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Cyflwyniad

Mae Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymruyn falch iawn o fod yn
gysylltiedig â’r llyfr hwn sy’n rhoi darlun cynhwysfawr o hanes y wiwer goch
gan gynnwys y problemau sy’n ei wynebu ar hyn o bryd. Er ei fod wedi ei
fwriadu ar gyfer teuluoedd a phlant mae digon o ffeithiau gwyddonol yn
cael eu egluro’n dda yma i wneud hwn yn werth ei ddarllen gan ba oedran
bynnag sydd â diddordeb yng nghadwraeth y wiwer goch. Dysgais lawer
wrth ei ddarllen. Mae hefyd adran yn egluro rheolau a gwaharddiadau eu
bwydo yn eich gardd os ydych chi’n ddigon ffodus i’w cael yn ymweld â’r
fan honno. Dylid llongyfarch yr awduron felly ar y cyhoeddiad hwn gyda’i
gynnwys wedi ei ysgrifennu’n dda, yn llawn gwybodaeth ac yn hawdd i’w
ddarllen.
Dr Gareth Jones
Cadeirydd Ymddiriedolaeth y Wiwer Goch yng Nghymru.

Clawr blaen drwy ganiatâd caredig Philip Snow ©

3

Gwiwerod Coch yn fy Ngardd

4

Yr awduron
CRAIG SHUTTLEWORTH Yn enedigol o Dumfries ac wedi ei fagu
yn Ucheldir yr Alban, aeth Craig i astudio rheolaeth bywyd gwyllt ym
Mhrifysgol Caeredin. Treuliodd bedair blynedd yn diogelu’r gwalch bach,
yr hebog tramor a’r eryr môr. Ers 1993 bu’n astudio gwiwerod coch a
llwyd gan gynnwys rheoli prosiect a lwyddodd i ddifa’r gwiwerod llwyd
o Ynys Môn. Wrth weithio gyda rhai fu’n bridio gwiwerod coch mewn
caethiwed ledled y Deyrnas Unedig, mae hefyd wedi ymgymryd â
chynghori sawl ymgyrch i ailgyflwyno’r wiwer goch. Ar hyn o bryd mae
Craig yn Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth y Wiwer Goch yng Nghymru,
yn Gynghorydd Gwyddonol y Fenter Gwiwerod Ewropeaidd a hefyd yn
Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Bangor. Mae’n byw gyda’i
deulu ger Bethesda yng Ngogledd Cymru.

LIZ HALLIWELL Yn dilyn ei phlentyndod yn Jersey, cwblhaodd Liz radd
mewn Bioleg ym Mhrifysgol Southampton, ac yna PhD ym Mhrifysgol
Aberdeen am waith ymchwil i’r berthynas rhwng y wiwer goch a bele’r
coed. Yn ystod ei gyrfa, mae Liz wedi gweithio ar amrywiaeth o famaliaid
Prydeinig eraill, gan gynnwys moch daear, pathewod, minc a thyrchod
daear. Yn 2001, ymunodd Liz â Chyngor Cefn Gwlad Cymru, gan ddarparu
cyngor arbenigol, gwybodaeth a throsolwg strategol o faterion yn
ymwneud â chadwraeth a rheoli mamaliaid y tir. Mae’n parhau yn yr un
rôl gyda Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae’n byw gyda’i theulu ar Ynys Môn.

BETHAN WYN JONES Mae Bethan yn frodor o’r Talwrn, Ynys Môn ac
mae’n dal i fyw yno. Mae ganddi MSc mewn Sŵoleg o Brifysgol Cymru,
Aberystwyth. Mae’n cyfrannu erthyglau natur yn rheolaidd i’r ‘Herald
Cymraeg’ yn y Daily Post ac mae’n gyfrannwr cyson ar ‘Galwad Cynnar’,
rhaglen gylchgrawn natur wythnosol Radio Cymru. Mae ei deuddeg llyfr
yn cynnwys “Y Wiwer Goch”, addasiad Cymraeg o’ ‘Red Squirrels’ gan
Tom Tew a Niall Benvie.
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Rhagair

Rhagair
Dim ond 40 o wiwerod coch oedd ar ôl ar Ynys Môn yn niwedd y 1990au
ac roedd y boblogaeth ar fin difodiant. Mewn ymateb, symbylodd Esmé
Kirby a’i gŵr Peter ymdrechion lleol i achub y rhywogaeth drwy ddifa’r
boblogaeth fawr o wiwerod llwyd oedd yn bresennol yno. Diolch i’r fenter
hon, bu gweddnewid yn ffortiwn y wiwer goch frodorol, a heddiw mae i’w
gweld mewn coetir, parciau a gerddi ledled yr ynys. Erbyn 2009, roedd
gwiwerod coch wedi llwyddo i groesi’r Fenai, y culfor sy’n gwahanu Ynys
Môn oddi wrth Wynedd. Wedyn fe wnaethant gytrefu llain gul o goetir
arfordirol rhwng dinas Bangor a phentref y Felinheli. Wrth i’r wiwer goch
ddod yn fwy niferus, dechreuodd rhai o’r anifeiliaid ymweld â gerddi lleol
ble gallent fwyta cnau mwnci a bwydydd eraill ar fyrddau adar neu ar
hopranau bwydo. O ganlyniad mae nifer o bobl yn gallu gwylio eu campau
acrobatig. Mae’r gymuned leol wedi bod yn awyddus i ddysgu am ecoleg
y wiwer goch ac yn aml yn gofyn cwestiynau am sut y gallant helpu i
ddiogelu’r anifail cyfareddol hwn.
Mae’r llyfr hwn yn ceisio ateb llawer o’r cwestiynau a holir yn aml am
wiwerod coch. Mae hyn yn cynnwys ble maen nhw’n byw, beth maen
nhw’n ei fwyta a sut maen nhw’n treulio eu hamser. Rydym wedi cynnwys
canllaw ar sut a beth i’w roi yn fwyd i’r gwiwerod yn y gerddi, cynghorion
ar yr arwyddion cyffredin sy’n datgelu fod gwiwerod coch yn fywiog mewn
coetir a chyfoeth o wybodaeth rydym ni’n gobeithio fydd yn caniatáu i
bobl leol fod â diddordeb brwd yn eu cadwraeth .
Craig a Liz
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Y

WIWER GOCH yw’r unig rywogaeth o wiwer y coed sy’n frodorol
i Brydain a bu’n yma ers diwedd oes yr ia ddiwethaf, rhyw
10,000 o flynyddoedd yn ôl. Roedd gwiwerod coch yn arfer byw
ar hyd ac ar led Ynysoedd Prydain. Wrth i’w cynefin coetirol gael eu
clirio’n gynyddol ac amaethyddiaeth, trefi a ffyrdd yn eu disodli, roedd
niferoedd y gwiwerod yn gostwng i lefelau is. Arhosodd y boblogaeth
genedlaethol yn eang nes i’r wiwer lwyd ddwyreiniol gael ei chyflwyno,
rhywogaeth fwy sy’n wreiddiol o Ogledd America. Mae gwiwerod llwyd
bellach wedi cymryd lle’r wiwer goch mewn llawer man ym Mhrydain.
Mae gwiwerod coch yn treulio hyd at 70% o’r dydd yn y coed ac maent
wedi eu haddasu ar gyfer byw bywyd yn dringo ymhlith y canghennau
uchaf. Mae’n anifail eithriadol o heini, gyda chynffon hir i helpu ei
gydbwysedd a choesau hir i neidio ar draws bylchau bach rhwng
canopïau coed gyferbyn. Gyda thraed mawr a chrafangau hir ar bob bys
troed tenau, mae ganddynt afael rhyfeddol a gallant symud yn rhwydd
12

Uchod Y wiwer
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wiwer frodorol
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Pennod 1 Cyflwyno’r wiwer goch: yr unig wiwer frodorol ym Mhrydain.

Dde Mae bysedd
a chrafangau
hir yn helpu’r
anifeiliaid i symud
ar dopiau’r coed

Dde Mae’r
dannedd blaen
hir a miniog
wedi’u cynllunio
i agor plisgyn
cnau’r gollen

ar hyd canghennau. Mae ffêr deugymalog yn caniatáu iddynt symud yn
gyflym i lawr boncyffion i waelod y coetir.
Mae gan wiwerod coch, yn gyffredin â chnofilod eraill, er enghraifft,
llygod Ffrengig a llygod bach, ddannedd blaen arbenigol a elwir yn
blaenddannedd, sydd ag wyneb plaen melyn wedi caledu sy’n rhoi min
llym i gnoi. Mae ganddynt flew ar eu trwyn ac ar eu fferau sy’n caniatáu
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i’r anifail fod yn ymwybodol o frigau a changhennau yn eu hymyl wrth
iddynt ysgubo drwy ganopi’r goedwig. Mae ganddynt fwydlen eang sy’n
cynnwys hadau, blagur, blodau ac egin coed, ffwng ac weithiau wyau
adar cerdd. Tra maen nhw ar y tir maent yn chwilota am ffwng, hadau
coed wedi syrthio, bylbiau a blodau. Maent hefyd yn claddu hadau yn
y ddaear, proses a elwir yn ‘gelcio’ ac ymddygiad sy’n caniatáu iddynt
storio bwyd er mwyn ei gael yn ddiweddarach.
Mae oedolion yn nodweddiadol yn pwyso 260-350g a gallant fyw hyd at
chwe blynedd yn y gwyllt. Gall benyw aeddfed gynhyrchu dau dorllwyth
bob blwyddyn allai gynnwys rhwng un a chwech o gywion. Mae
poblogaethau’n amrywio yn eu maint gan ddibynnu ar ddigonedd hadau
coed a phatrymau tywydd tymhorol. Felly, mewn blynyddoedd pan mai
dim ond ychydig o hadau coed sydd ar gael, ac mae tywydd y gaeaf yn
arw, bydd llawer o anifeiliaid yn ildio i effeithiau’r oerfel a diffyg bwyd.
Caiff y wiwer goch ei hamddiffyn yn gyfreithiol dan y Ddeddf Bywyd
Gwyllt a Chefn Gwlad (1981) sy’n ei gwneud yn drosedd i niweidio neu
ladd gwiwer goch yn fwriadol. Mae hefyd yn anghyfreithlon i amharu
arnynt pan fyddant yn defnyddio safle nythu a gwarchodir unrhyw le sy’n
cael ei ddefnyddio’n weithredol ganddynt fel lloches neu gysgodfan.

14

Llun o wiwer lwyd

Pennod 2

Pam fod gwiwerod
coch yn brin?

15

Gwiwerod Coch yn fy Ngardd

R

OEDD Y WIWER goch yn gyffredin ledled Prydain Fawr un tro.
Heddiw mae’n absennol o’r rhan fwyaf o Gymru a Lloegr, yn bennaf
oherwydd cystadleuaeth gan y wiwer lwyd, rhywogaeth fwy a
gyflwynwyd rhwng 1876 a 1929 o ran ddwyreiniol yr Unol Daleithiau a
Canada. Yn yr Alban hefyd mae’r wiwer goch yn cael ei hadleoli gan y
gwiwerod llwyd, ond mae llawer mwy o ardaloedd anghysbell nad yw’r
gwiwerod llwyd wedi eu cyrraedd eto.
Gwelir gwiwerod llwyd yn yr un cynefin coetirol ac maent yn bwyta’r un
bwyd â’r wiwer goch, ond mae yna niferoedd uwch ohonynt. Gall fod
hyd at bedair i ddeng gwaith y nifer o wiwerod llwyd mewn ardal coetirol
llydanddail nag y byddem fel arfer yn eu gweld mewn cynefin tebyg lle
nad oes ond wiwerod coch yn byw.
Pan fydd gwiwerod llwyd yn cytrefu cynefin lle mae gwiwerod coch yn
bresennol, maent yn ei gwneud yn anodd i wiwerod coch ifanc i aros yn
yr ardal honno o’r goedwig am eu bod yn rheoli’r cyflenwad bwyd. Mae
gan wiwerod coch ifanc duedd i fod â chyfradd tyfu sy’n is ac maent yn
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Pennod 2 Pam fod gwiwerod coch yn brin?

tueddu i bwyso llai na fyddai rhywun yn ei ddisgwyl. Y canlyniad yw, er fod
oedolion y gwiwerod coch yn dal i fridio, mae llai a llai o’r anifeiliaid ifanc
yn goroesi a thyfu’n oedolion. Wrth i anifeiliaid aeddfedu a heneiddio a
marw, nid ydynt yn cael eu hadleoli yn ddigon cyflym i atal y boblogaeth
yn gyffredinol rhag dirywio’n rheolaidd. Yn y diwedd mae’r gwiwerod coch
yn marw yn yr ardal honno a dim ond gwiwerod llwyd sydd ar ôl.
Er mai pur anaml mae rhyngweithiad gelyniaethus rhwng y ddwy
rywogaeth, mae gwiwerod llwyd nid yn unig yn cystadlu gyda’r gwiwerod
coch am gnydau o hadau coed a bwydydd eraill, ond maent hefyd yn
cloddio ac yn dwyn yr hadau sydd wedi eu storio. Mae colli peth o stôr
bwysig yr hydref sydd wedi ei gladdu yn niweidiol i’r wiwer goch wrth
iddi geisio goroesi’r gaeaf. Mae’r hadau a gladdwyd yn ffynhonnell fwyd
werthfawr iawn ac yn cymryd llawer o amser ac ynni i’w storio.
Yn ychwanegol at gystadleuaeth uniongyrchol, mae’r wiwer lwyd hefyd
yn cario heintiau gan gynnwys firws brech y wiwer. Mae’r gwiwerod llwyd
yn trosglwyddo’r frech i wiwerod coch. Ychydig o imiwnedd i’r frech hon
sydd gan y gwiwerod coch ac yn gyffredinol byddant yn marw o fewn tair
i bedair wythnos o gael yr haint.
Mae’r firws yn bresennol yn y mwyafrif o boblogaethau’r gwiwerod llwyd
yn Ynysoedd Prydain, ond pur anaml mae’n creu problem iechyd i’r
anifeiliaid. Mae’r firws wedi ei grynodi ar ran uchaf y croen heb achosi
unrhyw niwed gweladwy. Mae’r wiwer lwyd yn dangos yr hyn a elwir yn
‘ymateb imiwn’ neu o’i osod mewn termau syml, ymateb i bresenoldeb
gronynnau’r firws. Mae hyn i gyd yn eithaf technegol, ond i’r rhai sydd â
diddordeb, mae’r system imiwnedd yn creu ‘gwrthgyrff’, sy’n foleciwlau
sy’n ceisio glanhau’r croen o’r firws. Gellir dod o hyd i’r gwrthgyrff yn
y gwaed, ac felly drwy brofi’r gwaed, mae’n bosibl deall pa ganran o
wiwerod llwyd yn y goedwig oedd yn agored i ddal firws brech y wiwer
ac felly i ddeall os yw’r firws yn debyg o fod yn bresennol ac yn fygythiad
i’r wiwer goch.
Pan fydd y firws yn lledaenu o’r gwiwerod llwyd i’r gwiwerod coch mae’n
arwain at ymateb gan y gwrthgyrff. Fodd bynnag nid yw’r ymateb yn
ddigon i rwystro’r haint rhag tyfu yn y wiwer goch ac achosi niwed difrifol
iawn i’r croen. Caiff y briwiau hyn eu heintio gan amrywiaeth o facteria a
geir yn gyffredin ar y croen neu yn yr amgylchedd. Mae hyn yn arwain at
lid, crawn yn ffurfio a straen pellach ar yr anifail. Er bod yr anifail sy’n marw
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yn dal i chwilio am fwyd a bwyta, byddant wedi marw mewn tua thair neu
bedair wythnos. Yn y cyfamser maent yn heintus iawn ac yn cynhyrchu
niferoedd mawr o ronynnau firaol sy’n difwyno’r nythod a mannau bwydo.
Gall gwiwerod coch eraill gael eu heintio.
Gall brech y wiwer ladd cyfran fawr o boblogaeth y wiwer goch mewn
ychydig fisoedd. Yng nghoedwigoedd coed pîn arfordirol Formby
amcangyfrifwyd fod hyd at 90% o wiwerod coch wedi eu difa mewn
un ymosodiad o’r frech. Mae efelychiad cyfrifiadurol o effaith y firws ar
boblogaethau wedi awgrymu ei fod yn cyflymu’r raddfa y collir gwiwerod
coch i wiwerod llwyd tua phymtheg gwaith o’i gymharu â dim ond
cystadleuaeth yn unig.
Sut y caiff y firws ei lledaenu rhwng gwiwerod llwyd a’r rhai coch? Mae
ymchwil wedi awgrymu y gall chwain fod yn rhan o’r broblem gan fod
chwain y wiwer lwyd yn gallu byw ar wiwerod coch. Fodd bynnag, gall
hefyd gael ei ledaenu drwy frathiad yn dilyn ymosodiad, neu’n syml gellid
ei godi o ddeunydd nyth wedi ei faeddu neu fannau y gallai’r anifeiliaid
fod yn eu rhannu, er enghraifft bwrdd adar yn yr ardd.

