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Troseddau Bywyd Gwyllt 

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi 

Estynedig i Athrawon 
Mae’r gweithgareddau yn rhoi cyfleoedd i ddisgyblion gyflawni canlyniadau dysgu 

Cyfnod Allweddol 3 y Fframwaith ABCh ar gyfer pobl ifanc 7 i 19 oed yng Nghymru. 

Gweithgaredd 

Dilynol 

Ymddygiad 

Gwrthgymdeitha

sol 

Cysylltiadau gyda’r Fframwaith ABCh ar gyfer pobl ifanc 

7 i 19 oed yng Nghymru  

 

Sgiliau Ystod 

1. Beth yw 

troseddau 

bywyd 

gwyllt? 

 

 cyfathrebu teimladau  a 

safbwyntiau personol yn 

hyderus drwy ystod o 

ddulliau priodol  

 ystyried safbwyntiau 

pobl eraill er mwyn llywio 

barn a gwneud 

penderfyniadau a 

dewisiadau gwybodus yn 

effeithiol 

 datblygu synnwyr o 

gyfrifoldeb personol tuag 

at faterion lleol a byd-eang, 

e.e. diogelu bioamrywiaeth 

 

2. Cymysgu 

a 

Chyfateb 

 defnyddio peth 

gwybodaeth flaenorol er 

mwyn egluro'r 

cysylltiadau rhwng achos 

ac effaith 

 datblygu synnwyr o 

gyfrifoldeb personol tuag 

at faterion lleol a byd-eang, 

e.e. diogelu bioamrywiaeth 

3. Y Lladd 

yn y 

Goedwig 

 

 cyfathrebu teimladau  a 

safbwyntiau personol yn 

hyderus drwy ystod o 

ddulliau priodol  

 ystyried safbwyntiau 

pobl eraill er mwyn llywio 

barn a gwneud 

penderfyniadau a 

dewisiadau gwybodus yn 

effeithiol 

 gwerthfawrogi y caiff 

gweithredoedd a 

safbwyntiau pobl eu 

dylanwadu gan eu 

gwerthoedd  

 deall yr agweddau allweddol 

o’r system cyfiawnder 

troseddol a sut maent yn 

berthnasol i bobl ifanc 

 

4. Cwis 

Bywyd 

Gwyllt 

 nodi ac asesu tuedd a 

dibynadwyedd, e.e. 
gwerthuso negeseuon gan 

 deall yr agweddau allweddol 

o’r system cyfiawnder 

troseddol a sut maent yn 
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y cyfryngau berthnasol i bobl ifanc 

5. Canfyddw

yr Barn  

 

 cyfathrebu teimladau  a 

safbwyntiau personol yn 

hyderus drwy ystod o 

ddulliau priodol  

 ystyried safbwyntiau 

pobl eraill er mwyn llywio 

barn a gwneud 

penderfyniadau a 

dewisiadau gwybodus yn 

effeithiol 

 gwrando’n astud mewn 

gwahanol sefyllfaoedd ac 

ymateb yn briodol 

 gwerthfawrogi y caiff 

gweithredoedd a 

safbwyntiau pobl eu 

dylanwadu gan eu 

gwerthoedd  

 deall materion cyfredol yn  

lleol (a byd-eang) 

 

 

6. Dadl rhwng 

Dau 

 cyfathrebu teimladau  a 

safbwyntiau personol yn 

hyderus drwy ystod o 

ddulliau priodol  

 ystyried safbwyntiau 

pobl eraill er mwyn llywio 

barn a gwneud 

penderfyniadau a 

dewisiadau gwybodus yn 

effeithiol 

 gwrando’n astud mewn 

gwahanol sefyllfaoedd ac 

ymateb yn briodol 

 gwerthfawrogi y caiff 

gweithredoedd a 

safbwyntiau pobl eu 

dylanwadu gan eu 

gwerthoedd  

 deall beth maent hwy’n 

credu sy’n weithredoedd 

cywir ac anghywir a’r 

dilemâu moesol sydd i'w 

cael mewn sefyllfaoedd 

bywyd 

 deall sut y gall gwrthdaro 

godi o wahanol safbwyntiau 

a bod yn ymwybodol o rôl 

grwpiau pwysau 

 

