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Rôl 1:  Tirfeddiannwr lleol 

Rydych yn dirfeddiannwr lleol. Rydych yn bridio adar gêm megis 

ffesantod a grugieir. Rydych yn rhedeg busnes sy’n codi arian ar bobl i 

ddod ar eich tir a chymryd rhan mewn sesiynau saethu adar gêm wedi 

eu trefnu. Rydych yn poeni bod niferoedd adar ysglyfaethus, megis 

boncathod a barcutiaid coch yn yr ardal yn cynyddu. Mae adar 

ysglyfaethus yn lladd adar gêm. Bydd hyn yn effeithio ar eich elw.  

Hoffech gynnal sesiwn ddifa (lladdfa wedi ei threfnu) o adar 

ysglyfaethus ar eich tir er mwyn gwarchod eich incwm.  Mae ffermwyr 

lleol eraill yn cefnogi eich ymgyrch gan eu bod yn poeni y gallai adar 

ysglyfaethus amharu ar eu hanifeiliaid. 
 

Rôl 2:  Swyddog bywyd gwyllt Y Gymdeithas Frenhinol er 

Gwarchod Adar (RSPB) 

 

Eich rôl chi yw gwarchod yr holl adar rhag cael eu herlid. Rydych wedi 

gweithio’n agos gyda grwpiau cadwraeth lleol i gynyddu nifer yr adar 

ysglyfaethus, yn arbennig boncathod a barcutiaid coch, yn yr ardal 

leol. Mae’r adar ysglyfaethus nawr yn denu mwy o ymwelwyr i’r ardal 

sy’n helpu busnesau lleol.  Yn eich profiad chi, anaml iawn y bydd 

boncathod a barcutiaid coch yn lladd adar gêm. Rydych yn bryderus 

iawn bod nifer yr achosion o adar ysglyfaethus wedi eu gwenwyno yn 

yr ardal yn cynyddu ac mai dim ond mater o amser fydd hi cyn y bydd 

damwain - gydag anifail anwes neu blentyn yn cael ei wenwyno.  Mae 

saethu a gwenwyno adar ysglyfaethus yn anghyfreithlon. 
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Senario B; Rhwyd y Glwyd 
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Rôl 1:  Perchennog cartref lleol 

Rydych wedi symud i’r ardal yn ddiweddar.  Eich cartref newydd yw 

hen dy gyda tho sy’n gollwng. Mae angen gwaith atgyweirio ar frys ar 

eich to cyn y gaeaf. Mae eich adeiladwyr wedi canfod cytref o 

ystlumod sy’n clwydo yn eich croglofft ac wedi cynnig dinistrio’r glwyd 

a symud yr ystlumod. Rydych yn poeni y gallai’r ystlumod achosi rhagor 

o ddifrod, gan leihau gwerth eich cartref a’i gwneud hi’n anoddach i’w 

werthu yn y dyfodol. Gallant hyd yn oed ledaenu heintiau.  Ar y llaw 

arall nid ydych am fynd i drafferthion gyda’r heddlu ond ni wyddoch at 

bwy i fynd am gyngor. 

Rôl 2: Cynrychiolydd Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod (BCT) 

Eich rôl chi yw gwarchod ystlumod rhag cael eu herlid. Rydych wedi 

gweithio’n agos gyda grwpiau gwarchodaeth lleol er mwyn cynyddu 

nifer yr ystlumod, yn arbennig yr ystlum trwyn pedol llai yn yr ardal 

leol.  Yn eich profiad chi anaml y bydd ystlumod yn achosi difrod i 

adeiladau ac maent yn helpu i reoli faint o bla a geir mewn gerddi. 

Nid oes perygl iechyd y gwyddir amdano sy’n gysylltiedig â hwy yn y 

DU. 

Rydych yn bryderus iawn bod nifer yr achosion o ddigwyddiadau 

sy’n ymwneud â difrod neu ddinistrio clwydi yn cynyddu ac mai dim 

ond mater o amser ydyw cyn y bydd rhai rhywogaethau o ystlumod 

yn diflannu yn yr ardal.   

