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Mae’r adroddiad hwn yn crisialu 
cefndir, gweithgareddau, canlyniadau a 
chasgliadau’r prosiect Helgig Cymreig, 
astudiaeth dichonoldeb i ganfod y 
potensial ar gyfer cadwyni cyflenwi 
byr cynaliadwy, marchnadoedd lleol 
a chynnydd mewn gwerthiant a 
chymeriant helgig yng Nghymru.
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1.1 Cyflwyniad

Mae’r adroddiad hwn yn crisialu cefndir, 
gweithgareddau, canlyniadau a chasgliadau’r 
prosiect Helgig Cymreig, astudiaeth dichonoldeb â’r 
nod o ganfod potensial ar gyfer cadwyni cyflenwi byr 
cynaliadwy, marchnadoedd lleol a chynnydd mewn 
gwerthiant a chymeriant helgig yng Nghymru. 
Nod tymor hirach, a chanlyniadau casgliadau’r prosiect hwn oedd canfod ffyrdd posibl i wella cadwyni cyflenwi 
helgig Cymreig gan arwain at ddatblygu sector helgig mwy proffesiynol, cynaliadwy yng Nghymru. Hefyd ystyried 
cynnydd o ran cymeriant gan ddefnyddwyr ymhlith cynulleidfa ehangach y tu hwnt i’r gymuned saethu.

Diben y cyllid cymeradwy oedd hwyluso ymchwil a gweithio cydweithredol newydd ymhlith rhanddeiliaid. Roedd 
y gweithgareddau’n cynnwys ymchwil pen desg, ymgynghoriadau, digwyddiadau, cyfweliadau, cyfathrebu â 
rhanddeiliaid a chreu adroddiad terfynol â’r nod o adeiladu ar y sail ymchwil i ysbrydoli hyder a chapasiti; hefyd 
canfod cyfleoedd busnes cudd a allai ychwanegu gwerth at economi wledig Cymru.

O ran y canlyniad ehangach hwn, gellid cynyddu cynhyrchedd a phroffidioldeb yr economi wledig sy’n seiliedig ar 
dir yng Nghymru drwy ddatblygu marchnad i’r hyn sydd ar hyn o bryd yn gynnyrch bwyd a gaiff ei danbrisio ac sydd 
â gwerth neu fudd cyfyngedig yng Nghymru neu i Gymru.

Gallai cynyddu argaeledd a galw am helgig a gynhyrchir yng Nghymru nid yn unig gynyddu ei werth, gan ddod â 
buddion economaidd i helfeydd saethu, manwerthwyr a darparwyr lletygarwch, ond gall hefyd helpu i ailgysylltu 
pobl â chynnyrch lleol a naturiol. Gallai hefyd helpu i ddiogelu a chyfoethogi ffynhonnell bwysig o gyflogaeth 
wledig, cynhwysiant cymdeithasol, rheoli cynefinoedd a chadwraeth, twristiaeth ac ychwanegu gwerth a hyrwyddo 
ei gynnyrch helwriaeth.

Ar bob lefel mae helfeydd saethu’n gwneud cyfraniad enfawr ac uniongyrchol i economi wledig Cymru. Mae 
elfennau fel gwariant lleol gan helfeydd saethu yn ffynhonnell bwysig o incwm ffermydd gyda thir yn cael ei 
brydlesu a chnydau eu tyfu ar gyfer magu ffesantod maes. Caiff cywennod ffesantod eu prynu fel y caiff eu 
bwydydd; caiff staff eu cyflogi i fagu cywion a rheoli’r tir saethu; cyflogir staff tymhorol i staffio diwrnodau saethu; 
cyflogir contractwyr ar gyfer ffensio, aredig, plannu ac ati. Mae gwariant arall yr helfeydd saethu’n cynnwys 
cerbydau, tanwydd, dillad, bwyd a diod. Mae helgig yn nwydd ag iddo botensial economaidd enfawr i Gymru.

Yn y cyfamser mae helfeydd saethu’n gwneud cyfraniad helaeth arall i’r economi wledig yn nhermau twristiaeth yn 
y gaeaf a’u cyfraniad economaidd i’r sector lletygarwch rhwng mis Hydref a mis Chwefror, sydd fel arall yn amser 
gwael iawn o’r flwyddyn o ran busnes i’r sector. Boed ar ffurf cyfarfod wythnosol rheolaidd o’r helfa saethu mewn 
tafarn wledig neu gyfranogwyr tramor gwerth uchel yn aros mewn gwestai gwledig 5*, mae gwerth y gweithgaredd 
hwn yn enfawr mewn termau economaidd a chymdeithasol.

Yn hyn o beth mae helfeydd saethu’n ychwanegu bywiogrwydd i gymunedau gwledig gan eu helpu i fod yn fwy 
gwydn a chefnogi cydlyniad cymdeithasol ehangach (gan gynnwys y Gymraeg) yn ogystal â chynnal traddodiadau 
a chyflogaeth leol mewn ardaloedd gwledig.
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1.2 Cyfyngiadau
Nodwyd cyfyngiadau i’r prosiect yn nhermau diffyg casglu data cynhwysfawr, rheolaidd a diffyg map gweithgaredd 
diffiniol neu fesuredig gan un corff neu sefydliad. Roedd nodi rhwystrau i oresgyn hyn yn golygu ymgysylltu â’r 
gymuned amrywiol o randdeiliaid a buddiolwyr a nodwyd fel rhai oedd yn allweddol i gyflawni’r prosiect hwn.  
Y prif risgiau i ymgysylltu/gweithio gyda rhanddeiliaid a buddiolwyr oedd diffyg dealltwriaeth, cyfathrebu gwael  
a chefnogaeth/perchnogaeth gyfyngedig. Cafodd y rhain eu segmentu a’u trin fel a ganlyn. 

1.2.1 Mynediad at wybodaeth
Mae prif gynhyrchwyr (helfeydd saethu) a delwyr helgig yn rhedeg busnesau masnachol. Byddai’n fanteisiol iddynt 
gefnogi unrhyw weithgaredd a fyddai’n cyfrannu at hyrwyddo a diogelu saethu. Fodd bynnag maent yn naturiol 
yn amharod i ddarparu gwybodaeth fasnachol sensitif neu farn ddadleuol a allai effeithio ar eu busnes. Er mwyn 
cynyddu’r tebygolrwydd o ymgysylltu a darparu gwybodaeth ddefnyddiol, gywir sy’n hanfodol i lwyddiant y 
prosiect gwnaethom y canlynol:

•  Gweithio gyda Chymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC) fel Partner Arweiniol a chreu Grŵp Cynghori’r 
Prosiect i adeiladu ymddiriedaeth a gwneud defnydd o bob cyswllt, pob perthynas a rhwydwaith i ddynodi a 
chysylltu â chynhyrchwyr.

•  Defnyddio amrywiaeth o ffyrdd i ymgysylltu, gan gynnwys wyneb yn wyneb drwy froceriaid dibynadwy (gan 
gynnwys gallu dwyieithog staff y prosiect) a thrwy ohebiaeth a chyfnewid ar y cyd/grŵp.

• Gosod cyd-destun yr angen am wybodaeth yn glir ac egluro’r manteision i’r cynhyrchwyr/delwyr.

•  Dangos bod sefydliadau dibynadwy, proffesiynol, cyfrifol yn ymrwymo i weithio gyda’i gilydd i gyflawni nod 
cyffredin a chefnogi’r prosiect.

1.2.2 Cydweithio
Roedd rhywfaint o bryder y gallai rhai o’r rhanddeiliaid a’r buddiolwyr fod ag agendâu gwahanol neu oedd yn 
gwrthdaro, ac y gallai fod problemau o ran gweithio gyda’i gilydd. Y risg oedd pe bai hyn yn wir, yna ni fyddent yn 
awyddus i gymryd rhan yn y prosiect os nad oeddent yn gweld budd iddyn nhw/eu haelodau a/neu eu bod yn 
canfod anfanteision. Aethom i’r afael â’r risg posibl hwn drwy arwain ar y prosiect o sefyllfa annibynnol a niwtral a 
thrwy greu Grŵp Cynghori’r Prosiect i alluogi’r holl bartïon i rannu eu barn yn gyfartal ac yn agored a chyfranogi’n 
llawn. Hefyd gwnaethom yn siŵr fod yr holl randdeiliaid yn cael cyswllt rheolaidd drwy e-fwletinau ac ebost. 

1.2.3  Diffyg uchelgais a hyder yn y dyfodol
I raddau, roedd diffyg ymdrech cydlynol blaenorol yn awgrymu diffyg uchelgais a hyder yn nyfodol cadwyni 
cyflenwi helgig llwyddiannus yng Nghymru. Roedd y sefyllfa ar ddechrau’r prosiect, gyda refeniw yn dod o saethu 
a dim llawer yn ddisgwyliedig o werthu helgig gyda delwyr/gallu prosesu cyfyngedig yng Nghymru yn golygu bod 
helgig o ansawdd uchel oedd yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru yn cael ei allforio i fannau eraill yn y DU a thramor, 
ac nad oedd yn cael ei fwyta yng Nghymru a bod newid yn rhy anodd ei ddychmygu. Aethom i’r afael â’r rhwystr 
hwn drwy greu naratif cryf ac unedig, gan sicrhau momentwm drwy’r prosiect drwy gyfathrebu rheolaidd a chraff 
ac adeiladu hyder ac uchelgais at y dyfodol drwy rannu data, gwybodaeth a dealltwriaeth a gafwyd drwy ymchwil ar 
gyfer yr astudiaeth dichonoldeb a thrafod enghreifftiau o ymarfer gorau a syniadau newydd.
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1.2.4  Canfyddiadau o saethu
Mae saethu dan bwysau’n barhaus, gan gynnwys o du grwpiau o actifyddion gwrthwynebus sy’n canolbwyntio ar 
bryderon honedig am greulondeb y gamp, ystyriaethau lles anifeiliaid neu droseddau bywyd gwyllt. Yn ogystal, mae 
herwhela’n parhau, ac yn fwy trefnus bellach, a cheir ymdrechion mynych i gysylltu defnydd o arfau anghyfreithlon 
â’r rheini a gedwir yn gyfreithlon. Gallai hyn oll fod wedi rhwystro ymgysylltu â rhanddeiliaid nad ydynt yn saethu 
wrth drafod helgig. Fodd bynnag, mae helgig (yn hytrach na saethu yn unig), gyda’i fanteision iechyd, ei darddiad 
lleol a’i hyblygrwydd yn llwybr allweddol at ehangu gwybodaeth a dealltwriaeth ymhlith cynulleidfa nad yw’n 
saethu ac felly ennill cefnogaeth ehangach i saethu. Aethom i’r afael â’r rhwystr hwn drwy ddarparu tystiolaeth 
gadarn a buddion clir i randdeiliaid o ran ymchwilio a datblygu cadwyni cyflenwi helgig a marchnadoedd lleol.  
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1.3  Gweithgarwch
Roedd y gweithgarwch allweddol a wnaed yn ystod y prosiect yn cynnwys:

•  Cyfnod cychwynnol o ymchwil yn cynnwys ymchwil pen desg a chasglu gwybodaeth wyneb yn wyneb gan  
y partner arweiniol ac aelodau eraill o Grŵp Cynghori’r Prosiect.