Chwith Firws
brech y wiwer dan
ficrosgop electron
h APHA Labs
O
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Chwith Mae
gwiwerod coch yn
treulio hyd at 70%
o’u hamser yn y
coed

M

AE GWIWEROD COCH yr un mor gartrefol mewn coetir
llydanddail ag y maent mewn fforestydd pîn neu goed
conifferaidd cymysg, cyn belled â bod y coed yn cynhyrchu
cnwd da o hadau. Mae poblogaethau bob amser yn cael eu cysylltu ag
ardaloedd o goetiroedd aeddfed ac yn elwa o ganopi trwchus mewn
coedwig. Mae hyn yn arbennig o wir ble mae’r goedwig yn cynnwys
gwahanol rywogaethau o goed, fel ei fod yn darparu cymysgedd o
ffynonellau o fwyd da a chysgod. Gall haen is o lystyfiant trwchus sy’n
cynnwys cymysgedd eang o brysgwydd a choed hefyd darparu aeron,
blodau a hadau defnyddiol, tra bod pren sy’n pydru yn darparu ffwng
yn ystod misoedd yr hydref. Gall pydredd mewn boncyffion coed greu
ceudod ble gall y wiwer goch adeiladu nythod a elwir yn guddfannau
coed. Felly mae oed, strwythur a chyfansoddiad y coetiroedd yn bwysig.
Ni fydd pob rhywogaeth o goed yn cynhyrchu hadau bob blwyddyn,
efallai y bydd rhai, fel y ffawydd er enghraifft, ddim ond yn hadu’n drwm
bob pedair neu bum mlynedd. Os oes amrywiaeth o goed yn y coetir,
bydd hyn yn sicrhau y bydd o leiaf un rhywogaeth yn cynhyrchu cnwd da
o hadau i wiwerod eu defnyddio mewn unrhyw flwyddyn benodol.
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Dde Gall
coedwigoedd
wedi’u rheoli fod
yn gynefin pwysig
i wiwerod coch

Dde Mae hen
goedlannau
llydanddail
yn cynnig
rhwydwaith o
ganghennau sy’n
ei gwneud yn
hawdd i wiwerod
symud drwy’r
coed
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Mae gwiwerod coch wedi
eu
haddasu’n
dda
iawn
ar gyfer bywyd yn y coed
ac mae cyfres gymhleth o
ganghennau cysylltiedig yn
caniatáu iddyn nhw symud yn
rhwydd heb fod angen iddyn
nhw ddod i lawr i’r ddaear.
Gallant
mewn
gwirionedd
dreulio hyd at 70% o’u bywyd
yn uchel ym mhennau’r coed.
Dangosodd astudiaethau a
gynhaliwyd yn ystod y 1990au
mewn planhigfeydd coed pîn
Thetford os oedd coedwigwyr
yn cwympo nifer fawr o goed
mewn ardal, nes bod brigau’r
coed oedd yn weddill ymhell ar
wahân, yna ni fyddai’r gwiwerod
coch yn defnyddio’r rhan
honno o’r goedwig. Yn amlwg
mae cysylltiad da rhwng coed
sy’n agos at ei gilydd a rhwng
ardaloedd yn y goedwig yn
holl bwysig. Wrth i ardaloedd y
goedwig fynd yn fwy ar wahân
i’w gilydd mae’n mynd yn fwy
anodd i wiwerod coch symud
rhyngddynt. Ble mae bloc o goedwig yn fach, gall fod yn amhosibl i
wiwerod coch feddiannu’r ardal yn barhaol ac efallai mai dim ond dros
dro y ceir eu presenoldeb. Efallai y bydd wedi ei gyfyngu i ambell anifail
yn symud ar eu ffordd i well ardal o’r goedwig i fyw ynddi.
Nid mewn coedwigoedd yn unig y ceir gwiwerod coch, ond gallant hefyd
oroesi mewn amgylchedd maestrefol os oes digon o barciau a gerddi gyda
choed ynddynt yn gysylltiedig â thirwedd ehangach drwy wrychoedd. Fe
wnânt chwilio am fwyd naturiol ymhlith y coed a hefyd manteisio ar fwyd
sydd wedi ei roi allan i’r adar.
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Chwith Gall
gwiwerod wneud
eu cartref mewn
cynefin dinesig

Llun gwiwer lwyd
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Diet yn y goedwig
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Chwith pellaf
Cynffonau ŵyn
bach ar y gollen yn
haul y gwanwyn
Chwith Gall
hadau’r llwyfen
fod yn rhan bwysig
o ddiet y gwanwyn

M

AE GWIWEROD COCH yn bwyta amrywiaeth eang o fwyd
naturiol a geir yn y goedwig. Maent yn eithaf bachog a byddant
yn manteisio ar wahanol fwydydd wrth i’r bwyd gyrraedd yn ei
dymor. Felly er mai hadau’r coed yw prif gynheiliad eu diet, byddant yn
bwyta blodau, blagur ac egin o amrywiaeth o goed, gwahanol ffwng,
rhisgl coed, wyau adar a thrychfilod mewn gwahanol niferoedd drwy’r
flwyddyn.
Yn y gwanwyn, mae blodau’r dderwen, y sycamorwydden a rhywogaethau
eraill o goed yn cael eu bwyta ynghyd â blodau ar goed ffrwythau. Os oes
llwyfen yn y coetir, bydd gwiwerod coch yn bwyta’r had a gynhyrchir yn
y gwanwyn yn hytrach na’r hydref. Mewn coetir conifferaidd byddant yn
bwyta blodau amlwg sy’n gyfoethog mewn protein cyn i’r rhain aeddfedu
a dechrau rhyddhau eu paill.
Mae blagur y coed a’r egin yn ffynhonnell gyfoethog o galsiwm ac yn help
i’r esgyrn dyfu ac yn help i gynhyrchu llaeth pan fydd y fenyw yn magu’r
cywion. Ddiwedd y gaeaf ac yn gynnar yn y gwanwyn bydd y rhain yn cael
eu bwyta’n helaeth gan anifeiliaid sy’n chwilota, felly ni ddylid anwybyddu
eu pwysigrwydd.
Ym misoedd yr haf, bydd gwiwerod yn bwyta hadau conifferaidd, rhai
trychfilod ac ambell dro wyau adar a rhisgl coed. Dyma’r amser pan fydd
coed llydanddail yn cynnig ychydig o fwyd ac felly bydd gwiwerod yn
brysur iawn ar yr hopranau bwydo yn y gerddi.
Yn ystod yr hydref, bydd gwiwerod coch yn bwyta amrywiaeth eang o
hadau coed; er enghraifft, y dderwen, y ffawydden, yr oestrwydden, y
gollen a’r gneuen Ffrengig, yn ogystal â ffrwythau gan gynnwys mwyar,
eirin damson ac afalau. Dangosodd gwaith ymchwil fod y gwiwerod
coch yn bwyta llai o fes na’r gwiwerod llwyd am fod mes â llawer o tanin,
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Clocwedd o’r
chwith uchaf
Cap tyllog
(Boletus)
Moch coed y
llarwydden
Mochyn coed
pinwydden yr
Alban
Blodau pinwydden
yr Alban

cemegyn sy’n cyfyngu ar faint o brotein y gellid ei gael pan fydd yn cael
ei dreulio. Mae gan y wiwer lwyd system dreulio sydd wedi ei haddasu’n
llawer gwell i dorri tanin i lawr ac felly mae’n gallu cael llawer mwy o
ddaioni a maeth pan fydd yn bwyta mes.
Mae gan wiwerod llwyd a coch enau cryf a dannedd blaen miniog sy’n
caniatáu iddyn nhw rwygo cen allanol y moch coed fel y gallant fwyta’r
hadau sy’n llechu’n dynn o dan y cen. Gydag ychydig o brofiad, mae
gwiwerod yn dysgu’n gyflym y sgìl o agor plisgyn cnau cyll yn effeithlon
gan ganiatáu iddynt gael at y cnewyllyn melys neu’r gneuen y tu mewn.
Maent yn cnoi ychydig o flaen pigfain y plisgyn sy’n dangos llinell wan yn
y gneuen, yn rhoi eu dannedd blaen i mewn ac yn twistio’r gneuen nes
iddi chwalu yn ddeuddarn.
Mae gwiwerod coch yn bwyta neu storio (cuddio) amrywiaeth eang o
ffrwythgyrff ffwng (madarch) gan gynnwys y wicsen gron a boled yr ych.
Gan fod madarch ffres yn cynnwys gryn dipyn o ddŵr bydd gwiwerod
yn aml yn eu sychu cyn eu bwyta. Maen nhw’n cnoi drwy’r coesau, yn
cludo’r madarch i bennau’r coed a’u gwthio’n dynn rhwng y canghennau
er mwyn iddynt sychu yn yr aer. Unwaith wedi eu sychu maen nhw’n bryd
llawer mwy maethlon. Yn achlysurol gwelsom y gwiwerod coch yn storio
amanita’r gwybed, a fydd yn peri i bobl gyfogi os na fydd wedi’i goginio.
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Mae gwiwerod
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yn aml yn bwyta
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Yn ychwanegol at y madarch, fe wnaiff gwiwerod coch fwyta myseliwm
ffwng (tyfiant sy’n edrych yn debyg i edafedd), er enghraifft crawen
gwyraidd sy’n tyfu dan risgl coeden farw. Os edrychwch yn ofalus dan
ganghennau sycamorwydden farw efallai y byddwch yn sylwi ar ffyngau
yn tyfu o danynt.
Gwyddom fod gwiwerod coch yn bwyta larfâu pryf chwyddi mes, lindys
a llyslau maen nhw eu canfod ymysg dail y coed. Maent hefyd yn dod i
gysylltiad ag adar sy’n nythu ac weithiau byddant yn bwyta eu hwyau neu
eu cywion. Fodd bynnag dydyn nhw ddim yn ysbeilwyr nythod arbenigol
ac maent yn aml yn anwybyddu cyfleoedd i ysglyfaethu nythod. Weithiau
gwelir anifeiliaid yn bwyta celanedd e.e. llygoden y maes farw, ond
anghyffredin yw’r math hwn o ymddygiad. Yn amlach fe wnânt gnoi asgwrn
neu gorn carw am fod y rhain yn ffynhonnell dda o galsiwm. Maent yn aml
yn cario darnau o asgwrn a welant ar lawr i fyny i bennau’r coed a’u cuddio
drwy eu gwthio’n dynn rhwng y canghennau, a’r anifail yn dychwelyd yn
rheolaidd i gnoi’r asgwrn.
Tra maent yn brysur yn y coed, gall gwiwerod coch dynnu’r rhisgl naill ai
i’w ddefnyddio fel deunydd nythu, neu er mwyn yfed y sudd melys oddi
tano. Mae tystiolaeth hanesyddol y gall hyn arwain at niwed difrifol fel, er
enghraifft, yn y cyfnod 1880-1900 ac yn y 1960au pan oedd dinoethi rhisgl
yn broblem ddifrifol mewn rhai ardaloedd ym Mhrydain. Fodd bynnag,
mae’r lefelau hyn o niwed difrifol yn gymharol anaml ac mae’n digwydd yn
llawer amlach o ganlyniad i weithgaredd gwiwerod llwyd.
Ble maent yn dod o hyd i hopranau bwydo mewn gardd, bydd gwiwerod
coch yn llawer parotach i fwyta cnau mwnci, hadau blodau’r haul neu beli
saim. Disgrifir hyn mewn mwy o fanylder ym mhennod 6.
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M

AE GWIWEROD YN hoffi cuddio amrywiaeth eang o fwydydd.
Gelwir yr ymddygiad yma’n celcio ac mae’n nodweddiadol o
wiwerod coch a llwyd. Pam maen nhw’n cuddio bwyd? Wel,
mae gwiwerod yn greaduriaid prysur ac yn defnyddio llawer o egni bob
dydd i chwilota drwy’r goedwig. Dim ond hyn a hyn y gallant ei fwyta
cyn iddynt fod yn llawn ac felly, os ydynt yn dod o hyd i fwyd maethlon,
gallant benderfynu ei guddio fel y gallant ddychwelyd ato i’w fwyta.
Byddant yn cnoi drwy goesau madarch ac yn aml eu cario i bennau’r
coed i’w guddio yn y canghennau er mwyn i’r meinwe meddal sychu.
Cuddir darnau o asgwrn hefyd yn yr un ffordd. Yn groes i hynny mae
hadau coed mawr, er enghraifft, cnau cyll a mes fel rheol yn cael eu
claddu yn y ddaear a phur anaml maent yn cael eu cuddio ymysg y
canghennau a’u gwthio’n dynn i agennau yn rhisgl y goeden.
Hadau coed yw cyfran uchel o ddiet y wiwer goch ac mewn coedwigoedd
collddail mae digonedd ohonynt yn ystod misoedd yr hydref. Yr adeg hon
bydd gwiwerod coch yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser yn cuddio had
sydd wedi syrthio y maen nhw’n eu canfod wrth chwilota drwy ddail ar
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lawr y coetir. Fe wnânt hefyd gymryd cnau cyll a chnau mwnci o fwrdd
adar yn yr ardd a chuddio’r rhain hefyd. Os gwyliwch yn ofalus byddwch
yn gweld gwiwerod coch yn dechrau claddu cneuen ond wedyn yn
newid eu meddyliau ac yn penderfynu ar leoliad arall, sydd weithiau beth
pellter i ffwrdd o’r safle gwreiddiol a ddewiswyd ganddynt. Mae ymchwil
gwyddonol yn dangos fod gwiwerod weithiau’n ‘cymryd arnynt’ gladdu
eitem o fwyd er mwyn ‘twyllo’ unrhyw anifail arall sy’n eu gwylio ac a
fyddai efallai’n ceisio cloddio am yr eitem a’i dwyn. Yn aml mae gwiwerod
yn claddu cnau ar ymyl llwybr yn y goedwig, ar hyd logiau wedi eu torri
neu ganghennau mawr, a hyd yn oed weithiau mewn cylchoedd gloyw
olwynion ceir a photiau blodau yn yr ardd. Bryd arall maent yn dewis ar
hap leoliadau ar draws llawr y coetir a’r gerddi. Efallai y byddant yn claddu
eitemau beth pellter o’r goeden agosaf.
Weithiau gellir gweld dwy neu fwy o wiwerod yn claddu bwyd yn yr un
ardal, yn cludo cneuen yn eu cegau wrth iddynt brancio yn ôl a blaen.
Bydd pob anifail yn gwneud twll bach, tua modfedd mewn dyfnder, ac
yna’n cymryd arnynt gladdu cneuen. Neu efallai y byddant yn gosod
y gneuen yn y twll yn ofalus cyn gorchuddio’r twll unwaith eto gyda
symudiad cyflym o’u pawennau blaen. Yn aml bydd gwiwer yn lleoli eitem
a guddiwyd ynghynt gan anifail arall. Mae ganddynt allu craff i arogli a
byddant yn cloddio a bwyta’r eitem, neu ei chludo i ffwrdd a’i chladdu
yn rhywle arall. Mae’r holl weithgarwch ymroddedig hwn yn creu pentwr
mawr o fwyd wedi ei gladdu neu ei guddio, peth i’w bwyta gan anifeiliaid
eraill a pheth i’w anghofio a bod heb ei ddarganfod. Bydd cyfran o’r had
a gleddir yn egino a bydd peth yn goroesi i gynhyrchu glasbren. Fel hyn
mae gwiwerod coch yn cynorthwyo’r goedwig i adfywio.
Lle mae gwiwerod coch a llwyd gyda’i gilydd, bydd gwiwerod llwyd yn
dwyn y stôr o hadau a gladdwyd gan y gwiwerod coch. Golyga hyn fod
llai ar gael ar gyfer y gwiwerod coch ac o ganlyniad cânt amser caletach
wrth geisio goresgyn misoedd y gaeaf. Mae gwiwerod llwyd hefyd yn cnoi
embryo’r hedyn. Dyma’r rhan o’r hedyn sy’n caniatáu iddo egino. Os yw’r
hedyn yn egino bydd yn cynhyrchu blagur a phrif wreiddyn a bydd yn
dechrau tyfu a defnyddio stôr ynni’r hedyn. Mae hyn yn gwneud y stôr
yn annefnyddiol i wiwerod ac felly mae’r anifeiliaid am rwystro hyn rhag
digwydd. Nid yw’n eglur pa mor aml mae gwiwerod llwyd yn gwneud hyn
ym Mhrydain, ond yng Ngogledd Cymru fe’i gwelsom yn gwneud hyn
sawl gwaith gyda hedyn castanwydden bêr.
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M

