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Nodyn 
 Canllaw  

 
 

Rheoli Gwylanod 
 

Cefndir 

 
Gall presenoldeb niferoedd mawr o wylanod sydd naill ai’n bridio neu ddim yn bridio, 
yn enwedig mewn amgylcheddau trefol, weithiau achosi problemau iechyd a 
diogelwch difrifol i bobl mewn ardaloedd preswyl, masnachol neu ddiwydiannol. Gall 
problemau ymddygiad gynnwys amddiffyn nythod a chywion mewn ffordd fygythiol, 
chwilota am sborion gan daenu sbwriel o finiau, giwana (baw gwylanod) a 
phroblemau sŵn. Gellid derbyn rhain fel materion iechyd a diogelwch cyhoeddus, 
ond mae’r materion hyn yn debygol o fod yn benodol i bob achos. Mae’n bwysig 
pwysleisio na fydd achosion o niwsans oherwydd anghyfleustra bychan (e.e. baw 
adar ar ffenest neu gar wedi parcio) yn cael eu trin fel materion iechyd a diogelwch 
cyhoeddus. Y rhywogaeth sydd fel arfer yn effeithio ar iechyd cyhoeddus neu’n 
achosi problemau diogelwch mewn ardaloedd trefol yw’r wylan benwaig a’r wylan 
gefnddu leiaf, a’r wylan benwaig, y wylan gefnddu leiaf a’r wylan gefnddu fwyaf 
mewn ardaloedd gwledig. 

 
Gwylanod, trwyddedu a’r gyfraith  
 

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (1981, fel y'i diwygiwyd) yn darparu 
deddfwriaeth sy’n diogelu pob aderyn gwyllt, gan gynnwys gwylanod, eu nythod, eu 
wyau a’u cywion. Er y gellir cymryd nifer o gamau i helpu atal neu leihau problemau a 
achosir gan wylanod heb fod angen trwydded, weithiau mae angen trwydded e.e. 
symud nythod neu wyau pan fo problemau’n amlwg neu’n ddisgwyliedig. Yn yr 
achosion hyn mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gallu trwyddedu gweithgareddau 
o’r fath er mwyn gwarchod iechyd neu ddiogelwch cyhoeddus. Fodd bynnag, mae’n 
rhaid i CNC fod yn fodlon nad oes dewis arall boddhaol a bod pob mesur ataliol arall 
wedi cael ei dreialu neu ei ddiystyru oherwydd ffactorau eraill.  
  
  

Beth yw rheoli gwylanod? 

 
Os yw preseoldeb gwylanod yn achosi neu’n debygol o achosi problem iechyd neu 
ddiogelwch cyhoeddus mae’n hanfodol ceisio datrys hyn cyn gynted â phosibl er mwyn 
lleihau’r peryglon. Bydd methu â gwneud hyn yn cynyddu’r risg ac hefyd yn golygu ei 
fod yn annhebygol o gynnig ateb hirdymor i’r problemau. 
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Mae’n rhaid defnyddio dull hierarchaidd o reoli gwylanod. Rydyn ni’n argymell cymryd 
y camau gweithredol hierarchaidd canlynol i) mesurau ataliol, ii) atebion amgen nad 
ydynt yn angheuol, iii) ceisiadau am drwyddedau gyda thystiolaeth atodol a iv) 
mesurau rheoli. Yn gyntaf dylai perchennog a/neu reolwr y safle geisio atal problemau 
rhag digwydd (osgoi), drwy ddefnyddio dyfeisiau sy’n codi ofn a mesurau ataliol 
corfforol fel rhwydi, gwifrau, pigau, tynnu neu orchuddio pethau a allai eu denu (e.e. 
biniau neu wastraff bwyd ), a symud malurion cyn y tymor nythu bob blwyddyn (gweler 
Taflen Wybodaeth CNC – Atal adar rhag mynd i ffermydd, pysgodfeydd, meysydd 
glanio, safleoedd tirlenwi ac amgylcheddau trefol ). Efallai y bydd angen defnyddio 
cyfuniad o fesurau er mwyn cynyddu neu gynnal eu heffeithiolrwydd dros amser. Os 
nad yw hyn yn atal yr adar, dylid symud nythod ac wyau er mwyn atal bridio. Dim ond 
os aiff hi i’r pen, pan fo pob mesur arall wedi methu y dylid lladd cywion ac adar 
aeddfed.  
  
