
1  Gwyliwch yr adar yn eich gardd neu’ch parc lleol am un awr.
2 Cyfrwch yr adar sy’n glanio yn eich gardd neu’ch parc 

lleol yn unig, nid y rhai sy’n hedfan heibio.
3  Gall yr un adar lanio fwy nag unwaith. I osgoi eu cyfri 

ddwywaith, cyflwynwch y nifer fwyaf a welwch o bob 
rhywogaeth ar unrhyw un adeg yn ystod yr awr – nid y 
cyfanswm a gyfrwch dros yr awr.

4  Gadewch i ni wybod beth welsoch chi yn eich awr, hyd 
yn oed os na welsoch chi ddim - mae’n dal i fod yn 
wybodaeth ddefnyddiol iawn! Dywedwch wrthym am 
greaduriaid eraill y byd natur sy’n ymweld â’ch gardd 
neu’ch parc lleol yn ystod y flwyddyn hefyd.

5  Cwblhewch y ffurflen hon a’i dychwelyd  i’r cyfeiriad 
Rhadbost isod, neu cyflwynwch eich canfyddiadau yn 
rspb.org.uk/birdwatch

Cofnodwch y bywyd gwyllt  
sy’n dibynnu arnoch chi

Enw aderyn     Y nifer fwyaf a welwyd ar unrhyw adeg
Mwyalchen 
Titw tomos las 
Asgell fraith 
Titw penddu 
Turtur dorchog 
Llwyd y gwrych 
Nico 
Titw Mawr 
Llinos werdd 
Aderyn y to 
Titw cynffon hir 
Pioden 
Robin goch 
Drudwen 
Ysguthan 
Rhywogaethau eraill 

Defnyddiwch lythrennau BRAS os gwelwch yn dda.
Teitl (Mr, Mrs, Miss, Ms, ayyb)
Enw cyntaf
Cyfenw
Cyfeiriad

Tref
Sir/Cyngor 
Côd post
Ffôn
Ffôn Symudol
Ebost (dros 18 yn unig)

Dyddiad geni (os o dan 18) / /

Bydd canlyniad Gwylio Adar eleni yn cael ei ryddhau ym mis Mawrth ac yn cael ei grynhoi ar 
ein gwefan. 
 
Os nodwch eich ebost (uchod) fe anfonwn y canlyniadau yn syth i’ch mewnflwch. Llun gan 
Genevieve Leaper (rspb-images.com)  
 
Mae’r RSPB yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr 207076, yn yr Alban SC037654. 
356-0492-17-18

Pa mor aml welwch chi greaduriaid eraill byd natur?           
Efallai na welwch chi’r creaduriaid isod yn ystod eich awr (yn 
enwedig draenogod, neidr ddefaid a neidr y gwair sydd o bosib 
yn gaeafgysgu), ond fe hoffem wybod os ydynt wedi ymweld 
â’ch gardd neu’ch parc lleol yn y flwyddyn ddiwethaf ac, os felly, 
tua pa mor aml. Rhowch y llythyren briodol o’r allwedd (isod) yn 
y blwch wrth yr anifail. Peidiwch â gadael unrhyw flwch yn wag 
os gwelwch yn dda, ac felly os nad ydych yn gwybod, nodwch 
“Dd”. Diolch am ein helpu i ddarganfod mwy am fywyd gwyllt 
eich ardal leol.  

A = Dyddiol, B = Wythnosol, C = Misol, Ch = Llai na misol,  
D = Byth, Dd = Ddim yn gwybod

Mochyn Daear 
Llwynog 
Broga 
Neidr y gwair 
Carw Mwntjac 
Madfall gribog 
Wiwer lwyd 
Draenog 
Twrch Daear 
Wiwer goch 
Ewig 
Neidr ddefaid 
Chwilen gorniog 
Carlwm  
Llyffant 
Dyw rhai rhywogaethau ddim yn ymddangos ymhob rhan o’r DU.

Faint o bobl gymerodd ran?  Oedolion  Plant   
Os na wnaethoch Wylio Adar yr Ardd o’ch cartref, ymhle 

roeddech yn gwylio?  Côd post (os yn wahanol i’r hyn gyferbyn) 

Os hoffech newid y ffordd yr ydych yn derbyn gwybodaeth 
gennym, mae’n hawdd gwneud. Ffoniwch ni ar 01767 693680 
(Llun i Gwener, 9yb–5yh), ewch i rspb.org.uk/preferences, neu 
ysgrifennwch i Supporter Services, The RSPB, The Lodge, Sandy, 
Bedfordshire, SG19 2DL.
Diolch! Dwedwch wrthym beth a weloch ar-lein yn  
rspb.org.uk/birdwatch a defnyddiwch y côd BH31. Cysylltwch 
gyda’ch canlyniadau erbyn 13 Chwefror 2018 os gwelwch yn 
dda. Pe byddai’n well gennych ddychwelyd eich ffurflen drwy’r 
post, rhowch ef mewn amlen os gwelwch yn dda gan ysgrifennu 
Freepost RSPB BIG GARDEN BIRDWATCH ar y blaen.Gwnewch 
yn si∑r mai dim ond y geiriau hyn sydd ar yr amlen y’n dychwelyd. 
Er ei fod yn gyfeiriad byr, mae’n si∑r o gyrraedd. BWJNAM0184

Gwylio Adar yr Ardd
Mwynhewch awr yng nghwmni natur yn ystod 
Ionawr 27 – 29 2018 a bod yn rhan o arolwg
byd natur mwyaf y byd.

Diolch am gymryd rhan – bydd eich 
canlyniadau yn ein helpu i ddadansoddi cyflwr 
natur ar draws y DU.


