
 

 

Gwybodaeth Gefndir i Athrawon ynglŷn â Throseddau Bywyd Gwyllt 

 

Pobl yn prynu, gwerthu, niweidio neu darfu ar anifeiliaid neu blanhigion gwyllt a 
warchodir gan y gyfraith 

Mae enghreifftiau (gweler adnodd lluniau bywyd gwyllt 0a.) yn cynnwys: 

 Smyglo anifeiliaid a warchodir/rhywogaethau CITES a/neu eu rhannau (megis prynu 

crwban a dod ag ef adref o’ch gwyliau, ifori, meddyginiaethau traddodiadol yn cynnwys 

cyrn rhinoseros a bwydydd megis cafiar) 

 Masnachu rhywogaethau mewn perygl yn anghyfreithlon e.e. gwerthu aderyn a 

warchodir  

 Gwenwyno anifeiliaid, megis adar ysglyfaethus 

 Tarfu ar neu ladd adar gwyllt; neu gymryd eu hwyau 

 Potsio anifeiliaid gêm e.e. ceirw (cig) a physgod e.e. eog 

 Tarfu ar, niweidio neu ladd ystlumod a difrodi neu rwystro eu clwydi 

 Mynd a phlanhigion a warchodir, e.e. bwtsias y gog, o gefn gwlad 

 Dinistrio daearau moch daear a bod yn dreisgar tuag at foch daear 

 Defnydd anghyfreithlon o drapiau, maglau neu ffrwydron i ladd neu niweidio anifeiliaid 

Blaenoriaethau troseddau bywyd gwyllt yng Nghymru yw lleihau: 

 Potsio (yn arbennig potsio ceirw) 

 Tarfu ar adar yn nythu/casglu wyau 

 Erlid moch daear 

 Erlid adar ysglyfaethus, yn cynnwys gwenwyno, dwyn wyau, dwyn cywion a tharfu 

ar/dinistrio nythod (gyda phwyslais ar yr hebog tramor, yr eryr aur, y gwyddwalch, 

hebog yr ieir, y barcud coch a’r eryr gynffonwen). 

 

Effaith troseddau bywyd gwyllt 

Gall mynd â phlanhigion ac anifeiliaid a warchodir o’u cynefin yn y DU:  

 leihau eu nifer 

 effeithio ar barhad hir dymor y rhywogaeth; a  

 gwthio rhywogaeth yn nes at ddifodiant.  

Er enghraifft, o’r 1,467 rhywogaeth o blanhigion a geir yng Nghymru, mae 17.5% ohonynt o 

dan fygythiad difodiant. Mae rhai o’r rhywogaethau hyn e.e. Aeron Pen y Gogarth i’w cael yng 

Nghymru ac unman arall yn y byd.  

 



 

 

Rhoddir anifeiliaid a phlanhigion gwyllt hefyd mewn perygl os tarfir ar eu cynefin neu y caiff 

eu cynefin ei ddinistrio Er enghraifft, mae’n drosedd i ddifrodi neu rwystro clwydi ystlumod; 

neu’n anghyfreithlon i gau mynedfeydd i ddaearau moch daear.  
 

Canlyniadau cyfreithiol troseddau bywyd gwyllt  
 

Gall troseddau bywyd gwyllt fod yn ddigwyddiadau unigol lleol neu, gan i fywyd gwyllt ddod yn 

nwydd arall i’w fasnachu, gall fod yn rhan o dwyll smyglo anghyfreithlon rhyngwladol trefnedig 

sy’n denu troseddwyr sydd â bwriad o wneud symiau mawr o arian.  
 

Gwarchodir bywyd gwyllt yn y DU gan y gyfraith, er enghraifft Deddf Bwyd Gwyllt a Chefn 

Gwlad 1981 (a ddiwygiwyd gan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000). 

 Mae’r cosbau am droseddau bywyd gwyllt y gellir eu gosod o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a 

Chefn Gwlad 1981 yn cynnwys uchafswm dirwy o £5,000 a chwe mis o garchar. 