7. Ymchwil ar y 

Rhyngrwyd 

 nodi ac asesu tuedd a 

dibynadwyedd, e.e. 
gwerthuso negeseuon gan 
y cyfryngau 

 darganfod a datblygu 
gwybodaeth a syniadau 

 deall materion cyfredol yn  

lleol (a byd-eang) 

 

8.  Dadl 

Ddosbarth ar 

Droseddau 

Bywyd Gwyllt 

 cyfathrebu teimladau  a 

safbwyntiau personol yn 

hyderus drwy ystod o 

ddulliau priodol  

 ystyried safbwyntiau 

 gwerthfawrogi y caiff 

gweithredoedd a 

safbwyntiau pobl eu 

dylanwadu gan eu 

gwerthoedd  
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pobl eraill er mwyn llywio 

barn a gwneud 

penderfyniadau a 

dewisiadau gwybodus yn 

effeithiol 

 deall beth maent hwy’n 

credu sy’n weithredoedd 

cywir ac anghywir a’r 

dilemâu moesol sydd i'w 

cael mewn sefyllfaoedd 

bywyd 

 deall sut y gall gwrthdaro 

godi o wahanol safbwyntiau 

a bod yn ymwybodol o rôl 

grwpiau pwysau 

 

 

 

Mae’r gweithgareddau dysgu hyn hefydd yn rhoi cyfleoedd i ddisgyblion ymchwilio 

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF). Er 

enghraifft, i ddeall: 

 rhynddibyniaeth organebau, gweoedd bwyd, llifau ynni ac effaith dylanwadau 

allanol ar y rhain 

 sut mae gweithgaredd dynol yn newid amgylchoedd lleol a byd-eang 

 brys a phwysigrwydd diogelu bioamrywiaeth ar lefel leol a byd-eang 
 

Mae’r wybodaeth ar gyfer athrawon (adnodd 0.a) yn rhoi gwybodaeth gefndir ar y 

pwnc ac mae’r PowerPoint bywyd gwyllt yn darparu darluniau ysgogi os bydd angen 

(adnodd  0.b.).  Mae’r adnoddau yn darparu gweithgaredd dysgu dilynol a fydd yn 

galluogi trafodaeth agored o ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn perthynas â 

throseddau bywyd gwyllt. 

 

Gweithgaredd 1: Beth yw troseddau bywyd gwyllt? 
 

Diben: Canfod gwybodaeth flaenorol y disgyblion cyn dechrau ar bwnc 

troseddau bywyd gwyllt. 

Gofynnwch i’r disgyblion ddiffinio ‘trosedd’.  Cofnodwch awgrymiadau a chytunwch 

ar ddiffiniad dosbarth. 

Rhoddir diffiniad isod: 

Cyflawnir trosedd pan fydd person ym methu â gweithredu o fewn y gyfraith  

Nawr gofynnwch i’r disgyblion feddwl am enghreifftiau o ‘droseddau bywyd gwyllt’ 

a diffiniad ohono.  Eto, cofnodwch awgrymiadau a chytunwch ar ddiffiniad 

dosbarth.  Rhoddir diffiniad isod: 

Niweidio, amharu, prynu neu werthu anifeiliaid neu blanhigion gwyllt sydd wedi eu 
gwarchod gan y gyfraith 
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Mewn grwpiau bach, gofynnwch i’r disgyblion baratoi map pwnc am droseddau 

bywyd gwyllt gan ddangos enghreifftiau o droseddau bywyd gwyllt, beth maent yn 

ei wybod yn barod a beth fyddent yn hoffi ei ddarganfod. (Dalen 1.a.) 