EWN RHANBARTHAU BLE mae gwiwerod coch i’w gweld o
hyd, bydd llawer o bobl gyda choetir neu erddi nesaf at goetir
yn cael ymweliad gan wiwer goch yn archwilio’i hardal. Bydd
rhai gwiwerod yn teithio am dros 500 metr i gael mynediad at fwyd sy
yn y gerddi. Efallai eich bod wrth eich bodd eisoes am fod gwiwerod yn
ymweld â chi’n rheolaidd ac / neu’n breswylwyr parhaol ar eich eiddo.
Ac, os bydd bwrdd adar neu hopranau bwydo yn bresennol, bydd yr
anifeiliaid yn gyflym yn canfod y rhain ac yn helpu’u hunain i beth o’r
bwyd. Felly, fel rheol, byddant eisoes wedi penderfynu eich bod chi’n
mynd i’w bwydo!
Dangosodd astudiaethau gwyddonol hyd yn oed pan fo digonedd o gnau
mwnci ar gael, bydd gwiwerod yn sicrhau eu bod yn cael diet cytbwys
drwy fwyta bwydydd naturiol yn ogystal. Dylem felly ystyried unrhyw fwyd
a gynigiwn i wiwerod fel bwyd ychwanegol at fwyd naturiol yn hytrach
nag fel bwyd sy’n cymryd ei le. Mewn ardaloedd lle mae ychydig o goed
conifferaidd sy’n cynhyrchu moch coed fel pinwydden yr Alban neu’r
llarwydden, ac yn gyffredinol rhywogaethau llydanddail yn unig sydd i’w
gweld, gall yr haf fod yn amser pan fo bwyd yn brin. Mae hyn am nad yw
egin a blagur coed ar gael bellach ac nad yw hadau coed yr hydref a’r
madarch yn barod eto. Y cyfnod byr (Mehefin i Awst) hwn yw’r amser pan
fydd y boblogaeth leol o wiwerod yn cael y lles mwyaf oddi wrth unrhyw
fwydo ychwanegol. Mae’n gyfnod hefyd pan fo gan lawer o fenywod,
gywion mewn nythod ac o ganlyniad mae arnynt angen ynni uchel a
maethlon tra maent yn cynhyrchu llaeth.

Pa fwydydd sydd o fudd iddynt?
Bydd gwiwerod yn aml yn cymryd cnau mwnci a hadau blodau’r haul o
fwrdd adar yn eich gardd. Fodd bynnag, mae’n well cynnig amrywiaeth o
fwydydd gwahanol. Bydd darparu ychydig o gnau cyll a chnau Ffrengig
yn cynyddu gwerth eich gardd fel safle bwydo i anifeiliaid. Fe wnaiff
gwiwerod coch fwyta ffrwythau a moron, felly bydd darparu sleisys o afal,
gellyg neu eirin yn gwneud gwledd foddhaol iawn.
Mae’n syniad da hefyd i ddarparu ffynhonnell gyfoethog o galsiwm, naill ai
yn ymyl bwyd y wiwer neu unrhyw le arall yn yr ardd. Gellir clymu ystifflog
neu gorn carw (mae’r ddau yn cael eu gwerthu mewn siopau anifeiliaid
anwes) gyda weiren at goeden neu bostyn ffens ac maent yn ddelfrydol
fel ffynhonnell calsiwm. Mae calsiwm yn bwysig i fenywod sy’n nyrsio
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cywion ac i’r rhai ifanc sy’n cael eu diddyfnu gan eu bod yn tyfu’n gyflym.
Mae hefyd yn werth sylwi fod gan gnau mwnci gynnwys ffosfforaidd
uchel. Gall anifail sydd â diet ffosfforaidd uchel dros gyfnod hir o amser
ddatblygu osteoporosis (esgyrn brau) os na allant ganfod ffynonellau o
galsiwm. Y rheswm am hyn yw am fod anghydbwysedd ffosfforws yng
nghymhareb y ddau fwyn yn arwain i’r corff gymryd calsiwm o’r sgerbwd
sy’n gwanhau’r esgyrn.
Mae rhai mathau o fwydydd i’w hosgoi. Nid yw gwenith, India-corn wedi
ei sychu a phys yn fwydydd arbennig o ddefnyddiol, tra gall hen gnau
Brasil a rhai wedi pydru achosi gwenwyn a marwolaeth. Felly byddwch yn
ofalus; mae’n well osgoi rhoi cnau Brasil i wiwerod coch.
Fe wnaiff gwiwerod coch fwyta bara, bisgedi a pheli saim a roir allan i
adar. Lawer o flynyddoedd yn ôl cadwodd cwpl oedd â charafán mewn
coetir yn ymyl Southport ddyddiadur o’r eitemau oedd yn cael eu bwyta
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gan wiwerod coch oedd yn ymweld â’u bwrdd adar. Sylwodd y ddau y
byddai’r gwiwerod yn bwyta bisgedi ‘custard cream’ yn hytrach na bisgedi
‘bourbon’ a bisgedi sinsir. Byddai’r anifeiliaid yn bwyta ‘midget gems’ ond
byth yn bwyta fferins licris du. Byddent hefyd yn bwyta sleisys o grofen cig
moch, selsig garlleg a siwed. Felly defnyddiwyd dewis o fwyd cymharol
gosmopolitan er nad yn gwbl ddelfrydol ganddynt. Fodd bynnag ein
cyngor ni fyddai defnyddio hadau blodau’r haul ac ambell waith, gnau cyll
a chnau mwnci yn y gymysgfa. Byddai sleisys tenau o afal coch a moron
yn fwydydd da i’w cynnig o bryd i’w gilydd.

Sut i’w bwydo
Fe wnaiff gwiwerod coch fwyta’n hyderus oddi ar y bwrdd adar neu tra’n
hongian yn acrobatig ben ucha’n isaf ar hopranau bwyd adar sydd â
rhwyll weiar. Fodd bynnag byddem yn cymeradwyo eu bod yn cael eu
bwydo gan ddefnyddio blwch pren gyda chaead arno y bydd yn rhaid i’r
anifeiliaid ei godi i gael at y bwyd y tu mewn. Mae blwch â chaead sy’n
codi yn cyfyngu mynediad at y bwyd gan anifeiliaid eraill ac adar.
Mae amrywiaeth o flychau bwydo gwiwerod ar gael sy’n defnyddio’r
cynllun hwn a gellir eu prynu am £10-20. Gall y rheini â sgiliau ymarferol
adeiladau blychau bwydo gwiwerod eu hunain, neu, fel arall, efallai y
byddai grŵp cadwraeth y wiwer goch yn lleol yn gallu darparu blwch
bwydo pren i chi. Mae canllaw cam wrth gam yn rhoi cyfarwyddiadau ar
sut i greu blwch bwydo ar gael ar ddiwedd y llyfryn hwn.
Dylid glanhau hopranau bwydo adar, byrddau adar a blychau bwydo
gwiwerod coch naill ai gyda dŵr a sebon neu, yn well fyth, gyda golchydd
gwrth firaol, er enghraifft Virkon™. Mae yn gostwng y siawns o ledu haint
rhwng anifeiliaid sy’n ymweld â’r blychau bwydo a hefyd yn cadw’r bwyd
yn lân.

Golchi’ch dwylo
Gall gwiwerod coch godi haint bacteriol cas (Staphylococcus aureus)
o’r bwyd ar fyrddau adar. Mae’r bacteria hwn yn gyffredin ar ein dwylo
ac awgrymwyd, pan fyddwn yn cyffwrdd cnau mwnci a bwydydd eraill
wrth eu rhoi allan i anifeiliaid, y bydd bacteria’n cael ei drosglwyddo ar
wyneb y bwyd. Mae’r haint yn brin, ond gall greu pothelli difrifol o gwmpas
ceg a phawennau blaen y gwiwerod. Mewn rhai achosion gall arwain at
farwolaeth.
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Cathod Domestig – byddwch yn ofalus pan fyddant o gwmpas os
gwelwch yn dda
Gall cathod domestig ladd gwiwerod coch drwy ymosod arnyn nhw. Mae
cathod yn effeithiol iawn wrth sleifio ar eu hysglyfaeth a’u dal heb iddynt
wybod. O ganlyniad mae denu gwiwerod coch i’r blwch bwydo yn gallu
cynyddu risg y gallant gael eu hysglyfio gan gathod. Mae’n ddoeth, felly,
i wneud yn siŵr nad yw’r bwyd wedi ei daenu’n eang ar y tir. Mae’n well
i wiwerod gael eu bwydo ar blatfform neu ar fyrddau adar sydd wedi eu
gosod mor uchel â phosibl ac mewn lle nad oes angen i’r gwiwerod coch
groesi lawntiau neu dir agored i’w cyrraedd e.e. ar ffens neu ar foncyff
coeden. Rheswm da arall i ddefnyddio blwch bwydo sydd wedi’i osod yn
briodol.

Beth wnawn ni os bydd gwiwer lwyd yn ymweld â’r ardd
Os oes gwiwerod llwyd yn yr ardal, dylech roi’r gorau i fwydo’r gwiwerod
coch a chwtogi i’r lleiafswm y bwydydd y byddwch yn ei roi i’r adar. Mae
gwiwerod llwyd yn cario firws brech y wiwer y gellir ei drosglwyddo i
wiwerod coch ac achosi niferoedd uchel iawn o farwolaethau a chlefyd
heintus. Maen nhw hefyd yn cario adenofirws, reofirws, firws Sendai a
Firws Lymphocytic Chorio-Meningitis (LCMV) sydd hefyd yn gallu bod yn
beryglus i wiwerod coch.
Mae grwpiau cadwraeth y wiwer goch (gweler y rhestr ar ddiwedd y
llyfr) yn weithredol wrthi’n maglu a lladd gwiwerod llwyd a gallant helpu i
symud unrhyw wiwer lwyd a welsoch. Unwaith mae gwiwerod llwyd wedi
eu symud o’r ardal gallwch ailddechrau bwydo’r gwiwerod coch.

Casgenni dŵr
Mewn tywydd poeth gall gwiwerod coch geisio yfed o gasgenni dŵr
neu gafnau anifeiliaid mewn caeau. Weithiau gall gwiwer syrthio i mewn
a’i chael yn amhosibl dringo yn ôl allan am fod yr ochrau’n llithrig. Felly
rhowch gaead bob amser ar y gasgen ddŵr yn yr ardd neu rhowch rwyll
i rwystro anifeiliaid rhag syrthio i mewn. Lle mae’n bosibl gosodwch ramp
ar un pen i gafn dŵr er mwyn i unrhyw anifail sy’n syrthio i mewn, allu
dringo allan yn ddiogel.
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Pethau i sylwi arnynt ar hopranau bwydo yn yr ardd
Gallwch ddysgu llawer am ymddygiad ac ecoleg gwiwerod coch drwy eu
gwylio yn yr ardd.
1. Os yw eich gardd o fewn milltir sgwâr y wiwer goch, yna gallwch ei
gweld yn aml yn cymryd hadau o fwrdd adar a’u cuddio. Fodd bynnag,
pan fo anifail nad yw’n byw yn lleol yn mentro i ardal ac yn ymweld â
bwrdd adar, yna pur anaml y bydd yn cuddio unrhyw fwyd.
2. Cadwch lygad gofalus ar anifeiliaid wrth iddynt eistedd a bwydo. Bydd
gan fenywod sy’n amlwg yn disgwyl neu’n llaetha, dethau amlwg iawn
(mae ganddynt bedwar pâr). Wrth i’r rhai bach gynyddu’r amser maent
yn sugno, bydd y blew o amgylch y tethau yn prinhau gan adael darnau
siâp cylch.
3. Yn y gwanwyn bydd yr anifeiliaid yn dechrau bwrw eu blew. Mae’r got
yn cael ei cholli o amgylch yr ysgwyddau i ddechrau ac mewn rhai
anifeiliaid gall faint o flew a gollir fod yn sylweddol cyn i’r got newydd
ddechrau tyfu.
4. Gwyliwch hwy drwy’r tymhorau wrth i batrwm cuddio bwyd newid gyda’r
cyfnod mwyaf prysur yn ystod yr hydref a dechrau’r gaeaf.
5. Os oes digonedd o fwyd naturiol yn enwedig os oes mes, hadau ffawydd
neu gnau’r gollen yn ystod yr hydref, yna gall gwiwerod coch fynd yn
eithaf prin wrth yr hopranau bwyd adar. Mae pobl yn aml yn poeni ‘fod
rhywbeth wedi digwydd i’r gwiwerod’ am nad ydynt yn ymweld yn
rheolaidd yr adeg hon. Na phoenwch – fe ddônt yn ôl mewn ychydig
fisoedd pan fydd bwyd naturiol yn prinhau unwaith yn rhagor.
6. Mae yna hierarchaeth sefydledig rhwng gwiwerod. Fe sylwch y bydd
rhai anifeiliaid yn symud i ffwrdd oddi wrth hopranau bwydo pan fydd un
arall yn nesu. Mewn gwrthgyferbyniad, unwaith mae un anifail arbennig
yn bwydo wrth hopran fwydo yna bydd y lleill yn aros nes y bydd wedi
gadael cyn dod yno i fwydo.
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Chwith pellaf
Bydd gwiwerod yn
defnyddio bagiau
a chynfasau
plastig yn eu
nythod (llun o
wiwer lwyd)
Chwith
Gall llinynnau o
raff wedi’i gwneud
o gywarch a’i
chnoi ddarparu
deunydd cynnes
i’r nyth

N

I FYDD YN syndod yn y byd i ddeall, wrth eu bod yn treulio
eu hoes i fyny ym mrigau uchaf y coed, fod gwiwerod coch yn
adeiladu eu nythod yng nghanopi’r goedwig. Mae’r nyth clasurol
mae’r rhan fwyaf o bobl yn gyfarwydd ag o weithiau yn cael ei alw’n
nyth y dail.
Mae’r nyth fel arfer yn cael ei godi mewn canghennau cysgodol ar y
goeden, yn aml yn erbyn y boncyff fel ei fod yn gorffwys ar gangen go fawr
neu nifer o ganghennau. Mae gwiwerod yn cnoi brigau a changhennau
bach sydd wedi marw o’r goeden a chario’r rhain i’r safle lle maent yn
adeiladu eu nythod. Yma, gyda deheurwydd rhyfeddol, maent yn cael eu
clymu at ei gilydd i ffurfio strwythur hirgrwn sydd fymryn yn fwy na phêl
rygbi. Gyda mwy a mwy o frigau yn cael eu hychwanegu i greu strwythur
cadarn, mae gaddo do o fwsogl, dail ac ambell dro bydd rhisgl coeden
farw yn cael ei ychwanegu. Y tu fewn i’r strwythur a’r gwead clos, mae
siambr fechan sydd wedi’i leinio â mwsogl, gwair a deunyddiau eraill sy’n
feddal ac wedi’i hynysu’n glyd. Dyma ble bydd y wiwer goch yn cysgu a lle
mae’r rhai bach yn cael eu geni a’u magu.
Gall gymryd diwrnod i wiwer adeiladu prif ran y nyth ac yna nifer o ddyddiau
i ychwanegu deunyddiau i gwblhau’r nyth. Mae’n rhaid i’r nythod yma
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Uchod Yn edrych i
mewn i flwch nythu
pren. Gwnaeth y
gwiwerod eu nyth
yn ddwfn yn y
gwair
Dde Nyth gwiwer
nodweddiadol
wedi’i wneud o
ddail a brigau

fod yn ddigon cryf i oroesi’r
stormydd ffyrnicaf a glaw
trwm, tymheredd isel yn y
gaeaf a difrod cyffredinol
y tywydd. Bydd gan bob
gwiwer dri neu ragor o
nythod, ac efallai y bydd rhai
yn cael eu rhannu gydag
anifeiliaid eraill. Mae’r dewis
cyfran gyfnodol neu rannu
amser yma weithiau yn cael
ei ymestyn i ddwy neu ragor
o wiwerod yn cysgu mewn
nyth gyda’i gilydd. Gall yr
ymddygiad hwn helpu’r
anifeiliaid i gadw’n gynnes
yn ystod misoedd y gaeaf.
Mae nythod gwiwerod yn dystiolaeth amlwg o bresenoldeb gwiwerod
coch mewn coetir. Fodd bynnag, gall fod yn anodd dod o hyd iddynt
os ydynt wedi eu codi ynghanol nodwyddau trwchus coed conifferaidd
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neu mewn cainc sydd â gorchudd o eiddew. O’r llawr mae’n hawdd eu
cymysgu â nythod brain, colomennod ac adar mawr eraill. I gymhlethu
pethau, gall gwiwerod coch ddefnyddio nythod adar o’r fath fel sail i
adeiladu nyth eu hunain.
Serch hynny, gall cyfri nythod roi canllaw o faint poblogaeth gwiwerod coch
yn lleol. Yn anffodus, mae gwiwerod llwyd yn adeiladu nyth fymryn yn fwy
ond fel arall yn debyg iawn, ac o ganlyniad mae’n anodd gwahaniaethu
rhwng y rhain a nythod gwiwerod coch. Mae gan wiwerod llwyd fwy o
duedd i ddefnyddio canghennau byw a’r rhai sydd â dail gwyrdd, a gall
presenoldeb deunydd o’r fath mewn strwythur fod yn ganllaw i helpu’r
sawl sy’n gwylio.
Yn ychwanegol i’r nyth, gall gwiwerod godi mannau gorffwys dros dro
allan o frigau. Gall y rhain fod yn llwyfan ysgafn lle gall gwiwer hepian yng
nghynhesrwydd pnawn o haf. Yn aml bydd benyw sy’n magu, yn treulio
peth amser oddi wrth ei chywion pan fyddant yn nesu at oed diddyfnu. Yr
adeg yma, gall orffwys ar lwyfan neu ar gangen fawr er mwyn osgoi cael
ei phlagio gan epil sydd eisoes wedi eu bwydo’n dda mewn nyth sy’n
rhywle arall.
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Uchod Weithiau
bydd gwiwerod yn
gwneud eu cartref
mewn atig neu
simnai wag (llun o
wiwerod llwyd)