•  Adolygiad o’r ddogfen allweddol a gynhyrchwyd gan yr Ymgynghorwyr Economaidd Cyhoeddus a 
Chorfforaethol (PACEC) - The Value of Shooting  (Atodiad 1).

•  Adolygiad o adroddiad a gomisiynwyd gan WDA yn 2006 – Potensial Economaidd Saethu Helwriaeth yng 
Nghymru (Atodiad 2). 

•  Holiadur manwl â’r nod o gasglu gwybodaeth gan aelodau o Grŵp Cynghori’r Prosiect (Atodiad 3) i ganfod 
bylchau mewn gwybodaeth a dealltwriaeth ac felly gwmpasu gofynion yr ymchwil.

• Arolwg ‘ciplun’ o gyfranogwyr helfeydd saethu a mynychwyr eraill Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

•  Arolwg ar-lein (Atodiad 4) wedi’i anelu at aelodau cyfredol ac aelodau posibl o’r prif sefydliadau aelodaeth yn 
gysylltiedig â saethu a rheoli tir ar gyfer saethu. Wedi’i gynllunio i ganfod ymdeimlad o faint/graddfa a gwerth yr 
helgig a gynhyrchir gan helfeydd saethu ar draws Cymru a darparu asesiad cychwynnol a chwmpasu darparwyr 
helgig Cymreig a’r graddau maent yn gwerthu gwahanol fathau o helgig.

•  Cyfres o gyfweliadau manwl wyneb yn wyneb, gan ymweld ag ystod eang o wahanol fathau o helfeydd saethu 
a busnesau cysylltiedig (gan gynnwys proseswyr a chyfanwerthwyr) mewn gwahanol ranbarthau o Gymru. Yr 
amcan oedd sicrhau dealltwriaeth o bob agwedd ar y diwydiant helgig ac ynghyd â chanfyddiadau’r ymchwil 
pen desg, ceisio mesur y nifer o helfeydd saethu yng Nghymru ac asesu eu gwahanol fathau a chynhyrchion.

•  Cysylltiadau ffôn gyda chyflenwyr allweddol, er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r problemau sy’n wynebu’r 
diwydiant helgig Cymreig heddiw, o safbwynt gwerthiant i gwsmeriaid a thrwy fusnesau gwasanaeth bwyd - 
cigyddion, siopau ffermydd, tai bwyta ac ati.

•  Holiadur byr wedi’i anelu at fynychwyr sioeau a digwyddiadau allweddol yng Nghymru i ddeall rhai 
canfyddiadau gan ddefnyddwyr o fathau o helgig a chael ymdeimlad a dealltwriaeth o ddefnydd, rhwystrau  
a lefelau cyfredol o wybodaeth.
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1.4 Casgliadau 
Sefydlwyd y prosiect Helgig Cymreig i archwilio nifer o faterion a themâu allweddol sy’n berthnasol i’r gadwyn 
gyflenwi helgig Cymreig. Un o’r materion amlycaf oedd diffyg gwybodaeth gefndir a data penodol i Gymru a 
fyddai’n helpu i fapio a mesur cyflenwadau blynyddol o wahanol fathau o helgig. 

I fynd i’r afael â’r bwlch hwn, mae’r prosiect Helgig Cymreig wedi adolygu’r data a’r adnoddau sydd ar gael, wedi 
ymchwilio i arferion hanesyddol a chyfredol (gan gynnwys arolwg penodol i aelodau – Atodiad 5) ac wedi darparu 
naratif cynhwysfawr gyda chasgliadau perthnasol.

Gan weithio gyda BASC fel partner arweiniol, sefydlodd tîm y prosiect Helgig Cymreig Grŵp Cynghori’r Prosiect 
cynhwysol, felly am y tro cyntaf mae clwstwr sector amrywiol wedi dod â’r holl sefydliadau a chyrff hela perthnasol 
at ei gilydd i ganolbwyntio’n benodol ar Gymru.

Mae’r ymchwil pen desg a’r cyfweliadau dwys a gynhaliwyd ar gyfer y prosiect yn dangos bod maint, graddfa a 
gwerth y gadwyn gyflenwi helgig yng Nghymru yn llawer mwy nag a dybir yn gyffredinol. 

Mae casgliadau eraill fel a ganlyn: 

1. Ceir nifer o bethau cadarnhaol yn gysylltiedig â helfeydd saethu yng Nghymru
•  Ar bob lefel mae helfeydd saethu’n gwneud cyfraniad enfawr i’r economi wledig drwy wariant lleol; incwm 

ffermydd (prydlesi); cyflogaeth; contractwyr; twristiaeth gaeaf/y sector lletygarwch.

•  Gwelwyd twf sylweddol mewn saethu ar draws y DU dros y ddwy flynedd ddiwethaf (Guns on Pegs, 2015-17) 
gyda’r cynnydd uchaf yng Nghymru (yn enwedig yn y canolbarth).

•  Mae’r galw am saethu’n cynyddu (yn anecdotaidd ceir adroddiadau o 40% o dwf flwyddyn ar ôl blwyddyn 
mewn rhai helfeydd saethu).

• Mae ciperiaeth a rheolaeth tir cysylltiedig yn cyflenwi llawer o fuddion i fywyd gwyllt a chadwraeth. 

• Mae helfeydd saethu yn ychwanegu bywiogrwydd i gymunedau gwledig ac yn meithrin cydlyniad cymdeithasol.

• Amcangyfrifir yn geidwadol fod gwerth helfeydd saethu i economi Cymru wledig o leiaf £120m.

2. Fodd bynnag ceir heriau hefyd i’r gadwyn gyflenwi helgig
• Diffyg data annibynnol, dibynadwy, rheolaidd ar lefelau o weithgaredd a faint o helgig a gynhyrchir yn flynyddol.  

• Nid oes polisi/strategaeth gyffredinol ar gyfer saethu a helgig yng Nghymru. 

•  Nid oes unrhyw gyfleusterau prosesu cynradd ar gyfer helgig fel Sefydliad Trin Helgig Cymeradwy wedi’u lleoli 
yng Nghymru.

•  Mae taliadau proseswyr cynradd i helfeydd saethu yn aml yn ansefydlog ac mae delwyr helgig y DU yn aml 
yn methu’n ariannol. Maent yn nodi costau prosesu llafur/cyfraddau casglu/gwastraff/rheoleiddio Asiantaeth 
Safonau Bwyd ar y safle/gwaredu gwastraff/natur dymhorol/pris y farchnad/galw isel. 

• Ceir dryswch ymhlith cynhyrchwyr am y rheoliadau sy’n rheoli prosesu helgig.

•  Mae’r fframwaith rheoleiddiol yn brwydro yn erbyn prosesu a gwerthiant lleol i’r gadwyn gyflenwi bwyd 
ehangach. Er bod gwerthiant uniongyrchol ar raddfa fach i ddefnyddwyr yn bosibl, mae’r costau ynghlwm 
ag archwilio milfeddygol ar y safle, rheoliadau’r Asiantaeth Safonau Bwyd ac Awdurdodau Lleol yn cyfyngu’n 
enfawr ar brosesu helgig gan gyfanwerthwyr lleol sydd fel arfer yn cyflenwi’r sector arlwyo a gwasanaeth bwyd. 

•  Mae’r mwyafrif o gynnyrch helfeydd saethu yng Nghymru, yn enwedig yr helfeydd masnachol, yn mynd i Loegr 
neu du hwnt – ychydig iawn sy’n dychwelyd i’r sector lletygarwch/manwerthwyr/defnyddwyr yng Nghymru.
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•  Mae cyfanwerthwyr arlwyo graddfa fawr a dosbarthwyr helgig yng Nghymru yn cyrchu llawer o’u helgig gan 
gyflenwyr yn Lloegr. Mae hyn yn golygu bod cyfle’n cael ei golli i greu swyddi lleol yng Nghymru a phwrcasu 
helgig a gyrchwyd ac a broseswyd yn lleol ar gyfer y sector gwasanaeth bwyd.

•  Yn ogystal â’r ffaith nad oes cyfleuster prosesu cynradd yng Nghymru, ychydig iawn o werth a gaiff ei 
ychwanegu i helgig drwy ddatblygu cynhyrchion bwyd newydd. 

•  Nid oes cyfleusterau rheweiddio priodol a/neu arbenigedd trin bwyd cymwys mewn nifer o helfeydd saethu.

• Ychydig o archfarchnadoedd sy’n stocio helgig ac mae’r galw gan ddefnyddwyr yn isel.

•  Yn fwyaf pwysig nid yw helgig yn cael ei farchnata’n broffesiynol/strategol na’i hyrwyddo yn y DU. Er bod 
ymgyrchoedd i hyrwyddo cig coch (oen, eidion, porc) yn cael eu hariannu’n dda gyda ardoll orfodol gan 
gynhyrchwyr da byw sydd yn ei thro yn ariannu (e.e Hybu Cig Cymru a chyrff tebyg yn y gwledydd eraill), does 
dim corff strategol neu hyrwyddo o’r fath yn bodoli ar gyfer helgig yn y DU.

3. Ceir llawer o gyfleoedd hefyd
Ochr arall yr anfanteision hyn fodd bynnag yw bod cyfleoedd rhagorol i ddatblygu gwell dyfodol ar gyfer helgig 
a’r potensial i ychwanegu gwerth ac o bosibl greu busnesau a swyddi newydd yng Nghymru wledig, yn enwedig o 
ystyried rhai o’r cynlluniau ymgynghorol ac ariannol rhagorol a gynigir gan Lywodraeth Cymru.

Er mwyn datblygu marchnad broffidiol ar gyfer helgig Cymreig, yn bennaf oll rhaid mynd i’r afael â dyfodol prosesu 
cynradd yng Nghymru. Unig gyrchfan y mwyafrif o helgig o Gymru yw Willo Game yn Bisiop’s Castle ac mae hwn yn 
parhau’n gyfleuster pwysig. Fodd bynnag, hyd yn oed pan fydd yn gwbl weithredol, mae mwy o ffesantod yn cael 
eu cynhyrchu nag y gellir eu prosesu drwy’r safle hwnnw am resymau amrywiol. Nid lleiaf am fod llawer o helfeydd 
saethu Cymru yn bell o’r safle. Ffactorau negyddol eraill yw diffyg oeryddion mewn helfeydd saethu a’r angen am 
gludiant wedi’i reweiddio a all olygu bod llawer o adar a saethir yn anaddas i’w prosesu’n gig.

