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Yn helpu i sicrhau dyfodol i’r wiwer goch yn y 
Deyrnas Unedig
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Mae’r wiwer goch wedi byw mewn coedwigoedd a choetiroedd ledled y DU ers diwedd oes yr iâ ddiwethaf, 10,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae 
eu niferoedd wedi gostwng yn sylweddol dros y ganrif ddiwethaf ac erbyn hyn tua 140,000 sydd ar ôl yn y gwyllt. Daethpwyd â gwiwerod llwyd 
i’r DU yn y 1800au gan y Fictoriaid, a’r cofnod cyntaf ohonynt yn dianc ac yn sefydlu poblogaeth wyllt oedd ym 1876. Ers hynny maent wedi 
lledu ar draws y DU. Fe gyrhaeddon nhw Iwerddon yn 1911.

Dangosodd llawer o astudiaethau gwyddonol mai cyflwyno’r wiwer lwyd o Ogledd America fu’r prif ffactor yn nirywiad y wiwer goch dros y 
ganrif ddiwethaf. Mae hyn oherwydd cystadleuaeth am fwyd a chysgod a lledaeniad firws brech y wiwer (gall gwiwerod llwyd ei drosglwyddo i 
wiwerod coch). Yn anffodus, heb reoli cadwraeth, bydd gwiwerod coch yn diflannu o dir mawr y DU.

Mae’r map hwn yn dangos dirywiad cyflym y wiwer goch yn ystod y ganrif ddiwethaf
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Pam na all gwiwerod coch a gwiwerod llwyd 
gydfyw?
Pe bai gwiwerod coch a llwyd yn gallu cydfyw â’u gilydd yn yr 
hirdymor, byddai gwiwerod coch yn fwy poblog ledled tir mawr y 
DU.  Fodd bynnag, mae gwiwerod llwyd yn fwy ac yn cystadlu’n 
fwy llwyddiannus na gwiwerod coch am fwyd a chynefin. Mae hyn 
yn gorfodi gwiwerod coch i fyw mewn ardaloedd llai addas, fel 
coedwigoedd coniffer, ble y gallent ei chael hi’n anoddach goroesi. 
Yn ogystal, gall wiwerod llwyd gludo firws brech y wiwer, sy’n farwol i 
wiwerod coch.

Beth yw’r prif fygythiad i wiwerod coch? 
Mae colli cynefin hefyd wedi cyfrannu at ddirywiad y wiwer goch, 
Mae colli a dryllio cynefin yn digwydd pan fo ardaloedd coedwigol 
naill ai yn cael ei dinistrio neu yn cael eu gwahanu gan ddatblygu 
neu newid mewn defnydd tir. Gall hyn arwain at ddarnau coedwigol 
ynysig sydd ddim yn gallu cynnal bywyd gwyllt, gan gynnwys 
gwiwerod coch, mewn rhai mannau.

©
H

ar
ry

H
og

g

©
G

illi
an

Fr
en

ch



Beth yw brech y wiwer a beth ellir ei wneud amdano?
Mae brech y wiwer yn firws sydd yn cael ei gario gan wiwerod llwyd, heb achosi 
niwed iddyn nhw, ond sy’n farwol i wiwerod coch. Mae brech y wiwer yn achosi clefri 
a briwiau o amgylch y llygaid, trwyn, ceg, traed, clustiau a’r organau rhywiol. Gall 
gwiwer goch heintus beidio gallu gweld na bwyta’n iawn. Yn gyflym iawn, gall gwiwer 
droi’n sychedig ac yn dioddef o ddiffyg maeth ac o ganlyniad bydd y rhan fwyaf yn 
marw o fewn 15 niwrnod i’w heintio.