Neu gallai'r disgyblion ddewis grid Beth, Beth, Beth (yn ei wybod – am ei wybod – 

wedi ei ddysgu) er mwyn cofnodi eu lefel bresennol o wybodaeth am droseddau bywyd 

gwyllt a pha fylchau a allai fodoli yn y wybodaeth honno, er mwyn strwythuro cynnydd 

yn eu dysgu ac i ddadansoddi pa wybodaeth newydd sydd wedi ei dysgu ar ôl ymchwil. 

(Dalen 1.b.) 
 

Gweithgaredd 2: Cymysgu a Chyfateb  
 

Diben: gweithgaredd cysylltiedig â llythrennedd i gyflwyno geirfa allweddol gydag 

enghreifftiau ac i sefydlu gwybodaeth flaenorol y disgybl. 

 

Adnoddau 

Set o gardiau ar gyfer pob par/grwp – adnodd 2a. 

 

Trefnu’r disgyblion yn barau neu grwpiau bach. Gofynnwch i’r disgyblion ddidoli’r 

cardiau i gyfateb y gair allweddol gyda’i ddiffiniad a rhoi enghraifft. 

 

Unwaith y bydd y disgyblion wedi didoli’r cardiau gofynnwch i bob grŵp i ddynodi 

enghreifftiau o droseddau bywyd gwyllt. 

 

Dosbarth cyfan; rhaeadr syniadau dosbarth er mwyn meddwl am enghreifftiau eraill 

ar gyfer pob gair allweddol. 

 

Gweithgaredd 3: Y Lladd yn y Goedwig 

 

Nod: Galluogi’r dysgwyr i weithio mewn grwpiau er mwyn datrys dirgelwch trosedd 

bywyd gwyllt. 

Diben 

Mae dirgelwch yn datblygu sgiliau meddwl, yn gwella safon trafodaethau ac 

esboniadau'r disgyblion ac yn hyrwyddo siarad a gwrando.  Maent yn ei gwneud hi’n 

ofynnol i ddisgyblion 

 datrys problemau 

 mynegi barn a’u cefnogi gyda rhesymau 

 gwneud cysylltiadau rhwng eu syniadau hwy a syniadau pobl eraill 
 

Eglurwch mai dirgelwch yw’r dasg. Yr her yw datrys pos 'Y Lladd yn y Goedwig’ a bod y 

datganiadau dirgelwch yn cynnwys gwybodaeth i gynorthwyo’r grwpiau i benderfynu 

beth sydd wedi digwydd.  
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Trefnwch y dosbarth mewn grwpiau bach (3-5) o allu cymysg.  Gofynnwch i’r grwpiau 

dreulio cyfnod byr yn ystyried y ffordd orau i fynd i’r afael â’r dasg.  
 

Dosbarthwch y datganiadau dirgelwch (adnodd 3a. datganiadau ar hap) i bob grŵp 

disgyblion. Gofynnwch i’r disgyblion gymysgu’r datganiadau a chymryd tro yn eu darllen 

wrth iddynt eu didoli.   
 

Rhowch 10 munud i'r grŵp ystyried y wybodaeth a chael atebion posibl Gwrandewch ar 

y trafodaethau grŵp a helpwch grwpiau os bydd angen drwy ofyn cwestiynau i’w 

hysgogi. Ceisiwch beidio â rhoi’r atebion i’r disgyblion! (adnodd 3b - dalen atebion 

athrawon) 

Eglurwch y gofynnir i’r grwpiau gynnig eu datrysiad i'r dosbarth ymhen ychydig 

funudau. Eglurwch bwysigrwydd dangos eu rhesymu gydag ymadroddion megis ‘...ac 

mae hynny’n golygu...’, neu ‘mae hynny’n dangos bod...’ neu ‘rydym yn meddwl hynny 

oherwydd...’ ac ati. Rhowch amser i’r grwpiau gynllunio beth y maent yn mynd i’w 

ddweud. 

 

Gofynnwch i un neu ddau grŵp am eu datrysiadau a’r rhesymau sy'n sail i'w 

penderfyniad.  Anogwch grwpiau eraill ychwanegu syniadau/datrysiadau eraill. 

