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Llwynogod trefol 
 

Mae natur hyblyg y llwynog coch (Vulpes vulpes) yn golygu ei fod yn gallu byw’n llwyddiannus yn 

nifer o drefi ym Mhrydain.  Er bod pobl yn aml yn mwynhau gweld llwynogod ger eu cartrefi neu 

mewn parciau, gall llwynogod beri difrod a niwsans sylweddol.  Dim ond amddiffyniad cyfyngedig 

a roddir i lwynogod dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 ond cânt eu diogelu rhag cael 

eu cam-drin gan Ddeddf Mamaliaid Gwyllt (Amddiffyn) 1996 a Deddf Lles Anifeiliaid 2006. 
 

Bioleg ac ymddygiad   

 

Mae llwynogod yn bwyta ystod eang o 

wahanol fwydydd.  Mae eu diet yn cynnwys 

anifeiliaid di-asgwrn-cefn, mamaliaid bach, 

adar (ac wyau),  ymlusgiaid, ffrwythau, llysiau 

a celain.  Mewn ardaloedd trefol, maen nhw’n 

cael tua traean o’u bwyd trwy chwilota neu 

bwydo gan perchnogion tai.  Mae llwynogod 

yn storio eu bwyd a’i gladdu yn y ddaear fel 

arfer.  Er bod llwynogod yn greaduriaid nos 

yn bennaf, nid yw’n anarferol gweld 

llwynogod trefol allan yn ystod y dydd. 

 

 
 

Fel arfer, mae llwynogod yn cysgodi ac yn 

magu dan y ddaear mewn ‘daear’ neu ‘ffau’.  

Mae’n well ganddyn nhw bridd sy’n draenio’n 

dda ac weithiau, fe fyddan nhw’n defnyddio 

tyllau cwningod neu foch daear.  Mewn 

ardaloedd trefol, maen nhw hefyd yn byw dan 

siediau ac adeiladau, hyd yn oed dan estyll 

tai. 

 

Mae llwynogod trefol yn tueddu i fyw mewn 

grwpiau teuluol sy’n cynnwys un ci (gwryw), 

llwynoges drechol (benyw) a llwynogesau 

eilradd a allai fod yn epil y flwyddyn 

flaenorol.  Mae’r grŵp yn amddiffyn tiriogaeth 

mewn heldir cartref mwy (ardal chwilota) a 

allai orgyffwrdd ag ardaloedd grwpiau eraill.  

Mae tiriogaeth mewn ardal drefol yn llai nag 

un yn y wlad.  

 

Mae llwynogod yn magu unwaith y flwyddyn, 

gyda rhan fwyaf o’r cenawon yn cael eu geni 

ym mis Mawrth neu Ebrill. Genir 4 neu 5 o 

genawon mewn un torllwyth ar gyfartaledd.  

Daw’r cenawon allan i’r agored o diwedd 

Ebrill ymlaen ac maent yn tueddu i aros 

gyda’r lwynoges nes yr hydref, a bydd rhai yn 

aros tan fis Ionawr.  Fel arfer, mae cenawon 

llwynogod trefol yn teithio rhwng 3 ac 8 

cilomedr (2-5 milltir) o’u man geni.  Anaml y 

mae llwynogod a enir mewn trefi yn symud i 

ardaloedd gwledig.  

 

Gall llwynogod fyw am dros 8 mlynedd, ond 

mae hyn yn brin;  hyd bywyd llwynogod 

mewn trefi yw tua 18 mis ar gyfartaledd.  

Lleddir y rhan fwyaf o lwynogod trefol ar y 

ffyrdd. 
 

 

Problemau gyda llwynogod trefol  

 

Anifeiliaid domestig 

O gael y cyfle, bydd llwynogod yn lladd 

anifeiliaid anwes bach ac anifeiliaid eraill 

megis cwningod, moch cwta, hwyaid ac ieir.  