 

Os aflonyddir ar ystlumod ar adeg sensitif o’r flwyddyn (e.e. yn 

ystod cyfnod gaeafgysgu neu pan gaiff ystlumod bach eu geni a’u 

magu yn yr haf), gall gael effaith niweidiol ar boblogaethau 

ystlumod lleol. Mae dinistrio clwydi ystlumod yn anghyfreithlon. Gall 

cosbau (yn dilyn euogfarn) gynnwys uchafswm dirwy o £5,000 am 

bob digwyddiad a hyd ar chwe mis o garchar. Gall y BCT roi cymorth 

a chyngor ar gyfer perchnogion cartrefi. 
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Senario C; Euog neu ddi-eog 
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Rôl 1:  Tirfeddiannwr lleol  

Rydych yn dirfeddiannwr lleol. Rydych yn bridio pysgod fel eog a 

brithyll y byddwch yn eu rhyddhau i’r afon leol.  Yn ddiweddar rydych 

wedi sefydlu busnes sy’n codi tâl ar bobl i ymweld â’ch adran chi o’r 

afon a chymryd rhan mewn sesiynau pysgota plu wedi eu trefnu. 

Rydych yn poeni bod nifer yr achosion o botsio yn eich ardal leol yn 

cynyddu.  Mae potswyr, yn cynnwys rhai yn eu harddegau, yn dal ac yn 

cymryd pysgod o’r afon. Mae hyn yn effeithio ar eich elw. Er mwyn 

diogelu eich incwm rydych wedi dechrau patrolio eich tir yn y nos.  

Mae ffermwyr lleol eraill yn eich cefnogi oherwydd eu bod yn poeni y 

gallai potswyr amharu ar eu hanifeiliaid. Mae potsio pysgod yn 

anghyfreithlon. 

 
 

Rôl 2:  Pysgotwr lleol 

 

Bu gennych ddiddordeb mewn pysgota ers nifer o flynyddoedd. Mae 

adran leol yr afon nawr yn codi tâl am hawl pysgota.  Ni allwch 

fforddio mynd i bysgota ac mae gennych deulu ifanc i’w gynnal hefyd.  

Rydych yn poeni y bydd y drefn newydd gan y tirfeddiannwr lleol yn 

difetha eich pleser. Felly cawsoch eich perswadio gan eich ffrindiau i 

fynd i bysgota’n hwyr y nos pan ei bod yn dawel.  Gwyddoch ei bod yn 

anghywir i botsio ond byddwch ond yn cymryd digon o bysgod i 

fwydo’ch teulu, er weithiau bydd eich ffrind yn gwerthu unrhyw 

bysgod ychwanegol yr ydych yn ei ddal i berchennog gwesty lleol.    
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Senario D; Llaeth neu llid 
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Rôl 1:  Ffermwr llaeth lleol 

Rydych yn ffermwr lleol. Mae gennych fuches o wartheg godro.  

Rydych yn rhedeg busnes sy’n gwerthu llaeth y fuches i archfarchnad 

fawr. Rydych yn poeni bod nifer y gwartheg yn eich buches sydd â 

tiwberciwlosis (TB) yn cynyddu.  Rhaid dinistrio pob buwch sy’n 

dioddef o’r afiechyd. Mae hynny'n torri eich calon ac yn effeithio ar 

eich elw. Rydych yn amau y caiff TB ei ledaenu gan foch daear sy’n byw 

mewn coedwig gyfagos. Hoffech ddifa (lladdfa wedi ei threfnu) moch 

daear er mwyn diogelu eich incwm.  Mae ffermwyr eraill yn cefnogi 

eich ymgyrch. Rydych yn lobio eich Aelod Cynulliad (AC) lleol am ei 

gefnogaeth. 

 

Rôl 2:  Cynrychiolydd Ymddiriedolaeth Moch Daear 

 

Eich rôl chi yw gwarchod moch daear rhag cael eu herlid.  Rydych 

wedi gweithio’n agos gyda grwpiau cadwraeth lleol i warchod moch 

daear yn yr ardal leol.  Rydych eisoes yn bryderus iawn bod nifer yr 

achosion o ddinistrio daearau moch daear yn yr ardal ar gynnydd. Nid 

oes tystiolaeth wyddonol bod moch daear yn lledaenu TB i wartheg 

nac y byddai lladd niferoedd mawr o foch daear yn cael unrhyw 

effaith ystyrlon ar ledaeniad na rheolaeth yr haint.  Mae dinistrio 

daearau moch daear yn anghyfreithlon. Caiff unrhyw un a ddelir yn 

trin mochyn daear yn greulon, megis baetio moch daear, neu amharu 

ar neu ddifrodi eu daearau, wynebu dirwy fawr ac o bosibl ddedfryd o 

garchar.  Felly pam ddylai ffermwyr allu lladd moch daear yn 

gyfreithlon ar eu tir. 
 
 
 


