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Y cadno (y llwynog): problemau yng nghefn gwlad  
 
Mae’r cadno yn anifail brodol i Ynysoedd Prydain ac yn gyffredin trwy dir mawr Prydain.  Gan ei fod yn un 

da am achub ar bob cyfle i fanteisio ar unrhyw fwyd sy’n digwydd bod ar gael, mae’n anifail llwyddiannus 

iawn.  Ond mae’r gallu hwn i addasu yn gallu arwain at wrthdaro â phobl ambell waith.  Yng nghefn gwlad, 

mae’n gallu creu problemau lle mae da byw ac adar hela yn cael eu cadw.  

 

 

Bioleg ac ymddygiad 

 

Disgrifiad  

Mae’r cadno yn anifail mor gyffredin a 

chyfarwydd ym mhob rhan o Brydain fel nad oes 

angen disgrifiad manwl ohono.  Nid yw’n famal 

mawr, yn pwyso dim ond 6 kg (13 pwys) ac yn 

mesur 60-75 cm (24-30 mod) o’i drwyn i fôn ei 

gynffon.  Mae’r gynffon ei hun yn rhyw 40 cm (16 

mod) o hyd.   Mae’r cadno’n amrywio o ran ei liw, 

o felyn i gringoch, hyd yn oed o fewn yr un 

torllwyth.  Mae gwaelod ei goesau’n ddu ac mae 

blaen gwyn yn aml i’w gynffon. Mae ambell 

gadno anarferol o ran lliw a hyd ei flewyn wedi’i 

weld.  Dyma sail yr honiad bod croesiadau’n bod 

rhwng cŵ n a chadnoid ond does neb erioed wedi 

gallu profi hynny.  Mae’r gwryw a’r benyw’n 

debyg ond mae’r gwryw fel arfer yn fwy ac mae 

ganddo ben lletach.  Fel arfer, dim ond cip arno’n 

ffoi yn y pellter gewch chi, felly mae’n anodd 

dweud y gwahaniaeth rhwng y ddau ryw yn y 

maes. 

 

Gwasgariad 

Mae cadnoid yn byw ym mhob rhan o Brydain ym 

mhob cynefin.  Maen nhw i’w cael ar Ynys Môn 

ac Ynys Wyth ond nid ar yr ynysoedd llai o 

gwmpas arfordir Cymru a Lloegr.  

Hoff gynefin y cadno yw tir sy’n gymysgedd o dir 

diffaith, coed a chaeau pori ac ŷ d, lle mae yna 

amrywiaeth o fwyd, mannau gorffwys a llefydd 

addas iddo wneud ei wâl (ei ffae).  Nid yw 

ardaloedd unffurf o’r un cnwd (fel coedydd 

conwydd) yn cynnal llawer o gadnoid.  Yn y 50 

mlynedd diwethaf, mae cadnoid wedi symud i 

ardaloedd lle roedden nhw’n brin cyn hynny.  Ar 

un adeg, mewn rhai ardaloedd e.e. East Anglia, 

lle roedd llawer o adar hela’n cael eu cadw a 

chwningod yn cael eu hela’n fasnachol, cafodd y 

cadno ei ddifa bron iawn gan giperiaid a 

thrapwyr.  

 

Bwyd  

Er mai cigysydd (anifail bwyta cig) yw’r cadno’n 

dechnegol, bytith unrhyw beth bwytadwy y gall 

ddod o hyd iddo, boed gig neu blanhigyn, gan 

gynnwys ffrwythau a llysiau.  Mae cadnoid yn 

hela mamaliaid bach, adar, pryfed a thrychfilod 

fel mwydod (pryfed genwair).  Y parodrwydd hwn 

i fwyta unrhyw beth sydd ar gael yw un o’r 
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rhesymau pam fod cadnoid mor gyffredin ledled 

Prydain.  Bydd cadno yn cuddio unrhyw fwyd na 

all ei fwyta ar y pryd, yn enwedig os oes 

digonedd ohono.  Weithiau, bydd cadno’n lladd 

fwy o brae hawdd ei ddal fel adar sy’n nythu ar y 

llawr ac ieir caeth, nag sydd ei angen arno h.y. 

‘gor-ladd’.  Nid y cadno yw’r unig anifail sy’n 

gwneud hyn, mae llawer o anifeiliaid 

ysglyfaethus yn gor-ladd os oes mwy na 

digonedd o ysglyfaeth hawdd ei ddal ar gael. 

