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Dalen 4.a 

Erthygl ar y We – ‘ASBO cyntaf erioed am droseddau bywyd gwyllt’  
(addaswyd o wefan yr RSPB, postiwyd: 28 Chwefror 2012) 

 
Mae casglwr wyau wedi ei wahardd rhag 

ymweld â’r Alban a phob gwarchodfa 

natur ym Mhrydain am 10 mlynedd. Yr 

aml-droseddwr casglu wyau hwn yw’r 

person cyntaf yn Lloegr i dderbyn 

ASBO am droseddau yn erbyn natur. 

Rhoddwyd yr ASBO oherwydd y difrod 

yr oedd y casglwr wyau, a gafodd ei 

garcharu llynedd hefyd, yn ei wneud i 

adar gwyllt drwy ddwyn eu hwyau. 

 

Ar gyfer y 10 mlynedd nesaf, 

uchafswm cyfnod ASBO, bydd yn cael 

ei atal rhag teithio i’r Alban yn ystod y 

tymor bridio (1 Chwefror hyd 31 Awst) 

bob blwyddyn oherwydd ei deithiau 

niferus blaenorol i gymryd wyau 

rhywogaethau megis yr eryr aur a  

gwalch y pysgod. Fe’i rhwystrir hefyd 

rhag ymweld â phob tir yr RSPB a’r 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt am y 10 

mlynedd nesaf. 

 

 Mae’r ASBO hefyd yn cryfhau’r 

cosbau ar gyfer unrhyw droseddau 

bywyd gwyllt yn y dyfodol. Yn hytrach 

na’r ddirwy uchaf o £5,000 a chwe mis 

o garchar y gellir ei roi o dan Ddeddf 

Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad, gallai’r 

casglwr wyau gael dirwy o £20,000 a 

phum mlynedd o garchar am dorri 

amodau’r ASBO. 

Roedd llefarydd ar ran yr RSPB yn y 

llys i glywed y cyhoeddiad. Meddai: 

“Mae’r person hwn wedi dod yn 
fygythiad cyson i adar, yn targedu wyau 

rhai o’n rhywogaethau mwyaf prin megis 
y Cambig (Avocet), Barcud Coch, Hebog. 
Am ddegawdau mae wedi ysbeilio 
cannoedd o nythod adar ar gyfer ei 
bleser hunanol ac ychwanegu at ei 
gasgliad wyau. Mae ei weithredoedd 
wedi cyfyngu ar boblogaethau adar ac 
wedi gwrthod y pleser i bobl weld 
rhagor o’r adar hyn yn yr awyr. 

 

“Rydym wrth ein bodd gyda’r 
cyhoeddiad heddiw. Os bydd yn torri 
amodau’r ASBO gallai ddychwelyd i’r 
carchar am hyd at bum mlynedd. Gan 
mai ef yw’r unig berson yn Lloegr sydd 
wedi ei atal rhag ymweld â’n 
gwarchodfeydd natur, rhaid iddo nawr 
sylweddoli ei bod yn bryd iddo roi’r 
gorau iddi a gadael llonydd i’r adar.” 

 
Mae’r casglwr wyau ar hyn o bryd ar ei 

bedwaredd dedfryd o garchar am 

gasglu wyau ac ef yw’r person sydd wedi 

treulio’r mwyaf o amser yn y carchar 

am y troseddau hyn yn y DU. 
 

 

Y Cambig yw 

dim ond un o’r 

rhywogaethau 

carismataidd a 

dargedwyd gan 

yr aml-

droseddwr 

casglu wyau  