Nid oes gwella na brechlyn ar gyfer brech y wiwer, felly er mwyn amddiffyn gwiwerod 
coch rhag eu heintio mae angen cadw gwiwerod llwyd ar wahân i wiwerod coch. 
Mae gwiwerod llwyd yn eithaf cyffredin ar draws y tirwedd ond maent yn fygythiad 
arbennig i boblogaethau gwiwerod coch. Yn yr ardaloedd yma, mae angen eu symud 
neu eu cadw i ffwrdd.
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Beth mae Gwiwerod Coch Unedig yn ei wneud?
Mae Red Squirrels United yn cydnabod bod gwiwerod llwyd wedi cartrefu’n 
dda y DU, ac ni fyddai’n ymarferol i’w gwaredu’n llwyr. Rydym yn wynebu’r 
sialens o gadw ein poblogaeth gwiwerod coch brodorol er gwaethaf 
presenoldeb y wiwer lwyd ymledol. Rydym yn gweithio ledled y wlad er mwyn 
penderfynu y dulliau a’r strategaethau gorau ar gyfer rheolaeth tymor hir y 
ddwy rywogaeth. Rydym yn cydnabod yr angen am gefnogaeth cymunedau 
lleol er mwyn rhannu cyfrifoldebau dros amddiffyn gwiwerod coch. Darparwn 
hyfforddiant a chefnogaeth er mwyn datblygu’r sgiliau angenrheidiol.

Mae sefydliadau, gwirfoddolwyr a chadwraethwyr wedi 
bod yn rhan o waith cadwraethol lleol er mwyn amddiffyn 
gwiwerod coch am nifer o flynyddoedd. Mae partneriaeth 
Gwiwerod Coch Unedig yn uno rhai o’r mentrau hyn. Bydd y 
bartneriaeth yn gweithio ar y cyd ag ysgolheigion, ymarferwyr 
a gwirfoddolwyr eraill er mwyn cyflwyno rhaglen gydlynol 
unigryw o gadwraeth ac er mwyn rhannu gwybodaeth am 
y wiwer goch ledled y wlad. Mae Red Squirrels United yn 
gweithio yn yr ardaloedd sydd wedi eu hamlygu ar y map 
uchod, mewn ardaloedd ble mae poblogaeth gwiwerod 
coch dan fygythiad gan wiwerod llwyd ymledol. Bydd Red 
Squirrels United yn canolbwyntio ar amddiffyn a chynyddu’r 
poblogaethau gwiwerod coch sydd yn weddill ledled Gogledd 
Iwerddon, Gogledd Lloegr a Chymru.
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Atal gwiwerod llwyd rhag dychwelyd i Ynys 
Môn (Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru)
Er i’r gwiwerod llwyd ymledol gael eu llwyr ddifa’r ym Môn yn 2013, 
mae nifer fechan o wiwerod llwyd wedi eu darganfod ym Môn ers 
hynny. Mae prosiect, sydd wedi ei gyllido gan raglen LIFE yr UE, yn 
ymchwilio i ba raddau mae’r anifeiliaid hyn yn gwasgaru’n naturiol 
ar draws afon Menai o’r tir mawr ac os ydynt wedi cyrraedd drwy 
ddefnyddio rheilffordd, lôn neu drafnidiaeth forwrol. Gobeithiwn y bydd 
y gwersi sy’n cael eu dysgu yn gallu cael eu defnyddio ar gyfer rheoli 
rhywogaethau ymledol eraill, gan ganiatáu i ni rannu’r arfer gorau er 
mwyn ymdrin ag un o’r prif achosion dros golli bioamrywiaeth ledled y 
byd.