Ymddygiad a Symudiadau  

Mae cadnoid ar eu prysuraf yn ystod gwawr a 

machlud ond maen nhw hefyd yn hela yng 

ngolau dydd mewn ardaloedd mwy diarffordd ac 

unig a phan fydd ganddynt rai bach (cenawon) 

i’w bwydo.  Y tu allan i’r tymor magu, cyn belled â 

bod yna ddigon o dyfiant, nid yw pob cadno’n 

gwneud ffae neu wâl.  Mae cadnoid llawndwf yn 

cadw tiriogaeth.  Mae maint y diriogaeth yn 

amrywio gan ddibynnu ar natur y cynefin.  Maen 

nhw’n llai os oes digonedd o fwyd a mannau da 

ynddynt i wneud gwâl e.e. 1-200 ha (500-740 

erw) ar dir ffermio cymysg ar lawr gwlad ond dros 

600 ha (1500 erw) ar y bryniau.  Mae cadnoid 

ifanc yn tueddu i adael tiriogaeth eu rhieni pan 

fyddant ryw 6-9 mis oed. Mae gwrywod yn 

crwydro ymhellach na’r cadnoesau ac mae 

cofnod iddynt grwydro cymaint â 52 km (33 

milltir) er bod hynny’n eithriadol.  Cewch ambell 

gadnöes ar y llaw arall yn aros yn yr un 

diriogaeth ar hyd ei hoes.  Bydd hyd a lled y 

crwydro yn dibynnu ar faint y boblogaeth a faint o 

erlid sydd wedi bod arnynt.  Mae cadnoid yn 

tueddu i grwydro ymhellach yn yr ardaloedd lle 

maen nhw’n cael eu rheoli nag yn yr ardaloedd 

lle maen nhw’n cael llonydd.  

Magu 

Er bod cenawon i’w gweld bron bob mis o’r 

flwyddyn, mae cadnoid yn tueddu i fagu yn eu 

tymor gyda’r rhai bach yn cael eu geni fel arfer 

ddiwedd mis Mawrth, ddechrau mis Ebrill.  Bydd 

y gadnöes yn gofyn cadno ddiwedd mis Ionawr, 

ddechrau Chwefror; bydd y gwryw’n ffrwythlon 

am beth amser cyn hynny tan beth amser wedi 

hynny.  Fel cŵ n, bydd cadnoid yn ‘cloi’ wrth baru.  

Mae cyfran uchel o’r cadnoesau yn paru ac yn 

beichiogi ond nid yw pob un yn cario’i chenawon 

tan ddiwedd ei chyfnod nac yn geni cenawon 

byw.  Mae’r rhesymau am hyn yn gymhleth ond 

mae’n tueddu i ddigwydd pan fydd cadnoid yn 

niferus, pan na fydd fawr o reoli arnynt ac ymhlith 

cadnoesau ifanc.  

Mae’r cenawon, ar ôl beichiogrwydd o 52-53 

diwrnod, yn ddu, dall a byddar ac yn cael eu geni 

fel arfer mewn ffae dan ddaear.  Mae’u llygaid yn 

agor ymhen 11-14 diwrnod.  Am y 2-3 wythnos 

gyntaf, bydd y gadnöes yn treulio’i holl amser 

gyda’r cenawon.  O hynny ymlaen, bydd yn 

treulio mwy a mwy o’u hamser oddi wrthynt ac o 

4-5 wythnos, bydd ond yn dod yn ôl i’r ffae i’w 

bwydo.  Bydd y cenawon yn dechrau bwyta bwyd 

solet yn 4 wythnos oed ac erbyn 5-6 wythnos, 

byddan nhw’n bwyta amrywiaeth o fwyd solet.  

Bydd y ddau riant yn dod â bwyd i’r cenawon.  

4-5 o genwaon sydd fel arfer mewn toraid. Bydd 

y gadnöes yn eu symud sawl gwaith i ffaeau 

gwahanol, weithiau i osgoi aflonyddu gan bobl.  

Gall ymweliad byr â ffae fod yn ddigon i 

sbarduno cadnöes i symud.  Bydd y cenawon yn 

mentro o’r ffae y tro cyntaf yn 5-6 wythnos oed.  

Bydd y cenawon yn tyfu yn eu hannibyniaeth 

dros amser ac erbyn canol Gorffennaf, os oes 

digon o dyfiant, byddan nhw’n gorwedd uwch y 

ddaear yn ystod y dydd.  Bydd y cenawon yn 

llawndwf yn 6-7 mis oed ac yn barod i fagu pan 

fyddant yn flwydd oed.   