Gofynnwch i un neu ddau grŵp am eu datrysiadau a’r rhesymau sy'n sail i'w 

penderfyniad.  Gofynnwch i grwpiau eraill ychwanegu syniadau/datrysiadau eraill. 

        

 

 

Dosbarth Cyfan:  

1.  Ailadroddwch agwedd gyfreithiol/trosedd bywyd gwyllt y dirgelwch. Mae gadael 

abwyd wedi ei wenwyno yng nghefn gwald er mwyn llad anifeiliaid ysglyfaethus yn 

anghyfreithlon. Mae plaleiddiaid sydd wedi eu gwahardd yn wenwyniad iawn a gallant 

niweidio aelodau’r cyhoedd neu eu hanifeiliaid anwes. 

2. Negeseuon allweddol: Os ydych yn meddwl eich bod wedi dod o hyd i abwyd wedi ei 

wenwyno, peidiwch â’i gyffwrdd, rhybuddiwch eraill i gadw draw, nodwch yr union 

leoliad a manylion unrhyw dystiolaeth, a gorchuddiwch yr eitemau os yw hynny’n bosibl. 

3. Eglurwch sut i riportio trosedd bywyd gwyllt (gweler isod). 

Dylid dilyn y gweithgaredd bob amser gyda sesiwn ddadbriffio fer lle gellir egluro’r 

dysgu sy’n gysylltiedig â’r dirgelwch. Mae hyn yn annog y disgyblion i ystyried, ac mae 

gwerthuso’r ffyrdd y cafodd y dirgelwch ei ddatrys yn arwain disgyblion at 

ymwybyddiaeth o'u ffordd o feddwl eu hunain (metawybyddiaeth). 

 

Estyniad; gweithgaredd cysylltiedig â llythrennedd  

 

Ysgrifennu ar gyfer gwybodaeth 

Ysgrifennwch bennawd ac erthygl newyddion byr ar gyfer y papur newydd lleol yn 
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amlinellu prif bwyntiau’r dirgelwch trosedd bywyd gwyllt. 

 

Sut allwch chi helpu 

Os ydych yn amau eich bod yn gweld trosedd bywyd gwyllt yn cael ei chyflawni 

ffoniwch 999 ar unwaith a gofynnwch am yr heddlu.  Ar gyfer pob ymholiad arall 

ffoniwch ystafell reoli eich Heddlu lleol.  

 

Er eich diogelwch eich hun, peidiwch â mynd at bobl yr ydych yn eu hamau na 

chyffwrdd ag unrhyw beth yn y lleoliad.  Os yw’n bosibl, rhowch wybodaeth am: 

 

 Beth sy’n digwydd / wedi digwydd? 

 Yr union leoliad (gall cyfeirnod map neu dirnod lleol fod yn ddefnyddiol) 

 Dyddiad ac amser y digwyddiad 

 A oes unrhyw dystiolaeth ffisegol o’r drosedd ar gael? e.e. aderyn wedi 

marw, amau abwyd gwenwynig, trap anghyfreithlon ac ati. 

 Pwy sy’n gysylltiedig (e.e. nifer y bobl, y dillad a wisgir, offer yn cael ei gario 

neu unrhyw gŵn)? 

 Gwneuthuriad, lliw a rhif cofrestru unrhyw gerbyd 

 Os yw’n ddiogel i wneud hynny, tynnwch luniau y gellir eu defnyddio fel 

tystiolaeth a chofiwch ofyn i’r heddlu am rif cyfeirnod digwyddiad 
 

Mae gan nifer o heddluoedd swyddogion troseddau bywyd gwyllt arbennig. Efallai y 

bydd eu manylion ar wefan yr heddlu neu gallwch ffonio eich gorsaf heddlu leol gan 

ddefnyddio’r rhif di-argyfwng a gofyn i siarad â’r swyddog troseddau bywyd gwyllt. 

