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Adnodd 3b. 

 

Dirgelwch trosedd bywyd gwyllt -‘Y lladd yn y goedwig’  
 

Dalen atebion athrawon 
 

1.  Roedd hi’n adeg y Pasg, roedd y gwyliau ysgol wedi dechrau ac roedd Ceri yn edrych 

ymlaen at dreulio amser gyda Scooby, y ci sbaniel yr oeddent wedi dod ag adref 

gyda nhw o’r cartref cŵn. 

 

2. Cyn mynd i’r gwaith, gofynnodd ei mam i Ceri fynd â Scooby am dro - mae gan gŵn 

sbaniel gymaint o egni. 

 

3. Penderfynodd Ceri fynd a Scooby am dro ar hyd y llwybr cyhoeddus yn y goedwig. 

 

4. Wrth i Ceri anfon neges testun i’w ffrind rhedodd Scooby i ffwrdd o’i blaen.   

 

5. Cafodd Ceri sioc i weld gweddillion corff cwningen farw wedi ei glymu wrth ffens 

rhwng y cae a’r goedwig. 

 

6. Clywodd Ceri Scooby yn cyfarth yn y pellter. 

 

7. Gadawodd y llwybr troed er mwyn mynd i chwilio am Scooby. 

 

8. Daeth Ceri o hyd i gorff yn gorwedd ar ei gefn wrth droed coeden. 

 

9. Nid oedd clwyfau nag anafiadau i’w gweld ar y corff. 

 

10. Wrth edrych lawr gwelodd Ceri gylch ar y corff. 

 

11. Rhoddodd Ceri Scooby ar dennyn a gan gymryd gofal i beidio â chyffwrdd y corff 

tynnodd lun o’r olygfa ar ei ffôn.   

 

12. Ffoniodd Ceri ei thad i ofyn am gyngor. 

 
13. Cysylltodd ei thad â’r heddlu, gan egluro’r sefyllfa a gofyn i Ceri aros ar y llwybr 

troed tan y byddai’r swyddogion yn cyrraedd. 

 

14. Gofynnodd y swyddogion heddlu gwestiynau i Ceri ac ymchwilio lleoliad y drosedd. 

 

15. Ar ôl chwilio’r lleoliad daeth yr heddlu o hyd i gynhwysydd plaleiddiad gwag.  

 

16. Symudwyd y corff ac aeth yr heddlu ag ef oddi yno. 
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17. Dangosodd profion bod gwenwyn yn y corff. 

 

18. Yn ddiweddarach ac yntau gartref roedd Scooby yn sâl ac yn gysglyd iawn. Roedd 

Ceri yn poeni felly aeth ei mam â Scooby at y milfeddyg. 

 

19. Archwiliwyd Scooby gan y milfeddyg a wnaeth brawf gwaed. 

 

20. Dangosodd y prawf gwaed bod Scooby hefyd wedi ei wenwyno. 

 

21. Ar ôl cael triniaeth fe wnaeth Scooby wella. 

 

22. Riportiodd y papur lleol y digwyddiadau a gofynnodd yr heddlu am wybodaeth gan y 

cyhoedd. 

23. Cynigiodd yr RSPB wobr o £1000 am wybodaeth yn arwain at euogfarn. 

 

24. Fe wnaeth y swyddogion heddlu gyfweld â pherchennog tir lleol. 

 

25. Rai wythnosau yn ddiweddarach arestiodd yr heddlu berson lleol a’i gyhuddo. 

 

26. Cafwyd y person yn euog a chafodd ddirwy o £2000 a dedfryd o garchar 

gohiriedig. 

 

 

Cerdyn cefndir  
 

 

 Dywedodd llefarydd yr heddlu “Mae gadael abwyd gwenwyn ar lawr 

yng nghefn gwlad i ladd adar ysglyfaethus yn drosedd. Mae’r 

plaleiddiad gwaharddedig a ddefnyddiwyd yn yr achos hwn yn 

wenwynig iawn a gallai’n hawdd wneud niwed i aelodau’r cyhoedd neu eu 

hanifeiliaid anwes.” 
 