Yn wahanol i nifer o ysglyfaethwyr, mae 

 

 



 

 Llywodraeth Cymru                                        WM8                                                     Awst 

2015                                                        

2 

llwynogod yn tueddu i ladd mwy nag sydd ei 

angen i’w fwyta yn syth.  O ganlyniad, efallai 

y byddan nhw’n dychwelyd i fwyta unrhyw 

gyrff na fwytawyd.  Nid yw llwynogod yn 

debygol o ymosod ar gŵn neu gathod, er y 

ceir adroddiadau achlysurol o lwynogod yn 

ymladd â chath neu gi bach.  
 

Niwsans 

Mae arfer y llwynog o durio, ysgarthu a 

chwilota mewn biniau yn gallu achosi cryn 

niwsans mewn ardaloedd trefol.  Gallan nhw 

ddifrodi gerddi wrth adeiladu daear, turio am 

anifeiliaid di-asgwrn-cefn, claddu bwyd neu 

helpu eu hunain i ffrwythau a llysiau.  Mae 

hefyd llawer o gwynion am sgrechfeydd 

arswydys yn y nos yn ystod y tymor magu 

(rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror). 
 

Lledaenu clefydau  

Mae llwynogod yn medru cario amrywiaeth o 

parasitiaid a chlefydau sydd yn perthnasol i 

iechyd anifeiliaid anwes a phobl.  Er hyn, ni 

cheir llawer o dystiolaeth bod llwynogod yn 

ffynhonnell bwysig o heintiad.  Mae’n debyg 

bod anifeiliaid anwes ac yn enwedig cŵn, 

sydd yn tueddol i gael yr un amrywiaeth o 

glefydau a llwynogod, yn ffynhonnell 

pwysicach o heintiad i ddynion.   

Mae llwynogod (a chwn) yn cario nifer o 

parasitiaid mewnol.  Y pwysicaf i fobl yw y 

llyngyren (Toxocara canis) a Echinococcus, 

sydd yn achosi clefyd hydatid.  Gellir cael y 

clefyd yma trwy fwyta wyau’r llyngyren sydd 

yn bresennol yn tail anifail heintiedig.  Mae 

llwynogod yn dueddol o gael Clefyd Weil 

hefyd (Leptospirosis). Gellir ei drosglwyddo i 

anifeiliaid anwes a phobl trwy cysylltiad a’u 

wrin 

Mae llwynogod yn dueddol o gael y clafr 

craflyd, cyflwr ar y croen a achosir gan 

widdon. Canlyniad hwn yw i’r anifail colli y 

rhan fwyaf o’i flew; mi all lladd yr anifail os na 

chaiff ei drin.  Er bod y clafr yn heintus iawn 

ymhlith llwynogod, ni cheir llawer o 

adroddiadau ohono yn cael ei drosglwyddo i 

gwn, er fod dosbarthiad daearyddol y clafr yn 

y wlad yma yn debyf iawn i gwn a llwynogod.  

Ni chofnodwyd clefyd y cŵn ymhlith 

llwynogod gwyllt ym Mhrydain.   

 Ni cheir y gynddaredd ym Mhrydain ar hyn o 

bryd ond mewn gwledydd lle y ceir, gall 

llwynogod ddal y clefyd a’i drosglwyddo. 
 

Atal problemau         

Os oes llwynogod ar eich tir a’u bod yn 

achosi problemau, eich cyfrifoldeb chi fel y 

perchennog neu’r tenant yw cywiro’r broblem.  

Mae’n bwysig bod yn realistig ynghylch yr 

hyn y gellwch ei wneud.   

 

Mae llwynogod wedi gwneud eu cartrefi 

bellach mewn nifer o ardaloedd trefol.  Maen 

nhw’n cael eu denu i erddi gan fwyd a 

chysgod.  At hynny, mae rhai pobl yn 

mwynhau gweld llwynogod yn eu gerddi ac 

yn eu denu trwy roi bwyd allan iddynt. Gallai 

hynny achosi problemau a dylid ystyried y 

cymdogion.  