Mynyddoedd Mourne (Ulster Wildlife)
Yng Ngogledd Iwerddon, mae gwiwerod coch wedi ei hailgyflwyno i 
Barc Mourne. Mae Gwiwerod Coch Unedig yn gweithio gyda’r tirwedd 
lleol er mwyn cadw’r ardal yn rhydd o wiwerod llwyd. Gwnawn hyn 
er mwyn caniatáu i’r boblogaeth â ailgyflwynwyd gynyddu. Mae’r 
prosiect yn defnyddio mynyddoedd Mourne fel rhwystr naturiol ar 
gyfer cadw ardal heb wiwerod llwyd er mwyn gwarchod gwiwerod 
coch. Yn Fermanagh, Londonderry/Derry a Strabane mae Gwiwerod 
Coch Unedigyn codi ymwybyddiaeth am gadwraeth gwiwerod coch, 
a’r angen am reoli gwiwerod llwyd drwy gysylltu â’r gymuned leol a 
chefnogi sefydlu grwpiau lleol o wirfoddolwyr.
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Gwiwerod mewn ardaloedd gwledig 
(Northumberland Wildlife Trust ac Ulster 
Wildlife)
Mae amddiffyn gwiwerod coch mewn ardaloedd gwledig o ogledd 
Lloegr yn sialens, gan na ellir bod yn ymwybodol o bresenoldeb 
gwiwerod llwyd nes y bydd poblogaeth fawr wedi ei sefydlu. Yng 
nghefn gwlad Northumberland, mae Gwiwerod Coch Unedig yn 
datblygu ‘System Rhybuddio Cynnar’ newydd. Drwy ddefnyddio’r 
lluniau welwyd ar gamerâu bywyd gwyllt sefydlog yn rheolaidd, 
gallwn roi gwybod i grwpiau ‘ymateb cyflym’ lleol am bresenoldeb 
gwiwerod coch a llwyd yn yr ardaloedd gwledig yma.  Dangoswyd 
bod ymateb ny gyflym pan fod gwiwerod llwyd mewn ardal yn 
cynnig y cyfle gorau i ni amddiffyn y gwiwerod coch.

Gwiwerod mewn ardaloedd trefol (The 
Wildlife Trust dros Sir Caerhirfryn, 
Manceinion a Gogledd Merswy)
Mae gweld gwiwerod yn yr ardd neu’r parc lleol yn ffordd wych 
o fwynhau byd natur. Mae gan Lannau Merswy boblogaeth fawr 
o’i gymharu a’r ardaloedd eraill rydym yn gweithio ynddynt. Mae 
Gwiwerod Coch Unedig yn gweithio gyda chymunedau lleol yno er 
mwyn codi ymwybyddiaeth ac annog pobl i’n hysbysu os gwelant 
wiwerod. Golyga hyn bod y gymuned yn gallu gwneud gwahaniaeth 
mawr i’n gwaith. Mae ymateb cyflym yn seiliedig yn y gymuned 
yn ddull o reoli gwiwerod llwyd. Mae hyn yn darparu cyfleoedd 
da ar gyfer pobl sydd yn byw mewn ardaloedd trefol i ymwneud â 
gwarchodaeth.

Gweithio gyda gwyddoniaeth (Forest Research 
a Phrifysgol Newcastle)
 
Rydym yn cadw llygaid ar ein holl waith cadwraeth yn Red Squirrels 
United er mwyn dysgu o’n gweithredoedd a gwella’r ymarfer gorau. 
Rydym yn casglu data am ddosraniad gwiwerod coch a llwyd er mwyn 
darogan sut i amddiffyn gweddill poblogaethau’r gwiwerod coch. Rydym 
yn rhannu yr hyn a ddysgwyd o’n gweithredoedd o bob ardal prosiect. 
Bydd hyn yn helpu i gynllunio rheolaeth poblogaethau gwiwerod coch 
yn y dyfodol. Rydym hefyd eisiau deall mwy am firws brech y wiwer ac 
rydym yn astudio sut y gall rheoli gwiwerod llwyd amddiffyn gwiwerod 
coch rhag yr afiechyd.
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Gweithio gyda chymunedau 
Mae ein partner Forest Research yn gweithio ym mhob ardal 
prosiect, gan ymchwilio agweddau cymunedol tuag at wiwerod coch 
a llwyd. Gwyddom bod agweddau gwahanol tuag at wiwerod coch 
a llwyd mewn ardaloedd trefol a gwledig, a rhwng rhai gafodd eu 
magu yn gweld gwiwerod coch yn rheolaidd o’u cymharu â rhai na 
welsant erioed wiwer goch. Drwy ddeall agweddau gwahanol mewn 
ardaloedd gwahanol gallwn ganolbwyntio ar ddatblygu ymgyrchoedd 
addysg ac ymwybyddiaeth.