Bywyd cymdeithasol  

Er nad ydynt mor gymdeithasol â moch daear, 

mae cadnoid yn byw mewn grwpiau teuluol.  Gall 

grwp fod mor fach â phar o gadnoid a’u cenawon 

dibynnol.  Ond gall grwp teuluol gynnwys nifer o 

gadnoesau (yn perthyn i’w gilydd fel arfer – mam 

a’i merched neu chwiorydd) ac fel arfer un 

gwryw, a’r cenawon dibynnol.  Mae’r grwpiau 

mwy hyn i’w cael fel arfer lle mae poblogaeth y 

cadnoid yn uwch a/neu lle nad oes llawer o reoli 

arnynt.  Mae anifeiliaid crwydrol i’w cael hefyd, yn 

wrywod gan fwyaf.  Ambell waith, mewn grwpiau 

â mwy nag un gadnöes, dim ond un fydd yn 

magu.  Gall anifeiliaid y grwp hela gyda’i gilydd, 

neu ar wahân.  Bydd cadnoid yn nodi’u tiriogaeth 

â’u dŵ r ac â hylif drewllyd o chwarren yn eu 

penolau.  Mae eu tail hefyd, sy’n cael eu gadael 

ar fannau amlwg fel boncyffion a cerrig mawr, yn 

gyfrwng cyfathrebu pwysig i gadnoid.  Mae 

cadnoid yn cyfathrebu hefyd â galwadau 

nodedig, i’w clywed amlaf yn ystod y tymor 

magu.  

Niferoedd  

Bu sawl cynnig ar amcangyfrif faint o gadnoid 

sydd yn y wlad - 200,000-300,000 yw’r ffigur 
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mwyaf cyffredin. Mae’n anodd dweud a yw’n 

gywir.  Testun dadl arall yw p’un a yw rheoli 

cadnoid yn gostwng y nifer yn is na’r hyn y gall y 

cyflenwadau bwyd ei chynnal.  Mewn ardaloedd 

lle mae yna lawer o erlid, gall dros 60% o’r 

cadnoid fod o dan flwydd oed ac mae’r 

cenedlaethau’n troi’n gyflym.  Mae cadnoid yn 

byw’n henach mewn ardaloedd lle nad oes erlid 

ond wrth i nifer y cadnoid yn yr ardal gynyddu a 

chynyddu’r pwysau am fwyd a lle, mae hynny’n 

effeithio ar lwyddiant magu cadnoid unigol a 

bydd llai o genawon yn cael eu geni. 

Paraseitiaid a Chlefydau  

Mae nifer o filheintiau (clefydau y gall pobl eu dal 

– zoonoses yn Saesneg) yn cael eu cario gan 

gadnoid.  Ym Mhrydain, nid cadnoid yw’r unig 

anifeiliaid sy’n eu cario, felly fel arfer, nid yw eu 

difa i reoli clefydau fel arfer mor werthfawr â 

rheoli anifeiliaid eraill e.e. mae cŵ n yn fwy 

tebygol o drosglwyddo clefydau i bobl.  Dylid 

cofio serch hynny y gall pob anifail gwyllt gario 

clefydau a dylid felly bod yn ofalus wrth eu trin.  

Mae cadnoid yn gallu dioddef o’r mansh craflyd 

(y clafr) sy’n gallu bod yn farwol.  Yr arwydd 

cyntaf o’r mansh ar gadnoid yw achosion 

cynyddol ohono ar gŵ n.  Mae cŵ n, cathod a 

chadnoid yn aml yn defnyddio’r un tyllau mewn 

perthi a gwrychoedd ac felly’n gallu heintio ei 

gilydd.  Mae cadnoid yn dioddef o nifer o fathau 

o lyngyr; yr Echinococcus granulosus (sy’n 

achosi clefyd hydatid mewn pobl) yw’r pwysicaf o 

safbwynt iechyd pobl.  Ond mae pobl yn fwy 

tebygol o gael eu heintio gan gŵ n.  

 

Problemau gyda chadnoid  

Ni ddylai fod yn syndod bod anifail ysglyfaethus 

fel y cadno yn bwyta anifeiliaid o bwys 

economaidd.  Mae cadnoid yn cael y bai yn aml 

am ladd ŵ yn, adar fferm a pherchyll maes.  Maen 

nhw’n lladd adar hela (giâm) hefyd.  