 

Gwaetha’r modd, nid oes ateb syml i’r 

problemau y mae llwynogod yn eu hachosi. Y 

rhwystr gorau yw ffens addas, ond mae 

ffensys sy’n gallu cadw llwynogod allan yn 

gallu bod yn ddrud ac yn hyll.  Fodd bynnag, 

mae nifer o bethau y gallech eu gwneud i 

leihau’r problemau y mae llwynogod yn eu 

creu. 

  

• Peidiwch â bwydo llwynogod, naill ai'n 

fwriadol neu'n anfwriadol. Gwnewch yn siwr 

bod llwynogod yn methu cael mynediad i 

fwyd sydd wedi ei roi allan ar gyfer bywyd 

gwyllt neu anifeiliaid anwes eraill. Gwneud yn 

siŵr bod bfyrddau adar yn anghyrhaeddadwy 

i lwynogod i ddringo arno, er enghraifft, drwy 

godi bwrdd dan do ar uchder o leiaf 1.5 m (5 

troedfedd). Cliriwch bwyd sydd wedi 

cwympo’r bwrdd adar. Bydd y mesurau hyn 

hefyd yn lleihau bregusrwydd adar sydd yn 

bwydo ii ysglyfaethu gan lwynogod ac helpu i 

atal plâ llygod, sydd hefyd yn gallu denu 

llwynogod. 

• Storiwch sbwriel, yn enwedig gwastraff 

bwyd (gan gynnwys gwastraff compostio), 

mewn cynwysyddion diddos a wnaed o 
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ddeunyddiau megis metel neu blastig. 

Defyddiwch caeadau sy’n clipio ar biniau 

sbwriel neu defyddiwch straipiau elastig 

(bungie) I gadw’r caead arno. Peidiwch a 

gadael sachau sbwriel allan. Cliriwch 

ffrwythau wedi cwympo oddi ar y coed. 

• Mae llwynogod weithiau’n gwneud difrod i 

lawntiau wrth dyrchu am bryfed fel cynrhon 

lledr a chwilod gerddi.  Gallai cael gwared ar 

y plâu hyn gan ddefnyddio plaladdwr 

cymeradwy neu gynnyrch  rheoli biolegol 

(e.e. llyngyr nematod) leihau’r broblem 

ychydig; ond dylech feddwl yn gyntaf beth 

fyddai effaith gwneud hynny ar drychfilod 

llesol (ac ar yr anifeiliaid sy’n eu bwyta). 

Gallai cost rhwystro’r difrod hwn fod yn fwy 

na chost y difrod ei hun; yn wir, mae rhai 

garddwyr yn fodlon ei oddef am ei fod fel 

arfer yn broblem dymhorol.  

• Adeiladwch gytiau diogel i anifeiliaid anwes 

a da byw, yn enwedig dros nos. Mae 

llwynogod yn gallu cnoi trwy weiren ieir; mae 

netin wedi’i weldio’n well.  Mae llwynogod yn 

gallu dringo a phalu’n dda ac mae ganddyn 

nhw gegau cryf.  Maen nhw’n anifeiliaid 

penderfynol, yn enwedig os ydyn nhw wedi 

blasu’r hyn allai fod ar gael.  Peidiwch â 

diystyru cyfrwyster na deallusrwydd y cadno.  

• Bydd presenoldeb pobl yn aml yn annog 

llwynogod i adael safle.  Gellir llenwi tyllau 

llwynogod fel mae’n nhw ymddangos er 

mwyn atal llwynogod rhag symud i rywle nad 

oes croeso iddynt yno.  Er mwyn sicrhau na 

fydd unrhyw anifail yn cael eu caethiwo dan y 

ddaear, dylid llenwi’r tyllau a pridd rhydd.  

