
 
 
 
 

 
 
Arolygon Llygod Pengrwn y D ŵr – Pryd mae angen trwydded?  
 
Mae llawer o bobl yn cynnal arolygon o lygod pengrwn y dŵr. Gall y wybodaeth a 
gesglir fod o fantais gadarnhaol i waith gwarchod natur. Yn aml iawn, nid oes angen 
trwydded i gynnal arolwg.  
 
Er mwyn penderfynu a oes angen trwydded neu beidio mae’n rhaid i chi ystyried a 
ydych chi’n debygol o gyflawni rhywbeth a fyddai’n anghyfreithlon fel arall. Disgrifir 
yr amddiffyniad cyfreithiol ar gyfer llygod pengrwn y dŵr isod. Os ydych chi’n 
bwriadu cynnal arolygon, a fydd yn tarfu ar lygod pengrwn y dŵr bydd angen i chi 
wneud cais am drwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Gallwch lawrlwytho 
ffurflenni cais am drwydded o wefan CNC  
 
Amddiffyniad cyfreithiol i lygod pengrwn y d ŵr  
 
Mae Llygoden Bengron y Dŵr wedi’i gwarchod yn llawn o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt 
a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) gan ei bod wedi’i chynnwys yn Atodlen 5. O 
dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) mae’n 
anghyfreithlon:-  
 
•  lladd, anafu neu gymryd unrhyw lygoden bengron y dŵr yn fwriadol. 9(1)  
 
•  meddu ar neu reoli unrhyw lygoden bengron y dŵr fyw neu farw neu unrhyw 

ran, neu unrhyw beth sy’n deillio o anifail o’r fath. 9(2)  
 
•  difrodi neu ddinistrio’n fwriadol neu’n ddi-hid unrhyw strwythur neu fan y mae 

llygoden bengron y dŵr yn ei ddefnyddio i gysgodi neu lochesu. 9(4)(a);  
 
•  tarfu’n fwriadol neu’n ddi-hid ar unrhyw anifail tra ei fod yn byw mewn 

strwythur neu fan y mae’n ei ddefnyddio at y diben hwnnw. 9(4)(b);  
 
•  gwerthu, cynnig neu roi i werthu, neu feddu ar neu gludo ar gyfer gwerthu, 

unrhyw lygoden bengron y dŵr fyw neu farw, unrhyw ran, neu unrhyw beth 
sy’n deillio o anifail o’r fath. 9(5)(a);  

 
•  cyhoeddi neu achosi cyhoeddi unrhyw hysbyseb sy’n debygol o gyfleu eich 

bod yn prynu neu’n gwerthu, neu’n bwriadu prynu neu werthu, unrhyw un o’r 
pethau hyn. 9(5)(b).  

 
Ym marn CNC, nid oes angen trwydded i wneud y canly nol gan na fydd 
trosedd yn debygol o gael ei chyflawni  
 
1.  Cerdded ar hyd glannau afonydd neu gerdded drwy’r afon i chwilio am 

arwyddion o lygod pengrwn y dŵr (carthion, mannau bwydo, tyllau). Gallai 



hyn gynnwys cerdded heibio tyllau y gwyddir amdanynt a chynnal 
archwiliadau allanol byr.  

 
2.  Aros i archwilio tyllau posib (gan nad oes bwriad tarfu ar lygoden bengron y 

dŵr). Fodd bynnag, os oes llygoden bengron y dŵr yn bresennol dylech fynd 
oddi yno’n syth.  

 
3.  Gwylio safle lle gwyddir bod yna lygod pengrwn y dŵr o bell neu o fan 

cuddiedig i weld a oes rhai yno, cyn belled nad oes bwriad tarfu arnynt.  
 
4.  Casglu deunydd o fannau bwydo llygod pengrwn y dŵr.  
 
Byddai angen trwydded os oes bwriad cynnal archwiliad manwl a hir o dwll llygod 
pengrwn y dŵr a fyddai’n tarfu ar unrhyw rai a fyddai yno. 
 
Os ydych chi’n mynd i darfu ar dyllau e.e. eu llenwi â gwair, a tharfu ar lygod 
pengrwn y dŵr yn eu tyllau neu eu trapio, bydd angen trwydded arnoch chi. Os mai 
dim ond chwilio am dyllau, carthion ac arwyddion bwydo ydych chi, ni fydd angen 
trwydded. 