Er mwyn datblygu marchnad sylweddol ar gyfer helgig Cymreig felly mae angen mwy o broseswyr cynradd ag 
adnoddau da ar raddfa a all gydlynu, cysylltu â sicrhau’r gadwyn gyflenwi ar sail fwy proffidiol a chynaliadwy nag a 
welwyd yn ddiweddar.

Dylai hyn gynnwys mwy o dimau gwerthu rhagweithiol i hwyluso datblygiadau’r farchnad gan gynnwys allforion, 
cynhyrchion gwerth ychwanegol a chyfleoedd i ddefnyddio sgil-gynhyrchion gwastraff i leihau costau gwaredu bio-
wastraff perthnasol.

Hefyd ar lefel leol, mae angen i helfeydd saethu gydlynu a chydweithio’n well i gyflenwi’r proseswr cynradd 
gydag anifeiliaid o ansawdd uchel sydd wedi’u saethu a’u cadw’n dda, y gellid efallai eu casglu o un ffynhonnell 
mewn ardal benodol neu eu cyflenwi’n uniongyrchol i allfeydd lleol efallai drwy gyfleusterau prosesu a dosbarthu 
rhanbarthol peilot. Gallai datblygiadau gynnwys oeryddion cymunedol a/neu unedau paratoi/storfeydd oer 
cymunedol i alluogi helfeydd saethu llai o faint i gydlynu a chyflenwi anifeiliaid yn barod i’w casglu gan broseswr 
neu werthu anifeiliaid bach wedi’u pluo/blingo yn uniongyrchol i allfeydd lleol.

Mae’n bosibl y gallai cronfeydd Cynllun Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru helpu i hwyluso un prosiect peilot 
neu fwy gan entrepreneuriaid unigol neu grwpiau cydweithredol i fynd i’r afael â’r cyfleoedd uchod. 
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4. Gellid sicrhau mwy o werth i helgig Cymreig   
•  Cysylltu a datblygu’r gadwyn gyflenwi helgig o’r proseswr cynradd i gynhyrchwyr bwyd sy’n bodoli yng 

Nghymru sy’n creu cynnyrch helgig (e.e. pasteiod, pate, prydau parod). 

•  Creu cynhyrchion a brandio newydd i helgig Cymreig, o bosibl gyda chymorth tair Canolfan Bwyd Cymru  
a/neu’r cwmnïau cynhyrchu blasusfwyd cysylltiedig llwyddiannus yng Nghymru.

•  Yn yr un modd ceir potensial ar gyfer defnyddio helgig mewn cynhyrchion anifeiliaid anwes a fyddai’n cyfrannu 
at gynaladwyedd ac amcanion amgylcheddol i leihau gwastraff. 

•  Gallai polisi strategol a chynllun cyflenwi cyfunol helpu i hwyluso datblygiad y farchnad, gan gynnwys allforio. 
Mae hyn yn arbennig o berthnasol yn nhermau Brexit a’r potensial ar gyfer marchnadoedd rhyngwladol y tu 
hwnt i Ewrop, gan gynnwys India a Tsieina lle mae’r galw am fwydydd protein yn cynyddu’n gyflym. 

•  Er mwyn hybu ymwybyddiaeth a galw gan ddefnyddwyr am helgig mae angen newid sylweddol o ran 
canfyddiad a thueddiadau bwyd. I ryw raddau mae hyn wedi digwydd yn ddiweddar gyda chig carw sydd 
bellach yn fwy ffasiynol fel ffynhonnell o gig coch llawn protein (er bod llawer ohono’n gynyddol yn cael ei 
ffermio a’i fewnforio o Seland Newydd). A chymryd bod llawer o gogyddion a ‘foodies’ uchel eu safon yn rhoi 
gwerth ar fwydydd maes a thraddodiadol ceir potensial i hyn ddylanwadu ar alw gan gwsmeriaid yn dilyn 
cyfres deledu lwyddiannus neu debyg. Byddai gweithgaredd o’r fath yn rhan o strategaeth hyrwyddo ehangach 
ar gyfer helgig a rhaglen datblygu’r farchnad.

5. Sgiliau – menter hyfforddi ac addysg
Un casgliad clir o’r astudiaeth yw y byddai cynhyrchwyr cynradd (helfeydd saethu) yn elwa o addysg gynyddol 
a dwysach ym maes trin anifeiliaid hela er mwyn sicrhau bod mwy o anifeiliaid uwch eu safon yn dod i mewn 
i’r gadwyn gyflenwi. Byddai gwella’r hyfforddiant sydd ar gael i helfeydd saethu ar drin anifeiliaid a datblygu 
canllawiau gwell ar ddehongli a deall y Canllaw Helwriaeth Wyllt yn amlwg yn help, efallai drwy LANTRA yn ogystal 
â chyrff aelodaeth.

Yn yr un modd mae angen mwy o hyfforddiant ac arweiniad ar gigyddion, cogyddion, perchnogion tai bwyta ac ati 
ar sut i gyrchu, cyflenwi a defnyddio helgig.
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Y camau nesaf...
Astudiaeth fer oedd prosiect Helgig Cymreig (9 mis) i ymchwilio a mynegi sefyllfa gyfredol helgig yng 
Nghymru. Yn ystod y cyfnod hwn, cododd rhai materion arwyddocaol, yn fwyaf nodedig y brys o ran y 
prosesu sydd ar gael ar gyfer adar o helfeydd saethu yng Nghymru.

Mae tîm y prosiect wedi rhannu’r canfyddiadau interim gyda Grŵp Cynghori’r Prosiect a bydd yn 
cyhoeddi ac yn dosbarthu’r adroddiad hwn erbyn diwedd mis Medi. Yn y cyfamser mewn ymateb i 
alwadau gan randdeiliaid mae’r tîm hefyd wedi ymgymryd â gwaith ychwanegol i hysbysu’r sector am 
gynlluniau cymorth Llywodraeth Cymru i fusnesau bwyd yng Nghymru.

Y tu hwnt i fis Hydref 2017 ac er mwyn adeiladu ar y gwaith a wnaed hyd yma, mae’n glir y dylid llunio 
cynllun strategol ar gyfer dyfodol y sector helgig Cymreig. Yn wir yn y ddogfen ddiweddar Cymru Wledig: 
Amser i Ymateb i Her 2025 (Mehefin 2017) argymhellodd y Farwnes Eluned Morgan AC yn gryf y dylid 
datblygu strategaeth gynaliadwy ar gyfer helgig Cymreig a physgod cregyn.

Fel y mae’r astudiaeth dichonoldeb hon wedi dangos, ceir potensial enfawr gyda goblygiadau cadarnhaol 
ar gyfer cynnal a chynyddu swyddi mewn ardaloedd gwledig a chefnogi cynhyrchwyr ac allforion bwyd 
o Gymru ar yr un pryd. Gall hefyd gynnig sgil-effeithiau gwerthfawr i fusnesau twristiaeth a lletygarwch a 
thrwy hynny helpu i sicrhau cymunedau gwydn a chyflenwi cig maes, lleol y gellir ei olrhain iddynt.

Efallai fod gan Gymru lawer i’r ddysgu gan yr Alban lle mae helfeydd saethu yn cael eu parchu a’u 
gwerthfawrogi fel rhan o draddodiadau a diwylliant gwledig y wlad. Mae eu cyfraniad i dwristiaeth ac 
‘Alban – y brand’ wedi ei gydnabod yn eang a gosodir helgig mewn lle amlwg ymhlith bwydydd yr Alban 
gyda balchder.



Cefndir



Mae’r adran hon yn cynnwys deunydd 
a ddarparwyd gan aelodau o Grŵp 
Ymgynghorol y Prosiect – Cymdeithas 
Saethu a Chadwraeth Prydain, y 
Cynghrair Cefn Gwlad, Menter  
Ceirw ac Ymddiriedolaeth Cadwraeth 
Helwriaeth. Hefyd gwybodaeth o 
ffynonellau saethu a chefn gwlad ar-
lein ac all-lein ac o adnoddau eraill a 
restrir yn y llyfryddiaeth yng nghefn yr 
adroddiad hwn.
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2.1 Cyd-destun hanesyddol, cyfreithiol a rheoleiddiol 
helwriaeth saethu 

Mae helwriaeth saethu at ddibenion chwaraeon 
wedi bod yn boblogaidd yng Nghymru ers dros 
dair canrif a hanner. 
Mae dynion a menywod wedi mynd ati i hela adar hela traddodiadol fel ffesantod, petris a grugieir a hefyd rhai 
llai cyffredin fel cyffylog, gïach, grugieir du, yn ogystal ag ysgyfarnogod, cwningod, colomennod, amrywiol 
rywogaethau o adar gwyllt ac wrth gwrs ceirw.

Mae’n rhyfeddol fod gwlad sydd ag ardal mor fach o ran tir, mewn termau cymharol, yn gartref i gynifer o gampau 
saethu amrywiol ac erbyn heddiw mae helwriaeth saethu fodern wedi esblygu o’r hyn oedd yn weithgaredd 
brenhinol yn unig i fod yn ddiwydiant gwerth miliynau o bunnoedd sydd ar gael yn eang i bobl o bob math ac  
sy’n dod â buddion cynaliadwy yn ei sgil – yn economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol.

Y diffiniad symlaf o helwriaeth fyddai unrhyw aderyn neu anifail a gynhwysir yn y Ddeddf Helwriaeth (1831).  
Gall y cyfreithiau sy’n ymwneud â’r diffiniad hwn, sy’n dyddio o 1831, fod yn ddryslyd a thra bo rhai rhywogaethau 
helwriaeth amlwg wedi’u hepgor, mae rhai rhywogaethau eraill nad ydynt yn helwriaeth wedi’u cynnwys. Ambell 
waith caiff cwningod eu cyfrif yn helwriaeth, ac ar adegau eraill nid ydynt. Mae gan geirw, y byddid yn gyffredinol  
yn eu hystyried yn helwriaeth, eu set eu hunain o gyfreithiau cwbl ar wahân.