Dylid nodi nad gwylanod yn bridio yn unig sy’n achosi problemau, ac yn y gaeaf y gall 
adar mudol o’r cyfandir ymweld â’n trefi a’n dinasoedd – mae hyn yn golygu y bydd y 
mesurau datrys problemau yn ddibynnol ar beth yn union yw’r problemau hynny ac yn 
ystod pa gyfnod o’r flwyddyn maen nhw’n digwydd. Gall cwmni rheoli plaon proffesiynol 
da, cyfrifol, fod yn amhrisiadwy wrth helpu datblygu cynllun atal effeithiol sy’n dibynnu 
ar natur benodol y broblem/problemau. 
  

Pwy ddylai reoli gwylanod? 

 
Mae’n bwysig nodi nad oes raid i’r gweithgareddau rheoli gwylanod gael eu 
cyflawni gan arbenigwyr o angenrhaid. Un o’r ffyrdd o lwyddo yw gwneud ymdrech 
unedig a chyson, yn enwedig yn gynnar yn y tymor bridio gwylanod. Felly efallai y 
gallai’r bobl sydd yn y lleoliad fel arfer gyflawni’r tasgau (e.e. sicrhau bod deunyddiau 
nythu yn cael eu symud, cadw ardaloedd yn daclus, heb fwyd a phethau eraill sy’n 
denu gwylanod). Os oes problemau ar hyd a lled ardal a nifer o adeiladau neu eiddo 
rydym yn eich cynghori’n gryf i ddatblygu cynllun strategol ar y cyd rhwng yr holl bartïon 
a chael mewnbwn proffesiynol. 
 

Y prif bwyntiau 
 

➢ Nodwch yn glir pa rywogaeth o wylan rydych chi’n mynd i’r afael â hi. Hanes 
rheoli gwylanod ar y safle hwnnw e.e. pa gamau gweithredol ataliol sydd wedi 
eu cyflawni eisoes 

➢ Mae amryw o ffyrdd o leihau neu osgoi problemau. Os oes problem gennych 
chi, rhowch gynnig ar gynifer o ddulliau ataliol â phosibl, gyda’i gilydd, yn y drefn 
hierarchaidd a ddisgrifir uchod. 

➢ Gwell atal na gwella 
➢ Mae ymyrryd yn gynnar yn bwysig iawn (clirio malurion a chodi ofn yn y cyfnod 

cyn nythu ac yn gynnar yn y tymor bridio,). 
➢ Mae’n rhaid ymdrechu ar y cyd ac yn gyson. 
➢ Ystyried atebion tymor hir a thymor byr 
➢ Dim ond os aiff hi i’r pen y dylid cyflawni gweithgareddau trwyddedig. 

 
 
 

https://cdn.naturalresources.wales/media/675824/tuflen-ffeithiau-atal-adar.pdf?mode=pad&rnd=130976733250000000
https://cdn.naturalresources.wales/media/675824/tuflen-ffeithiau-atal-adar.pdf?mode=pad&rnd=130976733250000000
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Gwneud cais am drwydded – cyngor defnyddiol 
 
Mae’n rhaid i chi ateb pob cwestiwn ar y ffurflen gais. Os na wnewch chi, caiff eich cais 
ei oedi neu ei wrthod. 
 