Bydd gwiwerod coch a llwyd yn defnyddio gwâl mewn coeden fel safle
nythu. Gwâl mewn coeden yw ceudod neu siambr a ffurfir mewn boncyff
gwag coeden neu gangen fawr. Maent yn tueddu i fod mewn hen goed
derw, ffawydd, sycamor ac ynn am fod y ceudod yn y coed yn cael ei
ffurfio gan bydredd ffwng sy’n cymryd amser maith i fwyta’r pren. Bydd
y gwiwerod yn mynd i mewn drwy dwll sydd yno’n barod ar du allan y
goeden er mwyn cyrraedd y ceudod mawr sydd tu mewn, neu gnoi twll
i’w wneud yn fwy er mwyn cael i mewn. Byddant yn cario bwndeli o wair
neu ddail i greu nyth. Wrth wneud hyn bydd y gwiwerod yn aml yn cymryd
gofal mawr wrth siapio’r bwndel sydd ganddynt yn eu cegau er mwyn
iddynt allu cadw cydbwysedd da wrth gario deunydd i fyny i’r goeden.
Mae gwâl mewn coeden yn llawer iawn mwy anodd i’w lleoli na’r nyth
arferol.
Yn olaf bydd gwiwerod coch yn defnyddio blychau nythu. Yn y 1980au
cafwyd adroddiadau eu bod yn achlysurol yn defnyddio blychau nythu
hwyaden lygad aur a thylluanod brech, ac ers hynny cafwyd gwybod
bod gwiwerod wedi defnyddio amrywiaeth eang o flychau nythu. Os
yw’r blwch yn ddigon mawr i bêl-droed, yna bydd yn denu gwiwerod
coch. Mae twll i fynd i mewn o 8-10cm yn ddigon mawr i hyd yn oed y
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wiwer goch fwyaf fynd i mewn iddo. Mae tyllau fel rheol yn 5-7cm mewn
diamedr. Os yw gwiwerod llwyd neu bele’r coed yn bresennol bydd twll
48mm diamedr yn y blwch nythu yn cadw oedolion allan. Mae’n syniad
da rhoi plât fetel ar y blwch gyda thwll 48mm ynddi, er mwyn i’r metel
amgylchynu’r fynedfa ac atal anifeiliaid rhag cnoi a gwneud y twll yn fwy.
Fe’ch cynghorir i roi gwair neu wellt yn rhydd yn y blwch er mwyn rhoi
strwythur clyd lle gall y wiwer wneud ei nyth. Mae hefyd yn syniad da i
gael y fynedfa i’r blwch yng nghornel uchaf un ochr i’r blwch yn hytrach
nag ar du blaen y blwch (fel sydd gan flychau nythu adar). Os yw’r twll
ar yr ochr gall y wiwer fynd i mewn yn rhwydd oddi ar foncyff y goeden.
Sylwer – nid yw gwiwerod coch yn hoffi cael eu gweld yn mynd i fewn
ac allan o’r nyth, felly os gallan nhw sleifio i mewn yn dawel fach y mwyaf
deniadol fydd y blwch.
Os penderfynwch godi blwch nythu i wiwer goch, dylech fod yn
ymwybodol, os y gwnant ei ddefnyddio yna, yn ôl y gyfraith, rhaid i chi
beidio â tharfu ar y blwch pan gaiff ei ddefnyddio. Dylai’r blwch gael ei
roi yn sownd ar foncyff coeden fawr sydd â chanopi sy’n gorgyffwrdd
canghennau coed cyfagos er mwyn i’r anifeiliaid gael symud yn ôl ac
ymlaen heb orfod mynd i lawr i’r ddaear. Os caiff y blwch ei roi ar goeden
ar ei phen ei hun, yna efallai na chaiff ei ddefnyddio. Gosodwch y blwch
tua chwech neu saith metr i fyny. Os caiff ei osod yn is na phum metr,
yna unwaith eto, gostyngir y tebygolrwydd y bydd y blwch yn cael ei
ddefnyddio. Os yn bosibl, gosodwch y blwch fel bod y twll yr ochr groes
i gyfeiriad y prif wynt.
Mae canllaw cam wrth gam sut i adeiladu blwch nythu ar gael ar ddiwedd
y llyfryn hwn.
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Chwith Mae
niferoedd mawr
o hadau coed
yn yr hydref yn
arwain at nifer yn
goroesi’r gaeaf a
phoblogaethau
mawr o wiwerod y
flwyddyn ganlynol

F

AINT O WIWEROD sydd ‘na yn y goedwig? Mae’r ateb i’r cwestiwn
hwn yn dibynnu ar oed a’r cymysgedd o wahanol fathau o goed
sy’n bresennol yn y coetir.

Fel mesur y fawd gallai fod un oedolyn ar gyfer ardal o 150x100m o
goetir llydanddail neu goed coniffer aeddfed lle mae coed pîn neu
larwydd yn bresennol. Mewn cynefinoedd lle mae sbriwsen Sitca yn tra
arglwyddiaethu, efallai fod yna un wiwer goch ar gyfer pob 300x100m
neu hyd yn oed 500x100m o goedwig am fod faint o fwyd sydd ar gael
yn llawer iawn llai nac mewn coetiroedd eraill. Mewn prysgwydd lle mae
bedw a helyg yn tra-arglwyddiaethu, bydd gwiwerod coch hefyd yn eithaf
prin am fod y coed hyn yn cynhyrchu hadau bach iawn, sy’n rhy fach i
wiwerod coch eu bwyta.
Lle mae gwiwerod coch yn absennol a dim ond gwiwerod llwyd i’w
gweld, rydym yn aml yn gweld patrwm tebyg o niferoedd gwiwerod.
Yn gyffredinol, bydd coedwig sbriws Sitca yn cynnwys niferoedd isel
o anifeiliaid o’i gymharu â choedwigoedd lle mae coed pîn i’w cael yn
bennaf, ac ar yr un cyfraddau ag y cawn wiwerod coch. Fodd bynnag,
mewn coetir llydanddail, gwelir gwiwerod llwyd mewn niferoedd llawer
uwch na fyddai’r gwiwerod coch. Gallem weld hyd at bedwar neu bump
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Dde Mae
gwiwerod coch
wedi’u cynllunio
ar gyfer bywyd yn
nhopiau’r coed ac
maent yn treulio
hyd at 70% o’u
hamser ymysg y
canghennau

o wiwerod llwyd sy’n oedolion ym mhob ardal 100x100m. Yn rhannol,
mae hyn yn adlewyrchu gallu’r gwiwerod llwyd i dynnu rhagor o ddaioni
a maeth o hadau fel mes sy’n cynnwys symiau sylweddol o tannin. Mae
tannin yn gwneud i fes flasu’n chwerw, ac mae’r cemegau yma yn ei
gwneud yn anodd i anifeiliaid dreulio’r had wedi iddynt ei fwyta. Mae
gwiwerod llwyd wedi addasu’n well i drin tannin na gwiwerod coch. O
ganlyniad, lle mae coed derw yn bresennol, mae faint o hadau sydd ar
gael yn yr hydref yn cael effaith fanteisiol ar sut mae’r wiwer lwyd yn
goroesi’r gaeaf ac ar gyfraddau bridio’r gwanwyn dilynol. Mae nifer fawr
o fes yn golygu goroesiad da a chyfraddau bridio uchel yn y gwanwyn, tra
mae nifer isel o fes yn golygu goroesiad is a llai o fridio. Mae argaeledd
mes yn cael llai o ddylanwad ar niferoedd gwiwerod coch ond yn hytrach
maent yn ymateb i gnwd cnau’r gollen.
Mae gwiwer goch yn treulio 70% o’i hamser yn chwilota am fwyd ym
mrigau ucha’r coed, tra mai dim ond 30% o’i hamser mae’r wiwer lwyd
yn ei dreulio yn weithgar yn y coed. Hyd yn oed ble mae digonedd o
fwyd ar gael ar fyrddau bwydo adar mae’r wiwer goch yn dal i dreulio
50% o’i hamser yn y coed. Nid yw gwiwerod coch yn hoffi coetir ble mae
canopïau’r coed ymhell o’i gilydd am fod hyn yn golygu fod yn rhaid i’r
anifeiliaid ddod i lawr y coetir i symud o un goeden i’r llall. Pur anaml y
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gwelir gwiwerod coch ble mae gorchudd y goedwig wedi’i dorri fel hyn.
Mae gwiwerod llwyd, ar y llaw arall, i’w gweld yn ddigon bodlon yn y
mannau yma.
Mae niferoedd gwiwerod coch a llwyd yn newid mewn ymateb i faint
o hadau a gynhyrchir bob blwyddyn gan y coed, a chânt hefyd eu
heffeithio gan amodau’r tywydd. Mae gaeafau oer a gwlyb iawn gydag
ychydig o hadau yn cael eu cynhyrchu yn golygu fod poblogaethau
yn gostwng yn eithaf difrifol i fod yn isel yn y gwanwyn dilynol. Wrth
i wiwerod fridio a’u rhai bach gael eu diddyfnu yn yr haf a dechrau’r
hydref, mae eu poblogaeth yn cynyddu’n raddol. Ceir y nifer uchaf o
wiwerod ym misoedd yr hydref. Dyma’r amser pan mae gwiwerod ifanc
yn gwasgaru o’r rhan o’r coetir ble cawsant eu geni a gallant deithio rhai
milltiroedd i chwilio am gartref newydd.
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Chwith Chwilio
am fwyd ar
ganghennau’r
dderwen

N

ID YW GWIWEROD coch yn gaeafgysgu. Mewn gwirionedd, hyd
yn oed yn nyfnder y gaeaf caletaf bydd yr anifeiliaid bach yma’n
weithgar, serch iddynt ddewis aros yng nghlydwch eu nyth
am ddiwrnod neu ddau. Ym misoedd y gaeaf mae gwiwerod coch yn
brysur fel arfer wedi iddi wawrio tan ganol dydd. Yn ystod y cyfnod hwn
byddant yn chwilio am y stôr o fwyd maent wedi’i gladdu, yn bwyta
hadau o’r moch coed ar goed conifferaidd a gallant drwsio unrhyw
ddifrod i’w nythod.
Wrth i’r gwanwyn ddynesu, mae gwiwerod yn gynyddol brysur drwy’r dydd
tan tuag awr cyn iddi dywyllu. Dyma pryd bydd y cywion cyntaf yn cael
eu geni ac felly bydd nifer o fenywod sy’n bridio yn treulio llawer o amser
yn gofalu am eu rhai bach. Mae gwrywod yn crwydro’n eang am eu bod
yn monitro benywod am unrhyw arwydd fod y fenyw yn barod i gymharu.
Os yw’r gwanwyn yn arbennig o oer neu wlyb, gall gweithgaredd gael ei
gwtogi wrth i’r gwiwerod chwilio am gysgod. Yn ystod dyddiau cynnes a
heulog bydd y gwiwerod yn brysur a gweithgar iawn; dyma’r amser pan
welwch ymweliadau cyson â byrddau adar neu hopranau bwydo adar yn
eich gardd.
Mae’r haf yn dod â dyddiau hir ac yn aml, dywydd cynnes. Mae gwiwerod
coch yn codi fel mae’n gwawrio a byddant yn weithgar drwy’r bore.
Yn ystod gwres canol dydd byddant yn gorffwys ar ganghennau neu
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Dde Mae
gwiwerod coch
a llwyd yn
weithgar trwy
gydol y flwyddyn
ac nid ydynt yn
gaeafgysgu

lwyfannau o frigau ysgafn maent wedi eu codi. Bydd gweithgaredd yn
stopio a byddwch yn lwcus os gwelwch unrhyw anifeiliaid yn chwilota.
Yng nghanol y pnawn mae ail gyfnod o weithgaredd tan fin nos. Golyga
hyn os ydych eisiau mynd i wylio gwiwerod coch yr adeg hon o’r flwyddyn,
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chwiliwch amdanynt yn gynnar yn y bore neu ddiwedd y pnawn i osgoi
cael eich siomi.
Yr hydref sy’n dod â’r cyfnod mwyaf prysur o weithgaredd wrth i’r
anifeiliaid baratoi at fisoedd y gaeaf. Bydd gwiwerod coch yn weithgar
drwy’r dydd ond gallant ‘ddiflannu’ yn sydyn o’r gerddi. Y rheswm am hyn
yw argaeledd eang hadau o’r coed. Mae angen i wiwerod besgi a storio
bwyd yn y tymor hwn, ac mae’n well ganddynt hadau coed na chnau
mwnci a hadau blodau’r haul. Peidiwch â phoeni bydd yr anifeiliaid yn
dychwelyd i’r ardd ym misoedd cynnar y gaeaf.
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M