Mae problemau o’r fath yn aml yn lleol, yn anodd 

eu rhagweld ac yn ysbeidiol.  Gall fferm 

ddechrau dioddef colledion yn sydyn ar ôl cyfnod 

hir o lonydd.  Yr unig esboniad, yn aml, yw cadno 

neu anifail arall.  Mae’r sefyllfa hon yn gallu bod 

yn rhwystredig gan arwain at gymryd camau 

byrbwyll ac weithiau anghyfreithlon.  Mae’n 

anodd dweud beth laddodd oen newydd ei eni, 

p’un ai cadno neu dywydd drwg neu ddiffyg gofal 

gan fam wael ac efallai mai dim ond bwydo ar 

garcas oen oedd eisoes yn farw fu’r cadno.  Mae 

cadnoid felly yn gallu cael bai am ladd ŵ yn ar 

gam.  Yn ôl arolygon o ffermwyr, yn lleol ac yn 

genedlaethol, ychydig o ŵ yn bach sy’n cael eu 

colli ac nid yw’r golled ariannol yn fawr.  Mae’n 

anodd dweud serch hynny ai’r rheswm am hynny 

yw bod ffermwyr mewn ardaloedd defaid yn 

rheoli’u cadnoid a bod nifer yr ŵ yn sy’n cael eu 

colli felly yn fach, neu nad oes angen hela 

cadnoid o gwbl.  Mae hyn yn destun trafod ac nid 

yw’r cwestiynau wedi cael eu hateb.  

Nid oes dadl ar y llaw arall fod cadnoid yn lladd 

adar hela fel ffesantod.  Ond mae’n anoddach 

cyfrif eu heffaith ar niferoedd ac elw. Mae’r 

Game Conservancy Trust wedi dangos bod 

rheoli anifeiliaid ysglyfaethus (gan gynnwys 

cadnoid) yn ystod y tymor nythu yn cael effaith 

dda ar nifer petrysod gwyllt gan adael mwy 

ohonynt ar gyfer eu saethu yn yr hydref.  

 

Rheoli  

Dewis y dull gorau  

Mae’n anodd rhoi cyngor fyddai’n datrys pob 

problem y gallai cadnoid ei achosi gan fod 

cymaint yn dibynnu ar y sefyllfa unigol.  Ond cyn 

gwneud unrhyw beth, dylech gynnal asesiad 

manwl o’r broblem a meddwl am ganlyniadau 

unrhyw fesurau y gallech eu cymryd.  Does dim 

diben gwario mwy ar amddiffyn stoc neu reoli 

cadnoid na chost unrhyw niwed.  Dylech ystyried 

amcan cyffredinol rheoli cadnoid.  Ydy’r broblem 

yn para trwy’r flwyddyn neu dim ond am rannau 

o’r flwyddyn e.e. pan fydd cywion ar eich fferm?  

Os mai’r nod yw lleihau nifer y cadnoid, byddech 

yn fwy tebygol o lwyddo pe bae’ch cymdogion yn 

eu rheoli hefyd neu pe baech yn ffermio mewn 

ardal prin ei chadnoid.  Mewn ardaloedd lle mae 

cadnoid yn niferus, ni fydd lladd cadnoid i ostwng 

eu nifer (a thrwy hynny, problemau lladd) fel arfer 

yn llwyddo nac yn gost-effeithiol.  Os byddwch yn 

eu lladd yn y tymor gwasgaru (Hydref i Fawrth), 

daw cadnoid newydd i gymryd eu lle.  Mae 

manteision lladd cadnoid yn rhai tymor byr – 

rhaid dal ati dros y cyfnod hir.  

Rheoli heb ladd  

Mae amddiffyn da byw a rheoli difrod yn well na 

lladd cadnoid.  Mae buddsoddi mewn cytiau ieir 

diogel yn well na phara i orfod difa cadnoid dros 

gyfnod hir.  Does dim gwell na hwsmonaeth dda i 

sicrhau anifeiliaid iach fydd yn gallu gwrthsefyll 
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unrhyw dywydd drwg sydyn a allai achosi 

marwolaethau y gallai cadnoid gael y bai 

amdanynt.  

Cynnyrch rhwystro a chadw draw: Mae’r rhain 

yn gallu bod yn effeithiol ac mae nifer ar y 

farchnad.  Ond mae’n anghyfreithlon defnyddio 

rhai sydd heb eu cymeradwyo.  Proses ddidor yw 

cofrestru ac ailgofrestru cynnyrch a dim ond 

cynnyrch sydd wedi’i gofrestru y dylech ei 

ddefnyddio.  Roedd hawl gan ffermwyr 

ddefnyddio Renardine sydd wedi’i wneud o olew 

esgyrn, ond bellach mae wedi’i dynnu oddi ar y 

gofrestr.  Cewch wybodaeth am gynnyrch 

cymeradwy gan y Gyfarwyddiaeth Diogelwch 

Plaladdwyr (PSD) a’r Awdurdod Iechyd a 

Diogelwch (HSE).  Os oes angen amddiffyn eich 

anifeiliaid arnoch am gyfnodau byr yn unig, gall 

dyfeisiau newydd neu anghyfarwydd e.e 

goleuadau’n fflachio mewn cae ŵ yna, weithio i 

gadw cadno draw.  Gallai bugeilio mwy gofalus 

nag arfer yn ystod y tymor ŵ yna fod cystal ag 

unrhyw beth i gadw cadnoid draw a chewch weld 

hefyd pa ddefaid sy’n famau gwael a rhoi mwy o 

ofal i ŵ yn newydd eu geni.  