Dylid gwneud yn siwr nad yw’r twll yn rhan o 

ddaear moch daear gan fod blocio neu darfu 

ar dwll moch daear heb drwydded yn 

anghyfreithlon.  Gellir cael cyngor at sut i 

wahaniaethu daear moch daear o’r 

Llywodraeth Cymru (gweler yr adran 

“Gwybodath Pellach”). 

 

Iechyd a diogelwch 

• Dylid waredu baw llwynog, cwn a cathod.  

Mae’n bosib gwahaniaethu rhwng baw 

llwynogod a baw cwn a cathod oherwydd ei 

arogl llwydni a’i siâp troellog.  Ni ddylid 

drafod y baw heb wisgo rhywbeth ar eich 

dwylo. Mae’n bwysig bod plant (ac oedolion) 

yn golchu eu dwylo ar ol bod allan yn yr ardd. 

• Dylie sicrhau bod cathod a chŵn yn cael 

triniaeth i atal llyngyr yn rheolaidd a’u bod yn 

cael eu brechu rhag clefyd Weil.  

 

Os bydd llwynogod yn parhau i achosi 

problemau ar ôl gymryd y camau hyn, 

hwyrach bydd yn rhaid ystyried defnyddio 

ymlidyddion cemegol neu gosod ffens. 

 

Ffensio 

Gellir gwahardd llwynogod o ardaloedd fel 

gerddi trwy osod ffensys rhwydwaith weiar 

neu ffensys trydan, ond mi all hyn fod yn 

gostus i’w osod ac yn salw.  Hefyd, nid yw 

ffens trydan yn addas os oes plant neu 

anifeiliaid anwes yn defnyddio’r ardd.   

Mae’n angenrheidiol i’r ffens fod o leiaf 2 

medr (6 troedfedd 6 modfedd) o ran uchder, 

wedi ei chladdu o leiaf 45 centimedr (1 

troedfedd 6 modfedd') yn y ddaear, a gosod 

baffl o ddefnydd llyfn ar ei phen sydd o leiaf 

yn 300 centimedr (un troedfedd).  Bydd 

gosod weiren drydan yn gwella diogelwch y 

ffens hon.  

 

Am fwy o wybodaeth ar sut i ddefnyddio ffens 

trydan, cysylltwch ag Ymgynghorydd 

Rheolaeth Bywyd Gwyllt o’r Llywodraeth 

Cymru (gweler adran ”Gwybodaeth Bellach”). 

 

• Ymlidwyr Cemegol 

Mae'r rhain yn gyfansoddion ag arogl neu 

blas annymunol, sy'n gwneud ardal neu is-

haen arbennig yn anneniadol i lwynogod. 

Dim ond cyfansoddion sydd wedi cael eu 

cymeradwyo fel ymlidwyr anifeiliaid dylai cael 

eu cymhwyso a rhaid iddynt gael eu 

defnyddio yn unol â'r cyfarwyddiadau ar label 

y cynnyrch. Daeth y cymeradwy Renardine 

(fformwleiddiad o olew esgyrn) I ben rhai 

blynyddoedd yn ol ac ni ddylid eu defnyddio. 

Mae ymlidwyr eraill ar gael o ganolfannau 

garddio neu gyflenwr amaethyddol.  Ni ddylid 

osod ymlidwyr i lawr twll llwynog, ac efallai 

bydd defnydd o unrhyw beth heblaw 

cynnyrch gymeradwyo fel ymlid yn 

anghyfreithlon. Cymerwch ofal i osgoi cael 
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ymlidwyr ar y croen neu ddillad. 

Mae effeithiolrwydd ymlidwr yn dibynnu ar 

pendefyniad llwynog i fynd i mewn i'r ardal a 

bydd argaeledd bwyd a chysgod amgen yn 

effeithio ar hyn.  
 