AE GWIWEROD COCH yn byw mewn byd sy’n llawn sawr ac
arogl sy’n rhoi gwybod am bresenoldeb y gwahanol anifeiliaid
sy’n byw yn lleol. Mae ganddynt chwarennau yn eu bochau
a’u hanws sy’n cael eu rhwbio ar ganghennau i adael trywydd ledled y
goedwig. Yn ychwanegol i synnwyr arogleuo sydd wedi ei ddatblygu’n
dda, mae ganddynt glyw a golwg da.
Gyda llygaid bob ochr i’w pen mae ganddynt faes gweld llawer iawn
ehangach nag ysglyfaethwyr, ac mae ganddynt bopeth mewn ffocws
perffaith. Os gwyliwch wiwerod coch yng nghanopi’r coed byddant yn aml
yn aros ac yn fflicio eu cynffonnau a/neu’n curo eu traed os bydd arwydd
o berygl gan gynnwys pan fyddwn yn dynesu atynt. Maent yn sensitif iawn
i symudiad ond os byddwch yn sefyll yn llonydd byddant yn aml yn dod
o fewn pump neu chwe metr i chi heb sylwi ar eich presenoldeb. Mae
ganddynt amrywiaeth o alwadau perygl sy’n rhybuddio gwiwerod eraill i
fod yn wyliadwrus. Felly maent yn byw mewn amgylchedd ble mae golwg,
arogl a synau yn cael eu defnyddio gan unigolion i gyfathrebu ag eraill.
Mae gwiwerod coch yn byw bywydau eithaf unig. Nid yw gwryw a benyw
yn ffurfio pâr. Mae hon yn rhywogaeth ble nad yw’r gwryw yn chwarae rhan
wrth fagu’r cywion. Bydd gan y boblogaeth leol hierarchaeth sefydledig
gyda’r anifeiliaid trechaf yn cael mynediad ffafriol i’r mannau bwydo gorau
mewn coedwig. Bydd gwiwer goch yn aros mewn ardal gweddol sefydlog
o goedwig a adwaenir fel ei milltir sgwâr. Yma bydd yn gyfarwydd â
lleoliad gwahanol ffynonellau o fwyd a ble bydd ganddi nifer o nythod. Nid
ydynt yn diriogaethol ac ni fyddant yn amddiffyn rhan o’r goedwig rhag
gwiwerod eraill. Rhennir gwahanol rannau o’r filltir sgwâr gyda gwiwerod
eraill a gall oedolyn gwryw aeddfed gael milltir sgwâr sy’n cwmpasu milltir
sgwâr nifer o fenywod. Pan fydd gan fenyw gywion sy’n ddibynnol arni,
bydd yn ymosodol iawn tuag at wiwerod eraill yn ardal gyfagos y nyth. Am
nifer o fisoedd ni fydd y rhan fach hon o’r goedwig yn cael ei rhannu ag
unrhyw wiwer arall nes i’r cywion gael eu diddyfnu.
Pan fyddant yn bwydo wrth fwrdd adar neu flwch bwydo pren i wiwerod
gallwch ddarganfod statws cymdeithasol yr anifail os gwyliwch yn ofalus
– yn arbennig os oes gwahanol liwiau yng nghôt yr unigolion. Yr anifail
trechaf fydd yn rheoli’r lleoliad ac yn disodli anifeiliaid eraill sy’n bwydo.
Bydd rhai gwiwerod yn anfoddog i ymweld â’r blwch bwydo nes i bob
gwiwer arall gael eu gwala a’u gweddill a gadael. Yr anifeiliaid lleiaf ac
ieuengaf fydd ar waelod yr hierarchaeth gymdeithasol, a’r rhai mwyaf a
hynaf ar y pen.
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N

ID YW OEDOLION gwiwerod coch yn byw gyda’i gilydd mewn
parau gwryw a benyw ond yn hytrach mae bioleg bridio yn
‘amlgymharus’. Golyga hyn y gall benyw ddewis cymharu
ag unrhyw wryw lleol mewn blwyddyn. Serch fod yna, fel rheol,
gymysgedd gweddol gyfartal rhwng y ddau ryw yn y goedwig, dim ond
cyfran o wrywod aeddfed fydd yn bridio. Os yw benyw sy’n oedolyn yn
gallu ennill pwysau corff da a bod amodau’n ffafriol, yna fe ddaw yn
ffrwythlon a chychwyn yr hyn a elwir yn estrws - sy’n golygu ei bod yn
barod i gymharu.
Fel y disgrifiwyd yn gynharach, bydd pob milltir sgwâr ble mae benyw
yn cael ei orgyffwrdd gan wiwerod gwryw. Bydd pob un ohonynt yn
ymwybodol o’r estrws sydd ar fin cyrraedd drwy’r arogl mae hi’n ei adael
wrth farcio ac mae’r gwrywod yn dod ar ei draws. Mae’r fenyw yn cyrraedd
estrws ar ddiwrnod penodol, fel rheol yn ystod y cyfnod o fis Ionawr tan
fis Mawrth ac yna os caiff ail dorllwyth, bydd hefyd yn cyrraedd estrws
ym mis Mai tan fis Gorffennaf. Bydd y mwyafrif o wiwerod gwrywaidd sy’n
oedolion mewn cyflwr bridio rhwng mis Ionawr a mis Hydref, ond nid ydynt
yn bridio ddiwedd yr hydref ac yn ystod misoedd cynnar y gaeaf.
Mae ‘carwriaeth’ gwiwerod yn broses braidd yn anhrefnus ac ar brydiau
yn fater swnllyd wrth i nifer o wrywod gystadlu i ddod yn agos at fenyw
sydd mewn estrws wrth iddi symud drwy ganopi’r goedwig. Gall aros
ar gangen neu goeden a fflicio ei chynffon yn dyner wrth i’r gwryw
trechaf ddynesu yn betrus. Bydd wedyn yn aml yn symud drwy’r coed
dim ond i aros unwaith yn rhagor. Wrth iddi wneud hyn mae’r gwahanol
wrywod yn rhuthro o gwmpas yn ceisio cael yn agos ati, tra ar yr un pryd
yn ceisio osgoi’r anifeiliaid tra-arglwyddiaethol. Gwelsom bedwar neu
bump gwryw yn dilyn benyw sydd mewn estrws. Tra mae’r anifeiliaid
mwyaf arglwyddiaethol yn rhedeg ar ôl ei gilydd drwy frigau ucha’r coed
neu’n troelli o amgylch boncyff y goeden, bydd gwrywod sy’n is i lawr yr
hierarchaeth yn gyflym iawn yn ceisio dynesu at y fenyw ddim ond i gael
eu llwybr wedi’i rwystro gan yr anifail trechaf yn dychwelyd. Mae’r olygfa
yn un eithaf gorwyllt ar adegau. Yn y pendraw bydd y fenyw yn caniatáu
i wryw gymharu gyda hi, ac mae astudiaethau geneteg wedi dangos y
gall un torllwyth gynnwys cywion sydd â gwahanol dadau: tystiolaeth sy’n
dangos yn glir fod cymharu lluosog yn digwydd gyda gwahanol wrywod.
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Chwith Bydd tethi
amlwg iawn gan
fenyw sy’n llaetha
ac yn rhoi sugn i’r
rhai bach

M

AE BEICHIOGRWYDD YN para tua 38 diwrnod, ac mewn
unrhyw flwyddyn mae dau brif gyfnod o esgor. Y cyntaf yw
Chwefror i Ebrill (a elwir yn dorllwyth y gwanwyn) a’r ail yw
Mehefin i Awst (a elwir yn dorllwyth yr haf). Mae’r rhai bach (a elwir
yn gywion) yn cael eu geni yng nghlydwch a diogelwch nyth neu wâl
mewn coeden. Dewiswyd y nyth ble cânt eu geni yn ofalus, ac sydd â
leinin mewnol trwchus o ddail, mwsogl a gwair meddal.
Mae cywion y wiwer goch yn cael eu geni yn ddall, byddar a noeth. Fel
rheol bydd dau i bump o gywion mewn torllwyth ond ambell dro dim ond
un gaiff ei eni ac weithiau bydd hyd at chwech. Am yr ychydig wythnosau
cyntaf bydd y fam yn nyrsio’r cywion drwy’r rhan fwyaf o’r dydd a thrwy’r
nos. Os difrodir y nyth, neu fod dŵr yn effeithio arno, neu fod ysglyfaethwr
yn aflonyddu arno yna bydd y fam yn cario’r cywion i safle nythu arall.
Bydd yn gafael yn ofalus ond yn gadarn mewn un ohonynt yn ei cheg gan
ddal yr un bach wrth ei frest a’i droi yn dyner nes ei fod yn ei hwynebu.
Mae’r cywion yn gafael amdani yn reddfol wrth iddi gario pob un yn
osgeiddig drwy frigau ucha’r coed i’r nyth newydd. Fel hyn bydd yn cario’r
torllwyth cyfan yn systematig. Mae achosion ble cariwyd torllwyth cyfan
rhwng nythod deirgwaith.
Tra mae’r rhai bach yn ddibynnol ar y fam, bydd yn herio unrhyw wiwer
goch arall fydd yn nesu at y nyth lle mae ei chywion. Nid yw’r ymddygiad
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Dde Mae
gwiwerod coch yn
cael eu dyfnu o
wyth wythnos oed
a tra maen nhw’n
dal yn eithaf bach

ymosodol hwn heb achos gan y gwyddom fod gwiwerod coch wedi lladd a
bwyta’n rhannol gywion ifanc, bach yn ystod wythnosau cyntaf eu bywyd.
Tra maent yn y nyth, bydd gwiwerod ifanc yn codi chwain a rhai heintiau
feirol gan eu mam. Yn achlysurol bydd cyw yn marw yn y nyth cyn i’r
torllwyth gael ei ddiddyfnu. Os digwydd hyn ni symudir y corff o’r nyth
fel rheol ond mae’n aros ynddo. Ym mhen hir a hwyr caiff ei guddio gan
ddail a deunyddiau gwely eraill, gan gynnwys pethau sy’n cael eu cnoi
gan frawd neu chwaer, ac yn y diwedd bydd y corff yn pydru ar waelod
y nyth. Mae’r cyrff yn fach a byddant yn pydru’n fuan gan adael dim ond
esgyrn a chroen sych.
Wrth i’r cywion ddatblygu mae eu llygaid yn agor, maent yn dechrau
clywed yn dda ac maent yn tyfu ffwr. Yn y dechrau nid yw’r ffwr yn ddim
mwy na gorchudd blewog, ysgafn fel melfed. Erbyn chwe wythnos mae’n
datblygu i’r got nodweddiadol gyda blew hwy. Mae blew byr yn dal i fod
ar y gynffon, fodd bynnag, nes ei bod yn edrych yn debycach i lanhawyr
pibell na’r gynffon fel brwsh glanhau potel a welir gan yr oedolion. Yn yr
oedran hwn mae’r cywion yn eithaf bywiog yn y nyth a gallant ddechrau
archwilio’r byd y tu allan i’r nyth. Maent yn eithaf trwsgl a braidd yn simsan.
Fodd bynnag mae eu crafangau hir, miniog yn eu galluogi i afael yn dynn
pan fyddant yn mentro allan.
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Maent yn tyfu’n gyflym ac mae ganddynt fwy a mwy o syched am ragor o
lefrith, ac unwaith y byddant wedi llyncu hynny all y fam gynhyrchu, bydd
y fam yn gadael y nyth yn ystod y dydd. Mae cyfnodau ei habsenoldeb
yn cynyddu’n raddol wrth iddi chwilota am fwyd i gael rhagor o egni i
gynhyrchu’r llefrith sydd ei angen ar ei chywion. Yna, wrth i’r wythnosau
basio, bydd yn eu bwydo llai a llai wrth iddynt ddechrau cael eu diddyfnu.
Bydd y rhai ifanc yn raddol yn dod yn fwy ac yn fwy bywiog allan o’r
nyth ac yng nghanopi’r goeden lle mae’r nyth. Yn eu nawfed a’u degfed
wythnos byddant yn aml yn mentro i lawr y goedwig ac yn archwilio
mwy yn nhopiau’r coed. Nawr mae’r fam yn rhoi gorau i’w bwydo ac
maent yn dechrau hogi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd ei angen arnynt i
fyw ar eu pennau eu hunain. Maent angen datblygu’r gosgeiddrwydd
a’r deheurwydd sydd ei angen i chwilota am fwyd ymhlith y canghennau
ysgafnaf ac i neidio rhwng pennau’r coed cyfagos. Maent nawr yn tyfu’n
gyflym i gynyddu yn eu maint a’r pwysau sydd ei angen arnynt i wrthsefyll
tywydd garw, ac wrth gwrs, mae’n rhaid iddynt wynebu perygl gan nifer o
ysglyfaethwyr peryglus allai fod yn gwylio o’r awyr ac ar y ddaear.

Chwith Bydd
benywod sy’n
bridio yn ymweld
yn rheolaidd
â phethau dal
bwyd adar yn yr
ardd i fwyta cnau
mwnci neu hadau
blodyn yr haul.
Mae’n
ddefnyddiol
darparu
ffynhonnell dda
o galsiwm, fel
esgyrn wedi’u
berwi, corn carw
neu ystifflog

62

Llun ffured gwyllt

Pennod 13

Ysglyfaethwyr

63

Gwiwerod Coch yn fy Ngardd

M

AE GWIWEROD COCH yn gyflym, gwyliadwrus a gwisgi. Maent,
fodd bynnag, yn dal i fod yn agored i gael eu dal a’u lladd gan
nifer o anifeiliaid ysglyfaethus. Ym mrigau ucha’r coed byddant
yn ysglyfaeth i’r gwalch marth, aderyn ysglyfaethus mawr sy’n gallu
hedfan yn gyflym a symud gyda sgil rhyfeddol drwy’r canghennau.
Mae’r rhain yn dibynnu ar ddal eu hysglyfaeth yn ddiarwybod. Mae eu
golwg yn graff ac mae eu plu brown a brith yn caniatáu iddynt ymdoddi
o’r golwg wrthynt eistedd a gwylio am ysglyfaeth posibl.
Gall bwncathod hefyd ddal gwiwerod coch pan fyddant yn symud ar lawr
y goedwig. Bydd yr aderyn ysglyfaethus hwn yn eistedd am gyfnodau hir
gyda golygfa dda o lannerch yn y coetir neu fwlch yn y goedwig. Yn debyg
i’r gwalch marth, mae wedi mabwysiadu strategaeth o aros i ddal anifail
yn ddiarwybod ac ar funud wan. Dangosodd astudiaethau gwyddonol, er
bod gwiwerod yn cael eu bwyta gan y ddau aderyn yma, mai pur anaml
y byddant yn eu dal ac yn sicr nid mewn digon o niferoedd i gael effaith
ystyrlon ar eu poblogaeth yn gyffredinol.
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Dde Mae’r bele
goed wedi addasu
yn hynod o dda i
ddal gwiwerod

Mae amrywiaeth o famaliaid cigysol hefyd yn bwyta gwiwerod coch.
Mae’r llwynog, y carlwm, bele’r coed, a chathod gwyllt a rhai dof wedi dal
gwiwerod, ond nid ydynt yn debyg o fod wedi cael effaith arwyddocaol
ar y boblogaeth. Mewn cynefinoedd maestrefol mae cathod dof yn llawer
mwy niferus ac wedi eu haddasu i ysglyfio gwiwerod. Byddant yn dilyn
yr anifail heb iddo wybod, yn cropian yn araf cyn neidio arno gyda’u
pawennau wedi eu hymestyn.
Er ei bod yn debygol mai cathod dof yw’r prif ysglyfaethwr mewn gerddi
maestrefol, mae’n annhebygol y byddant yn cael dylanwad arwyddocaol
ar boblogaethau. Byddai gosod coler gyda chloch ar ‘Felix’ yn ei gwneud
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yn fwy anodd i’r gath ddal y wiwer. Yn ychwanegol, ceisiwch fwydo’r
gwiwerod coch fel y gallant gyrraedd y blwch bwydo neu’r bwrdd adar
heb iddynt orfod mentro i lawr o’r coed a chroesi tir agored i’w gyrraedd.
Mae’r bele goed yr un mor gartrefol yn hela yn y nhopiau’r coed ag ydi hi’n
hela ar lawr y goedwig. Maent yn bwyta gwiwerod coch er bod ganddynt
fwydlen amrywiol iawn ac yn arwyddocaol canran fach iawn o’u diet yw
gwiwerod coch. Mae’r ysglyfaethwr yma yn absennol o rannau helaeth o
Gymru a Lloegr ar hyn o bryd, er yn gynyddol yn fwy eang yn yr Alban.
A allant gael effaith sylweddol ar boblogaethau gwan o wiwerod coch
sy’n byw mewn cynefinoedd tameidiog ac unig yn rhywbeth sydd eto i’w
benderfynu. Mewn cynefinoedd mewn coedwigoedd mawr sy’n cynnal
nifer fawr o boblogaethau’r wiwer goch, nid yw bele’r coed yn debyg o
ostwng niferoedd y gwiwerod yn sylweddol.

