn barod i ddweud am wiwerod coch sâl neu
os yw wiwer lwyd wedi ei gweld . Galluogir hyn allu canfod
heintiau pathogenig yn gynnar a hefyd unrhyw bresenoldeb o’r
rhai llwyd yn y dyfodol. Os hoffwch gael eich ychwanegu at y basdata, os gwelwch yn dda ebostiwch
Craig.shuttleworth@RSST.org.uk gyda’ch cyfeiriad a manylion
cyswllt.

Arbed Wiwerod Coch bach ifanc!
Llwyddwyd i ddiddyfnu wiwerod coch bach
ifanc a ddarganfuwyd ar lawr coedwig ger
Amlwch gan Fay Lomas o’r ‘Owl Box
Sanctuary’. Maent yn awr wedi eu symyd i le
cauedig tu allan, sydd wedi ei adeiladu yn
agos i’r man ble cafwyd hyd iddynt gan Sarah
a Rob. Maent ar hyn o bryd yn dysgu sgiliau
wiwerod gwyllt - cuddio storfa bwyd, adeiladu
nyhod a chwifio eu cynffonnau! Diolch i Fay,
Rob a Sarah am edrych a ôl y rhai bychain
ifanc a sicrhau eu bod yn goroesi a ffynnu yn
eu rhan o Ynys Môn.

Cadw y gyfredol gyda Ymddiredolaeth Wiwerod Coch Cymru

Mae gan Ymddiredolaeth Wiwerod Coch Cymru brosiect bele goed gyffrous
yn digwydd yng Ngwynedd ar hyn o bryd. Os hoffech ddarganfod mwy, os
gwelwch yn dda ‘like’-iwch y priosiect ar Facebook, chwiliwch am ‘The
Gwynedd Pine Marten Project’ neu ymweld a www.pinemarten.net
Os hoffwch gael gwybodaeth gyfredol am bopeth wiwer goch yng Ngogledd
Cymru, ‘like’-iwch ni ar Facebook, chwiliwch am ‘Red Squirrels in Wales’,
dilynwch ni ar twitter @RedSquirrelsinW neu ymweld a’n gwefan
www.redsquirrel.info

GWYNEDD PINE MARTEN PROJECT
PINE MARTEN REINTRODUCTION, SURVEY AND MONITORING IN GWYNEDD

Ym mis Mawrth 2018 gwelsom dystiolaeth
o’r bele yn Rhanbarth Arfon, Gwynedd.
Mae ein gwirfoddolwyr wedi bod yn
monitro'r boblogaeth hon gan ddefnyddio
camerâu bywyd gwyllt ar draws ardal y
prosiect gan gynnwys coetir yn Nyffryn
Ogwen. Ymchwiliodd myfyriwr MSc o
Brifysgol Bangor i ymateb y gwiwerod coch
lleol i bresenoldeb yr ysglyfaethwr coed
hwn. Canfu fod y wiwer goch yn bwydo’n
amlach wrth y pethau dal bwyd oedd yn
cael eu cysylltu â gweithgaredd bele'r coed.
Rydym wedi sefydlu rhwydwaith sy’n
datblygu o flychau nythu bele’r coed sy'n
caniatáu i ni gasglu data ar ddosbarthiad a,
drwy ddadansoddi’r baw, diet yr
ysglyfaethwr bach hwn. Gan gydweithio
gyda Sw Mynydd Cymru, Ymddiriedolaeth
Wildwood, Parc Bywyd Gwyllt y Fforest
Newydd a Phrifysgol Newcastle, mae
gennym bellach brosiect i ryddhau mwy o
anifeiliaid i'r gwyllt. Gan weithio gyda
labordai’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a
Phlanhigion (APHA), rydym wedi helpu i
ddatblygu technegau anymwthiol newydd i
asesu heintiau firaol ymysg belaod caeth a
belaod gwyllt.

Ar hyn o bryd mae genym 3 bele goed mewn ardal gaeedig ble y gallant
gael eu rhyddhau dros gyfnod, wedi eu lleoli o amgylch y rhan uchaf o
Wynedd. Rydym yn monitro beleod sydd wedi eu bridio mewn
caethiwed ar gyfer eu ymddygiad naturiol i allu stôr-guddio eu bwyd ac
adeiladu nythod. Cyntaf y byddwn yn hyderus y bydd yr anifeiliaid yma
yn addas i’w rhyddhau, byddwn yn agor rhan o’r ardal gaeedig fel fod yr
anifeiliaid yn gallu mynd a dod fel y mynent

Os ydych a diddordeb mewn gwirfoddoli gyda’r
Prosiect Bele Goed Gwynedd neu eisiau rhoi
gwybodaeth am fele Goed sydd wedi ei weld,
ymwelwch a : www.pinemarten.net neu gael hyd i ni
ar facebook drwy chwilio ar ‘The Gwynedd Pine
Marten Project’.
.