 

 

 

Gwybodaeth gefndir 

 

Yn ystod 2010 derbyniodd yr RSPB 128 o adroddiadau a gadarnhawyd am 

ddigwyddiadau gwenwyno, yn cynnwys 69 digwyddiad a gadarnhawyd o gam-drin yn 

cynnwys gwenwyno o leiaf 129 o adar neu anifeiliaid unigol. Credir bod y ffigurau hyn a 

gyhoeddwyd yn ddim ond canran fechan o’r nifer  o ddigwyddiadau ym mhob categori, 

gan fod nifer yn parhau heb eu canfod neu neb eu riportio, yn arbennig y rheiny sy’n 

digwydd mewn ardaloedd preifat neu ynysig. 

 

Gweithgaredd 4: Cwis Troseddau Bywyd Gwyllt 

 

Diben: gweithgaredd mewn parau neu grŵp bach (3 neu 4) er mwyn:  
 

 herio mythau a datblygu dealltwriaeth gywir o natur a graddfa troseddau 

bywyd gwyllt; a  

 helpu disgyblion i wahaniaethu rhwng arferion cyfreithlon ac anghyfreithlon  
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Adnoddau:  

 PowerPoint cywir/anghywir troseddau bywyd gwyllt – adnodd 4.a 

 Dalen 4.b – erthygl gwefan ASBO  

 

Cwestiynau 

1. Mae troseddau bywyd gwyllt yn ymwneud â phobl yn prynu, gwerthu, niweidio 

neu darfu ar anifeiliaid neu blanhigion gwyllt sydd wedi eu gwarchod gan y 

gyfraith  

Cywir; Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, a ddiwygiwyd gan Ddeddf 

Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, yn nodi’r cosbau ar gyfer troseddau bywyd 

gwyllt. 

2. Mae’n gyfreithlon i ddefnyddio trapiau gwenwyn neu faglau i ladd anifeiliaid 

sy’n gwneud niwed i’ch eiddo. 

Anghywir; Mae’r cosbau y gellir eu pennu ar gyfer troseddau bywyd gwyllt o’r 

fath (o dan y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981) yn cynnwys uchafswm 

dirwy o £5,000 a chwe mis o garchar. 

3. Ni ellir rhoi ASBO am droseddau yn erbyn natur. 

Anghywir; gweler erthygl ‘dwyn wyau adar yr RSPB’ fel enghraifft o ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

 

4. Gall mynd â phlanhigion ac anifeiliaid a warchodir o gefn gwlad wthio 

rhywogaeth gyfan yn nes at ddiflaniad.  

Cywir; o’r 1,467 rhywogaeth planhigion a geir yng Nghymru, mae 17.5% mewn 

perygl o ddiflannu. Mae rhai ohonynt i’w cael yng Nghymru yn unig ac nid mewn 

unrhyw le arall yn y byd. 

 

5. Mae chwarter y safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig yng Nghymru o 

fewn 1km i dref neu ddinas. 

Cywir; mae’n hawdd i unrhyw un ymweld â safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig 

ac felly mae gwarchod bywyd gwyllt rhag trosedd yn fater sy’n effeithio ar bawb 

ohonom. 

 

 

6. Mae’r problemau a wynebir gan foch daear yng Nghymru yn cael eu hachosi’n 

bennaf gan weithgareddau dynol.  
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Cywir; nid oes gan foch daear anifail ysglyfaethus naturiol yn y DU. Mae 

enghreifftiau o weithgareddau dynol cyfreithiol yn cynnwys: 

 torri’r coedwigoedd lle mae moch daear yn byw  

 adeiladu ar y caeau lle bydd moch daear yn dod o hyd i fwyd  

 moch daear yn cael eu taro i lawr ar ein ffyrdd  

 difa moch daear gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â TB mewn 

gwartheg.  

 

Mae bygythiadau anghyfreithlon yn cynnwys:  

 ymladd moch daear â chŵn a elwir yn ‘baetio moch daear’;  

 cloddio am foch daear ac ymyrryd â daearau; 

 gwenwyno; a  

 dal moch daear mewn maglau.  