 
Eglurwch: 

• Y broblem sydd angen ei datrys. 
• Pa mor ddifrifol yw’r broblem (rhowch esiamplau a ffigyrau). 
• Pam fod angen rheoli gwylanod er mwyn datrys y broblem. 

 
Dylech gynnwys: 

• Yr holl wybodaeth ynghylch y niferoedd o wylanod sy’n bresennol, gan gynnwys 
map(iau) o leoliadau’r nythod os yw’n briodol. 

• Pryd mae’r broblem yn digwydd (am ba mor hir a pha mor aml). 
• Manylion penodol yr effeithiau – e.e. nodwch yn union pa rywogaethau eraill 

mae’r gwylanod yn effeithio arnynt a sawl un y gellid ei ddiogelu drwy reoli 
gwylanod. 

• Tystiolaeth sy’n nodi unrhyw fesurau amgen rydych chi wedi rhoi cynnig arnynt 
h.y. technegau codi ofn gweledol neu glywedol. 

• Os ydych chi’n cyfeirio at adroddiadau eraill a gwybodaeth arall, mae’n rhaid 
darparu rhain gyda’r cais. 

 
Gwybodaeth arall y dylech ei darparu: 
• Map – darparwch un os nad yw ffin y safle’n glir o’r manylion yn y ffurflen gais, 

e.e. ardal drefol fawr, fferm neu warchodfa natur.  
• Unrhyw adroddiadau eraill neu wybodaeth arall y cyfeirir atynt yn y cais. 

 

Cynlluniau rheoli 
 
Bydd angen i chi gyflwyno Cynllun Rheoli Gwylanod gydag unrhyw gais ar gyfer safle 
trefol. Dim ond os yw’r camau gweithredol trwyddedig yn rhan o Gynllun Rheoli 
Gwylanod y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyflwyno trwyddedau ar gyfer safleoedd 
trefol. Gall yr un cynllun gael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o safleoedd trefol. 
  
 
Mae’n rhaid i’r cynllun ddangos pa fesurau fydd yn cael eu gweithredu er mwyn  
lleihau’r broblem ac atal problemau gyda gwylanod yn y dyfodol. Mae’n rhaid iddo 
ddangos sut y bydd y mesurau hyn yn cael eu cydlynu - ble, pryd ac am ba mor hir 
byddant yn cael eu cynnal, a phwy fydd yn eu cyflawni. Bydd cynllun effeithiol yn 
defnyddio amrywiaeth o ddulliau. Dylai rhain hefyd gynnwys “arferion da” fel sicrhau 
bod ffynonellau posibl o fwyd yn cael eu symud yn rheolaidd neu’n cael eu cadw y tu 
hwnt i afael gwylanod. Mae’n bwysig bod pob dull yn cael ei ddefnyddio ar yr adeg 
iawn, yn y ffordd iawn, a bod unrhyw ddulliau ataliol yn cael eu hamrywio’n rheolaidd. 
Gellir defnyddio cyfuniad o ddulliau ataliol er mwyn cynyddu neu ymestyn eu 
heffeithiolrwydd. 
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Os yw’r broblem yn effeithio ar nifer o adeiladau, mae’n rhaid i Gynllun Rheoli 
Gwylanod ddangos sut mae’r rhai sy’n gyfrifol am yr adeiladau hynny yn cydweithio er 
mwyn lleihau’r broblem. Gallai hyn gynnwys: 
 

• Perchnogion 
• Preswylwyr 
• Cwmnïau Rheoli Eiddo 
• Awdurdodau Lleol. 