2.1.1 Y Gyfraith
Fel gyda phob deddf yn ymwneud ag arfau, mae saethu prae byw yn cael ei reoleiddio’n drwm. Unwaith eto mae’n 
faes cymhleth o’r gyfraith. Mae rhai o’r prif ddarnau o ddeddfwriaeth yn dyddio’n ôl i ddiwedd y 18fed a dechrau’r 
19eg ganrif, ac wedi’u diwygio a’u hehangu yn ddiweddarach. Y deddfau seneddol mwyaf sylweddol yw Ddeddf 
Helwriaeth (1831), y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (1981), a Gorchymyn Bywyd Gwyllt (GI) 1985.

Ceir llawer o ddarnau unigol eraill o ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i saethu. Caiff pob aderyn gwyllt a’r mwyafrif o 
famaliaid eu gwarchod, ond ceir tri chategori o anifeiliaid y gellir eu saethu dan amodau penodol.

• Helwriaeth 
  Dosbarthwyd amrywiol rywogaethau o anifeiliaid a mamaliaid yn helwriaeth mewn deddfau a basiwyd yn y 

18fed a’r 19eg ganrif, gan ffurfioli’r cysyniad o dymhorau caeedig, yn gysylltiedig â chylchoedd bridio, pan nad 
oes saethu’n digwydd. Y prif rywogaethau helwriaeth yw ffesantod, petris, grugieir, ceirw ac ysgyfarnogod.

•  Plâu ac ysglyfaethwyr 
Mae’r gyfraith yn caniatáu i bersonau awdurdodedig reoli rhai rhywogaethau, sy’n cynnwys brain, piod, rhai 
gwylanod a cholomennod. Rhaid gwneud hyn at ddibenion penodol a gynhwysir yn y trwyddedau cyffredinol 
a gyhoeddir gan yr asiantaeth statudol berthnasol. Mae’r rhain yn cynnwys cadwraeth adar gwyllt, diogelu 
cnydau ac iechyd a diogelwch y cyhoedd.

•  Adar gwyllt  
Gellir saethu’r rheini a restrir yn y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (1981) http://jncc.defra.gov.uk/page-
1377, a Gorchymyn Bywyd Gwyllt (GI) (1985) yn ystod tymhorau agored dynodedig. Mae’r rhain yn cynnwys 
amrywiol hwyaid a gwyddau, cotieir, ieir bach yr hesg, cwtiaid aur, gïach a chyffylog. Cânt eu diogelu yn ystod y 
tymor caeedig.
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2.1.2 Adar hela  
Mae adar hela o bob math wedi derbyn gwarchodaeth gyfreithiol o un math neu’i gilydd ers yr oesoedd canol ac 
wedi’u magu a’u rhyddhau at ddibenion saethu ers tua 250 o flynyddoedd. Y tair rhywogaeth allweddol o ran maint 
yn y DU yw ffesantod, petris a hwyaid. Yng Nghymru, ffesantod a phetris a geir yn y mwyafrif o gyrchoedd saethu 
gyda nifer cyfyngedig o gyffylogod, hwyaid ‘gwyllt’ a gïach yn achlysurol. Er bod ysguthanod yn cael eu cyfrif yn bla, 
cânt eu hystyried yn adar hela, a diben eu saethu, dan delerau’r drwydded gyffredinol, yw diogelu cnydau.

Tymhorau saethu adar hela

Ion Chw Maw Ebrill Mai Meh Gorf Awst Medi Hyd Tach Rhag

Ffesantod

Petris

Cyffylog

Hwyaid

Gïach  
Cyffredin

Ysguthan
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Ffesantod (tymor saethu 1 Hydref i 1 Chwefror)

Ffesantod yw asgwrn cefn saethu yn y DU, gan gynnwys Cymru, heddiw. Yn draddodiadol, cyflwynwyd ffesantod i 
Ynysoedd Prydain gan y Rhufeiniaid. Yn wreiddiol roedd yn aderyn ardaloedd corsiog a brwyn ac mae wedi addasu’n 
dda i’n tirwedd ni ac fe’i ceir yn gyffredinol ar ymylon coetiroedd agored, a ble mae cloddiau’n cynnig cysgod a 
chnydau’n cynnig bwyd.

Mae’r ffesant yn aderyn mawr, gyda’r ceiliog yn pwyso o ddeutu 2 bwys a’r iâr tua 11/2 pwys. Ei ddiet yn bennaf yw 
hadau, eirin a phryfed ac mae’n bwydo ac yn nythu ar y ddaear. Er bod poblogaeth wyllt o ffesantod, caiff y mwyafrif 
o adar eu magu a’u rhyddhau.

Erbyn heddiw ffesantod yw prif brae cyrchoedd saethu. Gan mlynedd yn ôl, dim ond 15% o’r bag yn y DU oedd yn 
ffesantod, ond erbyn hyn mae ymhell dros 50% ac o bosibl yn uwch yng Nghymru oherwydd y nifer llai o adar eraill 
a saethir o’i gymharu â Lloegr a’r Alban. Mae’r tymor saethu yn rhedeg rhwng Hydref 1 a Chwefror 1, ond ni ddylid 
saethu’r adar hyd nes eu bod yn gwbl bluog, yn hedfan yn gryf ac wedi ymaddasu’n llwyr i’r gwyllt. Yn ymarferol mae 
hyn yn golygu nad yw llawer o helfeydd saethu ffesantod yn dechrau tan fis Tachwedd.

Petris (tymor saethu 1 Medi i 1 Chwefror)

Cyflwynwyd y betrisen goesgoch (Ffrengig) i’r DU yn y ddeunawfed ganrif fel rhywogaeth prae saethu. Erbyn heddiw 
caiff tua dwy filiwn eu rhyddhau bob blwyddyn. Mae’r goesgoch yn frodorol yn Ffrainc, Sbaen a Phortiwgal, ac mae’n 
well ganddi gynefin sych a hafau poeth. Mae hyn wedi cyfyngu’n fawr ar ei bridio naturiol yn y DU, ond mae wedi bod 
yn llwyddiannus yn East Anglia, ac amcangyfrifir fod y boblogaeth genedlaethol rhwng 90,000 a 250,000 o barau.

Mae wedi dod yn fwyfwy pwysig fel rhywogaeth helwriaeth gan ei bod yn aeddfedu’n gynharach na ffesantod ac 
mae ei thymor yn agor fis yn gynt - ar 1 Medi gan gau ar 1 Chwefror yng Nghymru, Lloegr a’r Alban a 31 Ionawr yng 
Ngogledd Iwerddon. Mae hyn yn rhoi cyfle i ddechrau saethu yn gynnar yn yr hydref gan leddfu’r pwysau ar ffesantod 
yn gynnar yn y tymor. Mae’r mwyafrif o gyrchoedd saethu petris yn gorffen erbyn dechrau Rhagfyr, er y caiff ambell 
aderyn ei saethu drwy gydol y tymor fel rhan o gyrch saethu ffesantod.

Aderyn o faint canolig yw’r betrysen, sy’n pwyso tua 1 pwys, ac fe’i hystyrir gan lawer y mwyaf blasus o blith yr holl 
adar hela. Mae’r petris llwyd yn frodorol yn Ynysoedd Prydain a ffynnodd yn sgil arferion ffermio traddodiadol y 18fed 
a’r 19eg ganrif. Yn hanesyddol y rhain oedd yr ysglyfaeth mwyaf poblogaidd a saethwyd tua dwy filiwn o adar bob 
tymor.

Fodd bynnag gyda dyfodiad arferion ffermio newydd yn y 1950au gwelwyd dirywiad dramatig yn niferoedd y petris 
llwyd. Amcangyfrifir bod colli gwrychoedd ynghyd â defnydd helaeth o chwistrellau cemegol a phatrymau amaethu 
newidiol wedi arwain at 80% o leihad yn y boblogaeth mewn 40 mlynedd yn unig.

Atgyfnerthwyd y duedd hon gan y lleihad yn y nifer o giperiaid a chynnydd dilynol mewn ysglyfaethwyr. 
Amcangyfrifir mai poblogaeth y petris llwyd yw tua 75,000 o barau bridio yn y DU; mae hyn yn ddigon isel iddi gael ei 
hystyried yn rhywogaeth dan fygythiad ac elfen bwysig o gynllun gweithredu bioamrywiaeth Llywodraeth y DU yw 
cynyddu ei niferoedd.

Ceir rhai helfeydd saethu petris gwyllt hefyd lle mae rheolaeth ofalus wedi sicrhau poblogaeth gynaliadwy. Ar rai 
helfeydd saethu caiff petris llwyd eu magu a’u rhyddhau, ond yn gyffredinol heddiw, ychydig iawn o’r adar llwyd a 
saethir. 

Cyffylog (tymor saethu 1 Hydref i 31 Ionawr)

Aderyn hirgoes nosol yw’r cyffylog gan fwyaf, sy’n byw mewn coedwigoedd llaith a rhodfeydd agored. Yn aml fe’u 
canfyddir mewn coedwigoedd ffesant, gan fwydo mewn nentydd ac ar dir corsiog, ac aros dan orchudd trwchus 
yn ystod y dydd.  Perchir y cyffylog cyfriniol a gwibiog fel aderyn hela, ac mae wedi’i rwydo, ei heboga a’i saethu 
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ers canrifoedd. Mae’r cyffylog yn rhywogaeth breswyl a mudol ac mae’n arbennig o gyffredin yn ne-orllewin Cernyw, 
Ynysoedd Syllan a rhannau o Norfolk a Chymru, ond gellir ei ganfod mewn niferoedd amrywiol yn y mwyafrif o siroedd 
yng Nghymru a Lloegr. Yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon, mae tymor saethu’r cyffylog yn rhedeg rhwng 1 Hydref a 
31 Ionawr.

Byddai’r mwyafrif o gyffylogod yn cael eu saethu dros gŵn hyd at y bedwaredd ganrif ar bymtheg pan gyflwynwyd 
cyrchoedd saethu ar nifer o ystadau. Ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf yn 1914, yn gyffredinol mae’r cyffylog wedi bod yn 
rhan o’r bag ar ‘ddiwrnod cymysg’ neu fel ‘sgil-ysglyfaeth’ ar gyrchoedd saethu ffesantod neu gyrch hediad gyda’r nos. 
Mae cyrchoedd saethu penodol ar gyfer cyffylog bellach yn brin yng Nghymru a Lloegr. Mae’r cyffylog yn dal i fod yn 
aderyn hela a chwenychir ar hyn o bryd, ac fe’i hystyrir yn ysglyfaeth heriol.

Hwyaid (tymor saethu 1 Medi i 31 Ionawr)

Yr hwyad wyllt yw’r rhywogaeth hwyaid mwyaf niferus ac a saethir amlaf yn y DU ac mae’n trigo mewn amrywiaeth eang 
o gynefinoedd a hinsoddau, o dwndra’r Arctig i ranbarthau isdrofannol. Fe’i ceir mewn gwlypdiroedd dŵr ffres a heli, gan 
gynnwys parciau, pyllau bach, afonydd, llynnoedd ac aberoedd, yn ogystal â chilfachau bas a’r môr agored o fewn golwg 
yr arfordir.

