
Ac a oedd hynny?
 Mewn gardd fawr (mwy na 30m²) 
 Mewn gardd ganolig (tua 30m²) 
 Mewn gardd fach (llai na 30m²) 
 Ar falconi 
 Yn y wlad  

 Wrth focs silff ffenestr  
  Yn edrych drwy ffenestr
 Mewn parc
 Mewn rhandir
 Mewn coedwig

Manylion eich arolwg bywyd gwyllt
Dyddad yr arolwg: 

Cod post/lleoliad yr arolwg:     

Ward (os ydych yn gwybod): 

Os nad oeddech chi gartref, sut yr aethoch chi i’r man gwylio? 

Arolwg bywyd 
gwyllt

Nod yr arolwg bywyd gwyllt yma yw darganfod pob peth posib am fywyd 
gwyllt ardal Pen-y-bont. A hoffech chi gymryd rhan a dweud wrthym am  
y bywyd gwyllt rydych yn ei weld? I’ch helpu i adnabod bywyd gwyllt, 
ewch i wefan Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru.  
Llenwch y ffurflen hon ac anfon copi wedi ei sganio neu ffotograff  
ohoni at biodiversity@bridgend.gov.uk

Ble wnaethoch chi’r arolwg?
 Dinas
 Tref

Sut oedd y tywydd pan 
wnaethoch yr arolwg?

 Heulog 
 Cymylog
 Bwrw glaw mân

 Pentref
 Yn y wlad

Beth oedd noweddion lleoliad yr arolwg?  
(Ticiwch bob un perthnasol) 

 Lawnt 
 Perth o fath brodorol 
 Coed
 Llwyni gydag aeron 
 Coed ffrwythau 

 Gardd berlysiau
 Gwely blodau
 Llain blodau gwyllt  
  Glaswellt hir  
heb ei dorri
 Gardd lysiau 

 

 Bocs silff ffenestr 
 Tomen gompost 
  Pentwr coed neu 
loches pryfed
  Pwll bywyd gwyllt – 
dim pysgod

 Tir corsiog
 Bath adar 
 Blwch nythu 
 Porthwr adar 
 Blwch ystlumod
 Casgen ddŵr 

 Bwrw’n drwm 
 Gwyntog
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https://www.welshwildlife.org/things-to-do/wildlife-spotting/
https://www.welshwildlife.org/things-to-do/wildlife-spotting/


Pa greaduriaid welsoch chi yn eich arolwg? 

Adar 

Mamaliaid  

Ymlusgiaid ac amffibiaid  

Ieir bach yr haf, pryfed a molysgiaid 

 Aderyn y To
 Cudyll Coch 
 Drudwy 
 Dryw
 Gwalch Glas

 Llygoden y Gwair 
 Draenog 

 Neidr ddefaid 
 Gwiber 

 Glöyn Trilliw Bach 
 Brych y Coed 
 Mantell Goch 
 Adain Garpiog 

 Gwennol 
 Gwennol Ddu 
 Ji-binc 
 Llinos Werdd
 Llwyd y Berth

 Cadno 
 Cwningen 

 Llyffant 
 Broga

 Peunog
 Buwch Goch Gota 
 Malwoden 
 Mwydyn cyffredin 

 Mwyalchen 
 Nico 
 Pioden 
 Robin 
 Titw Cynffon-hir 

 Titw Mawr 
 Titw Penddu 
 Titw Tomos Las 
 Turtur Dorchog 
 Ysguthan 

 

Diolch yn fawr
Bydd eich cyfraniad yn ein helpu ni i gasglu gwybodaeth werthfawr am ddosbarthiad bywyd gwyllt ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr.
Os ydych dros 18 hoffem rannu canlyniadau eich arolwg gyda Chanolfan Cofnodi Bioamrywiaeth  
De-ddwyrain Cymru (SEWBReC). Efallai y bydd SEWBReC) yn cysylltu â chi am wybodaeth bellach  
am eich arsylwadau.

Enw: 

Cyfeiriad ebost:

Rydw i dros 18  

Ticiwch yma os ydych yn hapus i ni rannu eich data gyda SEWBReC    
Chi sydd â rheolaeth ar y data personol a roddwch i ni. Cysylltwch â ni ar unrhyw adeg i ofyn i ni ddileu eich 
data. Gallwch ddod o hyd i’n Polisi Preifatrwydd llawn fan yma. 

Beth arall welsoch chi? 

https://www.bridgend.gov.uk/cy/utility/datganiad-preifatrwydd/



