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Credyd ar gyfer y lluniau o’r dyfrgwn 
byw: Jeff Chard

Mae gennym swyddi gwag ar gyfer lleoliad blwyddyn yn ystod 2023-24. Bydd y rhain yn cynnig ystod eang o brofiad 
i'r ymgeiswyr llwyddiannus ym maes ymchwil a rheoli prosiectau.

Ynglŷn â'r prosiect:

Cynllun cenedlaethol yw'r Prosiect Dyfrgwn sydd wedi bod yn casglu dyfrgwn a gafwyd yn farw er mwyn cynnal 
archwiliad post-mortem ers 29 o flynyddoedd. Rhywogaeth yw’r dyfrgi a warchodir ledled Ewrop, ac mae ei 
bresenoldeb neu beidio’n awgrymu iechyd dŵr croyw. Bydd data a samplau'n cael eu defnyddio mewn ystod eang o 
ymchwil, tra y bydd gwybodaeth am leoliadau’r cyrff yn cael ei defnyddio i arwain gwaith cadwraeth.

Byddwch chi hefyd yn gweithio ar y cyd â Road Labs, sef prosiect gwyddoniaeth dinasyddion, gan gasglu data ar 
farwolaethau adar, mamaliaid, amffibiaid ac ymlusgiaid i fesur, mapio a lliniaru yn erbyn marwolaethau bywyd gwyllt 
ar draws y DU a gwaith mwy cyffredinol arall sy’n ymwneud ag ecoleg y ffyrdd.

Am y lleoliad:

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn rhan o bob agwedd ar y ddau brosiect, gan gynnwys:

• Dadansoddi data: Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hyfforddi i reoli cronfeydd data, mapio digidol 
(ArcMap GIS a QGIS) a modelu ystadegol gan ddefnyddio R.

• Ymchwil: Yn rhan o’r gwaith craidd y mae cynnal archwiliadau post-mortem wythnosol ac archifo samplau, a bydd 
cyfleoedd i gynorthwyo ein tîm o fyfyrwyr PhD gan ddefnyddio ystod o ddulliau gan gynnwys arolygon maes, 
ecoleg foleciwlaidd a microsgopeg. Yn ogystal, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu dewis ac ymgymryd â 
phrosiect ymchwil unigol a gaiff ei ddewis yn unol â'u diddordebau eu hunain.

• Rhwydweithio proffesiynol: Cydlynu â mudiadau cadwraeth ac asiantaethau'r llywodraeth (e.e. Ymddiriedolaethau 
Bywyd Gwyllt, Asiantaeth yr Amgylchedd) i drefnu’r gwaith o gasglu cyrff.

• Ymgysylltu â'r cyhoedd a chyfleu’r wyddoniaeth berthnasol: Cynnal a chadw gweithgareddau rhwydweithio 
cymdeithasol, a helpu i drefnu gweithgareddau ymgysylltu, megis ffeiriau gwyddoniaeth, diwrnodau agored ac 
ymweliadau ag ysgolion. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn monitro ebyst a ffôn y prosiect, gan helpu 
aelodau'r cyhoedd i ddatrys eu hymholiadau.

Fel arfer bydd lleoliadau yn para am flwyddyn, gan ddechrau fel arfer ym mis Gorffennaf hyd fis Medi (mae hyn yn 
hyblyg a gellir trafod hyn). Eu diben yw i fyfyrwyr israddedig ymgymryd â blwyddyn hyfforddant proffesiynol (PTY), er 
y byddwn ni'n ystyried ceisiadau gan unrhyw un sydd â diddordeb. Mae'r lleoliad yn un di-dâl, er y bydd rhai 
cyfleoedd â thâl drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys diwrnodau agored a digwyddiadau ymgysylltu.

Ceisiadau:

Anfonwch eich CV a’ch llythyr eglurhaol at Dr Elizabeth Chadwick drwy ebostio 
chadwickEA@caerdydd.ac.uk Dyddiad cau: 2 Rhagfyr 2022.

Mae rhagor o wybodaeth am y prosiect ar gael drwy ymweld â
https://www.cardiff.ac.uk/cy/otter-project neu anfonwch ebost aton ni i 
otters@caerdydd.ac.uk i gael barn ein myfyrwyr PTY presennol

http://www.cardiff.ac.uk/otter-project
mailto:otters@cardiff.ac.uk