Mae ffermwyr helwriaeth yn y DU yn magu hwyaid gwyllt yn benodol ar gyfer saethu, fel y gwnânt gyda phetris a 
ffesantod. Cynhelir saethu hwyaid cyfyngedig yng Nghymru.

Mae adar gwyllt yn cwmpasu’r holl hwyaid, gwyddau a rhydwyr y gellir eu saethu’n gyfreithlon yn y DU. Mae’r mwyafrif 
o rywogaethau adar gwyllt yn tueddu i fod yn fudol a does dim yn cael eu bridio’n benodol ar gyfer helwriaeth saethu ar 
wahân i’r hwyaden wyllt. 

Gïach Cyffredin (tymor saethu 12 Awst i 31 Ionawr)

Aderyn hirgoes yw’r gïach cyffredin, ac mae’n gyffredin drwy’r DU gyfan. Mae niferoedd yn cynyddu yn ystod y gaeaf 
wrth i’r boblogaeth fudol gyrraedd. Maent yn byw mewn sypwellt a gorchudd gwair ar weundir neu borfa wlyb gyda 
mynediad rhwydd at dir meddal, corsiog a phyllau bach bas. Mae’r gïach bach – aderyn tebyg ond llai  
o faint – wedi’i warchod yn llawn yng Nghymru, Lloegr a’r Alban ond mae ar restr ysglyfaethod Gogledd Iwerddon.

Ysguthan (saethu drwy gydol y flwyddyn)

Ysguthanod yw’r pla amaethyddol mwyaf difrifol yn y DU. Gallant fwydo ar gnydau drwy’r flwyddyn ac amcangyfrifir bod 
y boblogaeth genedlaethol wedi dyblu dros y 25 mlynedd ddiwethaf, i rywle o ddeutu 10-20 miliwn. Mae’n boblogaeth 
nad yw ar y cyfan yn mudo ond gellir ei chwyddo, ac yn ôl rhai ei dyblu, yn ystod misoedd y gaeaf gyda mewnfudwyr. 
Saethu yw’r ffordd fwyaf effeithiol i’w rheoli. Caiff hyn ei wneud dan delerau’r drwydded gyffredinol. Yr ysguthan yw prif 
bla amaethyddol y DU ac un o rywogaethau mwyaf poblogaidd camp saethu. Mae’n gyfreithlon i saethu’r aderyn drwy 
gydol y flwyddyn dan y trefniadau trwyddedu cyffredinol. Mae’r ysguthan yn darparu cig o ansawdd uchel i’w fwyta gan 
bobl. Y dulliau mwyaf cyffredin i saethu’r ysguthan yw denu, saethu ar linellau ehedeg ac wrth glwydo. 

I ddenu ysguthan adeiledir cuddfan ar gae ble mae colomenod yn bwydo, a defnyddio abwyd adar marw i ddenu’r 
adar o fewn pellter effeithiol y gynnau hela (20 i 35 llath). I gyflawni’r canlyniadau gorau mae angen rhagchwilio, cryn 
amynedd a gwybodaeth am grefft maes. Gellir adeiladu cuddfannau gyda rhwydi cuddliw, byrnau gwair neu orchudd 
naturiol. Adeiledir y guddfan yn ddigon mawr i gynnwys y saethwr, y ci a’r offer.

Mae saethu colomennod ar linellau ehedeg hefyd yn boblogaidd iawn. Bydd rhagchwilio’n pennu llinell yr ehediad gan 
ganiatáu i’r gynnau sefyll ynghyd ar ymylon y goedwig neu mewn gwrychoedd a saethu’r adar sy’n pasio heb gymorth 
abwyd.

Fel arfer mae saethu wrth glwydo’n digwydd ddiwedd y gaeaf yn unig. Mae’r gynnau’n eu gosod eu hunain cyn iddi nosi 
yn y goedwig ble mae colomenod yn clwydo ac yn aros i’r adar ddychwelyd o’u diwrnod yn bwydo.

Oherwydd y ganran uwch o ffermio llaeth a defaid yng Nghymru ac amaethu âr cyfyngedig, mae saethu colomenod 
wedi’i gyfyngu o’i gymharu â Lloegr.
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2.1.3 Saethu adar hela
Hyd at ddiwedd y 17eg ganrif, yn draddodiadol byddai adar yn cael eu saethu ar y ddaear neu ar glwyd, yn ogystal â 
chael eu rhwydo a’u hela gyda hebogiaid. Wrth i dechnoleg gynnau hela wella ddechrau’r 18fed ganrif, dechreuwyd 
saethu adar wrth iddynt hedfan gyda’r gamp yn cael ei galw’n ‘saethu ehedeg’ o’r Ffrangeg ‘tir au vol’. Yn fuan daeth 
y dull hela hwn yn fwy poblogaidd na heboga neu rwydo, ac erbyn canol y 18fed ganrif, oherwydd gwell gynnau a 
bwledi, daeth saethu’n haws ac felly’n fwy eang ymhlith y bonedd ac uchelwyr y tir. Hyd at y pwynt hwn roedd pob 
saethu’n golygu cerdded, gyda’r gynnau’n cerdded mewn llinell ac yn saethu at adar oedd yn hedfan i ffwrdd wrth 
iddynt gael eu codi gan gŵn oedd wedi’u hyfforddi.

Gyda chyflwyno gwn llwytho bôn dryll baril ddwbl yng nghanol y 19eg ganrif, ymddangosodd crefft y cyrch saethu, 
o’r arfer Ffrengig ‘battue’ - curo coedwigoedd a llwyni i godi’r adar. Yn lle cerdded at yr adar ar hap, roedd yr helfeydd 
saethu hyn yn fwy ffurfiol gyda’r gynnau’n sefyll mewn safle neu ‘peg’ penodol tra bo’r adar yn cael eu gyrru atynt a 
throstynt gan y curwyr a’r cŵn. Roedd hyn yn caniatáu mwy o amrywiaeth ac wrth gwrs camp fwy heriol gydag adar 
yn hedfan yn uchel i brofi gallu a thechneg yr unigolyn.

Daeth cyrchoedd saethu mor boblogaidd erbyn diwedd y 19eg ganrif fel y dechreuodd ysgolion saethu 
ymddangos, gyda chyngor gwahanol yn cael ei gynnig ar y dulliau a’r technegau gorau, a chynhyrchwyr yn cefnogi 
gwahanol arddulliau a chyfarpar. Dyma oes aur mireinio ansawdd adeiladu gynnau hela, gyda’r gamp yn dal i fod 
ar gael i’r rheini oedd ag arian a statws yn unig. Parhaodd y sefyllfa hon tan ar ôl yr Ail Ryfel Byd gyda’r 1960au a’r 
1970au yn dechrau gweld newid cyfeiriad wrth i’r system ddosbarth yn y DU newid gyda’r oes.

Dechreuodd cyfnod helwriaeth saethu fodern gyda’r newidiadau economaidd gymdeithasol ddechrau’r 1980au a 
welodd gynnydd mewn incwm traul i lawer o bobl, ynghyd ag awydd gan unigolion â chyflogau uchel i ymgymryd 
â champ a fu cyn hyn allan o’u cyrraedd. Roedd awydd ymhlith rhai hefyd, wrth gwrs, i ddefnyddio saethu i ‘godi’ eu 
statws cymdeithasol canfyddedig. Ar y llaw arall roedd llawer o ystadau saethu yn awyddus iawn i gael buddsoddiad 
newydd oherwydd y lleihad yn eu clientele traddodiadol a’u perchnogaeth. Er bod yr ystadau’n araf i ymateb ar y 
dechrau, dechreuon nhw weld y gwerth a allai ddeillio o’r arian newydd hwn yn nhermau cwsmeriaid, buddsoddiad 
cyfalaf ac yn y pen draw cynaladwyedd. Mae helwriaeth saethu yn ddrud i’w ddarparu a thros y 30 mlynedd 
ddiwethaf mae saethu masnachol wedi dod yn arferol ac yn sail i’r diwydiant gan alluogi campau o bob math i bob 
math o gyllidebau.

Heddiw, gellir rhannu helwriaeth saethu yn dri chategori bras, pob un â’i nodweddion a’i gyfranogwyr ei hun; 
cyrchoedd saethu, saethu cerdded/garw a hela adar gwyllt.
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Cyrchoedd saethu

Pan fyddai gynnau safn-lwytho’n gyffredin, byddai’r rhan fwyaf o helwriaeth saethu’n cael ei chynnal gan grŵp o 
saethwyr yn cerdded drwy gefn gwlad gyda chŵn gan saethu at beth bynnag fyddai’n ei gynnig ei hun. Roedd 
arafwch y llwytho’n golygu bod hon yn gamp eithaf hamddenol, ei phrif ddiben oedd darparu rhywbeth ar gyfer y 
bwrdd, ac roedd bagiau mawr yn amhosibl.

Newidiodd y cyfan gyda dyfodiad y gwn hela bôn-lwytho, oedd yn saethu cetris cyflawn, parod. Cynyddodd y 
gyfradd saethu’n aruthrol – gall gwn hela modern saethu 20 cetrisen yn yr amser y mae’n cymryd i baratoi gwn safn-
lwytho ar gyfer saethu un waith. O ganlyniad gwelwyd chwyldro mewn saethu yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg. Cyn hyn, camp i’r sgweiar cefn gwlad oedd saethu, ond bellach daeth yn ddiddordeb i’r tirfeddianwyr mawr. 
Datblygodd y cyrchoedd saethu, lle byddai’r saethwyr – a alwyd yn ‘Gynnau’ – yn cael eu gosod mewn llinell islaw 
coedwig gyda’r adar yn codi drostynt mewn niferoedd mawr.