Ffensys parhaol: Mae’r rhain yn cadw cadnoid 

draw ond nid ydynt yn werth yr arian oni bai bod 

gennych stoc gwerthfawr iawn.  Bydd ffens 

effeithiol yn 1.8-2m (6tr-6tr6m) o uchder gyda 

thro yn ei brig a darn o leiaf 45cm (1tr6m) wedi’i 

gladdu rhag i’r cadnoid dyllu dani.  Yn ddelfrydol, 

dylech roi haenen o ddeunydd cryf llyfn o leiaf 

30cm (1tr) o drwch ar y top.  Byddai defnyddio 

ffens drydan yn ei gwneud hyn yn fwy effeithiol. 

Ffens drydan: Gallai netin drydan neu weiran 

‘multi-strand’ o gwmpas cae gadw cadnoid draw 

am gyfnod byr pan fydd ŵ yn neu berchyll ar eu 

mwyaf diamddiffyn.  Os oes angen ffens arnoch i 

reoli stoc p’un a oes gennych broblem cadnoid 

neu beidio, yna ffens drydan yw’r ateb rhad i’r 

broblem; i gadw cadnoid draw, rhaid i’r ffens fod 

o leiaf 105cm (3tr6m) o uchder.  Mewn arbrofion, 

mae cadnoid yn gwrthod croesi netin neu ffens 

multi-strand drydan.  Roedd yr arbrofion hyn yn 

defnyddio cadnoid caeth mewn ffaldau bach ond 

nid ydynt wedi’u treialu ar ffermydd.  Cewch fwy 

o wybodaeth am godi ffensys trydan, gan 

gynnwys manylion deunydd ac ystyriaethau 

diogelwch, yn y daflen WM15 "Badger problems: 

use of electric fencing to prevent agricultural 

damage". Cewch fwy o wybodaeth fanwl a 

thechnegol yn ‘Electric Fence Reference Manual’ 

(gweler yr adran am fwy o wybodaeth). 

Dulliau newydd: Yn America, mae lamas yn cael 

eu defnyddio’n llwyddiannus i amddiffyn stoc, yn 

enwedig defaid, rhag anifeiliaid ysglyfaethus.  

Nid oes llawer o ffermwyr ym Mhrydain wedi’u 

defnyddio ond mae’r rheini sydd yn honni eu bod 

yn colli llai o ŵ yn i gadnoid.  

Mae cadnoid yn gallu lladd llawer o adar sy’n 

cael eu cadw i’w saethu.  Mae’r Game 

Conservancy Trust (GCT) a’r British Association 

for Shooting and Conservation (BASC) yn cynnig 

cyngor ar amddiffyn adar hela.  Holwch y GCT 

am gyngor ar ffensys i gadw ffesantod. 

Lladd cadnoid  

Mae sawl ffordd gyfreithiol o ladd cadnoid, ond 

cyn gwneud hynny, ystyriwch a oes modd datrys 

y broblem heb eu lladd, er enghraifft trwy 

amddiffyn stoc yn well.  Gallai hynny fod yn ateb 

mwy tymor hir ac osgoi’r angen am hela parhaus.  

Os mai difa cadnoid yw’r unig ateb, dylech 

ystyried pa ddull sydd fwyaf addas. 

Saethu: Mae nifer o ddulliau o saethu’n cael eu 

defnyddio i ladd cadnoid.  Os ydych am eu 

saethu liw nos gyda dryll gyda llifolau – ‘lampio’ - 

defnyddiwch saethwr profiadol sy’n adnabod yr 

ardal yn dda.  Ni ddylech drïo saethu o bell a 

dylech ddewis y dryll a’r bwledi’n ofalus.  Dylech 

ddefnyddio reiffl calibr .222 neu fwy.  Hefyd, dim 

ond saethwyr profiadol ddylai gael eu defnyddio 

os ydych yn defnyddio cŵ n i godi cadnoid er 

mwyn eu saethu.  Rhaid defnyddio dryllau a 

bwledi addas a chadw o fewn Deddf Hela 2004 

(gweler isod).  Dylech ddefnyddio cŵ n mawr gan 

y byddai cŵ n bach fel daeargwn, pa mor dda 

bynnag rydych wedi’u hyfforddi, yn sicr o fynd i 

dwrio mewn unrhyw wâl y down nhw ar ei draws.  

