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Drudwy a Difrod Amaethyddol  

Cefndir 

Er y gwelwyd gostyngiad sylweddol yn niferoedd drudwy yn y DU dros yr ugain mlynedd diwethaf 

(gostyngiad o 50% trwy’r DU 1995 - 2013, gostyngiad o 70% trwy Gymru 1995-2013; Harris et al, 

2015), caiff yr haid fagu sefydlog ei atgyfnerthu’n ystod y gaeaf gan nifer o filiynau o adar sy’n dod 

yma i aeafu o Ddwyrain Ewrop, y Baltig a Sgandinafia. Gall yr heidiau gaeafu hyn, all gynnwys nifer o 

filoedd o adar, ddysgu’n fuan iawn bod buarthau ffermydd yn aml yn cynnig ffynhonnell fwyd sy’n 

gyfoethog a didrafferth. Gall hyn beri risg iechyd a diogelwch sylweddol i weithwyr fferm a da byw, 

oherwydd y trwch mawr o faw adar all grynhoi. Gall cyfanswm y bwyd gaiff ei ddwyn gan yr adar fod 

o bwys economaidd sylweddol i’r ffermwr hefyd, yn ogystal â bod o anfantais i’r da byw, yn enwedig 

gan y bydd drudwy’n dewis a dethol elfennau protein uchel / ynni uchel y dognau bwyd a roddir 

allan ar gyfer yr anifeiliaid. 

Fel adar gwyllt, gwarchodir drudwy dan y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad. Golyga’r 

amddiffyniad cyfreithiol yma ei bod yn drosedd i fynd ati’n fwriadol i ladd, anafu neu gipio aderyn 

gwyllt, neu i fynd ati’n fwriadol i gymryd, difrodi neu ddinistrio nyth, neu ei gynnwys, tra bo’r nyth 

hwnnw’n cael ei ddefnyddio. Cafodd drudwy, yn hanesyddol, eu hystyried yn ‘rywogaeth sy’n bla’ 

a’u rhestru ar Atodlen o’r Ddeddf oedd yn caniatáu lladd plâu adar o’r fath er mwyn atal difrod 

amaethyddol. Nid yw’r Atodlen honno’n berthnasol bellach, ac mae’r warchodaeth gyffredinol a 

roddir i bob aderyn gwyllt yr un mor gymwys i’r drudwy, fel ei bod, er enghraifft, yn drosedd i’w 

lladd heb drwydded. 

Gellir cymryd ystod o amrywiol gamau i leddfu / atal y difrod a achosir gan ddrudwy. Pan fydd 

popeth arall yn methu, gellir troi at reolaeth farwol fel cymorth i atgyfnerthu dulliau dychryn eraill, a 

hynny dan drwydded oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru. Caiff trwydded o’r fath ond ei chyflwyno os 

oes prawf o ddifrod amaethyddol difrifol a / neu berygl i iechyd a diogelwch y cyhoedd, ac os 

rhoddwyd tro eisoes ar bob dull rhesymol arall, ar wahân i reolaeth farwol. Bydd trwyddedau a 

gyflwynir i’r perwyl hwn ond yn caniatáu lladd nifer fechan o adar; o’r herwydd, nid difa’r adar sy’n 

peri problem yw diben y rheolaeth farwol yma, ond yn hytrach gefnogi’r camau dychryn heb ladd 

eraill o dro i dro er mwyn atgyfnerthu effeithlonrwydd y dulliau amgen hyn. 

 

Atal difrod gan ddrudwy 

Crynhodd adolygiad o lenyddiaeth gan Bishop et al (2003), waith ymchwil i effeithlonrwydd rheoli ac 

atal adar a dulliau amgen posibl; cafodd y canfyddiadau hyn eu crynhoi a’u cyflwyno mewn 

adroddiad gan Shipton et al 2012. Ystyriwyd bod technegau clywedol yn gymharol effeithlon ond 

bod yr adar yn debyg o ymgynefino â nhw a’u bod, o’r herwydd, ond o fudd tymor byr. Arweiniodd y 

defnydd o ynnau nwy yn benodol, yn ogystal â saethu, at gwynion am niwsans sŵn ac, o’r herwydd, 

ni fyddai modd i rai ffermwyr ddefnyddio’r dull hwn os ydynt wedi eu lleoli mewn ardal breswyl. Ni 



welwyd unrhyw dystiolaeth bod systemau uwchsonig yn atal drudwy, gan nad yw’r mwyafrif o 

rywogaethau adar yn clywed yn y cwmpawd uwchsonig (>20kHz) ac, o ganlyniad, nid oes unrhyw sail 

fiolegol dros eu defnyddio. Mae technegau gweledol yn amrywio o fod yn hynod o effeithlon (pobl 

yn creu cynnwrf) i aneffeithlon (bwganod brain). Canfuwyd bod technegau cemegol yn llai effeithlon 

yn y maes. Canfuwyd bod technegau cau allan ac addasu cynefin yn hynod o effeithlon, a bod y lefel 

effeithlonrwydd yn dibynnu ar lefel y cau allan. Ystyriwyd bod cyfuniad o dechnegau, a 

ddefnyddiwyd fel rhan o strategaeth reoli integredig, yn fwy effeithlon na thechnegau a 

ddefnyddiwyd yn unigol. 

Er y cydnabyddir efallai na fydd rhai dulliau rheoli ac atal adar yn ymarferol dan amgylchiadau 

penodol, dylid, ble bynnag y bo modd, ystyried y camau a restrir isod cyn troi at unrhyw fath o 

reolaeth farwol. 

