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Cerddoriaeth fywiog yn chwarae  
 
Jamal! 
Sut wyt ti, boi?  
Da iawn! Braf dy weld!  
 
Edrycha, mae gennym westy neu loches crand i drychfilod yma a’r rheswm yr ydym yn 
gwneud y rhain – os oes gennych ardd cymharol newydd heb ddeunyddiau aeddfed – yw y 
gallwch ddarparu o hyd ar gyfer yr holl anifeiliaid hynny sydd ei angen fel adnodd, os oes un 
o’r rhain gennych. Felly gadewch i ni fwrw ati gyda’r gwaith!  
 
Felly Jamal, a wyt ti’n teimlo angerddol am fywyd gwyllt o gwbl?   
 
Mae hyn yn rhywbeth yr wyf yn angerddol amdano a phan gefais fy nghamera i’r Nadolig, es 
i allan i’m gardd a dechrau ffilmio’r morgrug, trychfilod a’r llwynogod …. Ond ni wnes i 
wirioneddol gofleidio hyn digon, felly mae dod allan yma’r bore hwn a dod i weld pa mor 
hawdd yw gwneud gwesty i drychfilod a’r pethau bychain y gallaf eu hychwanegu i ddiogelu 
bywyd gwyllt yn fy ardal, ni allaf weld pam na allaf ei wneud.   
 
Ac mae’r Gymdeithas Genedlaethol er Gwarchod Adar (RSPB), yr Ymddiriedolaeth 
Goetiroedd a’r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt wedi cydweithio i lunio’r 10 prif awgrym y 
gall pobl yn llythrennol eu gwneud yn ddidrafferth o fewn eu lleoedd eu hunain.  
 
Rydym nawr yng Ngwlybtiroedd Woodberry, elli di ddweud ychydig mwy am y lle yma os 
gweli di’n dda?  
 
Ie, mae wedi bod yma ers amser hir fel cronfa ddŵr ond yn fwy diweddar, mae wedi cael ei 
ddefnyddio fel adnodd bywyd gwyllt, ac yn lleoliad y gall yr holl bobl sy’n byw yn y cyffiniau 
ddod iddo a phrofi natur. Ac mae’n rhaid i mi ddweud fod y cyfan diolch i Ymddiriedolaeth 
Bywyd Gwyllt Llundain a’r arian Loteri a dderbyniwyd ganddynt. A dros y 25 mlynedd 
diwethaf, mae £40 biliwn wedi cael ei godi gan y Loteri tuag at achosion da, ac rwy’n 
wirioneddol falch o allu dweud bod mwy na £850 miliwn wedi mynd tuag at helpu 
bioamrywiaeth; cyfoeth bywyd yn y DU a £900 miliwn tuag at barciau gan eu gwella, felly 
mae mannau gwyrdd wedi ffynnu o ddifrif oherwydd system grantiau’r Loteri.  
 
Nid oeddwn byth yn gwybod mewn gwirionedd y gallech brynu tocyn ac y byddai’r arian yn 
mynd tuag at ddiogelu parc lleol.  
 
Na – Dw i’n gwybod! 
 
Diolch am dreulio’r amser gyda mi y bore ‘ma.   



 
Ddim o gwbl, rwyf wedi ei fwynhau’n wirioneddol a nawr rwyt ti’n gwybod sut i wneud 
gwesty i drychfilod!  
 
Edrych, daeth dy frigyn di allan, dydy’r gwesty trychfilod yna ddim yn un llawn – edrych! 
Edrych, dydy’r brigau yn fy ngwesty trychfilod i heb ddod allan….  
 
DIOLCH! 
 
Diolch i chi, chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am helpu i ddiogelu bywyd gwyllt yn y DU.  
(at the end of the video) 
 
 
 