I gyflawni hyn, cyflenwyd y stoc wyllt drwy gynyddu niferoedd yr adar a fagwyd ac a ryddhawyd gan giperiaid. Ar 
ystadau preifat, y Gynnau yw naill ai’r tirfeddianwyr eu hunain neu gyfeillion neu deulu ac ategir y math hwn o saethu 
ambell waith drwy logi dyddiau i Ynnau ymweliadol. Dechreuodd yr helfa saethu syndicâd, a ystyrir gan lawer yn 
gynnyrch diwedd y 1950au a’r 1960au, yng nghanol oes Fictoria, gydag aelodau’n llogi hawliau saethu dros ddarn o 
dir a rheoli’r saethu eu hunain. Yn y blynyddoedd diweddar mae saethu syndicâd wedi esblygu eto gyda datblygiad 
y syndicâd ‘crwydrol’ - grŵp o Ynnau sy’n talu i saethu mewn nifer o wahanol leoliadau ar draws y wlad. Gall gynnau 
syndicâd, boed yn grwydrol ai peidio, amrywio o grŵp o weithwyr proffesiynol a dynion busnes sydd efallai’n 
cyflogi ciper ac sy’n disgwyl cyfanswm bag o 200 i 300 o adar y dydd, i’r syndicâd hunangynhaliol, a ddechreuodd ar 
ddechrau’r 1960au, sy’n saethu dros fferm leol, yn gwneud y gwaith cipera eu hunain ac yn ei ystyried yn ddiwrnod 
arbennig os llwyddant i gael 50 o adar rhyngddynt.

Dechreuodd saethu masnachol mewn ffordd fach yn y 1920au pan ddechreuodd tirfeddianwyr mwy mentrus dderbyn 
un neu ddau o Ynnau talu ar gyrchoedd helfa saethu er mwyn talu rhai o’u costau gweithredu. Fel arfer byddai dynion 
busnes oedd newydd ddod yn gyfoethog yn cael eu ‘recriwtio’ yn dawel drwy asiant chwaraeon, cyfreithiwr neu 
gyfryngwr arall, a byddai’r rhain yr un mor awyddus â’u gwesteiwr i beidio â datgelu bod unrhyw drafodion ariannol 
wedi’u gwneud. Fodd bynnag parhaodd saethu masnachol yn fusnes cymharol dawel tan ganol y 1970au pan welodd 
nifer o dirfeddianwyr a dynion busnes mentrus botensial creu helfeydd saethu ansawdd uchel, wedi’u ffurfio ar hyd 
llinellau helfeydd saethu ystadau preifat, yn benodol er budd Gynnau talu, yn enwedig y rheini nad oedd yn dymuno 
bod yn gaeth i’r un helfa saethu neu ymrwymo i aelodaeth o syndicâd saethu.

Dros y deugain mlynedd ddiwethaf mae helfeydd saethu masnachol wedi mynd o nerth i nerth, gan ddenu nid 
yn unig Gynnau unigol sy’n talu neu bartïon o Ynnau talu, o gartref ac ymhellach i ffwrdd, ond hefyd cwsmeriaid 
corfforaethol sy’n prynu diwrnodau saethu i ddifyrru cleientiaid neu wobrwyo staff. Mae llawer o’r helfeydd saethu 
cerdded ffesantod llai o faint hefyd yn cael eu gweithredu fel busnesau, gan logi dyddiau i gleientiaid preifat er mwyn 
talu rhai o’r costau rhedeg.

Tra bo helfa saethu fasnachol fawr, sy’n cwmpasu miloedd o erwau, efallai’n saethu unwaith yr wythnos neu fwy ar 
dir gwahanol, mae’n bosibl y byddai syndicâd bach nodweddiadol yn saethu unwaith y pythefnos, neu lai, yn ystod 
y tymor. Gosodir tymhorau saethu yn ôl y gyfraith ar gyfer pob rhywogaeth helwriaeth, gan estyn drwy’r hydref a’r 
gaeaf. Y prif adar hela ar gyfer cyrchoedd saethu yng Nghymru yw ffesantod ac yna petris a nifer cyfyngedig o hwyaid.

Pa bynnag fath o helfa saethu neu ysglyfaeth sydd dan sylw, bydd diwrnod nodweddiadol o saethu cyrch yn edrych 
yn debyg. Ar bob diwrnod saethu bydd nifer o ‘gyrchoedd’. Ar gyfer pob cyrch bydd y Gynnau wedi’u gosod mewn 
llinell mewn safleoedd sefydlog, a elwir yn ‘pegiau’; a chyflogir curwyr i yrru’r adar dros y Gynnau. Y tu ôl i’r llinell 
ceir y codwyr gyda chŵn adara i nôl yr adar a saethir. Gall aderyn gwyllt hedfan i unrhyw gyfeiriad, gall grwydro 
ymhell o’r fan ble byddech yn disgwyl ei godi, gall hedfan yn rhy isel i gael ei saethu’n ddiogel neu gall benderfynu 
peidio â gadael y ddaear o gwbl. Dyma ble mae sgil y ciper yn bwysig i lywio’r helfa a chynorthwyo’r Gynnau, drwy 
ddefnyddio gwybodaeth a phrofiad helaeth o’r tir a bywyd gwyllt.
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Y Ciper

Yn gyffredinol y ciper sy’n gyfrifol am y diwrnod. Er mai’r capten neu reolwr saethu yw’r bos cyffredinol o bosibl, 
y ciper fydd yn penderfynu pa gyrchoedd sydd i’w saethu, ymhle bydd y Gynnau’n sefyll a sut bydd y curwyr yn 
gweithredu. Sgil y ciper yn sicrhau bod yr adar yn yr ardal gywir, gosod y curwyr a rhagweld y ffordd y bydd yr adar 
yn hedfan sy’n pennu llwyddiant y diwrnod.

Ar sail gwybodaeth gan Gymdeithas Genedlaethol y Ciperiaid, ceir tua 3000 o gipeiriad llawn amser yn y DU, gyda 
thua 500 yng Nghymru, a nifer tebyg sy’n gwneud y swydd rhan amser. Maent yn gweithio ar ffermydd ac ystadau i 
ofalu am y rhywogaethau helwriaeth, eu cynefinoedd a’r bywyd gwyllt arall sy’n eu rhannu.

Mae cipera yn broffesiwn hynafol iawn. Byddai’r ciperiaid cyntaf ym Mhrydain yn ddynion oedd yn diogelu ceirw 
rhag herwhelwyr yn y coedwigoedd hela Brenhinol. Heddiw, mae herwhelwyr yn dal i fod yn bryder i giperiaid ond 
eu prif waith yw helpu ffesantod, petris, ysgyfarnogod, ceirw a grugieir i ffynnu yng nghefn gwlad.

Mae edrych ar ôl y coedwigoedd, y gwrychoedd a’r caeau ble mae’r adar hela a’r anifeiliaid yn byw yn hanfodol. Mae 
angen gorchudd glaswellt da ar y mwyafrif o adar hela ymhle y gallant nythu, ynghyd â digon o fwyd a chael eu 
gwarchod rhag y llygod mawr a’r brain a fyddai fel arall yn ymosod ac yn bwyta’r cywion. Mae angen tir agored ar 
ysgyfarnogod ynghyd â chael eu gwarchod rhag llwynogod.

Gan fod llawer o adar ac anifeiliaid gwyllt eraill yn cael budd o’r pethau hyn hefyd, mae cipera’n helpu i sicrhau 
amgylchedd cytbwys gyda bywyd gwyllt digonol ac amrywiol.

Mae llawer o gipeiriaid hefyd yn magu ffesantod a phetris â llaw i’w rhyddhau i gefn gwlad i ategu’r cyflenwadau 
gwyllt. Caiff y magu hwn ei wneud bob gwanwyn, gyda’r adar yn cael eu rhyddhau’n ofalus i’r gwyllt yn ystod mis 
Gorffennaf ac Awst. Caiff rhai eu saethu y gaeaf nesaf, ond bydd llawer yn goroesi i gryfhau’r niferoedd yn y gwyllt. 
Yr incwm o’r saethu sy’n talu am waith y ciper.
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Gall cipera fod yn waith unig, yn waith caled ar oriau anghymdeithasol ac yn aml am gyflog isel, er fel arfer bydd y 
cyflogwr yn darparu tŷ a cherbyd. Mae’n apelio at ddynion a menywod sydd wrth eu bodd yn gweithio yn yr awyr 
agored a gyda natur. Yn aml mae cipera’n rhedeg mewn teuluoedd ac ar adegau prysur gall nifer o aelodau o’r un 
teulu fod â rhan yn y gwaith, gan helpu i fagu’r cywion neu reoli’r coetiroedd.

Mae llawer o’r ciperiaid iau bellach yn dysgu eu crefft nid gan eu tadau ond mewn nifer o golegau amaethyddol sy’n 
cynnig cymhwyster yn y proffesiwn. Fel gyda phob peth, mae’r swydd wedi datblygu’n fwy technegol wrth i amser 
fynd rhagddo, ac mae angen i gipeiriaid heddiw ddeall meddyginiaethau milfeddygol, arferion amaethyddol a 
chyllidebau blynyddol, yn ogystal â chadw eu harmoni mwy traddodiadol gyda natur a chefn gwlad.

Yn 1997, daeth ciperiaid Prydain at ei gilydd i ffurfio Cymdeithas Genedlaethol y Ciperiaid i annog safonau uchel ac 
egluro ciperiaieth i’r cyhoedd. 

Magu a rhyddhau adar hela

Caiff ffesantod, petris, a rhai hwyaid eu magu a’u rhyddhau i ategu’r boblogaeth wyllt. Yn nodweddiadol caiff adar 
eu cyflwyno i’w cynefin priodol o leiaf ddau, ond yn fwyaf arferol, tri mis cyn i’r tymor saethu agor. Mae hyn er mwyn 
sicrhau bod yr adar yn gwbl aeddfed ac wedi ymaddasu i’r gwyllt. Ceir tueddiad cynyddol i annog adar gwyllt ar 
helfeydd saethu petris a ffesantod. Fodd bynnag, mae’n wir dweud na allai cyrchoedd saethu barhau yn eu ffurf 
bresennol heb fagu a rhyddhau nifer fawr o adar hela.

Tra bo helfa saethu fawr yn gallu rhyddhau deng mil o adar neu fwy o bosibl, byddai syndicâd hunangynhaliol 
nodweddiadol yn rhyddhau rhai cannoedd neu ychydig filoedd. Fodd bynnag mae’r technegau magu yn sylfaenol 
yr un fath. Dim ond y raddfa sy’n amrywio.

Yn y gorffennol byddai ciperiaid yn dal ffesantod benyw ar ddiwedd y tymor saethu i gynhyrchu wyau a fyddai’n 
cael eu gori, yn aml dan ieir gorllyd, gyda’r cywion yn cael eu magu ar yr ystâd. Heddiw mae rhai helfeydd saethu yn 
prynu wyau i’w deor a’u magu eu hunain ac mae rhai yn prynu cywion, ond mae’r mwyafrif yn prynu cywennod - 
adar chwe wythnos oed sy’n barod i’w cyflwyno i amgylchedd naturiol drwy loc rhyddhau.