Dulliau o reoli llwynogod 

 

Dulliau cyfreithlon 

Mae amryw o ddulliau cyfreithlon i reoli 

llwynogod gan cynnwys trap cawell gydag 

abwyd, saethu a maglu.  Ni ddylid defnyddio 

da byw sydd wedi marw fel abwyd mewn 

trapiau cewyll oherwydd y risg o ledaenu 

clefydau. 

 

Dulliau gwaharddedig 

Mae’n anghyfreithlon defnyddio maglau 

hunan-gloi, unrhyw fwa neu fwa croes, 

unrhyw ffrwydron ac eithrio bwledi ar gyfer 

dryll, neu abwyd byw.  Mae’n anghyfreithlon 

gwenwyno llwynogod hefyd. Ni chymeradwyir 

unrhyw gyfansoddion mygdarthydd ar gyfer 

gwenwyno llwynogod â nwy ar hyn o bryd. 

 
Mae hela anifeiliaid gwyllt, gan gynnwys 

llwynogod, â chŵ n yn anghyfreithlon ers 

pasio Deddf Hela 2004. Mae hyn yn cynnwys 

defnyddio cŵ n yn fwriadol i erlid llwynog o 

ardd neu ddarn tebyg o dir.  Nid yw’n 

cynnwys cŵ n sy’n rhedeg ar ôl llwynog heb 

ganiatâd y perchennog.  Mae’r Ddeddf yn 

cynnwys rhai eithriadau i’r rheol hela er 

mwyn rheoli llwynogod sy’n bla, ond ni fydd 

hynny’n debygol o ddigwydd mewn trefi.  

   

Rheoli llwynogod yn ardaloedd trefol 

Ni argymhellir rheoli llwynogod yn ardaloedd 

trefol.  Mae lladd neu symud y llwynogod dim 

ond yn rhoddi rhyddhad darfodedig o’r 

problemau a achoswyd ganddynt, gan fod 

tiriogaethau gwag yn cael eu llenwi’n gyflym 

unwaith bydd y mesurau rheoli wedi gorffen.  

Mae hyn yn neilltuol o wir yn ardaloedd trefol 

lle mae dwysedd uchel o lwynogod. 

 

Yn ogystal, nid yw saethu a maglu yn 

ddulliau addas i reoli llwynogod yn ardaloedd 

trefol oherwydd rhesymau diogelwch. Ni 

argymhellir adleoli llwynogod oherwydd eu 

natur diriogaethol, yn bennaf. 

 

Dylai unrhyw reolaeth llwynogod cael ei 

ymgymryd gan rheolwr pla proffesiynol. 
 

Llwynogod fel anifeiliaid anwes? 

 

Nid yw llwynogod yn gwneud anifeiliaid 

anwes da.  Weithiau, bydd rhywun yn dod o 

hyd i genawon ar eu pen eu hunain;  mae’n 

well gadael y rhain yn y fan a’r lle oherwydd 

ym mwyafrif yr achosion, mae’r llwynoges 

gerllaw a bydd yn dod o hyd iddyn nhw faes 

o law.  Mae llwynogod yn anifeiliaid gwyllt a 

hyd yn oed os cânt eu magu gan bobl, maen 

nhw’n troi at eu harferion gwyllt yn hawdd.  

Nid oes gan lawer o bobl ddigon o le ar gyfer 

llwynogod llawn dwf ac oherwydd eu natur 

diriogaethol, mae’n anodd iawn rhyddhau 

llwynogod a fagwyd gan bobl yn ôl i’w 

cynefin. 
 

Gwybodaeth bellach  

 

Gellir cael cyngor pellach ar sut i ddelio â 

phroblemau gyda llwynogod trwy gysylltu ag 

un o’r Gynghorwyr Rheoli Bywyd Gwyllt, 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 
 

Cynhyrchwyd y daflen hon gan Llywodraeth 

Cymru. 

mailto:Wildlife@llyw.cymru
http://www.legislation.hmso.gov.uk/