Pa anifeiliaid sy’n fwyaf tebyg o gael eu dal?
Mae ysglyfaethwyr yn tueddu i ddal gwiwerod coch afiach neu rai ifanc
yn hytrach nac oedolion iach. Pan fo gwiwerod coch bach yn diddyfnu
maent yn arbennig o fregus am nad ydynt wedi addasu adweithiau cyflym
na’r cyflymder sydyn sy’n perthyn i’r anifeiliaid hŷn. Nid yw’n syndod i
ddeall eu bod ar eu mwyaf agored i berygl yn ystod y cyfnod hwn o’u
bywyd. Fodd bynnag, byddant yn dangos amrywiaeth o alwadau perygl
ac ymddygiad chwifio eu cynffon i rybuddio gwiwerod eraill fod bygythiad
gerllaw. Weithiau byddant yn cynhyrfu o weld y pethau mwyaf annelwig,
er enghraifft pêl-droed plentyn wedi’i adael a hwythau wedi sylwi arno yn
y prysgwydd.
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Chwith Bydd
llawer o anifeiliaid,
gan gynnwys
llygod mawr, yn
ymweld â man
bwydo gwiwer
goch neu fwrdd
adar. Felly mae’n
bwysig fod yr
arwynebau hyn yn
cael eu glanhau’n
rheolaidd

U

N O’R CWESTIYNAU a ofynnir amlaf yw ‘pa mor hir fydd gwiwer
goch yn byw yn y gwyllt?’ Gall tua 20-40% o rai ifanc oroesi
misoedd y gaeaf a byw yn ystod gwanwyn y flwyddyn wedyn.
Unwaith wedi aeddfedu a chyrraedd oedran oedolyn mae eu siawns o
oroesi yn cynyddu i 50-60% mewn blwyddyn pan fo hadau a bwydydd
eraill yn ddigonol. Fodd bynnag, gall cyflenwad gwael o fwyd a gaeaf
caled arwain at raddau llawer is o oroesi. Mae poblogaethau yn
amrywio gryn dipyn yn eu maint o ganlyniad, ac mae cystadleuaeth am
ofod ac adnoddau yn newid yn dymhorol ac ar draws y blynyddoedd.
Canlyniad hyn yw mai ychydig iawn o anifeiliaid sy’n cyrraedd pump
neu chwech oed yn y gwyllt.
Ynghynt crybwyllwyd amrywiaeth yr ysglyfaethwyr posibl sy’n bwyta
gwiwerod coch a thanlinellu’r ffaith nad ydynt yn effeithio niferoedd y
gwiwerod coch. Mae mwyafrif y gwiwerod coch yn marw am resymau
eraill. Bydd cael eu gadael yn ddiamddiffyn i’r tywydd, diffyg maeth a
newyn yn achosi llawer mwy o farwolaethau. Yn ychwanegol mae
amrywiaeth o heintiau a chlefydau sy’n effeithio’r wiwer goch. Mae rhai
o’r heintiau hyn yn cael eu hachosi gan yr anifail yn gwanio o ddiffyg
bwyd, tra byddai eraill yn arwain at farwolaeth gwiwerod sydd fel arall yn
rhai iach.
Gall gwiwerod ddatblygu tiwmorau canseraidd sydd yn y diwedd yn eu
lladd am fod y tyfiant yn ymyrryd â chyflenwad gwaed neu swyddogaeth
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hanfodol y meinwe. Mae gwiwerod coch yn cludo amrywiaeth o heintiau
coluddol gan gynnwys protosoa (organeb un gell) a elwir yn coccidia a all
gyfrannu at farwolaeth drwy niweidio wal y perfedd ac ymyrryd â threulio
bwyd.
Gwyddom nawr, er y gall adenofirws gael ei gario gan wiwerod coch heb
achosi niwed amlwg iddynt, weithiau gall yr haint hwn achosi nam yn y
coluddion ac mae wedi cael ei adnabod fel rhywbeth all ladd anifeiliaid
yn gyflym. Gall y math hwn o firws gael ei gludo hefyd gan wiwerod llwyd;
nid yw’n glir fodd bynnag os yw’n lledu rhwng rhywogaethau o wiwerod.
Tybir fod pwysau pryder mewn gwiwerod coch yn gallu sbarduno dechrau
clefyd ond mae llawer mwy i’w ddysgu am hyn.
Yn ddiweddar canfuwyd fod nifer fach o wiwerod coch yn Lloegr a’r Alban
wedi eu heintio gan facteria sy’n achosi gwahanglwyf. Mae’n aneglur sut
maent yn codi’r haint ac yn ei ledaenu, a serch presenoldeb yr haint, nid
yw poblogaethau wedi dirywio.
Mewn ardaloedd lle mae gwiwerod llwyd yn absennol, ni wnaeth gwiwer
goch erioed ddal firws brech y wiwer. Dydi’r haint marwol yma ddim ond
i’w gael mewn gwiwerod coch pa fo gwiwer lwyd sydd wedi’i heintio yn
bresennol. Ar ôl i’r haint gael ei godi gan wiwerod coch, maent yn marw
o fewn tair neu bedair wythnos. Yn ystod wythnosau olaf eu hoes, bydd
ganddynt anafiadau agored sylweddol ar y croen o gwmpas yr wyneb,
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y tu mewn i’r geg, ar y pawennau ac mewn mannau eraill ar eu cyrff.
Maent yn heintus iawn i wiwerod coch eraill ac felly gallai’r clefyd droi’n
epidemig yn gyflym. Mewn rhai achosion gall 80-90% o boblogaeth
oedolion gwiwerod coch gael ei cholli. Felly mae’n hanfodol bwysig na
chaniateir i wiwerod llwyd feddiannu coetiroedd sy’n cynnwys gwiwerod
coch brodorol.
Ni ddarganfyddir olion mwyafrif y gwiwerod coch sy’n marw mewn
unrhyw flwyddyn. Bydd llawer o anifeiliaid yn marw mewn nythod neu
mewn rhannau o’r goedwig lle mae pobl yn annhebygol o ddod o hyd i’r
corff. Bydd cyfran o gyrff yn cael eu darganfod a’u bwyta gan anifeiliaid
eraill. O ganlyniad, rhaid inni fod yn ofalus wrth geisio mesur effaith traffig
ar boblogaethau. Mae gwiwer goch farw sy’n gorwedd ar briffordd yn
llawer mwy tebygol o gael ei gweld a rhoi gwybod amdani nag anifail
sydd wedi’i guddio yn yr isdyfiant.
Mae llawer o wiwerod coch yn cael eu lladd gan draffig ar y ffyrdd. Mae
marwolaethau yn aml yn digwydd yn ystod misoedd yr hydref a’r gaeaf
pan fydd gwiwerod yn aml yn brysurach ar y ddaear yn cuddio ac yn
adfer bwyd sydd wedi ei gladdu. Mewn rhai mannau mae cadwraethwyr
wedi codi pontydd rhaff i geisio cyfyngu ar nifer y gwiwerod coch a ledir
gan geir. Mae arwyddion ffyrdd sy’n rhybuddio gyrwyr o bresenoldeb
gwiwerod coch hefyd yn ddefnyddiol wrth geisio gostwng gwrthdrawiadau
a marwolaethau gwiwerod.

Beth i’w wneud os dewch o hyd i wiwer wedi marw
Defnyddir cyrff gwiwerod coch ar gyfer amrywiaeth o brosiectau ymchwil
gwyddonol. Mae’r rhain yn cynnwys asesu amrywiaeth genetig poblogaeth
a strwythur oedran ac, wrth gwrs, ymchwilio i achos marwolaeth gwiwer
mewn ardal.
•

Os gwelwch gorff gwiwer goch, cysylltwch â’ch grŵp gwiwerod coch
lleol (gweler yr adran cyfeiriadau defnyddiol yng nghefn y llyfryn).

•

Os yw’n bosibl, casglwch y corff gan ddefnyddio bag plastig. Casglwch
gyrff gwiwerod coch o’r ffyrdd dim ond os yw’n ddiogel gwneud hynny.
Peidiwch â rhoi eich hun mewn unrhyw berygl.

•

Gwnewch gofnod o’r dyddiad, lleoliad ac unrhyw wybodaeth arall, a
chysylltwch â’r grŵp gwiwerod coch lleol i drefnu i gasglu’r corff.
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Chwith Mae
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coed i gael at y
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B

YDD GWIWEROD YN aml yn tynnu rhisgl marw o ganghennau
er mwyn bwyta ffyngau maethlon sydd weithiau’n tyfu o dan
y rhisgl. Mae’r ymddygiad hwn yn arbennig o gyffredin ar
sycamorwydden a derwen. Nid yw’n effeithio’r goeden am fod y
canghennau eisoes wedi marw. Fodd bynnag, mae yna arfer arall
a all achosi difrod sylweddol i goed; mae hynny’n digwydd pan fydd
gwiwerod yn cnoi trwy risgl allanol byw a thynnu stribedi er mwyn
bwyta’r sudd melys sydd dan y rhisgl. Mae gan wiwerod coch ddannedd
blaen miniog iawn a chyhyrau gên eithaf pwerus ac felly gallant gnoi
drwy risgl tenau yn eithaf hawdd.
Ar Ynys Môn, mae yna rywfaint o dystiolaeth y gall oestrwydden gael ei
niweidio gan wiwerod coch. Yn fwy nodedig, yn ystod y cyfnod 1890-1920,
cafodd gwiwerod coch eu lladd yn Ucheldir yr Alban er mwyn gwarchod
cnydau coed. Fodd bynnag, er y gall difrod ddigwydd, mae’n weddol
anaml ac ar raddfa llawer is na’r hyn a wna’r wiwer lwyd a gyflwynwyd i
Ynysoedd Prydain.
Ychydig a wyddom pam y gall rhai gwiwerod coch benderfynu tynnu rhisgl
coed. Mae gwiwer lwyd yn gallu dysgu ymddygiad o’r fath. Awgrymwyd
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Dde Ar Ynys Môn
mae tystiolaeth
bod gwiwerod
coch wedi difrodi
nifer fach o goed
oestrwydd drwy
dynnu’r rhisgl

y gall rhyngweithio ymosodol rhwng gwiwerod llwyd achosi i unigolion
gnoi rhisgl mewn rhwystredigaeth ac mai dyma sut maent yn darganfod
bod sudd melys dan y rhisgl. Pam mae gwiwerod llwyd yn tynnu rhisgl yn
amlach na gwiwerod coch? Maent yn byw mewn dwysedd uwch, felly gall
hyn helpu i esbonio, ond mae’r wiwer lwyd hefyd yn anifail llawer mwy
pwerus gyda chyhyrau ceg cryfach a gallai hyn ganiatáu iddi dorri rhisgl
rhai rhywogaethau o goed lle mae’r rhisgl yn gymharol galed.
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Chwith
Gweddillion
cywion titw mawr
mewn blwch nythu
a ddefnyddiwyd
gan wiwerod coch

B

YDD GWIWEROD COCH yn bwyta wyau amrywiaeth o adar bach
y coetir. Maent yn ffynhonnell gyfoethog o galsiwm a phrotein.
Yn achlysurol y gwnânt hyn, ac ni allwn ystyried fod gwiwerod
coch yn arbenigwyr neu’n ysbeilwyr nythod.
Byddant yn dod ar draws nifer o nythod wrth iddynt chwilota yn y coed, ac
fel rheol byddant yn anwybyddu’r wyau neu’r cywion maent yn eu gweld
yn y nyth. Mae hyn yn rhannol, efallai am y bydd y ceiliogod a’r ieir yn
amddiffyn y nyth ac yn eu hel i ffwrdd. Rydym wedi sylwi ar wiwerod coch
yn adeiladu nythod y tu mewn i flychau nythu oedd wedi eu meddiannu
gan y titw mawr a ble nad oedd y gwiwerod wedi bwyta’r wyau oedd
wedi’u gadael.
Mae gwiwerod coch yn byw mewn niferoedd llawer llai na gwiwerod llwyd
mewn coetiroedd llydanddail. Gan fod gwiwerod llwyd yn bwyta wyau
adar, mae eu niferoedd uwch yn golygu y cânt fwy o effaith ar adar mân
na’r gwiwerod coch brodorol. Mae rhai astudiaethau yn dangos bod bwyta
wyau yn cael effaith ar rai rhywogaethau, gan gynnwys sgrech y coed a’r
fwyalchen sy’n adeiladu nyth siâp cwpan. Mae wyau yn y nythod hyn yn
hawdd eu cyrraedd i wiwerod nag y byddent pe bai’r nyth wedi’i guddio i
mewn cangen neu geudod mewn coeden. Mae ymchwil wyddonol i hyn
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Dde Gall adar sy’n
nythu mewn nyth
siâp cwpan fod
yn fwy agored i
ysglyfaethu gan
wiwerod coch na’r
rhai sy’n nythu
mewn tyllau

yn eithaf cyfyngedig ac mae angen astudiaeth bellach os ydym am ddeall
yn llawn y graddau y mae gwiwerod coch neu lwyd, os o gwbl, yn cael
effaith ar nythu gan rywogaethau penodol o adar mân.
Mae gwiwerod coch yn aml yn rhyngweithio gydag adar mân ar fyrddau
bwydo adar yn yr ardd ac mewn blychau bwydo gwiwerod. Yn aml, bydd y
wiwer yn anwybyddu’r adar, er eu bod bob amser yn wyliadwrus o’r wiwer.
Gall delor y cnau eofn fwydo ar fwrdd adar ochr yn ochr â gwiwerod, neu
ruthro i flwch bwydo gwiwerod yn y gobaith o godi bwyd sydd wedi’i golli
gan wiwerod. Efallai y bydd titw tomos las, y titw mawr a’r robin yn hedfan
yn sydyn i fachu tamaid, ond yn y pen draw byddant yn aros i’r wiwer
adael cyn tynnu at fannau bwydo. Yn y modd hwn, mae presenoldeb
gwiwerod yn atal adar rhag bwydo. Pe bai gwiwerod yn aros ar fan bwydo
adar drwy’r dydd, byddai hyn yn amlwg yn niweidiol, ond pur anaml y
bydd gwiwerod yn aros yn hwy na hanner awr ac felly mae digon o amser
i’r adar fwydo - os yw’r wiwer wedi gadael unrhyw beth iddynt i’w fwyta!
Bydd y wiwer goch yn aml yn ymosodol tuag at adar mwy, fel colomennod,
ysguthanod, brain, piod a ffesantod pan fydd wrth flwch bwydo. Bydd yn
rhuthro tuag atynt i wneud iddynt symud. Gall fod yn eithaf difyr gwylio’r
hyn sy’n digwydd wrth i wiwerod hel aderyn i ffwrdd dim ond iddo hedfan
yn ôl funud neu ddau’n ddiweddarach a’r broses yn cael ei hailadrodd.
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O ystyried y gall cymaint o anifeiliaid gwahanol ymgynnull wrth fannau
bwydo, ac y gall yr holl greaduriaid o bosibl gario amrywiaeth o wahanol
heintiau a chlefydau, mae’n gwneud synnwyr glanhau byrddau bwydo
adar, crogwyr cnau a blychau bwydo gwiwerod yn rheolaidd er mwyn atal
y perygl o ledaenu clefydau.
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M

AE GWIWEROD COCH yn berffaith hapus i ddwyn ychydig o’ch
cnwd ffrwythau meddal. Maent yn hoffi bwyta eirin, afal, gellyg,
eirin gwlanog, mafon a mefus. Maent hefyd yn achlysurol yn
bwyta blodau ffrwythau ac, ar adegau, gallant gloddio bylbiau gardd
anghyffredin i gnoi arnynt. Fel y disgrifiwyd yn gynharach, mae’r wiwer
yn anifail fydd yn bwyta amrywiaeth eang o bethau ac mae ffyrdd
y gallwch ei helpu trwy blannu llwyni a choed mae’n ei hoffi. Dyma
ambell i gyngor:

Gardd fach i ganolig
•

Mae rhosyn gwyllt yn cynhyrchu blodau a mwcog sy’n cael eu bwyta
gan wiwerod coch.

•

Os ydych yn ailosod neu’n sefydlu gwrych, ystyriwch ddefnyddio
cymysgedd o goed cyll a drain gwynion. Gall hyn greu gwrych trwchus
y gellir ei siapio a’i docio’n hawdd. Os byddwch yn gadael iddo dyfu,
yna bydd yn cynhyrchu cnau a ffrwythau sy’n berffaith i wiwerod coch
ac anifeiliaid gwyllt eraill.

•

Mae cyltifarau afal, gellyg ac eirin modern yn aml yn cael eu himpio
ar stoc gwreiddiau sy’n golygu na fydd y goeden yn tyfu yn uwch
na thair neu bedair metr o uchder. Nid yw’r dail ysgafn yn cynhyrchu
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cysgod trwm ac wrth gwrs, gallwch fwynhau’r ffrwythau a’u rhannu ag
anifeiliaid ac adar gwyllt.
•

Bydd gwiwerod coch yn achlysurol yn bwyta bylbiau’r saffrwn ac mae’r
rhain yn flodau tlws sy’n rhoi lliw i ardd y gaeaf.

Gerddi mwy
Os oes gennych le i blannu coeden neu grŵp o goed, yna mae amrywiaeth
eang o rywogaethau a fydd o fudd i wiwerod coch:
•

Bydd coed cyll, eirin duon a phinwydd y mynydd yn cynhyrchu llwyn
tua phedair i bum metr o daldra pan fydd yn aeddfed. Mae cnau’r
gollen yn fwyd gwych i wiwerod coch tra bod pinwydd y mynydd yn
cynhyrchu nifer fawr o foch coed sy’n cynnwys hadau gwerthfawr.