 
Dylai’r cynllun gyfateb i raddfa’r broblem. Bydd y nifer o bobl a’r eiddo sy’n rhan o’r 
broblem yn dibynnu ar raddfa’r broblem. Er enghraifft, os yw perchennog tŷ yn gwneud 
cais i gael gwared â nyth trafferthus efallai mai dim ond y cymdogion agosaf y byddai 
angen eu cynnwys petai mesur i ddatrys y broblem yn gofyn iddyn nhw gymryd cam 
gweithredol neu roi caniatâd. Fodd bynnag, bydd angen i gais i reoli gwylanod mewn 
ardal eang gynnwys yr holl berchnogion tir allweddol ac awdurdodau lleol. Ar ddau ben 
y raddfa, gall cwmni neu fusnes rheoli plaon proffesiynol, cyfrifol sydd â phrofiad o 
osod mesurau atal fod yn amhrisiadwy wrth helpu datblygu cynllun atal effeithiol i fynd 
i’r afael â manylion penodol y broblem. 
 
Bydd y Cynllun Rheoli Gwylanod hefyd yn cofnodi pa mor effeithiol fu eich camau 
gweithredu, a fydd yn eich helpu i addasu’r cynllun yn y dyfodol. 
 
Opsiynau ar gyfer rheoli problemau gwylanod: Mae’r rhestr ganlynol yn cynnig 
opsiynau, ac yn argymell dyddiadau ac amledd, cynnal gweithgareddau i leihau 
neu osgoi problemau sy’n cael eu hachosi gan wylanod.  
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Gweithred Manylion 
Pwy sy’n cael  
gwneud hyn? 

Amseru a awgrymir 
Amledd a 
awgrymir  

Atal nythu  Yn aml, atal adar yn gorfforol o safleoedd nythu a allai beri trafferth 
yw’r ffordd orau o atal neu leihau problemau a achosir gan wylanod. 
Er y gall hyn fod yn ddrud yn y tymor byr, yn y tymor hir gallai fod 
lawer yn fwy cost effeithiol a llwyddiannus na rheoli blynyddol. Mae 
amrywiaeth eang o gynhyrchion ar gael i atal adar rhag nythu, gan 
gynnwys rhwydi neu wifrau er mwyn atal safleoedd nythu posibl 
rhag cael eu defnyddio, pigau gwrth-nythu er mwyn diogelu 
ardaloedd allweddol fel simneiau neu gwteri. Mae’n rhaid cynnal a 
chadw pob dull ataliol yn briodol er mwyn sicrhau eu bod yn 
parhau’n effeithiol ac nad ydynt yn achosi problemau lles. (e.e. 
mynd yn sownd) 

Mae cyngor gan 
gwmni rheoli plaon 
cyfrifol a phrofiadol 
yn debygol o fod yn 
ddefnyddiol, yn 
enwedig ar gyfer 
prosiectau mawr. 

Unrhyw bryd, y tu 
allan i’r tymor bridio 
(mis Medi i fis 
Mawrth). 

Unwaith, ond efallai 
bydd angen cynnal 
a chadw. 

Symud hen nythod 
a deunyddiau y 
gellid eu defnyddio 
i nythu 

Mae clirio deunydd nythu o ardaloedd ble mae gwylanod wedi bod 
yn nythu o’r blaen ac wedi achosi problemau yn y gorffennol yn 
bwysig iawn o ran rheoli, cynnal a chadw toeon er mwyn atal 
problemau fel pibau draen a gwteri wedi blocio a gallai hynny leihau 
pa mor ddeniadol yw safle i nythu ynddo yn y dyfodol.  

Unrhyw un, os nad 
oes ystyriaethau 
mynediad neu 
iechyd a diogelwch 
pendodol. 

Cyn i’r adar gyrraedd 
/ dechrau’r tymor 
bridio. Mis Mawrth.   

Unwaith. 

Symud pethau sy’n 
denu gwylanod fel 
sbwriel a gwastraff 
bwyd, yn rheolaidd 

Gall presenoldeb bwyd, biniau heb eu diogelu a gwastraff bwyd 
waethygu problemau a achosir gan wylanod, yn enwedig os ydyn 
nhw’n achosi llanast neu broblemau eraill ar y llawr. Drwy sicrhau 
bod biniau’n ddiogel ac yn cael eu gwagio’n rheolaidd a bod llai o 
sbwriel a gwastraff bwyd, dylai bod llai o broblemau hefyd. Er ein 
bod yn argymell defnyddio’r mesurau hyn mewn safleoedd unigol, 
gallai fod lawer yn fwy effeithiol fel rhan o gynllun cydlynus mewn 
ardal lawer ehangach. 