 Mae hefyd yn drosedd i ddinistrio neu ddifrodi'r nodweddion arbennig a arweiniodd at i 

ardal gael ei dynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). 
 

Deddfwriaeth benodol i anifeiliaid;  

1. Moch daear 

Mae’r Ddeddf Gwarchod Moch Daear 1992 yn gwarchod moch daear a’u daearau rhag niwed. 

Mae unrhyw un gaiff ei ddal yn trin mochyn daear yn greulon, megis baetio moch daear, neu 

darfu ar neu ddinistrio eu daearau, yn wynebu dedfryd bosibl o 6 mis o garchar a / neu ddirwy 

drom.  Mae bygythiadau anghyfreithlon yn cynnwys:  
 

 ymladd moch daear â chŵn a adwaenir fel ‘baetio moch daear’;  

 cloddio moch daear ac ymyrryd â’u daearau; 

 gwenwyno (yn cynnwys y camddefnyddio plaleiddiaid); a  

 moch daear yn cael eu dal mewn maglau  
 

2. Ystlumod 

Ym Mhrydain mae'r holl rywogaethau ystlumod a’u clwydi wedi eu diogelu dan y gyfraith. Bydd 

unrhyw un a ddelir yn cam-drin ystlumod, difrodi eu clwydi neu’n eu lladd yn wynebu 

posibilrwydd o ddirwy o £5,000 a / neu ddedfryd o chwe mis o garchar am bob ystlum a ledir. 

Byddwch yn cyflawni trosedd os byddwch yn: 
 

 Dal, niweidio neu’n lladd ystlum yn fwriadol. 

 Yn fwriadol neu yn ddi-hid aflonyddu ar ystlum ar ei glwyd neu aflonyddu ar grŵp o 

ystlumod yn fwriadol. 

 Difrodi neu ddinistrio clwyd ystlumod (hyd yn oed os nad yw’r ystlumod yn defnyddio’r 

glwyd ar yr adeg honno). 

 Bod ym meddiant neu hysbysebu /gwerthu/cyfnewid ystlum (marw neu fyw) neu unrhyw 

ran o ystlum. 

 Rhwystro mynediad at glwyd ystlum yn fwriadol. 

 



 

 

3. Adar 

Mae pob aderyn ysglyfaethus wedi ei warchod yn y DU ers 1954 (heblaw'r cudyll glas a 

gafodd ei warchod ym 1961). Er gwaethaf y gwarchod hyn mae adar ysglyfaethus yn dal i fod 

yn darged gweithgaredd troseddol a all arwain at gosb o £5,000 a chwe mis o garchar am bob 

aderyn a leddir. 
 

 Mae wedi bod yn anghyfreithlon i fynd â wyau y rhan fwyaf o adar gwyllt ers Deddf 

Gwarchod Adar 1954 ac mae’n anghyfreithlon i fod ym meddiant neu reoli unrhyw wyau 

adar gwyllt o dan y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. 

 Mae’n anghyfreithlon gwerthu wy unrhyw aderyn gwyllt, waeth beth fo’i oedran. 

 Mae bod ym meddiant wyau adar gwyllt yn drosedd sydd ag atebolrwydd llym. Bydd 

unrhyw un sy’n dewis bod ym meddiant wyau o dan reidrwydd i ddangos, o gydbwyso 

tebygolrwyddau, bod eu meddiant yn gyfreithlon. I rai a geir yn euog o unrhyw un o’r 

troseddau hyn, mae gan Ynadon yr hawl i osod uchafswm dedfryd o ddirwy o £5,000 a / 

neu garchar o chwe blynedd am bob wy. 

 Gwarchodir pob aderyn a wyau gan y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 ac mae’n 

drosedd i ddifrodi neu ddinistrio unrhyw nyth gweithredol neu atal mynediad i adar sy’n 

magu i’w nythod.  

  

 

 
 
 