•

Ble mae gardd yn gallu tyfu coed llawer mwy o faint, yna mae pinwydd
yr Alban a’r llarwydd Ewropeaidd yn ddelfrydol. Byddant yn cynhyrchu
hadau o fewn degawd os cânt eu plannu mewn pridd da ac mewn man
heulog.

•

Mae coed cnau Ffrengig, ffawydd, derw mes digoes, pisgwydd dail
bach, a chastanwydd pêr yn cynhyrchu hadau sy’n cael eu bwyta gan
wiwerod coch.

•

Mewn ardaloedd arfordirol agored, mae gwiwerod coch yn elwa ar
bresenoldeb derw bythwyrdd, cyll a sycamorwydd sy’n oddefgar o
halen.

Dde Fe wnaiff
gwiwerod coch
fwydo ar fwrdd
adar
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Chwith Mae
plisgyn cnau’r
gollen wedi eu
hollti yn arwydd
da o weithgaredd
gwiwerod

G

ELLIR GWELD PRESENOLDEB gwiwerod coch yn y coetir gan
eu nythod. Mae hefyd arwyddion y deunydd bwyd maent yn
ei daflu ar lawr y goedwig neu’n eu gollwng o’r canghennau
uwchben wrth fwydo. Mae egin ir wedi’i gnoi, blodau ar y coed wedi’u
bwyta, gweddillion moch coed a phlisgyn cnau wedi’u hollti yn eu
hanner i gyd yn arwyddion o bresenoldeb y wiwer goch.
Wrth fwydo ar foch coed a syrthiodd, bydd gwiwerod yn aml yn eu casglu
ac yna’n eu cario i foncyff cyfagos sydd wedi dod yn ffefryn ganddynt
fel bwrdd bwyta. Gall y mannau hyn gael eu hamgylchynu’n gyflym gan
bentwr o foch coed wedi eu cnoi a’r cen allanol i gyd wedi’u tynnu er mwyn
cael at yr hadau sydd dan y cen. Bydd llygod a llygod pengrwn hefyd yn
bwyta hadau mewn moch coed. Mae gwahaniaeth yn ymddangosiad y
moch coed sydd wedi eu bwyta gan wiwerod a rhai sydd wedi eu bwyta
gan lygod neu lygod pengrwn. Mae gan wiwerod y cryfder i frathu ac yna
i dynnu’r cen allan gan adael ymylon blêr i graidd y moch coed, tra bod
llygod a llygod pengrwn yn gorfod cnoi drwy’r cen gan adael gweddill y
moch coed yn llawer taclusach.
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Dde Mae asgwrn
yn ffynhonnell dda
o galsiwm
Dde pellaf
Gweddillion moch
coed y pinwydd ar
lawr y goedwig

Dde Arwyddion
y gaeaf o wiwer
yn bwydo ar foch
coch pinwydden
Dde pellaf Plisgyn
cneuen y gollen
wedi’i gadael
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Chwith pellaf
Mochyn coed
agored a moch
coed gyda’r cen
wedi eu tynnu
oddi arno
Chwith Mochyn
coed sbriwsen
Sitca wedi’i fwyta
gan wiwer tra ar
foncyff coeden

Mae gwiwerod yn dysgu’n gyflym i hollti cnau’r gollen yn eu hanner drwy
gnoi rhan o’r pen pigfain a defnyddio eu dannedd i dorri’r plisgyn yma fel
ei fod yn rhannu’n ddau. Yn yr hydref, mae madarch sydd â’u coesau wedi
eu cnoi ac yna eu gosod yn ddiogel ymhlith canghennau yn arwydd da o
wiwerod. Nid yw’n bosibl gwahaniaethu rhwng olion bwyd a adawyd gan
wiwerod coch a gwiwerod llwyd.
Os edrychwch yn ofalus iawn ar risgl coed ffawydd, sycamorwydd ac ynn,
efallai y byddwch yn sylwi ar lawer o linellau cyfochrog hir sy’n bradychu
taith y wiwer goch wrth iddi symud i lawr y goeden gan ddefnyddio fferau
deugymalog eu traed ôl.
O amgylch y byrddau adar ac o dan goed sydd wedi bwrw hadau ar
lawr y goedwig, efallai y byddwch yn gweld cyfres o dyllau bach ar hap
tua modfedd mewn diamedr a modfedd o ddyfnder. Dyma arwyddion
anifeiliaid sy’n cloddio bwyd wedi’i gladdu ganddyn nhw neu wiwerod
eraill. Weithiau gall y ddaear edrych fel petai wedi’i phupro gan y marciau
bach yma.
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P

’RUN A OES gan wiwer goch gôt lliw brown tywyll, du, castan
neu sinsir, bydd yn bwrw ei chôt ddwywaith y flwyddyn. Mae
gwahaniaeth amlwg rhwng côt ysgafn yr haf a chôt drwchus y
gaeaf, ac mae ganddi dwffiau clustiau 3cm o hyd a blew moethus ar ei
chynffon.
Mae bwrw ei chôt yn y gwanwyn yn cymryd rhwng pump a saith wythnos
i gwblhau. Mae’n aml yn dechrau ar flaen yr anifail, ar yr ysgwyddau a’r
coesau ac yn symud tuag at yn ôl i’r cyfrwy a’r rhannau ôl. Mae’r gôt
newydd yn edrych yn eithaf diflas a garw tra bod y gynffon yn llawer llai
yn enwedig mewn gwrywod aeddfed. Os gwelwch unrhyw unigolion â
chynffon fel brwsh potel yn yr haf, fe fydd bron bob amser yn oedolyn
gwrywaidd. Yn hanesyddol, mewn llawer o boblogaethau gwiwerod coch
Prydain, byddai blew’r gynffon yn diflannu ac yn troi’n lliw aur yn yr haf ond
am fod anifeiliaid wedi eu mewnforio o rannau eraill o Ewrop yn ystod y
canrifoedd diwethaf, mae’r nodwedd hon yn aml yn absennol.
Disgrifiodd Monica Shorten y bwrw blew yn yr hydref yn ei llyfr ‘Squirrels’
yn 1954 fel ‘digwydd at yn ôl; mae hanner gwaelod y cefn yn newid gyntaf,
mae blew y gaeaf yn ymledu i rannau uchaf y cluniau ac wedyn i flaen y
cefn, dros yr ystlysau a’r coesau blaen ac yn olaf i’r bol.’
Yn aml iawn, mae pobl yn gweld anifeiliaid sydd yng nghanol bwrw eu
côt, ac yn gweld ffwr anghyson ac weithiau’n groen noeth, ac maent yn
mynegi pryder bod gan yr anifeiliaid glefyd, clafr y cŵn neu haint difrifol ar
y croen. Er y gall gwiwerod golli blew a achosir gan lau, fel rheol colli eu
blew yw’r symptomau a welir. Cyn belled â bod yr anifail yn bwydo’n dda
ac yn symud yn normal, yna does dim byd i boeni amdano.
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Sut i wahaniaethu
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Chwith Mae
gwiwerod coch
yn amrywio mewn
lliw o ddu, llwyd
ac amrywiaeth
o liwiau coch ac
oren

G

ALL LLAWER O bobl gael eu drysu gan y ffaith bod gwiwerod
coch yn aml â ffwr llwyd ar yr ochrau a’r pen, tra bod y wiwer
lwyd yn aml gyda ffwr coch ar y pen a’r ochrau. Mae hyn yn
arbennig o wir yn ystod misoedd yr hydref a’r gaeaf pan fo’r ddwy
rywogaeth yn eu cotiau gaeaf trwchus. Ni ddylai gwahaniaethu rhwng
y ddau anifail ddibynnu ar liw’r anifail yn unig.
Yn nodweddiadol mae gan wiwerod coch dwffiau clustiau hir iawn (2040mm) sy’n eithaf amlwg, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf. Ond yn
anaml mae gwiwerod llwyd yn cael unrhyw dwffiau ac os oes, nid yw’r
blew yn ddim ond ychydig filimedrau o hyd. Wrth gwrs, mae gwiwerod
coch sy’n oedolion yn llawer llai na’u cefndryd llwyd (Tabl 1), ond cofiwch y
bydd gwiwer lwyd ifanc yn llai neu’n debyg o ran maint i wiwer goch sy’n
oedolyn.
Mae gwiwerod llwyd â blew ar y gynffon sydd ag ymyl gwyn neu arian.
Gelwir hyn yn ‘eurgylch’ ac mae’n eithaf nodweddiadol, waeth beth fo
amlygrwydd blew coch neu lwyd mewn mannau eraill ar gorff yr anifail.
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Dde Oedolyn
gwiwer goch
gyda lliw llwyd
iawn i’r got.
Nodwch y twffiau
hir ar y clustiau
ac absenoldeb
ymylon gwyn neu
halo o flew ar y
gynffon

Gwiwer GOCH yw hon

Tabl 1. Maint a phwysau gwiwerod coch a llwyd.
Gwiwer goch

Gwiwer lwyd

Cyfartaledd

Ystod

Cyfartaledd

Ystod

Hyd y pen a’r
corff (mm)

220

180-230

245

230-270

Hyd y
gynffon (mm)

180

140-190

220

190-240

Pwysau (g)

280

260-350

530

450-650
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Uchod Oedolyn
wiwer lwyd –
sylwer ar y diffyg
twffiau ar y
clustiau a’r halo
o wallt gwyn ar
ymylon y gynffon
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gwiwerod coch
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O

S CREDWCH EICH bod wedi gweld gwiwerod llwyd mewn ardal
gwiwer goch, yna cysylltwch â’r grŵp cadwraeth gwiwerod coch
lleol agosaf. Mae Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru yng
ngogledd Cymru, ond mae rhwydwaith eang o sefydliadau eraill sy’n
cwmpasu holl ardaloedd daearyddol cyfredol y wiwer goch. Gadewch
i’r grŵp wybod y dyddiad a’r lleoliad lle gwelsoch yr anifail.
Mae’r wiwer lwyd yn anifail anfrodorol ymledol sy’n niweidiol iawn i
goedwigoedd Prydain. Mae’n drosedd dal, cludo ac yna rhyddhau
gwiwerod llwyd. Golyga hyn, os ydych chi neu rywun arall yn dal un mewn
trap, yna dylid lladd y wiwer lwyd honno. Er ei fod mewn trap, caiff yr anifail
ei ddiogelu rhag creulondeb a chyfrifoldeb y sawl sy’n gosod y trap yw
sicrhau bod yr anifail yn cael ei ladd heb greu poen i’r anifail.
Y trap gorau i’w ddefnyddio yw trap dal anifail yn fyw. Er y gall modelau
amrywio, yn gyffredinol maent yn gweithredu yn yr un modd; maent fel
arfer yn siâp petryal ac wedi’u hadeiladu o rwyll weldio. Rhoddir bwyd y tu
mewn i’r trap yn y cefn y tu ôl i droedlath fetel. Rhoddir rhywfaint o fwyd
arall ger mynedfa’r trap. Mae gwiwerod yn dod o hyd i’r bwyd y tu allan i’r
trap ac yn mentro i mewn. Mae gan y droedlath fetel yn y cefn far gwifren
hir sy’n pasio trwy ddolen sy’n hongian o do’r trap. Mae hon yn dal drws
sy’n plygu ac sy’n sbring-lwythog. Pan fo droedlath yn cael ei bwyso gan
yr anifail wrth iddo gyrraedd y bwyd, caiff y bar metel ei symud yn ôl yn
ddigon pell fel ei fod yn cael ei dynnu allan o dan y drws. Mae’r drws yn
cau ac yn cael ei gadw ar gau gan fecanwaith cloi fel na ellir ei agor o’r tu
mewn.
Gellir lladd gwiwer sydd wedi’i dal neu ei throsglwyddo i fag plastig cryf,
lle gellir ei chyfyngu a’i lladd gyda thrawiad sydyn i’r pen. Byddai’r corff
wedyn yn ddefnyddiol ar gyfer ymchwil wyddonol bwysig i firysau a
heintiau.
Byddem yn argymell eich bod yn rhoi’r gorau i fwydo gwiwerod coch mewn
gerddi os gwelir gwiwerod llwyd yno. Mae’n bwysig golchi a glanhau
byrddau bwydo adar, pethau dal bwyd adar a thrapiau os bu gwiwerod
llwyd yn bresennol. Mae golch gwrth feirol fel Virkon yn ddelfrydol.
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1. Lleoliad: 		Tŷ a Gerddi Plas Newydd (Môn)

Perchennog: 		
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cyfeirnod grid: 		
SH 520 700
Cyfeiriad:		
Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 6DQ
Cyfarwyddiadau: 	O’r A55 cymerwch yr A5 wrth ben gorllewinol
Pont Britannia. Yn Llanfairpwll trowch a
dilynwch yr A4080 am 3km ac mae mynedfa’r
eiddo ar y chwith. Mae wedi’i gyfeirio’n dda.
Hanes y wiwer goch:	Cyflwynwyd gwiwerod coch i’r parcdir a’r
gerddi yn 2008 ac maent bellach yn eithaf
cyffredin os ychydig yn anodd eu gweld mewn
rhannau o’r coetir. Mae’r gerddi i’r gorllewin
o’r tŷ yn lleoliad da i weld gwiwerod coch sydd
wedi arfer gweld pobl. Mae yna sawl blwch
bwydo, gan gynnwys un ger prif fynedfa’r
eiddo.
Gwefan:		Gweler: www.nationaltrust.org.uk/plasnewydd-country-house-and-gardens i gael
manylion am bris mynediad ac amseroedd
agor.
2. Lleoliad: 		Gerddi Botaneg Treborth (Gwynedd)

Perchennog: 		
Prifysgol Bangor
Cyfeirnod grid: 		
SH 5530 7108
Cyfeiriad:		Llwybr yr Arfordir/Coedwig Treborth, Bangor
LL57 2RX
Cyfarwyddiadau: 	O’r A5 yng Ngwynedd, trowch i’r chwith yn
union cyn Pont Menai. Dilynwch y ffordd gul
heibio’r unedau diwydiannol bach ac i lodj
Treborth. Yna mae’r ffordd yn arwain trwy
goetir llydanddail ac mae nifer o fannau parcio
ceir (am ddim) yma.
Hanes y wiwer goch:	Cofnodwyd gwiwerod coch am y tro cyntaf yn
y coetir yn ystod 2009. Roeddynt wedi croesi
o Ynys Môn sy’n gyfagos. Mae ardal gwylio
gwiwerod coch wedi’i neilltuo yn y gerddi gyda
chuddfan wylio fach.
Gwefan:		www.treborth.bangor.ac.uk
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Dde Gellir gweld
gwiwerod ledled
Ynys Môn

3. Lleoliad: 		Coetir Henllys (Môn)

Perchennog: 		
Bond Eiddo Gwyliau (HPB)
Cyfeirnod grid: 		
SH 6003 7763
Cyfeiriad:		
HPB Henllys, Biwmares, LL58 8HU
Cyfarwyddiadau: 	O’r A55 yng Ngwynedd, dilynwch yr A5 i’r
A545 a Phorthaethwy.
O Borthaethwy dilynwch yr A545 drwy
Biwmares i’r B5109 a throwch i’r
chwith yn Llanfaes. Dilynwch yr arwyddion am
Henllys.
Hanes y wiwer goch:	Cyflwynwyd gwiwerod coch i’r coetir yn 2006.
Maent bellach yn nodwedd bwysig ac wedi
arfer yn eithaf da â phobl. Mae yna nifer o
safleoedd bwydo gan gynnwys un mewn ardal
gwylio gwiwerod (www.redsquirrels.info).
Gwefan:		www.hpb.co.uk/property-portfolio/henllys/
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4. Lleoliad: 		Llyn Parc Mawr, Coedwig Niwbwrch (Môn)

Perchennog: 		Llywodraeth Cymru (ar brydles i Grŵp
Cymunedol Llyn Parc Mawr)
Cyfeirnod grid: 		
SH 413 671
Cyfarwyddiadau: 	O’r A55, dilynwch yr A4080 i bentref
Niwbwrch; ewch ymlaen drwy’r pentref i
gyfeiriad Malltraeth. Unwaith mae coedwig o
boptu’r ffordd mae maes parcio wedi’i gyfeirio
ar y dde (Llyn Parc Mawr).
Hanes y wiwer goch:	Cyflwynwyd gwiwerod coch i’r goedwig mewn
prosiect ar y cyd rhwng Ymddiriedolaeth
Gwiwerod Coch Cymru a Chomisiwn
Coedwigaeth Cymru yn 2004. Cafodd tri man
bwydo eu sefydlu a’u cynnal a’u cadw gan yr
Ymddiriedolaeth am ddegawd ac erbyn hyn
cânt eu rheoli gan Grŵp Cymunedol Llyn Parc
Mawr.

