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Pam dyfrgwn? Why otters?

• Mae dyfrgwn yn bwydo mewn afonydd, 
llynnoedd ac ar lan y môr, a nhw sydd ar 
frig y gadwyn fwyd dŵr croyw yn y DU. 
Trwy ddiogelu'r cynefinoedd lle mae 
dyfrgwn yn byw, gallwn ddiogelu llawer 
o rywogaethau eraill hefyd!

• Mae dyfrgwn yn ein helpu i ganfod 
bygythiadau fel llygredd ac afiechyd a 
allai effeithio ar iechyd bywyd gwyllt, 
anifeiliaid fferm, anifeiliaid anwes a hyd 
yn oed bobl.

• Mae'r dyfrgi yn rywogaeth sy'n cael ei 
gwarchod. Ar un adeg, roedden nhw 
'bron a diflannu' yn y DU ac maen nhw’n 
dal i fod yn agored i fygythiadau fel llai o 
bysgod (a ffynonellau bwyd eraill), 
damweiniau ffordd, llygredd a mwy.

Ffotograff gan Will Lewis

Report dead otters!
Rhowch wybod am ddyfrgwn 

marw!

Scotland / Yr Alban

01471 822 847
(International Otter Survival Fund / 
Cronfa Ryngwladol ar gyfer Goroesiad 
Dyfrgwn)

England/ Lloegr

03708 506 506
(Environment Agency/ Asiantaeth yr 
Amgylchedd)

Wales / Cymru

0300 065 3000
(Natural Resources Wales / Cyfoeth 
Naturiol Cymru)

@otter_project

Prosiect Dyfrgwn 
Prifysgol Caerdydd

@cu_otterproject

www.cardiff.ac.uk/otter-project
Get involved 

www.caerdydd.ac.uk/otter-project
Cymerwch ran

Delwedd y clawr: Llun o Afon Taf gan Amy Laird



Llun gan Shannon Jardine (@Slykhos)

Gweithgareddau Craidd            
Core Activities

Bob blwyddyn, rydym ni’n casglu dros 200 o 
ddyfrgwn a gaiff eu canfod yn farw ledled 

Cymru, Lloegr a'r Alban gyda chymorth llawer o 
bobl sy'n ein hysbysu ac yn anfon dyfrgwn atom 

ni.

Rydym ni’n cynnal archwiliad post mortem 
manwl ac yn casglu ystod eang o samplau ar 

gyfer ein harchif.

Defnyddir samplau mewn ymchwil, gan gynnwys 
monitro llygredd ac afiechydon, a deall bioleg ac 

amrywiaeth dyfrgwn (sef sut mae dyfrgwn yn 
wahanol i'w gilydd.).

Dyfrgwn fel gwarchodwyr

Otters as sentinels

Mae dyfrgwn yn gallu dangos pethau'n digwydd 
yn yr amgylchedd.

Llygredd Pollution 

Drwy fesur llygryddion mewn meinweoedd 
dyfrgwn, gallwn dynnu sylw at risgiau i'r 

amgylchedd, a sut y gallwn ni helpu i atal y 
defnydd o gemegau niweidiol.

Arfilod Parasites

Mae dyfrgwn yn bwyta llawer o fwydydd 
gwahanol - sy'n golygu eu bod yn dod ar draws 

llawer o arfilod.

Mae mwydod bach (sydd ond i'w gweld dan 
ficrosgop) a throgod yn gyffredin mewn 

dyfrgwn. Mae hyn yn bwysig am ei fod yn ein 
helpu i olrhain salwch mewn poblogaethau 

dyfrgwn.

Llun gan Ian Humphreys

Cadwraeth Conservation

Y mwyaf y gallwn ni ei ddysgu am ddyfrgwn, y 

mwyaf y gallwn ni helpu i'w gwarchod yn y 

gwyllt!

Gwaith allanol Outreach

Rydym ni wedi datblygu gweithgareddau'n 

gysylltiedig â'r cwricwlwm i ysgolion (sydd ar 

gael ar ein gwefan) ac mae 'Colin', y dyfrgi sydd 

wedi’i wneud yn arbennig ar ein cyfer, wedi bod 

yn hynod boblogaidd gyda phlant ac oedolion 

fel ei gilydd (gweler y dudalen ar y chwith).


