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Rwy’n gwylio o gynhesrwydd y tŷ

Sut mae #GwylioAdar
Rydw i’n taro’r tegell ymlaen ac yn swatio gyda phaned o de gan syllu 

drwy’r ffenest i weld beth ddaw heibio. Pan ydych chi’n Gwylio Adar yr 
Ardd, rydych chi’n teimlo eich bod mewn swigen – does dim byd ond chi 
a’r bywyd gwyllt. Mae’n brofiad arbennig.  Laura

1.Dewiswch awr yn ystod y dyddiau rhwng 26 a 28 Ionawr. Gwyliwch   
 yr adar yn eich gardd neu’ch parc lleol am awr.

2.Ewch ati i gyfrif yr adar sy’n glanio yn eich gardd neu’r parc, heb   
 gynnwys y rheini sy’n hedfan uwchben.

3.Efallai y bydd yr un adar yn glanio fwy nag unwaith. I osgoi cyfri’r   
 rheini ddwywaith, cofnodwch y nifer mwyaf o bob rhywogaeth o   
 aderyn rydych chi’n ei weld ar yr un pryd – nid y cyfanswm rydych   
 chi’n ei gyfrif yn ystod yr awr.

 4.Dywedwch wrthym ni beth welsoch chi –  hyd yn oed os welsoch chi   
 ddim byd! Cyflwynwch eich canlyniadau yn rspb.org.uk/birdwatch 

Mae’n hawdd cymryd rhan

Lluniau gan Eleanor Bentall (rspb-images.com)
Mae RSPB yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr 207076 ac yn yr Alban SC037654. 356-1755-17-18. ITM010200

Ewch i rspb.org.uk/biggardenextra i lwytho deunydd arbennig i lawr, 
i gael mynediad at nodweddion y cylchgrawn Nature’s Home  
ac i weld sut mae’r sêr yn #GwylioAdar

Oeddech chi’n gwybod mai Gwylio Adar yr Ardd yw’r arolwg bywyd 
gwyllt mwyaf yn y byd a’i fod yn enghraifft wych o wyddoniaeth 
dinasyddion? Mae pawb sy’n cymryd rhan yn y gwaith o’n helpu ni i fonitro 
niferoedd adar yr ardd yn chwarae eu rhan er lles bywyd gwyllt. Hyd yn 
oed os nad ydych chi’n gweld unrhyw beth, rhowch wybod i ni. Mae’r holl 
wybodaeth yn ddefnyddiol.      Daniel Hayhow, gwyddonydd cadwraeth RSPB

Gwyddoniaeth Dinasyddion



Rydw i’n cymryd rhan er lles natur



Denu adar!

Mae Rebecca yn denu adar i’w gardd gyda 
bwydwyr wedi’u gwneud o rholiau t   bach. 
Mae’n ffordd wych o ailgylchu!I gael manylion 
am sut mae gwneud eich rhai eich hun,ewch i:
rspb.org.uk/biggardenextra

Rydw i’n defnyddio rhôl tŷ bach

Mae gan ein Gwylwyr Adar
syniadau gwych am sut gallwch
ddenu’r adar at eich bwydwyr,
beth bynnag fo’ch man awyr agored.
Beth am roi cynnig arnyn nhw?

Mae hongian bwydwyr ar 
ganghennau coed yn syniad 
gwych. Mae adar llai yn 
enwedig yn hoff o gysgod – 
dydyn nhw ddim eisiau bod 
mewn mannau agored – felly 
rydw i’n gweld bod bwydwr 
ar gangen yn gweithio’n dda.     
Fraser

Rhowch eich bwydwyr allan yn gynnar, efallai rhyw fis cyn y 
digwyddiad Gwylio Adar. Drwy wneud hynny, bydd yr adar yn dod i arfer 
â nhw ac yn gwybod eu bod nhw yno,ac fe gewch chi ymwelwyr cyson. 
Dim ond un neu ddau o fwydwyr sydd eu hangen arnoch chi mewn man 
dinesig i ddenu nifer syfrdanol o adar. Mae’n eithaf anhygoel beth mae 
ychydig o fwydwyr yn gallu ei wneud. Pan fydd yr adar yn gwybod eu 
bod nhw yno, fe fyddan nhw’n galw heibio. Nicky