Gellwch ddefnyddio dryll siots cyn belled nad 

yw’r cadno’n rhy bell (mae Cod Ymarfer y BASC 

yn eich argymell i’w saethu o fewn cwmpas o 20 

metr) a bod y certris wedi’u llenwi â siots o faint 4 

o leiaf ond heb fod yn fwy na BB.  Ni ddylech 

saethu cadno y digwyddwch ei weld wrth hela 

adar gan na fydd y dryll na’r bwledi iawn yn 

debygol o fod gennych wrth law.  Dylech ddilyn 

anifeiliaid sydd wedi’u hanafu a’u lladd yn ddi-

boen.  Dylech gadw at Godau Ymarfer y BASC 

neu’r GCT.  

Maglau: Rhaid defnyddio maglau dirwyn gan fod 

maglau cloi’n anghyfreithlon. Yn ôl y gyfraith, 

rhaid archwilio maglau o leiaf unwaith bob dydd. 

Rhag achosi dioddefaint, dylech eu harchwilio’n 

amlach na hynny.  Yn y gaeaf, archwiliwch y fagl 
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yn fuan wedi iddi wawrio ac unwaith eto cyn iddi 

nosi.  Yn yr haf, pan allai cadnoid fod yn hela 

wedi iddi wawrio, dylech ei archwilio ar ôl 7-

7.30am ond cyn 9am, a’u harchwilio eto gyda’r 

nos.  Wrth archwilio maglau, gofalwch fod 

gennych erfyn i ladd y cadno (ac unrhyw anifail 

pla arall y gallech fod wedi’i ddal) yn ddi-boen.  

Byddai dryll .22 neu ddryl siots yn addas.  

Peidiwch â defnyddio dryllau aer gan nad ydyn 

nhw’n ddigon cryf.  Wrth saethu anifail wedi’i 

ddal mewn magl, byddwch yn ofalus iawn rhag 

niweidio’ch hun neu bobl eraill.  Dylech osod 

maglau fel nad oes gobaith dal anifeiliaid eraill.  

Dylech ryddhau unrhyw anifeiliaid eraill ac 

anifeiliaid wedi’u gwarchod yn ddi-anaf.  Mae’n 

gallu bod yn anodd rhyddhau anifeiliaid fel moch 

daear heb niweidio’r anifail a rhag i’r anifail eich 

anafu chi; dylai hynny fod yn sbardun arall i osod 

y fagl lle nad oes perygl dal anifeiliaid eraill.  Mae 

maglau ‘stop’, lle rhwystrir y ddolen rhag cau’n 

dynnach na rhyw ddiamedr penodol, yn lleihau’r 

siawns ichi ddal stoc neu geirw wrth eu coesau.  

Mae’r BASC a’r GCT wedi cyhoeddi Côd 

Ymddygiad ar ddefnyddio maglau.  

Trapiau: Nid oes llawer o fynd ar drapiau dal-yn-

fyw mewn ardaloedd gwledig gan nad ydyn 

nhw’n cael eu hystyried yn effeithiol iawn yn y 

rhan fwyaf o sefyllfaoedd.  Mae nifer o wahanol 

fathau o drapiau ar y farchnad.  Maen nhw’n 

debyg i’w gilydd ac maen nhw’n dibynnu ar 

ddenu cadno at abwyd addas yn y trap gyda 

theclyn tripio i gau’r drws.  

Os ydych am wneud eich trap eich hun, rydym yn 

argymell eich bod yn defnyddio netin cadarn â 

rhwyll heb fod y fwy na 50 x 50 mm (2” x 2”).  

Dylai fod tua 1.2m o hyd, 450mm o led a 450mm 

o uchder (4’ x 1’6” x 1’6”).  Dylai’r drws gau ar 

sbring a’i goflachu 450mm (1’6”) o’r agoriad. 

