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Ysguboriau ystlumod, tyrrau bywyd 
gwyllt ac ysguboriau tylluanod 
Wylfa Newydd 

Roedd Horizon wedi adeiladu ei ysgubor ystlumod 
gyntaf yn Wylfa Newydd yn 2013 ar ymyl coetir i’r 
dwyrain o’r orsaf bŵer bresennol er mwyn gwneud 
iawn am ddymchwel nifer o adeiladau roedd yn rhaid 
eu dymchwel am resymau iechyd a diogelwch.  

Cafodd y strwythur, o’r enw ysgubor ystlumod Tyn y Maes, 
ei adeiladu drwy ddefnyddio cerrig a llechi o’r adeiladau 
a oedd wedi cael eu dymchwel.  Mae’n cynnwys blwch 
poeth sy’n defnyddio ynni’r haul lle gall ystlumod fagu eu 
hifanc, twnnel gaeafgysgu, a nifer o nodweddion eraill 
sy’n darparu cyfl eoedd clwydo ar gyfer rhywogaethau 
ystlumod sy’n byw mewn holltau a gwagleoedd.    Ar ben 
hynny, cafodd y coetir o amgylch yr ysgubor ystlumod ei 
wella drwy ddisodli’r coed conwydd a oedd yno â choed 
llydanddail brodorol a drwy greu pwll.  Cafodd blychau 
ystlumod hefyd eu gosod ar y boncyffi on coed a oedd yn 
cael eu cadw o amgylch yr ysgubor ystlumod.

Mae ymweliadau monitro sydd wedi cael eu cynnal bob haf 
a gaeaf wedi cadarnhau bod ystlumod sy’n clwydo wedi 
defnyddio ysgubor ystlumod Tyn y Maes ers y fl wyddyn 
iddi gael ei hadeiladu.  Y nifer uchaf a gofnodwyd ers 
dechrau monitro’r ysgubor wreiddiol ydy tua 55 ystlum o 
bum rhywogaeth wahanol, fel yr ystlum clustiog brown, 
yr ystlum Natterer, y pipistrelle cyffredin a’r pipistrelle 
soprano.  

Yn 2017, adeiladodd Horizon ail ysgubor ystlumod mewn 
cae i’r dwyrain o Dregele gan ddefnyddio dyluniad tebyg 
i’r ysgubor ystlumod gyntaf lwyddiannus.  

Cafodd yr adeilad yma hefyd ei adeiladu o ddeunyddiau a 
oedd yn dod o adeiladau a oedd wedi cael eu dymchwel.  
Ynghyd â thrydedd ysgubor ystlumod sydd ar fi n cael 
ei hadeiladu ar ymyl dwyreiniol Ardal Datblygu Wylfa 
Newydd yn 2018, bydd ysgubor ystlumod Tregele yn 
gwneud iawn am yr adeiladau y cynigir eu dymchwel 
mewn perthynas â phrosiect Wylfa Newydd.   Yn y 
pen draw bydd yr ysguboriau ystlumod hyn yn cael eu 
cysylltu gan rwydwaith o gynefi noedd newydd a fydd yn 
cael eu creu fel rhan o’r gwaith tirweddu ar gyfer yr orsaf 
bŵer arfaethedig.

Ysgubor ystlumod Tregele
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Tŵr Bywyd Gwyllt Cafnan
Yn 2013, roedd Horizon wedi adeiladu tŵr bywyd 
gwyllt yn Fferm Cafnan i wneud iawn am ddymchwel 
yr adeiladau roedd yn rhaid eu dymchwel am resymau 
iechyd a diogelwch.  

Cafodd y tŵr bywyd gwyllt ei ddylunio i ddarparu lle i 
amrywiaeth o rywogaethau gwahanol, gan gynnwys 
siambr nythu i’r dylluan wen a nifer o nodweddion sy’n 
addas ar gyfer adar nythu ac ystlumod clwydo eraill.  Fel 
yr ysguboriau ystlumod, cafodd y tŵr bywyd gwyllt ei 
adeiladu drwy ddefnyddio deunyddiau o’r adeiladau a oedd 
wedi cael eu dymchwel.  Fel yr ysguboriau ystlumod hefyd, 
roedd y tŵr bywyd gwyllt yn cael ei ddefnyddio mewn dim 
o dro, gyda thylluanod gwyn yn llwyddo i fagu cywion yn y 
strwythur yn ystod y tymor bridio cyntaf ar ôl ei adeiladu 
a phob blwyddyn ers hynny.  Yn 2017 cafodd y tylluanod 
gwyn gwmni pâr o gudyll coch a chytref o wenyn mêl, a 
oedd yn defnyddio rhannau eraill o’r tŵr.  

Ysgubor Tylluanod Gwyn Caerdegog Isaf
Yn ogystal â’r tŵr bywyd gwyllt, roedd Horizon hefyd 
wedi addasu ysgubor yng Nghaerdegog Isaf yn 2013 
er mwyn darparu lleoliad addas arall ar gyfer tylluanod 
gwyn a oedd yn nythu ac yn clwydo.  Cafodd tylluanod 
gwyn a oedd yn nythu eu cofnodi am y tro cyntaf yn yr 
ysgubor hon yn 2017.

Tŵr bywyd gwyllt yn Fferm Cafnan

Tylluanod yn yr ysgubor yng Nghaerdegog Isaf