 

7.  Caiff y rhan fwyaf o droseddau bywyd gwyllt eu riportio i’r heddlu. 

Anghywir; dim ond rhan fach iawn o gyfanswm y digwyddiadau troseddau bywyd 

gwyllt yw’r ffigurau swyddogol gan fod llawer yn parhau heb eu canfod a heb eu 

riportio, yn enwedig y rhai hynny sy’n digwydd mewn ardaloedd diarffordd. 

8. Mae’n gyfreithlon i ofalu am a chadw y rhan fwyaf o adar gwyllt sydd wedi 

eu hanafu i edrych ar eu holau cyhyd ag y cânt eu rhyddhau cyn gynted ag 

y byddant yn iach. 

Cywir; rhaid, fodd bynnag i rai rhywogaethau arbennig gael eu cofrestru gyda 

DEFRA cyn y gellir eu cadw yn gyfreithlon. Mae hyn yn cynnwys y rhan fwyaf o 

rywogaethau bridio prin y DU a’r holl adar ysglyfaethus, heblaw am dylluanod, 

boncathod, cudyllod coch a gweilch glas.  

9. Mae’n iawn i botsio ceirw yn y DU. 

Anghywir: Er nad yw ceirw yn rhywogaethau a warchodir, mae rheolau tynn 

ynglŷn â’u hela. Yn y tymhorau saethu gallwch saethu ceirw ond dim ond os oes 

gennych dystysgrif arfau tanio a bod gennych yr hawliau saethu, neu fod 

gennych ganiatâd y tirfeddiannwr. 

 

10. Byddwch yn cyflawni trosedd os byddwch yn dal, yn niweidio neu’n lladd 

ystlum yn fwriadol. 

 Cywir; Ym Mhrydain gwarchodir holl rywogaethau’r ystlum a’u clwydi. 
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Gweithgaredd dilynol llythrennedd; darllen ar gyfer gwybodaeth. 

Gofynnwch i’r disgyblion ddarllen yr erthygl am ymddygiad gwrthgymdeithasol a 

throsedd bywyd gwyllt (dalen 4.a). 

Gofynwch i’r disgyblion drafod y pwyntiau a godir yn yr erthygl o safbwynt: 

 yr ynadon; pam y gwnaethoch gyflwyno ASBO?; a fyddai dirwy neu garchariad 

yn gosb fwy priodol? 

 y casglwr wyau; ystyriwch y cymhellion; a fydd ASBO yn rhwystr? 

 yr RSPB; faint mwy ellir ei gyflawni i wneud y cyhoedd yn ymwybodol ac atal 

lladrata wyau? 

 

Gweithgaredd 5: Canfod Barn  

 
Diben: Anogir disgyblion i drafod cyfres o ddatganiadau am agwedd tuag at 

droseddau bywyd gwyllt. Mae rhyngweithio gyda chyfoedion yn annog adborth mwy 

manwl ac mae disgyblion yn dysgu drwy glywed barn eraill. Mae’r gweithgaredd yn 

gynhwysol gan mai dim ond ychydig o ysgrifennu sydd ei angen.  
   

Rhowch ddalen gweithgaredd canfod barn (adnodd 5.a) i bob disgybl. Gofynnwch i’r 

disgyblion symud yn rhydd o amgylch eu dosbarth. Dylai pob disgybl yn ei dro ofyn am 

farn eraill ynglŷn â’r datganiadau sydd ar y ddalen gweithgaredd canfod barn mewn 

carwsél o drafodaethau mewn parau.  
 

Bydd disgyblion naill ai’n cytuno neu anghytuno gyda’r datganiadau. Dylai pob disgybl 

cadw cyfrif o’r ymatebion. 

 

Dosbarth cyfan; trafodaeth dosbarth cyfan ynglŷn â’r farn a roddwyd ar gyfer pob 

datganiad. 

 

Gweithgaredd 6: Dadl rhwng Dau  
 

Diben; Gweithgaredd chware rôl mewn parau strwythuredig sy’n caniatáu i ddisgyblion 

archwilio gwahanol safbwyntiau yn ymwneud â phwnc arbennig. Defnyddiwch y cardiau 

chwarae rôl (adnodd 6a). 