Dylai’r drws gau wrth i’r cadno dynnu ar abwyd 

sy’n hongian wrth gordyn.  Mae’n bwysig iawn 

nad oes modd i’r cadno gael at yr abwyd o’r tu 

allan.  Bydd y rhan fwyaf o abwydau cig yn 

addas ond mae defnyddio abwydau byw yn 

anghyfreithlon.  Peidiwch â gosod trapiau lle mae 

perygl i rywun neu rywbeth amharu arnyn nhw a 

dylech eu gosod mewn mannau cysgodol rhag i’r 

cadno ddioddef mewn tywydd cas.  Mae trapiau 

cawell yn debygol o allu dal moch daear, felly 

peidiwch â’u rhoi wrth walau neu lwybrau moch 

daear.  Bydd y trapiau â rhwyllau llai (e.e. 25mm 

x 25mm) yn debygol o ddal gwiwerod llwyd ac 

anifeiliaid ysglyfaethus bach (carlymod, 

ffwlbartod a mincod).   Rhaid rhyddhau pob 

anifail dan warchodaeth yn ddianaf, ond rhaid 

peidio â rhyddhau gwiwerod llwyd a mincod a 

rhaid eu lladd yn ddi-boen.  Archwiliwch y trapiau 

o leiaf unwaith bob dydd neu’n amlach na hynny 

rhag achosi dioddefaint diangen.  Yn y gaeaf, 

dylech eu harchwilio yn fuan wedi iddi wawrio ac 

unwaith eto cyn iddi nosi. Yn yr haf, pan fydd 

cadnoid yn hela wedi iddi wawrio, dylech eu 

harchwilio ar ôl 7-7.30am ond cyn 9am, a’u 

harchwilio eto gyda’r nos.  Wrth archwilio trapiau, 

gofalwch fod gennych erfyn i ladd y cadno (ac 

unrhyw anifail pla arall y gallech fod wedi’i ddal) 

yn ddi-boen.  Mae’r cynghorion uchod ar 

ddefnyddio maglau yr un mor berthnasol ag ar 

gyfer trapiau hefyd.  

Nid ydym yn argymell, am resymau lles, eich bod 

yn rhyddhau cadnoid rywle arall ac ni ddylech 

wneud heb ganiatâd perchennog y tir.  Rhaid trin 

pob creadur sydd wedi’i ddal heb greulondeb.  

Mae’n drosedd achosi dioddefaint heb angen, 

boed yn fwriadol neu trwy esgeulustod.  Dylech 

ystyried amodau Deddf Diogelu Anifeiliaid 1911 

a Deddf Gwarchod Mamaliaid Gwyllt 1996.  

Denfa: Midden yn Saesneg. Dyma dechneg sy’n 

boblogaidd mewn rhannau o’r wlad fel ffordd o 

wella canlyniadau trapio, maglu a saethu. Mae 

“denfa” yn unrhyw beth sy’n cael ei ystyried yn 

ddeniadol gan gadno e.e. carcas cwningen wedi’i 

gladdu.  Ni ddylech ddefnyddio carcasau da byw 

fel abwyd; rhaid cael gwared arnyn nhw yn y 

ffordd gyfreithlon.  Os mai’ch bwriad yw denu 

cadnoid er mwyn eu trapio neu eu maglu, rhowch 

ffens o gwmpas y ddenfa fydd yn gadael cadnoid 

trwyddo ond yn cadw da byw allan.  Gosodwch y 

trap neu’r magl o fewn y ffens.  Os ydych am 

ddenu cadnoid i’w saethu, defnyddiwch reiffl a’i 

saethu o le uchel addas neu sedd uchel.  

Hela Cadnoid a Gweithio â Daeargwn: Mae 

Deddf Hela 2004 yn gwahardd hela anifeiliaid 

gwyllt â chŵ n yng Nghymru a Lloegr, ac eithrio o 

dan rai eithriadau pendant er mwyn rheoli 

anifeiliaid pla.  Yr eithriadau yw, a rhaid wrth 

ganiatâd perchennog neu denant y tir: 

 Canlyn a chodi cadno gan ddefnyddio hyd at 

ddau gi, cyn belled â bod yr anifail yn cael ei 

saethu cyn gynted â phosibl ar ôl ei godi.  

 Defnyddio un ci o dan ddaear i godi mamaliaid 

gwyllt er mwyn amddiffyn adar sy’n cael eu 

cadw i’w saethu; a 
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 Defnyddio hyd at ddau gi i chwilio am anifail 

wedi’i anafu, cyn belled â bod camau priodol 

yn cael eu cymryd i liniaru poen yr anifail cyn 

gynted ag y deuir o hyd iddo ac na chafodd ei 

anafu’n unswydd er mwyn ei hela o dan yr 

eithriad hwn. 

Rhaid cadw at holl amodau’r eithriad er mwyn 

iddo fod yn gyfreithlon. 