Rhowch amrywiaeth o fwyd 
adar allan. Mae gennym ni wahanol 
fwydwyr gyda hadau cymysg, yn 
ogystal â pheli braster, ac rydyn ni’n rhoi 
cynrhon allan hefyd – mae’r robin goch yn 
hoff iawn o’r rheini.      Thom

Y diwrnod cynt, fe fydda 
i’n gwneud yn siŵ  r bod dŵ  r 
i’r adar ei yfed ac ymdrochi 
ynddo.     Ste

Lluniau gan Eleanor Bentall (rspb-images.com), robin goch gan Shutterstock. 
Mae RSPB yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr 207076 ac yn yr Alban 
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Rydw i’n cymryd rhan er lles 
fy ffrindiau â phlu



Gwnewch eich gardd yn addas ar gyfer adar
Awgrymiadau gwych gan y Garddiaethwr Siartredig a’r
Gardddwr teledu, David Doomey

Nythod a maeth

“Mae ambell beth pwysig i’w ystyried 
wrth ddewis planhigion sy’n helpu adar. Un 
o’r rheini yw rhoi cartref iddyn nhw – sef 
lle i nythu – felly mae angen cysgod gan 
wrychoedd, llwyni neu goed.

“Mae hefyd yn syniad da gwneud yn si   r bod digon o aeron iddyn nhw eu 
bwyta yn y gaeaf. Mae celyn a’r ddraenen wen (Crataegus) yn wych. Mae’r 
ddraenen wen yn goblyn o wrych da. Mae digonedd o aeron arno ac mae’n 
eithaf pigog felly mae’n dda am amddiffyn nythod adar.

Bwyd drwy gydol y flwyddyn

“Pan fyddwch chi’n dewis planhigion, ceisiwch dyfu rhai sy’n cynhyrchu aeron 
a hadau, a rhai sydd â llawer o flodau agored llawn neithdar a phaill a fydd yn 
denu gwenyn a phryfed eraill. Gorau po fwyaf o blanhigion rydych chi’n eu tyfu.
Yn sicr, yn y gwanwyn pan fydd adar yn magu eu cywion, mae unrhyw beth sy’n 
denu pryfed yn dda, oherwydd maen nhw’n un o’r prif fwydydd mae adar yn eu 
bwyta. 

“I roi cartref i’r pryfed, mae’n syniad da cael man – er enghraifft, y 
tu ôl i’r garej neu’r sied – lle gallwch bentyrru hen goed, 
brigau neu ddail. Mae’n gynefin gwych i bryfed.

Cydbwysedd cain

“Mae cydbwysedd yn hollbwysig yn yr ardd lle 
mae’r holl greaduriaid gwahanol yn byw: pryfed, 
adar, amffibiaid a mamaliaid eraill fel draenogod. Os 
ydych chi’n cael y cydbwysedd yn iawn, bydd yr holl 
greaduriaid yn elwa – yn enwedig yr adar.”

Lluniau gan Eleanor Bentall (rspb-images.com), buwch goch gota ac aeron y ddraenen wen gan iStock.
Mae RSPB yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr 207076 ac yn yr Alban SC037654.
356-1755-17-18 ITM010202

     Does dim byd tebyg i 
siffrwd adenydd a symffoni o 
gân yr adar yn eich gardd.
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Mae dylanwad
natur ar fy 
ngwaith celf yn 
enfawr.
Angela

Rydw i’n peintio  darluniau dyfrlliw

Nicky

Mae’n rhoi cyfle i mi eistedd i lawr, ymlacio
a mwynhau’r adar. Rwy’n eu troi nhw i mewn i
fersiynau wedi’u gwau. Mae’n ysbrydoliaeth dda ac
yn gyfle i ymlacio a mwynhau’r bywyd gwyllt
o’m cwmpas

.