Mae deorfa fodern yn defnyddio’r safon uchaf o dechnoleg ynghyd â thîm o staff profiadol sydd â chyfoeth 
o brofiad. Defnyddir golchwyr wyau awtomatig i lanhau a diheintio’r wyau gyda ffrwd dŵr, gan helpu i wella 
hylendid ac ansawdd yr wy cyn deor. Mae’r holl beiriannau a ddefnyddir ar gyfer gori a deor wedi’u cynllunio i 
ddileu elfennau o glefydau gydag wyau iach yn unig yn pasio drwy’r cam hwn. Mae fflyd o gerbydau â thymheredd 
wedi’i reoli a gyrwyr profiadol yn sicrhau bod cywion yn cael eu danfon mewn cyflwr da. Yna caiff y cywion hyn eu 
magu’n gywennod gyda gwiriadau iechyd llym. Mae ffermio helwriaeth yn fusnes sylweddol sy’n cyflogi pobl leol a 
phrydlesu tir a chyfleusterau lloc ar ffermydd cyfagos.

Yn chwe wythnos oed caiff y cywennod eu rhoi ‘yn y coed’. Cânt eu gosod mewn llociau rhyddhau gan yr helfeydd 
saethu a dechreuir ar y broses o’u cyflwyno i’r gwyllt. Mae’r llociau rhyddhau wedi’u gosod mewn coetir, neu 
ymhlith cnydau gorchudd, ac fel mae’r enw’n awgrymu, maent yn ardaloedd mawr o dir caeedig gyda ffens rhwyll 
uchel yn eu hamgylchynu. Gall llociau llai o faint fod â gorchudd o rwyd, ond yn gyffredinol byddant yn agored. 
Dylent ddarparu tua 12 llathen sgwâr i bob aderyn. Bydd y llociau hyn, sy’n cynnwys coed a llwyni, yn cynnig digon 
o gysgod a bwyd i’r adar. Unwaith iddynt ymgyfarwyddo â’r lloc, caiff tyllau eu hagor yn y ffens sy’n caniatáu i’r 
ffesantod grwydro allan i’r goedwig o’u cwmpas cyn dychwelyd yn rhwydd i ddiogelwch y lloc.

Drwy ddarparu digon o fwyd a chysgod mae’r adar yn derbyn y lloc fel cartref o ble y gallant fynd i fforio gan 
ddychwelyd i glwydo gyda’r nos. Mae’r tyllau yn y ffens a’r awyr agored uwchben yn rhoi mynediad rhwydd i’r adar 
a chaiff y lloc ei warchod gyda weiren drydan isel, i atal llwynogod, a maglau twnnel i atal ysglyfaethwyr tir bach fel 
carlwm a gwenci rhag mynd i mewn. Caiff pob aderyn ysglyfaethus ei warchod, ond mae ciperiaid yn rheolaidd yn 
defnyddio mesurau ataliol nad ydynt yn angheuol, sy’n cynnwys bagiau plastig yn chwifio, stripiau o ffoil neu hyd yn 
oed hen CDs yn hongian o ganghennau.
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Wrth i’r adar dyfu’n fwy hyderus byddant yn fforio ymhellach o’r lloc. Caiff ymborthwyr yn cynnwys ŷd eu gosod yn 
strategol o gwmpas yr ardal saethu i atal yr adar rhag crwydro’n rhy bell o’r coed a’r gorchuddion lle cânt eu codi yn 
y tymor saethu. Fodd bynnag gyda’r nos bydd y ciper yn taenu ŷd o gwmpas y lloc ac yn chwibanu ar yr adar i’w cael 
i ddychwelyd yn ddiogel i glwydo.

Erbyn bod y tymor saethu’n dechrau bydd yr adar yn eu llawn blu, yn hedfan yn gryf ac wedi ymgyfarwyddo’n llawn 
â’u bodolaeth wyllt.

Saethu cerdded/garw

Saethu cerdded - bydd un Gwn neu ragor a’u cŵn yn cerdded drwy ardal y credir bod adar hela yno ac yn saethu 
wrth i adar gael eu codi o’u gorchudd wrth iddynt agosáu.

Saethu garw – math o saethu cerdded sy’n fwy anffurfiol ac fel arfer mewn grwpiau bach.

Hela adar gwyllt

Hela adar gwyllt yw ymlid gwyddau a hwyaid yn aml ar aberoedd a chorsydd arfordirol. Camp unigol yw hela adar 
gwyllt ar y cyfan sy’n galw am gryn stamina ac amynedd gan ei fod yn digwydd ar aberoedd a chorsydd arfordirol 
yn ystod misoedd y gaeaf mewn amgylchiadau gwlyb, mwdlyd ac oer yn aml. Mae gan y mwyafrif o glybiau hela 
adar gwyllt reolau sy’n atal gwerthiant adar a saethwyd gan eu bod yn saethu ar aberoedd sydd gan amlaf yn 
safleoedd SSSI, SPA, SAC a Ramsar a’r adar gwyllt yw’r rheswm am ddynodi’r safleoedd. Caiff hela adar gwyllt yn 
y sefyllfaoedd hyn ei reoleiddio gan y clybiau a’r awdurdod caniatáu, sef Cyfoeth Naturiol Cymru, i sicrhau bod 
poblogaethau gwyllt yn parhau’n sefydlog o leiaf. Am y rhesymau hyn, nid yw adar gwyllt wedi’u cynnwys fel pwnc 
yn yr astudiaeth dichonoldeb hon.

Mae hela adar gwyllt yn fath poblogaidd iawn o saethu yn y DU ac yn wahanol iawn i gyrchoedd saethu, gan fod 
unigolion yn aros ar ymyl aberoedd, pyllau, llynnoedd, afonydd a gorlifdir yn saethu adar mudol a brodorol sy’n 
hedfan drosodd neu sy’n dod at y dŵr fel arfer wrth iddi nosi a gwawrio.

2.1.4  Helwriaeth ar y ddaear
Ers canrifoedd, mae saethwyr, ciperiaid a herwhelwyr wedi ymgymryd â ‘helwriaeth ar y ddaear’ fel y gelwid hela 
ysgyfarnogod a chwningod yn ystod oes Fictoria. Yn wahanol i ffesantod, petris ac adar hela eraill y pennir eu bod yn 
eiddo i dirfeddiannwr neu ei denant, caiff ffermwr tenant neu ddeiliad tir arall ar rent (neu unigolyn awdurdodedig 
sydd â chaniatâd ysgrifenedig ganddo) saethu ysgyfarnogod a chwningod dan delerau Deddf Helwriaeth Tir 1880.
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Ysgyfarnogod
Yn wahanol i gwningod (a ystyrir yn gyffredinol yn rhywogaeth pla yn hytrach nag yn brae), mae’r ysgyfarnog wedi 
mwynhau statws anarferol erioed. Caiff ei saethu at ddibenion hamdden a rheoli pla. Ar wahân i ardaloedd lle mae 
ysgyfarnogod yn parhau i fod yn bla amaethyddol, cynhelir helfeydd saethu ysgyfarnog ar ddiwedd pob tymor 
saethu adar hela at ddibenion rheoli pla. Rhoddwyd y gorau i saethu ysgyfarnogod ar lawer o ffermydd ac ystadau 
saethu. Yn wir, mae nifer o berchnogion helfeydd saethu bellach yn peidio â saethu unrhyw ysgyfarnogod o gwbl 
oherwydd y dirywiad cyffredinol yn niferoedd ysgyfarnogod dros yr hanner can mlynedd ddiwethaf.

Cwningod
Roedd saethu cwningod yn weithgaredd hynod o boblogaidd yn ystod oes Fictoria pan oedd y gwningen yn bla 
amaethyddol difrifol drwy’r mwyafrif o Brydain. Yn wir cadwyd cwningod at ddibenion saethu ar lawer o ystadau 
gwledig ar yr adeg hon, ambell waith mewn tyllau a grëwyd yn arbennig. Cynhelid cyrchoedd saethu penodol yn 
ystod misoedd Chwefror a Mawrth i atal cwningod rhag bwyta cnydau ifanc. Saethid niferoedd helaeth yn ddyddiol, 
gyda bagiau eithriadol o fawr yn cael eu cyflawni. Parhawyd i gynnal cyrchoedd saethu cwningod mawr ar rai 
ystadau saethu tan y 1920au a’r ‘30au. Wedi hynny, ymddengys i saethu cwningod golli ei apêl ymhlith yr uchelwyr  
a daeth yn weithgaredd i ffermwyr, syndicadau saethu, gweithwyr a herwhelwyr.

Ers dyfodiad myxomatosis i Brydain yn 1953, gan ddinistrio poblogaethau cwningod drwy’r wlad, y saethwr garw 
neu’r ciper yn bennaf sy’n saethu cwningod, neu gall fod yn rhan o’r bag ar ‘ddiwrnod cymysg’. 

2.1.5 Ceirw a llech-hela ceirw
Ceir chwe rhywogaeth o geirw yn y gwyllt yn y DU: y carw coch a’r ewig yw’r unig rywogaethau brodorol; er bod yr 
hydd brith bellach yn cael ei ystyried yn rhan o’n hetifeddiaeth naturiol, ar ôl cael ei gyflwyno yn yr 11eg ganrif ac o 
bosibl cyn hynny. Cyflwynwyd ceirw sika, muntjac, a charw’r dŵr Tsieineaidd o fewn y 150 mlynedd ddiwethaf. Mae’r 
chwe rhywogaeth yn amrywio yn eu dosbarthiad dearyddol, niferoedd, twf poblogaeth, ymddygiad ac effaith.

Mae asiantaethau’r llywodraeth, cyrff anllywodraethol ac academyddion yn derbyn yn gyffredinol bod ceirw’n fwy 
niferus nawr nag y buont ar unrhyw adeg ers 1000 o flynyddoedd. Mae poblogaethau ceirw wedi cynyddu’n gyflym 
dros y degawdau diwethaf yn sgil sawl ffactor gan gynnwys:

• gaeafau mwynach;

• newidiadau i amaethyddiaeth fel plannu cnydau gaeafol;

• cynnydd o ran gorchudd coedwigoedd;

• dianc a rhyddhau o barciau a ffermydd;

• mwy o gysylltedd rhwng mannau gwyrdd mewn ardaloedd trefol.

Ar hyn o bryd, gallai fod cynifer â 2 filiwn o geirw gwyllt yn y DU. Fodd bynnag mae’n anodd iawn rhoi asesiad cywir 
o niferoedd ceirw gan fod ceirw yn anifeiliaid celgar sy’n rhydd i grwydro’r dirwedd. Ceir tystiolaeth am y cynnydd 
yn niferoedd y ceirw yn y modd mae eu hardal ddaearyddol yn ehangu a’r cynnydd o ran effaith ceirw. Nid yw 
ceirw’n gyfyngedig i ardaloedd gwledig, cânt eu canfod yn gynyddol mewn ardaloedd maestrefol neu hyd yn oed 
drefol.