 

 Gan ddefnyddio un pâr o gardiau ar y tro 

 Trefnwch y dosbarth yn ddau grŵp cyfartal 

 Gofynnwch i’r ddau grŵp ffurfio dwy linell yn wynebu ei gilydd 

 Rhoddir rôl i’r disgyblion yn llinell 1  

 Rhoddir rôl wahanol i’r disgyblion yn llinell 2 
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 Rhowch amser i’r disgyblion ddarllen eu senario/rôl (gweler tudalen 6a) a 

pharatoi ar gyfer y chwarae rôl 

 Dylai pob pâr wedyn actio’r senario a roddwyd iddynt. 

 

Dosbarth cyfan; Gofynnwch i’r ddwy linell yn eu tro i grynhoi’r pwyntiau allweddol a 

godwyd ar gyfer eu safbwynt. Gofynnwch i’r dosbarth geisio dod i gyfaddawd. Yn olaf 

gofynnwch i’r dosbarth bleidleisio er mwyn penderfynu pa safbwynt ym maent yn 

cytuno ag ef.  

 

Ailadroddwch gyda senarios gwahanol er enghraifft, 

 

 Senario A; Saethu i ladd 

 Senario B; Rhwyd y glwyd  

 Senario C; Euog neu ddi-eog 

 Senario D; Llaeth neu llid 
 

Gweithgaredd 7: Ymchwil ar y Rhyngrwyd  

Canlyniadau Dysgu 

 Deall canlyniadau personol, cymdeithasol, a chyfreithiol troseddau bywyd gwyllt 

 Darganfod a datblygu, creu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau 
 

1. Mewn grwpiau bach (3/4), gan ddefnyddio’r gwefannau a restrir ar dudalen 14 a/ 

neu wefannau cymeradwyedig eraill, gofynnwch i’r disgyblion archwilio un math o 

drosedd bywyd gwyllt yng Nghymru o’r rhestr ganlynol: 

 Potsio (yn arbennig potsio ceirw) 

 Aflonyddu ar adar yn nythu / casglu wyau 

 Erlid moch daear  

 Erlid adar ysglyfaethus yn cynnwys dwyn wyau, dwyn cywion ac aflonyddu 

/dinistrio nythod gyda chanolbwyntio ar yr hebog glas, eryr aur, gwyddwalch, y 

bod tinwyn, barcud coch a’ r eryr gynffonwen). 

 

2. Gofynnwch i’r disgyblion ymchwilio: 

 pa fygythiadau y mae’r anifeiliaid yn eu hwynebu; 

 pa amddiffyniad a gynigir gan y gyfraith; 

 

3. Gofynnwch i’r disgyblion nodi’r rhesymau pam y bydd pobl yn cyflawni troseddau 

bywyd gwyllt. 

4. Gofynnwch i bob grŵp amlygu canlyniadau gwrthgymdeithasol a chyfreithiol y math 

hwn o droseddu bywyd gwyllt y maent yn eu hymchwilio. 

5. Dylai pob grŵp benderfynu sut orau i grynhoi a chyflwyno casgliadau eu hymchwil.  

6. Fel gweithgaredd dilynol gofynnwch, i bob grŵp baratoi cyflwyniad byr ar y pwnc 

ar gyfer eu cyfoedion ‘Canlyniadau trosedd bywyd gwyllt…... (enghraifft a enwir)’. 
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Gallai’r gweithgaredd hwn gysylltu gyda a darparu tystiolaeth ar gyfer asesiad o 

Gyfathrebu gan ddefnyddio meini prawf Sgiliau Hanfodol Cymru. Ar gyfer Cyfnod 

Allweddol 4 gallai hefyd gyfrannu at dystiolaeth portffolio ar gyfer Cymhwyster 

Bagloriaeth Cymru. 