 

Cau allan 

Ble mae drudwy’n peri problem mewn adeiladau neu strwythurau eraill, bydd cau / gorchuddio pob 

agoriad sy’n fwy na 2.5 centimedr yn atal yr adar rhag mynd i mewn. Gall hongian stribedi plastig 

neu rwber trymion dros ddrysau fod yn fodd effeithiol o leihau’r nifer o adar ddaw i mewn trwy 

ddrysau, tra’n parhau i ganiatáu i bobl, cerbydau a da byw i fynd a dod. Bydd gosod weiren netin 

dros fylchau awyru a thyllau eraill yn atal adar rhag dod i mewn trwy’r agennau hyn. Er y gall pris 

cychwynnol gosod y camau yma fod yn gostus, bydd rhwystro mynediad fel hyn yn atal y broblem 

rhag digwydd o gwbl, a gwneir yn iawn am y buddsoddiad cychwynnol trwy’r arbedion a wneir o 

ganlyniad i leihau colledion bwyd y da byw. 

Os oes adar yn defnyddio’r adeiladau i glwydo, gall gosod estyll neu stribedi metal ar ongl o 45o - 90o 

ar hyd silffoedd atal adar rhag clwydo; gellir eu hatal hefyd trwy ddefnyddio ‘gwifrau dreiniog’ neu 

bigau metel. Gall netin fod yn ddull effeithiol hefyd, er y dylid cymryd gofal i sicrhau y caiff ei osod yn 

dynn a heb unrhyw fylchau ynddo, er mwyn osgoi maglu neu rwydo adar. 

 

Addasu ymddygiad a chynefin  

Caiff drudwy eu denu at ffermydd gan y bwyd a’r dŵr y maent yn eu cynnig, felly bydd cymryd 

camau i leihau’r bwyd a’r dŵr sydd ar gael i’r drudwy yn golygu bod yr ardal yn llai deniadol iddynt: 

 Dylid glanhau unrhyw rawn a gollir ar lawr  

 Dylid defnyddio cyfleusterau diogel rhag adar ar gyfer storio grawn  

 Dylid defnyddio porthwyr anifeiliaid diogel rhag adar, ble fo’n ymarferol, neu fwydo da byw 

mewn ardaloedd dan do fydd yn llai deniadol i ddrudwy, a ble bydd yn haws i atal mynediad. 

 Dylid defnyddio ffurfiau bwyd sy’n amhosibl i’r drudwy eu llyncu, fel bwydo pelenni mwy o 

faint. 

 Dylid ystyried lleihau neu ddileu elfen india-corn dognau bwyd, gan fod hwn yn ffefryn mawr 

gan ddrudwy. Fodd bynnag, cydnabyddir bod angen sicrhau dognau bwyd cytbwys a digonol 

ar gyfer da byw ac, o’r herwydd, efallai na fydd yr opsiwn yma’n ymarferol. 

 Wrth fwydo ychwanegion protein ynghyd â dognau bwyd eraill, dylid eu cymysgu’n dda er 

mwyn cyfyngu ar allu’r drudwy i gael gafael ar yr ychwanegion. 



 Ble bynnag y bo modd, dylid newid amserau porthi er mwyn cwtogi’r cyfnod y bydd bwyd ar 

gael i’r adar. Dylid gohirio porthi tan ddiwedd y prynhawn, neu gyda’r nos hyd yn oed, pan fo 

llai neu ddim drudwy’n chwilota am fwyd. Mae’n well gan ddrudwy fwyta’n gynnar a hyd at 

hanner dydd ac mewn mannau ble mae bwyd ar gael trwy’r amser, felly bydd amserlenni 

porthi sy’n ystyried hyn yn helpu i leihau’r broblem. 

 Caiff drudwy eu denu at ddŵr; os oes modd, dylid gostwng lefel y dŵr mewn cafnau 

anifeiliaid fel nad oes modd i ddrudwy sy’n clwydo ar yr ymyl gyrraedd at y dŵr; ond, dylid 

hefyd cadw lefel y dŵr yn ddigon dwfn fel nad oes modd i adar sefyll ynddo. 

 

Dychryn 

Ceir amrywiaeth o ddulliau dychryn y gellid eu defnyddio, gan gynnwys dulliau ataliol clywedol a 

gweledol. Fodd bynnag, er mwyn amlhau unrhyw siawns o lwyddo, dylid defnyddio dulliau dychryn o 

ddechrau’r tymor cyn i niferoedd yr adar gynyddu, a chyn iddynt ddatblygu cysylltiad cryf â’r lleoliad. 

Mae’n bwysig hefyd i ddyfalbarhau tan i’r broblem gael ei datrys, ond byddwch yn fwy tebygol o 

lwyddo os yw natur y dull dychryn yn amrywio er mwyn lleihau’r tebygolrwydd y bydd yr adar yn 

ymgyfarwyddo ag un math penodol o ddychryn. 

Gall rheolaeth farwol o nifer fechan o adar fod yn fodd effeithlon o atgyfnerthu dulliau dychryn 

eraill, os yw effeithlonrwydd y rheini’n pylu. Mae’n debyg y bydd saethu’n fwyaf effeithlon yn gynnar 

yn y bore pan fo’r haid yn cyrraedd y safle am y tro cyntaf. Gan mai dim ond atgyfnerthu’r dychryn 

yw bwriad y saethu, dylid anelu i danio at ymyl yr haid, er mwyn lladd dim mwy na tua hanner dwsin 

o adar, a dylid ond gwneud hynny’n achlysurol, pan fo effeithlonrwydd dulliau dychryn eraill yn 

dechrau lleihau. 
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