 

Y Gyfraith  

 

Trapiau  

Rhaid trin a lladd anifeiliaid sydd wedi’u dal neu 

wedi’u trapio yn ddi-boen (Deddf Gwarchod 

Anifeiliaid 1911). Gwaherddir defnyddio abwyd 

byw neu anifeiliaid denu (Deddf Bywyd Gwyllt a 

Chefn Gwlad 1981).   

 

Maglau  

Dylech eu harchwilio o leiaf unwaith bob dydd.  

Gwaherddir maglau cloi (Deddf Bywyd Gwyllt a 

Chefn Gwlad 1981). 

Bwâu saeth a bwâu croes  

Gwaherddir defnyddio’r arfau hyn i ladd cadnoid 

(Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981). 

Abwyd gwenwynig  

Mae’n anghyfreithlon defnyddio abwyd 

gwenwynig i ladd cadnoid (Deddf Amddiffyn 

Anifeiliaid 1911). 

Nwy  

Er bod hawl defnyddio nwy i ladd cadnoid mewn 

ffae (Deddf Amaethyddiaeth 1947), ar hyn o bryd 

nid oes cynnyrch wedi’i gofrestru o dan 

Reoliadau Rheoli Plaladdwyr 1947.  I bob pwrpas 

felly, mae defnyddio nwy i ladd cadnoid yn 

anghyfreithlon.  

 

Cynnyrch Atal a Chadw Draw  

Dim ond cynnyrch sydd wedi’u cofrestru o dan 

Reoliadau Rheoli Plaladdwyr (1986) y dylid eu 

defnyddio. 

Cau / difetha gwalau  

Byddai hyn yn cael ei ystyried yn drosedd o dan 

Ddeddf Mamalliaid Gwyllt (Amddiffyn) 1996 os 

oes cadno’n byw ynddo.  

Hela  

Mae Deddf Hela 2004 yn gwneud hela 

(mamaliaid gwyllt fel cadnoid) â chŵ n yn 

anghyfreithlon ac eithrio’r eithriadau yn Atodlen 1 

y Ddeddf, y ceir crynodeb ohoni uchod.  

   

 

Mwy o wybodaeth  

 

Gall un o’r Gynghorwyr Rheoli Bywyd Gwyllt 

roi cyngor ichi ar ddelio â phroblem cadnoi, 

e-bost: Wildlife@llyw.cymru neu Ffôn0300 

061 5920. 
 

Os hoffech weld testun llawn Deddf Hela 2004, 

ewch at Lyfrfa ei Mawrhydi (Ffôn: 0870 605522) 

neu wefan yr HMSO 

www.legislation.hmso.gov.uk. Yn ogystal, cewch 

daflen am y Ddeddf a chrynodeb byr o’i 

hamodau ar wefan Defra (www.defra.gov.uk) 

neu ganolfan gyhoeddiadau Defra (ffôn: 0845 

9556000). 

 
I gael copi o Godau Ymarfer ar gyfer defnyddio 

maglau ac i lampio, cysylltwch â’r British 

Association for Shooting & Conservation, 

Marford Mill, Yr Orsedd, Clwyd LL12 0HL. (Tel: 

01244 573 019)  www.basc.org.uk/ 

 

Mae taflen wybodaeth ar ddefnyddio maglau a 

chyngor ar sawl agwedd ar Gadw Adar Hela gan 

gynnwys rheoli anifeiliaid ysglyfaethus gan The 

Game Conservancy Trust, Fordingbridge, 

Hampshire SP6 1EF (Ffôn: 01425 652381)  

www.gct.org.uk/  

 

Cewch wybodaeth am blaladdwyr a bioladdwyr 

cymeradwy oddi wrth y PSD 

(www.pesticides.gov.uk ) a HSE 

(www.hse.gov.uk). 

Mae’r llyfrau canlynol am gadnoid ar gael hefyd: 

 Burrows R Wild Fox (David and Charles, 

Newton Abbot, 1968) 

 Harris S Urban Foxes (Whittet Books, London, 

1986) 

 Kolb H Rural Foxes (Whittet Books, London, 

1996) 

 Lloyd H G The Red Fox (Batsford, London, 

1980) 

mailto:Wildlife@llyw.cymru
http://www.legislation.hmso.gov.uk/
http://www.defra.gov.uk/
http://www.basc.org.uk/
http://www.gct.org.uk/
http://www.pesticides.gov.uk/
http://www.hse.gov.uk/
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 MacDonald D W Running with the fox (Unwin 

Hyman, London, 1988) 

 

Cynhyrchwyd y daflen hon gan Wasanaethau 

Datblygu Gwledig Defra (RDS), Llywodraeth 

Cynulliad Cymru a’r Labordy Wyddoniaeth 

Ganolog (CSL). 

  