 

Gwefannau 
 

 RSPCA 

 

Ystod o ddeunyddiau sy’n canolbwyntio ar les anifeiliaid/creulondeb tuag at 

anifeiliaid. 

http://www.rspca.org.uk/education/youthjustice/yotfacilitationdetails/-

/education/MakingAPositiveContributionToAnimalWelfareWhatCouldIDo/section/aim

sObjectives 

 

 RSPB 

 

Adran y Gyfraith sy’n egluro sut y mae adar gwyllt â’u nythod wedi eu gwarchod gan y 

gyfraith ac ystadegau am droseddau yn erbyn adar gwyllt.  

http://www.rspb.org.uk/advice/law/ 

 

 Ymddiriedolaeth Moch Daear     

  

Gwybodaeth ynglŷn â gwylio moch daear yn ddiogel. 

http://www.badgertrust.org.uk/Content/Home.asp 

 

 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod 

 

Gwybodaeth yn cynnwys adran 'Ystlumod a'r Gyfraith' sy’n egluro tramgwyddau 

troseddol posibl.  

www.bats.org.uk 

 

 Gwasanaeth Erlyn y Goron 

 

Tudalennau gwe manwl yn disgrifio’r ystod o droseddau bywyd gwyllt. 

http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/wildlife_offences/ 

 

 

 

 

Gweithgaredd 8: Dadl Ddosbarth ar Droseddau Bywyd Gwyllt 

  

 

http://www.rspca.org.uk/education/youthjustice/yotfacilitationdetails/-/education/MakingAPositiveContributionToAnimalWelfareWhatCouldIDo/section/aimsObjectives
http://www.rspca.org.uk/education/youthjustice/yotfacilitationdetails/-/education/MakingAPositiveContributionToAnimalWelfareWhatCouldIDo/section/aimsObjectives
http://www.rspca.org.uk/education/youthjustice/yotfacilitationdetails/-/education/MakingAPositiveContributionToAnimalWelfareWhatCouldIDo/section/aimsObjectives
http://www.bats.org.uk/
http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/wildlife_offences/
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Gallai’r gweithgaredd ymchwil ar y rhyngrwyd, a gweithgareddau dysgu eraill, gael eu 

defnyddio i baratoi disgyblion i gymryd rhan mewn dadl dosbarth am droseddau bywyd 

gwyllt gan eu helpu i ystyried safbwyntiau eraill, egluro eu hagweddau a chymhwyso eu 

sgiliau meddwl i gyd-destun bywyd go iawn. 

 

Mae angen bod gan y dosbarth ddealltwriaeth o sut mae dadl yn gweithio er mwyn iddynt 
gael darlun clir o beth sy’n mynd i ddigwydd a beth yw eu rhan ynddi. Pan fo angen 
gwneud hynny bydd yn rhaid cyflwyno ac egluro termau allweddol megis ‘o blaid’ ac ’yn 
erbyn’, ‘cadeirydd’, ‘crynhoi’, ‘pleidleisio’, ‘cynnig’. Unwaith y bydd y grŵp yn deall y 
gweithgaredd bydd angen pwnc arnynt i’w drafod. Gellir penderfynu ar y pwnc mewn 
amryw ffyrdd: 

 Yr athro yn awgrymu cynnig y byddai’n hoffi i’r bobl ifanc gynnal dadl yn ei gylch. 

 Yr athro’n awgrymu 2 neu 3 cynnig a’r dosbarth i bleidleisio dros yr un yr hoffent 

gynnal dal yn ei gylch. 

 Y dosbarth yn cynnig pynciau a dewis un. 

 

Gallai cynigion/trafodaethau posibl efallai gynnwys: 

 Mae’n iawn i botsio eog o’r afon leol os yw eich teulu yn newynu 
 Dylai ffermwyr allu amddiffyn eu hanifeiliaid drwy ladd adar ysglyfaethus  
 Dylid difa moch daear i leihau lledaeniad TB 
 Mae’n gymdeithasol dderbyniol i ladd anifeiliaid yn enw chwaraeon 