Lluniau gan Eleanor Bentall (rspb-images.com), titw tomos las gan Shutterstock . Mae RSPB yn
elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr 207076 ac yn yr Alban SC037654. 356-1755-17-18. ITM010203

Bod yn greadigol  
wrth Wylio Adar!
 

I gael patrwm Nicky ar gyfer gwau titw tomos las 
ac am ragor o bethau i’w gwneud, ewch i:
rspb.org.uk/biggardenextra
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Ymunwch â’r drafodaeth a rhoi gwybod  
i ni sut byddwch chi’n #GwylioAdar

Bydd angen y can
lynol arnoch chi: H

adau adar 

RSPB, lard, llinyn
 torrwr bisgedi, 

powlen

1. Cymysgwch y lar
d (neu’r siwet lly

siau) a’r 

hadau adar.

2. Gwasgwch y gym
ysgedd i mewn i’r

  

torwyr bisgedi.

3. Rhowch nhw yn 
yr oergell am aw

r.

4. Tynnwch y cace
nnau o’r torwyr.

5. Gwnewch dwll 
yn y cacennau a r

hoi

SUT MAE GWNEUD CACENNAU I ADAR

Y TEULU HARPER

Mi fydda i’n gwylio wrth wau

Rydyn ni’n gwneud  cacennau i adar



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  Mae cyflwyno eich canlyniadau ar-lein yn sydyn, hawdd ac yn 
arbed ar gostau postio, fel ein bod yn gallu gwario mwy o arian 
ar gadwraeth. Ewch i: rspb.org.uk/birdwatch gan ddefnyddio 
côd BH31. 

Neu, cwblhewch a dychwelyd y ffurflen hon yn ôl i ni.

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. 
 
 
Aderyn y to gan Genevieve Leaper (rspb-images.com). Mae’r RSPB yn elusen 
gofrestredig yn Lloegr a Chymru 207076, yn yr Alban SC037654. 356-1764-17-18

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.

Dwedwch wrthym beth a weloch ar-lein yn rspb.org.uk/birdwatch 
a defnyddiwch y côd BH31. Cysylltwch gyda’ch canlyniadau erbyn 
12 Chwefror 2019 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 cyn dychwelyd. Er ei fod yn gyfeiriad byr, 
mae’n si∑r o gyrraedd. BWKNAM0112

26-28 Ionawr 2019
Mwynhewch awr yn cyfri’r adar rydych yn  ei 
weld a helpwch ni i fonitro ein bywyd gwyllt.

Diolch am gymeryd rhan



Gallwch ddefnyddio’r daflen ddefnyddiol hon i gyfrif adar yn ystod digwyddiad Gwylio Adar yr Ardd. Cyfrwch y 
nifer mwyaf o bob rhywogaeth o aderyn rydych chi’n ei weld ar yr un pryd, nid y cyfanswm a welir yn ystod yr awr. 
Wedyn, cyflwynwch eich canlyniadau yn rspb.org.uk/birdwatch neu lenwi ffurflen yr arolwg o’r pecyn a’i hanfon 
atom – peidiwch ag anfon y daflen hon!

Pa adar allwch chi eu gweld?

Nico Ji-binc 

Gwryw Benyw

Titw mawr
Chwiliwch am streipen ddu i lawr ei
frest felen. Mae gan yr adar gwrywaidd 
streipen fymryn yn lletach na’r rhai 
benywaidd.

Faint ydych chi wedi’u gweld ar unwaith?

Robin goch
Brest oren nodweddiadol. Mae rhai yn 
dod draw o dir mawr Ewrop yn ystod 
y gaeaf. Gallwch glywed eu cân drwy 
gydol y flwyddyn.

Titw cynffon hir 
Corff bach iawn; cynffon hir. Fe’u gelwir
yn “bumbarrels” mewn rhai rhannau o’r 
DU. Maent i’w gweld mewn grwpiau 
yn aml.

Titw tomos las
Nid glas yw’r unig liw ar y titw yma.
Cadwch lygad am y lliw melyn ar ei 
frest, gwyrdd ar ei gefn a gwyn ar ei 
wyneb hefyd.