Unrhyw un. Unrhyw bryd, yn 
enwedig cyn ac yn 
ystod y tymor bridio. 

Bob dydd os oes 
modd, ond o leiaf 
bob wythnos. 
 

Aflonyddwch dynol Mae presenoldeb pobl ar safle yn arf ataliol gwych rhag nythu. Fodd 
bynnag, mae’n handofol bod rhain yn cael eu rhoi ar waith o 
ddechrau’r tymor nythu. Drwy wneud ymdrech ar ddechrau’r tymor, 
ac yn enwedig pan fo problemau’n dechrau codi, efallai y bydd 
gwylanod yn dewis nythu yn rhywle arall. 

Unrhyw un, os nad 
oes ystyriaethau 
mynediad neu 
iechyd a diogelwch 
pendodol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trwy gydol y tymor 
bridio. Gyda 
phwyslais arbennig 
yn union cyn 
dechrau’r tymor 
nythu. 

Sawl gwaith y dydd, 
os yn bosib. 

Dyfeisiau 
llonydd/awtomatig 
sy’n codi ofn  

Mae amrywiaeth eang o ddyfeisiau ‘codi ofn’ ar gael yn fasnachol 
sy’n helpu annog adar i beidio â defnyddio neu nythu ar safle. Gall 
rhain amrywio o ddyfeisiau clywedol llonydd sy’n anfon synau o 
seirenau neu alwadau cyfyngder adar o’r un rhywogaeth i arfau 
ataliol gweledol i ddefnyddio tân gwyllt, laserau, pistol cychwyn sy’n 
saethu bwledi gwag. Gall rhain fod yn effeithiol ond fel sy’n wir am 
nifer o fesurau mae’n rhaid iddynt fod yn rhan o effaith fwy 
integredig sy’n cynnwys nifer o ddulliau a dylent gael eu hamrywio’n 
rheolaidd er mwyn cryfhau’r effaith. Efallai nad yw’r dyfeisiau hyn yn 
dderbyniol mewn ardaloedd preswyl mewn amgylcheddau trefol 
oherwydd eu sŵn parhaus. 

Unrhyw un, er bod  
cyngor gan gwmni 
rheoli plaon cyfrifol a 
phrofiadol yn 
debygol o fod yn 
ddefnyddiol. 

O hyd ond 
newidiwch y ddyfais 
yn rheolaidd iawn 
(bob pythefnos). 
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Heboga gydag adar 
ysglyfaethus 

Gall hebogydd yn hedfan adar ysglyfaethus sydd wedi cael eu 
magu’n gaeth weithiau fod yn ddefnyddiol er mwyn atal adar rhag 
nythu. Ar ddechrau’r tymor bridio y dylid gwneud hyn ddwysaf. 

Hebogydd profiadol. Mor aml â phosibl  

Aflonyddu gan gŵn Gall defnyddio cŵn i batrolio ardaloedd nythu posibl ar y llawr fod yn 
ffordd effeithiol o sicrhau nad yw adar yn setlo ar ddechrau’r tymor 
bridio. 

Unrhyw un, os nad 
oes ystyriaethau 
mynediad neu 
iechyd a diogelwch 
pendodol. 