98

Pennod 23

Cyfeiriadau
defnyddiol

99

Gwiwerod Coch yn fy Ngardd

Am gyngor a chanllaw ar wiwerod coch a llwyd yng ngogledd Cymru:
Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru
Swyddfa Ystâd Bodorgan
Bodorgan
Ynys Môn
LL62 5LP
E-bost: 		
Ffôn: 		
Gwefan:
Facebook:

Mail@redsquirrels.info
07966150847 (24awr)
www.redsquirrels.info
Red Squirrels In Wales

Os nad ydych yng ngogledd Cymru, eich grŵp cadwraeth gwiwerod coch agosaf yw:
Enw
Cyfeiriad

E-bost
Ffôn
Gwefan
Facebook
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B

ETH AM DROI’CH llaw at adeiladu blwch bwydo gwiwerod coch
gyda’r cyfarwyddiadau yma sy’n syml i’w dilyn gan brosiect
Gwiwerod Coch Gogledd Lloegr.

COLYN RWBER

CAEAD RHAG Y TYWYDD

SGRIN PERSBECS

COEDYN PINWYDD
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LIST OF PARTS

Rhestr o’r darnau

Pob pren i fod yn bren meddal 12.7cm (1/2 modfedd)

ALL WOOD TO BE 12.7cm (½ inch) SOFTWOOD
15cm

26cm

LLAWR
FLOOR

0

LO
......

ASTELL
GEFN
BACKBOARD

E

0
CX)
ti')

19cm

E0

�1

CAEAD
LID

LO
......

15cm

0
(0

......

�

4 4 xx BATWN
BATONS

I�

�

1.5c�

�

E

WALIAUPANELS
OCHR
22xxPANELI’R
SIDE WALL

c8

......

E

0

0
N

�

ALSO REQUIRED:

Rydych hefyd angen:

SINGLE 15cm x 12.5cm x 0.3cm PIECE OF CLEAR ACRYLIC OR PERSPEX
Darn
15cm
x 12.5cm x 0.3cm o acrylig neu bersbecs clir
14 x NAILS
(ORsengl
SIMILAR
FASTENERS)
HINGE - 14
RECOMMEND
8cm glymwyr
x 5cm RUBBER
x hoelion (neu
tebyg) SHEET
WATER-BASED WOOD PRESERVATIVE

Paent pren sy’n seiliedig ar ddŵr
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Cam 1:
Glynwch y batynau i’r paneli ochr.
Dylai fod bwlch 3mm rhwng pob pâr er
mwyn i’r persbecs slotio i mewn.

Cam 2:
Rhowch y waliau yn
sownd i’r gwaelod,
gan osod y cefnau
mewn lein.
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Cam 3:
Rhowch y darn cefn yn
sownd wrth y waliau a’r
gwaelod

Cam 4:
Rhowch y colyn rwber yn sownd
wrth y caead, yna rhowch y colyn yn
sownd i’r blwch bwydo. Dylai fod yn
hyblyg a dim ond bwlch bach iawn
ar y top.
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Cam 5:
Rhowch y darn persbecs i mewn;
dylai fod bwlch ar y top i ganiatáu
i’r wiwer ei agor yn hawdd.

Lluniwyd y cyfarwyddiadau hyn ar gyfer Ymddiriedolaeth Natur Northumberland 2008.
Cawsant eu rhyddhau dan y GFDL ym Medi 2006
Gall y gwaith hwn gael ei addasu, ei atgynhyrchu a’i ddosbarthu cyn belled â bod y
ffynhonnell wreiddiol wedi’i nodi.
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D

YLID CODI’R BLWCH nythu ar uchder sydd o leiaf 4 metr uwchlaw’r
ddaear mewn coeden sydd o leiaf 10 modfedd mewn diamedr.
Dylai’r twll i fynd i mewn iddo, wynebu i ffwrdd o’r gwynt.

Gellir gwneud y blwch nythu yn fwy deniadol i wiwerod drwy ei lenwi â dail
sych neu wair. Rhowch y blwch yn sownd wrth goeden gan ddefnyddio
sgriwiau neu wifren.
Defnyddir y blychau amlaf yn ystod misoedd yr haf a’r hydref.

Chwith
Blychau
nythu’r wiwer
goch
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GRAY AND FOX SQUIRREL NEST BOX

The squirrel house should be placed at least
30 feet above the ground in a tree at least 10
Gosodwch y colynnau yn olaf
inches in diameter. The entrance hole should face
either east or south, away from prevailing winter
winds. The box can be made more enticing to
squirrels by half-filling it with dry leaves. Attach
the box to the tree with two lag screws and
washers, and loosen the screws each year to allow
for tree growth. Boxes should be set out in the fall,
since the heaviest use is in winter. Three or more
boxes per acre will maintain a maximum squirrel
population. Boxes should be placed only in forests
with nut-producing trees less than 60 years old.
Colynnau

metal
Plât fetelplate

metal
Plât
fetel plate

Cau gyda hoelion a
gwifren
weiar ½”

Rhigol
dŵr
glaw
LLAWR
Styffylwch
i’w le

rhwyll weiar ½”


TOP
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3” dia

OCHR 1 1
SIDE

OCHR 22
SIDE



BACK
CEFN

TU BLAEN
FRONT
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Gwiwer lwyd yn nofio
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Cyffredin
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All gwiwerod coch nofio?
Gall gwiwerod coch nofio ar draws afonydd a llynnoedd. Yn ei llyfr ar
wiwerod yn 1956, disgrifiodd Monica Shorten eu nofio fel padlo ci cyflym
gyda’r pen ychydig uwchben y dŵr a’r gynffon naill ai’n cael ei boddi neu
ei chadw’n syth y tu ôl i’r anifail ac ychydig yn uwch na’r dŵr. Ychydig
flynyddoedd yn ôl gwelwyd gwiwer goch yn nofio nifer o fetrau o lan Llyn
Ullswater.

A yw gwiwerod coch yn dwyn o guddfannau bwyd gwiwerod
llwyd?
Fe wnaiff gwiwerod coch ddwyn bwyd a gleddir gan wiwerod llwyd. Fodd
bynnag, wrth i boblogaeth gwiwerod llwyd lleol dyfu, bydd llawer mwy o
wiwerod llwyd na gwiwerod coch. Felly mae’r dwyn bwyd a wneir gan y
gwiwerod llwyd yn llawer iawn mwy na’r bwyd gaiff ei ddwyn o guddfannau
bwyd y gwiwerod llwyd gan y gwiwerod coch.

Beth yw’r wiwerod du sy’n cael eu crybwyll weithiau ar y
newyddion?
Gall gwiwerod coch a llwyd fod yn amrywiaeth o liwiau gwahanol. Yn
achlysurol mae gwiwerod coch sy’n ddu. Yn ne Lloegr mae rhai gwiwerod
llwyd sy’n gwbl ddu ac mae’r anifeiliaid hyn yn aml yn destun adroddiadau
newyddion. Nid ydynt yn rhywogaethau gwahanol ond yn syml, mae
ganddynt liw cot wahanol i’r un sydd gan y gwiwerod llwyd fel arfer.

A yw mamau ‘yn dysgu’ eu rhai ifanc sut i chwilio am fwyd a
chuddio bwyd neu a yw’r ymddygiad hwn yn reddfol?
Pan fydd gwiwerod coch ifanc yn cael eu diddyfnu, maent yn reddfol yn
meddu ar sgiliau i adeiladu nythod, claddu bwyd a thynnu’r cen o’r moch
coed i gael at yr hadau sydd tu fewn. Byddant hefyd yn gwylio anifeiliaid
eraill o bellter ac yn dysgu oddi wrthynt.

A oes gan gywion o’r un torllwyth “berthynas” ar ôl iddynt adael
eu mam neu a ydyn nhw’n ‘torri eu cwys eu hunain’?
Gall brodyr a chwiorydd rannu nythod am sawl wythnos ar ôl iddyn nhw
gael eu diddyfnu. Yna byddant yn gwasgaru ar draws y dirwedd gyda’r
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gwrywod yn tueddu i fynd ymhellach i ffwrdd na benywod. Yna byddant
yn arwain bywydau ar wahân.

A fu’r pontydd rhaffau a ddefnyddiwyd gan rai awdurdodau i
amddiffyn gwiwerod rhag damweiniau ffordd yn effeithiol?
Mae pontydd wedi eu gwneud o raffau yn gostwng nifer y gwiwerod coch
a leddir ar y ffordd. Yn anffodus, hyd yn oed pan fo pontydd yn bresennol,
weithiau bydd gwiwerod yn rhedeg ar y ffordd ac mae perygl iddynt gael
eu lladd gan draffig.

A yw gwyddonwyr yn gweithio ar wella brech y wiwer ac, os felly,
pa mor bell i ffwrdd yw’r ateb i’r broblem hon?
Mae brechlyn yn bosibl ond mae angen llawer mwy o waith arno ac ar hyn
o bryd nid yw’n cael ei gyllido.

A yw bele’r coed yn helpu i gadw’r niferoedd gwiwerod llwyd i
lawr?
Mae tystiolaeth sylweddol bod rhannau o Iwerddon a’r Alban, lle mae nifer
fawr o’r belaod, mai ychydig iawn o wiwerod llwyd, os o gwbl, sydd yna.
Er ei bod yn parhau i fod yn aneglur yn union pam mae hyn, mae ymchwil
newydd wedi dangos y gall belaod, hyd yn oed ar ddwysedd poblogaeth
isel, ostwng niferoedd gwiwerod llwyd er budd gwiwerod coch brodorol.
Felly, er bod gwiwerod llwyd yn gostwng mewn niferoedd, ymddengys
bod y wiwer goch yn gallu parhau ym mhresenoldeb yr ysglyfaethwr.
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Dymuna’r awduron ddiolch i Gyfarwyddwyr Ymddiriedolaeth Gwiwerod
Coch Cymru am eu cefnogaeth wrth gynhyrchu’r llyfryn hwn. Mae’r
cyhoeddiad hwn yn ategu’r gwaith sy’n cael ei wneud (2016-2019) ym
mhrosiect yr UE Life14/UK/000647 SciuriousLIFE yng ngogledd Cymru.
Mae’r fenter hon yn ceisio annog rheolaeth arloesol o rywogaethau
ymledol fel y wiwer lwyd.
Rydym yn ddyledus i Christina Allen, Lisa Condron, Paul Harry, Mary
Munley, Roland Saunders, Sue Topping, Rebecca Clews-Roberts a Janet
Watkin am eu cymorth wrth brawf ddarllen a rhoi sylwadau ar ddrafft
cynnar o’r llyfryn hwn.
Yn olaf, rydym yn ddiolchgar i ffotograffwyr lleol am gael defnyddio eu
delweddau ac i’r bobl hynny a bostiodd luniau ar Flickr™ gyda ffynhonnell
agored neu ddefnydd anfasnachol.
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Cydnabyddiaeth ffotograffau

Tudalen

Enw

Creative Commons

Dyddiad

Clawr

Philip Snow

11

Pawel Wiecek

Hedra.Baltica (Flickr)

5/7/15

13 (uchaf)

Joe Blossom

ARKive image ARK021811 –
red squirrel

24/3/11

13 (isaf)

Anon

Rs skull_skullbase.info

1/6/16

15

Ric Jackson

RJ Photography (Flickr)

17/4/17

16

Northumberland
Wildlife Trust

Save Our Squirrels

-

18

David Everest

APHA Labs

-

19

Steve Herring

Flickr

15/8/14

20

Belenko

Flickr

26/9/10

21 (isaf)

Steve Bittenger

Flickr

17/6/16

22

Sam bell

Drwy ganiatâd caredig

-

23

Anita Gould

Grey squirrel (Flickr)

12/4/09

24

Amanda Slater

hazel

17/2/11

24

Ian Boyd

Wych elm seeds https://flic.
kr/p/7VY5zu

24/4/10

25

Peter O’Connor

Pine cone (Flickr)

28/4/11

25

Colin

Scots Pine (Flickr)

27/5/10

26

Peter O’Connor

Knopper Gall https://flic.kr/p/
fKXR4G

25/8/13

Red squirrel LlanfairPG

2013

26
27

Geert Weggen

https://flic.kr/p/QjTCzQ

17/10/15

28

Marcus Groves

Drwy ganiatâd caredig

19/2/17

30

Chris Jones

Red squirrel (Flickr)

16/9/16

31

Hanna Knuttson

Red squirrel eating apple
https://flic.kr/p/LWSuoj

19/9/16
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33

Tomi Tapio

Cookie https://flic.kr/p/4f5tLM

13/11/07

37

Hanna Knuttson

Red squirrel in tree hole
https://flic.kr/p/T34Cka

23/3/17

38

Peter Trimming

The squirrel rope trick https://
flic.kr/p/bChc5n

12/3/12

39 (de)

Ben Mitchell

Drey https://flic.kr/p/6a2NNT

25/3/09

40

Caroline Lerkhe

https://flic.kr/p/nuEEpD

1/5/14

41

Captain Roger
Fenton

A drey of squirrels https://flic.
kr/p/MmMDRT

22/9/16

43

Anon

Unknown.bmp

44

Catherine

S1ngo2011 (Flickr)

21/8/11

47

Billy Lindblom

Red squirrel https://flic.
kr/p/99py97

11/1/11

48

Ib Aramo

Red squirrel (Flickr)

15/9/16

50

Ian Tether

Drwy ganiatâd caredig

51

David Bailey

Drwy ganiatâd caredig

53

Gwen Gardner

Drwy ganiatâd caredig

54

Frank Watson

Drwy ganiatâd caredig

55

Phill Davy

Squirrel run (Flickr) https://flic.
kr/p/5kejq6

57

25/8/08

Squirrel-1

57

Hamish Irvine

P1270449 https://flic.kr/p/
bz4Puz

28/2/12

59

Steve Ransome

Red squirrel https://flic.kr/p/
kzQzMP

1/3/14

60

David Bailey

Drwy ganiatâd caredig

61

Visit Kent

Wildwood red squirrel https://
wildwoodtrust.org/

62

CRSP

Lactating red squirrel http://
www.cornwallredsquirrels.
co.uk/

64

Andrew Clarke

Drwy ganiatâd caredig

65

James A Moore

Black Isle Hides (Flickr)

118

14/9/17

Pennod 27 Diolchiadau

67

Peter Trimming

Drwy ganiatâd caredig

26/10/15

68

Alan Jones

Drwy ganiatâd caredig

71

Peter Ham

Tasty bit of tree https://flic.
kr/p/jXGLJZ

2/10/14

74

Hedra.baltica

Red squirrel (explore) https://
flic.kr/p/Yz3acJ

17/9/17

75

Peter Anthony

Red squirrel https://flic.kr/p/
Vqxdro

18/6/17

77

Epltree

Blackbird

1/12/14

78

Debbie
Cavanagh

Drwy ganiatâd caredig

79

Anon

Squirrels shopping curiosity
tail

81

Cat Burton

Red squirrel Highland (Flickr)

82

Ian Tether

Drwy ganiatâd caredig

83

Phoebe Epstein

Endangered squirrels https://
flic.kr/p/5gKUzf

4/8/08

85

Marilylle
Soveran

Squirrels lunch https://flic.
kr/p/9v6qGX

16/3/11

87

David Bailey

Drwy ganiatâd caredig www.
davidbaileyphotographywales.
co.uk/

89

Hanna Knuttson

Little red squirrel https://flic.
kr/p/AFimRq

21/9/15

90

Martin Hornsby

Red squirrel https://flic.
kr/p/95rhHP

26/10/10

91

Sergey Yeliseev

https://flic.kr/p/btBV99

27/3/12

92

Hannah Bushe

Grey squirrel (Flickr)

17/8/17

93

David Bailey

Drwy ganiatâd caredig

95

Hanna Knuttson

https://flic.kr/p/M3uQyW

97 & 99

Jonathan
Rothwell

Drwy ganiatâd caredig

101

Malcolm Lee

Drwy ganiatâd caredig

1/1/13

17/9/16
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107

Pensthorpe
Trust

Drwy ganiatâd caredig http://
www.pensthorpe.com/ourtrust/

114

mark moschell

Swimming squirrel https://flic.
kr/p/nAB9UE

6/6/14

115

Peter Trimming

Like my new home? https://flic.
kr/p/caMKnh

2/6/12

120