Colomen wyllt
Mae’r aderyn gardd mawr hwn yn llwyd 
yn bennaf gyda man gwyn ar ei wddf. 
Mae’n aml i’w weld ar y llawr yn pigo ar 
hadau sydd wedi disgyn.

Cadwch lygad am y lliw aur ar ei 
adenydd, a’r lliw coch ar ei ben.  
Mwy nag un? ‘Charm’ yw’r enw am 
haid o adar nico yn y Saesneg.

Llinos werdd
Mae’r llinos werdd yn fwy na’r nico
ac mae ganddi big mawr i dorri hadau.
Cadwch lygad am y lliw gwyrdd/melyn 
ar yr adenydd.
 

Mae gan y ji-binc gwrywaidd frest oren-binc, ac mae’r rhai benywaidd yn fwy brown.
Mae gan y ddau linellau gwyn nodweddiadol ar eu hadenydd, a gallwch weld y rhain 
yn glir pan fyddant yn hedfan. Mae’n well ganddynt fwyta ar y llawr neu ar fwrdd 
adar fel arfer.

Ydych chi wedi gweld rhywbeth arall? Ewch i rspb.org.uk/birdidentifier i weld beth allai fod.

Faint ydych chi wedi’u gweld ar unwaith? Faint ydych chi wedi’u gweld ar unwaith?
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Faint ydych chi wedi’u gweld ar unwaith? Faint ydych chi wedi’u gweld ar unwaith?



Mae RSPB yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr 207076 ac yn yr Alban SC037654. 356-1764-17-18.

Drudwen
Os edrychwch yn ofalus yn y gaeaf fe 
welwch chi lawer o liwiau gwahanol ar yr 
aderyn hwn sy’n ddu yn bennaf, 
gan gynnwys smotiau gwyn.

Aderyn y to

Gwryw Benyw

Er mai’r rhain oedd ar y brig o hyd yn nigwyddiad Gwylio Adar 2018, mae 
canlyniadau’n dangos bod niferoedd adar y to wedi gostwng 57% ers 1979. Mae 
gan yr aderyn gwrywaidd ben llwyd, brest ddu a chefn brown brith.

Gwryw Benyw

Aderyn Du
Mae’r gwrywod yn ddu a’r benywod yn frown, ac mae gan y ddau big melyn. 
Maent yn aml yn bwyta ffrwythau, pryfed genwair neu bryfed oddi ar y llawr.

Turtur dorchog
Cadwch lygad am y goler ddu am ei 
gwddf. Roedd yn yr 11eg safle yn 
nigwyddiad Gwylio Adar 2018, er mai dim 
ond yn y 1950au y gwnaeth y rhywogaeth 
ymgartrefu yn y DU.

Titw penddu
Mae’n llai na’r titw mawr, ac mae 
ganddo ben du a streipen wen i lawr 
canol ei gefn.

Llwyd y berth
Aderyn bach llwyd a brown brith
yw llwyd y berth. Mae’n bwydo ar y llawr, 
gan ysgwyd ei adenydd yn betrusgar.

Cofiwch gyflwyno eich canlyniadau yn rspb.org.uk/birdwatch
neu lenwi ffurflen yr arolwg o’r pecyn a’i hanfon yn ôl atom!

Titw mawr gan Steve Round, titw tomos las gan Tony Hamblin, colomen wyllt gan David Kjaer (all rspb-images.com), robin goch (Alamy Stock Photo), pioden, nico 
a llwyd y berth (all dreamstime.com), ji-binc gwrywaidd (thinkstock), ji-binc benywaidd, llinos werdd, drudwen, aderyn du benywaidd, aderyn y to gwrywaidd a’r 
durtur dorchog (shutterstock), titw cynffon hir, aderyn du gwrywaidd a’r titw penddu (123rf.com), aderyn y to benywaidd gan iStock.

Pioden

Nid yw maint yr adar wrth raddfa

Mae’r aderyn mawr hwn yn bwyta 
gweddillion. Edrychwch yn ofalus ac 
efallai y gwelwch chi liwiau porffor
a gwyrdd yn ei adenydd symudliw.

Faint ydych chi wedi’u gweld ar unwaith?
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