 Mor aml â phosibl  

Symud nythod 
(angen trwydded) 

Cyn gynted â bod adar yn dechrau setlo a chrafu twll yn y ddaear 
neu ddod â, symud neu drefnu deunyddiau nythu, maen nhw’n 
nythu ac felly dim ond o dan drwydded y dylid dinistrio neu symud y 
strwythur. Drwy wneud hynny, a pharhau i wneud hynny mor aml ac 
mor ddwys â phosibl, yn enwedig ar ddechrau’r tymor bridio, efallai 
y gellir lleihau problemau a achosir gan wylanod. Drwy barhau i 
wneud hyn gellid osgoi’r angen i symud wyau yn y dyfodol ac efallai 
y gellir perswadio’r adar i symud i rywle arall. 

Unrhyw sydd â’r  
drwydded addas, os 
nad oes ystyriaethau 
mynediad neu 
iechyd a diogelwch 
pendodol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trwy gydol y tymor 
bridio. Gyda 
phwyslais arbennig 
yn union cyn 
dechrau’r tymor 
nythu. 

 
 
 
 
 
 
 
Bob dydd os yn 
bosib neu sawl 
gwaith bob dydd ar 
ddechrau’r tymor 
nythu. 
Dylid gwneud hyn o 
leiaf bob wythnos. 
 

Symud wyau 
(angen trwydded) 

Dylai symud nythod wrth iddyn nhw gael eu hadeiladu leihau’r 
angen i symud a dinistrio wyau. Fodd bynnag, efallai y bydd hyn yn 
dal yn angenrheidiol mewn rhai achosion. Unwaith i wyau gael eu 
symud (ynghyd â’r nythod) mae adar yn debygol o geisio ailddodwy 
a gallant wneud hyn nifer o weithiau. 
Felly, fel gyda symud nythod, dylid canolbwyntio eich ymdrechion 
mor gynnar â phosibl ac yn aml iawn gan y gall hyn leihau maint y 
boblogaeth sy’n bridio yn y safle hwnnw yn y pen draw. Os caiff 
wyau eu symud yn rheolaidd iawn ar ddechrau’r tymor, efallai y 
bydd yr adar yn gadael y nythfa. 

Unrhyw un, os nad 
oes ystyriaethau 
mynediad neu 
iechyd a diogelwch 
pendodol. 

Dinistrio wyau 
(angen trwydded) 

Mae gwylanod mawr yn arbennig o swnllyd wrth fagu cywion. Pan 
fo gwylanod sy’n nythu ar doeon yn broblem gyson mae rhoi wyau 
ffug yn lle’r wyau go iawn yn gallu atal wyau rhag deor, yn ymestyn 
cyfnod deor ac yn arwain at adael y nyth yn y pen draw. Y dull 
gorau o ddinistrio wyau yw eu rhoi mewn rhewgell am 6-8 awr, ac ar 
ôl hynny, ni fyddan nhw’n hyfyw a gellir eu dychwelyd i’r nyth. Neu, 
symudwch yr wyau a rhoi wyau ffug yn eu lle, gellir prynu rhain yn 
fasnachol yn gyfreithlon). Mae rhoi wyau ffug neu rai nad ydynt yn 
hyfyw yn lle wyau gwylanod yn lleihau’r angen i symud wyau sy’n 
cael eu hailddodwy.  

Unrhyw un, er bod 
cyngor gan gwmni 
rheoli plaon cyfrifol a 
phrofiadol yn 
debygol o fod yn 
ddefnyddiol.   

Lladd oedolion neu 
gywion 
(angen trwydded) 

Dim ond os aiff hi i’r pen. Dylai symud nythod neu wyau, neu bigo 
wyau olygu nad yw’r sefyllfa hon yn codi. Rydym yn disgwyl 
trwyddedu hyn mewn sefyllfaoedd eithriadol yn unig, pan nad yw 
wedi bod yn bosibl symud nythod ac wyau a bod perygl clir ac agos 
i iechyd neu ddiogelwch y cyhoedd. 

Cwmni rheoli plaon 
cyfrifol a phrofiadol 
ddylai wneud hyn. 

Os a phan fo angen Yn ôl yr angen  

 


