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Mae daliwr y llythyr yma yn gwirfoddoli ar ran y BTO yng Nghymru ac yn cymryd rhan yn 
arolwg Crecod Cymru 2013 
 
Mae y Crecod, sef Clochdar y cerrig, Crec yr eithin a Tinwen y garn yn adar bychain o deulu y 
bronfreithod. Maent i’w cael mewn cynefinoedd distaw ac agored, a hynny ar yr 
ucheldiroedd a’r rhosydd fel arfer. Ynghyd â’r Alban, a gogledd Lloegr mae Cymru yn 
gadarnle i boblogaeth y Deyrnas Unedig o Grec yr eithin a Thinwen y garn, ac yn cynnal 
poblogaeth sylweddol o’r Clochdar y Cerrig. 
 
Yn ystod gwanwyn 2013, bydd gwirfoddolwyr y BTO yn gwneud arolwg o Grecod sy’n bridio 
yng Nghmru. Mae canlyniadau o arolygiadau blaenorol yn dangos bod niferoedd Clochdar y 
cerrig wedi gostwng ar ôl y ddau aeaf oer diwethaf, a bod niferoedd Crec yr eithin a 
Thinwen y garn wedi gostwng o ran lleoliadau  a niferoedd. Maer Crec yr eithin a’r Thinwen 
y garn erbyn hyn yn agos at fod ar Restr Goch adar mewn perygl, ac ar fin cael statws Uchel 
Fioamrywiaeth yng Nghymru, a’u cynnwys mewn cynlluniau bioamrywiaeth lleol  a 
chenedlaethol. 
Mae gwylwyr adar Cymru wedi nodi nad yw Crec yr eithin i’w gweld mwyach ar lawer o’i 
safleoedd traddodiadol, ac nad yw Tinwen y garn yn aderyn sydd yn magu yn gyffredin yng 
nghymru erbyn hyn chwaith. 
Cynllun BBS (Breeding Bird Survey) yw'r ffordd orau  o fonitro poblogaethau adar magu. Mae 
dros 250 o sgwariau wedi eu dewis ar siawns i’w harolygu yn flynyddol  yng Nghymru. Ond I 
gael gwybod beth yn union sydd yn digwydd i’r dair rhywogaeth yma, mae gofyn gwneud 
arolwg mwy manwl yn y cynefinoedd ble meant yn byw. 
 
Mae'r gwaith maes wedi'i seilio ar sgwariau 1 km o rwydwaith yr Ordance Survey. Rydym yn 
gofyn i wirfoddolwyr ymweld â phob tamaid o gynefin yn eu sgwariau penodol a chofnodi 
pob Crec a welir. Bydd rhaid gwneud fan leiaf tri o ymweliadau i bob safle. 
  
Mae pob gwirfoddolwr wedi cael ei atgoffa bod rhaid cael caniataidy perchenog  i fynd ar dir 
preifat. Bydd rhyw gymorth a fedrwch roi i’r gwirfoddolwr, ynglŷn â mynediad i dir preifat, 
yn cael ei werthfawrogi. Am, fwy o wybodaeth cysylltwch â mi yn y cyfeiriad isod. 
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