Gweithio ar draws ffiniau
Nid yw gwiwerod yn cymryd unrhyw sylw o ffiniau tir, sir neu wlad. 
Mae Gwiwerod Coch Unedig yn cydweithio â sefydliadau gwahanol 
ar draws pob math o ffiniau. Mae’r math hwn o gydweithredu hyd yn 
oed yn bwysicach wrth i ni edrych tuag at fywyd y tu allan i’r Undeb 
Ewropeaidd.Mae gwiwerod coch a llwyd yn croesi’r ffin rhwng y 
Weriniaeth a’r Gogledd ac fel arall. Mae Ulster Wildlife yn gweithio gyda 
sefydliadau a grwpiau yng Ngogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon. 
Mae cael cysylltiadau cyfathrebu da a gwybodaeth o ddeddfwriaeth 
berthnasol yn allweddol ar gyfer yr ardal hon.

Mae Ulster Wildlife, Scottish Wildlife Trust a’r Northumberland Wildlife   
Trust yn chwilio am gyfleon i weithio ar draws ffiniau rhyngwladol a 
rhanbarthol. Mae hyn yn bwysig gan fod cyfundrefnau cyfreithiol, 
polisïau gorfodaeth ac ymarferion rheolaeth cefn gwlad gwahanol yn 
yr ardaloedd yma. Mae Gwiwerod Coch Unedig yn gweithio’n agos â 
Saving Scotland’s Red Squirrels er mwyn sicrhau bod pob rhan o’r DU 
yn rhan o gadwraeth gwiwerod coch.
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Rydym yn gweithio gyda nifer o grwpiau 
a sefydliadau cymunedol gan gynnwys 
tirfeddianwyr, rheolwyr ystadau, ffermwyr a 
gwirfoddolwyr. Rydym yn cynnal ffair flynyddol 
ble gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn 
gwiwerod coch a rheoli gwiwerod llwyd 
gyfarfod er mwyn rhannu syniadau.

Pwy sy’n rhan o Gwiwerod 
Coch Unedig?
Mae Gwiwerod Coch Unedig, sydd wedi 
ei gydlynu gan The Wildlife Trusts, yn 
bartneriaeth o sefydliadau o Gymru, Lloegr a 
Gogledd Iwerddon:

•   Northumberland Wildlife Trust
•   The Wildlife Trust for Lancashire,   
Manchester and North Merseyside
•   Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru
•   The Wildlife Trust of South and West   
Wales
•  Ulster Wildlife
•  Newcastle University
•  Forest Research

Rydym yn gweithio’n agos gyda Saving 
Scotland’s Red Squirrels er mwyn sicrhau 
dull gydgysylltiedig ar gyfer cadwraeth 
gwiwerod coch 
ledled y DU.
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Cynhyrchwyd fel rhan o brosiect Gwiwerod Coch Unedig gan:
Red Squirrels United, The Wildlife Trusts, The Kiln, Waterside, Mather Road, Newark, Nottinghamshire, NG24 1WT Rhif Elusen Gofrestredig 
207238
LIFE14 NAT/UK/000467
www.redsquirrelsunited.org.uk

Dilynwch ni ar Facebook, Twitter a 
YouTube i gael diweddariadau rheolaidd 
@RedSquirrelsUtd  Mae gennym hefyd 
gylchlythyr e-bost y gallwch lofnodi ar ei gyfer: 
www.redsquirrelsunited.org.uk/newsletter
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