Gyda diffyg ysglyfaethwyr naturiol yn y DU, mae rôl rheolaeth ddynol yn bwysicach. Amcangyfrifir y caiff 350,000 
o geirw eu difa bob blwyddyn. Damweiniau car yw’r ail brif achos marwolaeth ceirw. Er hyn, mae ceirw’n parhau i 
ehangu a chael effaith gynyddol, ac mae’n ymddangos nad yw cyfraddau marwolaeth yn ddigon uchel i atal y twf 
mewn poblogaethau ceirw.
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Dros yr 20 mlynedd ddiwethaf gwelwyd cynnydd yn niferoedd a dosbarthiad ceirw yng Nghymru, fel yn rhannau 
eraill o’r DU. Er bod ymwybyddiaeth y cyhoedd o geirw gwyllt yng Nghymru yn dal i fod yn eithaf isel, mae 
effeithiau ar amaethyddiaeth, coedwigaeth a chynefinoedd bregus yn dod yn fwy amlwg, fel y mae’r risgiau o 
wrthdaro cerbydau gyda cheirw ar y ffyrdd, a rôl ceirw yn epidemioleg rhai clefydau penodol. Ar lefelau poblogaeth 
cynaliadwy ceir buddion cadarnhaol hefyd gan gynnwys cynhyrchu cig carw, refeniw o lech-hela ac o bosibl 
twristiaeth bywyd gwyllt. Nid lleiaf, mae’r rhywogaethau ceirw brodorol (coch ac ewig) yn rhan allweddol o’n 
hetifeddiaeth naturiol.

Sefydlwyd y Fenter Ceirw yng Nghymru yn 1999 â’r nod o sicrhau cyflenwi poblogaeth iachus, gynaliadwy o geirw 
gwyllt Nghymru. Gyda chyn lleied yn wybyddus am geirw gwyllt yng Nghymru, mae’r Fenter Ceirw wedi cynnal 
ymchwil helaeth, gan gwmpasu dosbarthiad yr hydd brych, ewig, muntjac, carw coch a’r sika yng Nghymru, a’u 
heffaith ar goedwigaeth, amaethyddiaeth a bioamrywiaeth.

Mae’r Fenter Ceirw yn darparu cyngor a gwybodaeth ar bob mater yn ymwneud â cheirw gwyllt yng Nghymru a’u 
rheolaeth, yn enwedig y defnydd o Gynlluniau Rheoli Ceirw, ac annog rheolaeth ceirw gydweithredol drwy Grwpiau 
Rheoli Ceirw.
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Nid yw ceirw yn parchu ffiniau perchnogaeth tir ac mae rhywogaethau ceirw sy’n heidio (carw coch, sika a’r hydd 
brych) yn benodol yn gorfod cael eu hystyried, ac mewn rhai achosion eu rheoli ar raddfa’r dirwedd. Yn aml mae hyn 
yn galw am gydweithio rhwng nifer o dirfeddianwyr.

Fel arfer y cam cyntaf fyddai mesur yr angen am reoli ceirw yn yr ardal, a byddai hyn yn cynnwys asesiad o wir 
ddifrod neu ddifrod tebygol, a’r niferoedd o geirw yn yr ardal.

Cynlluniau Rheoli Ceirw yw’r offeryn allweddol ar gyfer gosod amcanion a gweithredoedd rheoli. Mae’r amrywiaeth 
o gamau’n cynnwys

• asesu’r boblogaeth a monitro effaith

• rheoli’r boblogaeth yn uniongyrchol: rheoli niferoedd

• addasu: cynllun fforestydd a choedwigoedd, a newid technegau sefydlu coed

• diogelu: diogelu corfforol fel ffensio, ac atalyddion cemegol neu ddyfeisiau brawychu.

I sicrhau safonau uchel o ddiogelwch, lles ceirw a hylendid bwyd, mae’r diwydiant wedi datblygu set gynhwysfawr  
o Ganllawiau Ymarfer Gorau (ar gael ar wefan Partneriaeth y Fenter Ceirw, www.thedeerinitiative.co.uk)

Y prif rywogaethau ceirw yng Nghymru yw’r Hydd brych, Ewig a’r Carw Coch gyda nifer fach o Muntjac. Mae gan 
wahanol rywogaethau dymhorau gwahanol yn rhedeg rhwng Awst 1 a Mawrth 31.

Llech-hela ceirw yw dilyn ceirw’n llechwraidd ar droed gyda’r bwriad o ladd y carw am gig, sbort, neu i reoli 
niferoedd. Fel rhan o raglen rheoli tir, y nod wrth lech-hela ceirw yw lleihau difrod i gnydau a chael bwyd. Hefyd, fel 
gyda saethu adar hela, mae llech-hela ceirw wedi’i ystyried yn gamp ers tro byd. Mae ceirw a gaiff eu llech-hela yn 
aml yn cael eu saethu gyda reiffl tanio canolog uchel ei phŵer. Caiff ffyn llech-hela eu defnyddio’n aml i ddal annel y 
reiffl yn gadarn a llonyddu’r ysbienddrych wrth sganio’r ddaear.

Rhaid cael trwydded arfau i fod yn berchen ar a saethu reiffl tanio canolog a cheir cyrsiau rheoli ceirw a llech-hela 
ceirw er mwyn cael Cymwysterau Rheoli Ceirw a Thystysgrif Llech-hela Ceirw (lefelau gwahanol ar gael) a gofynion 
Hylendid Anifeiliaid Hela Mawr a Helgig Gwyllt i fodloni Rheoliadau Hylendid Bwyd 2004.

2.1.6 Prosesu a gwerthu helgig 
Fel yr amlinellir yn ‘Game Shooting, An Illustrated History’, yn draddodiadol byddai helgig, sef cynnyrch y diwrnod 
saethu, yn gyfyngedig i fyrddau’r uchelwyr a’r bonheddwyr oedd yn dirfeddianwyr, neu aelodau o’r dosbarth 
canol uwch oedd yn ddigon cyfoethog i brynu ffesantod neu betris gan ddeliwr helgig trwyddedig neu drwy’r 
farchnad ddu. Fodd bynnag, unwaith i niferoedd bagiau gynyddu yn dilyn cyflwyno’r gwn llwytho bôn dryll ganol 
y bedwaredd ganrif ar bymtheg, daeth helwriaeth yn nwydd oedd llawer yn haws ei gael a chafwyd marchnad 
ar unwaith ymhlith y dosbarth canol trefol oedd yn ymddangos yn oes Fictoria. Ar yr adeg hon, byddai anifeiliaid 
helwriaeth yn cael eu codi o’r cae, eu hongian mewn parau ar restlau ar gartiau a dynnwyd gan geffylau tan 
ddiwedd yr helfa ac yna eu dychwelyd i bantri helgig yr ystad ble byddai rhywfaint yn cael ei neilltuo i’r tŷ a’r 
gweddill naill ai’n cael eu rhoi i ffwrdd neu’n cael eu hanfon at ddeliwr helgig. Yn draddodiadol byddai helgig yn cael 
ei werthu mewn ‘ffwr a phlu’ a’i bluo neu flingo gan y prynwr yn hytrach na chael ei baratoi yn barod i’r ffwrn gan y 
deliwr.

Parhaodd y dull hwn yn debyg iawn tan ddiwedd yr ugeinfed ganrif er i’r cludiant esblygu’n dractor a threlar, fan a 
lori, gyda’r delwyr yn defnyddio ystafelloedd storio oer gan ddechrau gwerthu adar hela, yn arbennig, yn barod i’r 
ffwrn, neu hyd yn oed fel cyfrannau brest a choes yn ogystal â helgig mewn pot, pate, a bwyd cath helgig.

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/3279/made
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Yn dilyn cyflwyno Deddf Diogelwch Bwyd 1990 ac yna cyflwyno Rheoliadau Helgig Gwyllt (Hylendid ac Archwilio) 
yn 1995, daeth yn angenrheidiol i ddelwyr helgig a busnesau eraill oedd yn prosesu, trawsgludo ac allforio helgig 
sicrhau trwydded i’w hadeiladau yn ogystal â chydymffurfio ag argymhellion a wnaed gan arolygwyr hylendid 
bwyd awdurdodau lleol a chadw at ganllawiau gwirfoddol a osodwyd yng Nghod Trin Helwriaeth Cymdeithas 
Genedlaethol y Delwyr Helwriaeth.

Mae deddfwriaeth ychwanegol a gyflwynwyd yn ystod y ddegawd ddiwethaf i gydymffurfio â rheolau’r UE wedi’i 
hestyn i gwmpasu gweithgareddau trin a phrosesu helwriaeth gweithredwyr helfeydd saethu, ciperiaid ac eraill 
ar ystadau preifat, yn y maes ac yn y pantri helgig. Dylid nodi bod patrymau gwahanol iawn o saethu a gwerthu 
helgig mewn gwahanol wledydd yr UE lle rhoddir gwerth mawr ar helgig yn gyffredinol. Fodd bynnag mae effaith 
y rheolau hyn fel y’i cymhwysir yn y DU wedi effeithio’n fawr ar faint o helgig sydd ar gael yn lleol, gan eu bod wedi 
arwain at leihad enfawr mewn prosesu lleol.

2.1.7 Diogelwch ac olrhain bwyd 
Yn 2006, er mwyn sicrhau diogelwch ac olrhain bwyd, dyfarnodd yr UE y dylid hyfforddi unrhyw un sy’n cynhyrchu 
ac yn cyflenwi helgig gwyllt i ddeliwr masnachol neu fusnes cysylltiedig mewn anatomeg, ffisioleg, patholeg, 
deddfwriaeth bwyd a hylendid anifeiliaid a meysydd perthnasol eraill i safon a fyddai’n dderbyniol i’r Asiantaeth 
Safonau Bwyd. Unwaith y byddai’n fodlon, byddai’r Asiantaeth yn cyflwyno Rhif Adnabod Heliwr Hyfforddedig.  
Yr unig eithriadau fyddai personau a fyddai’n cynhyrchu helgig ar raddfa fach at eu defnydd personol, fel rhoddion,  
i ddefnyddiwr lleol neu fanwerthwr lleol a fyddai’n cyflenwi’r cwsmer terfynol yn uniongyrchol.

Er bod rhai helwyr traddodiadol yn ystyried y ddeddfwriaeth hon braidd yn ymwthiol, mae wedi galluogi rhai 
proseswyr achrededig i werthu helgig i gadwynau archfarchnad, sy’n mynnu gweithdrefnau olrhain trylwyr ar gyfer 
pob cynnyrch cig. Hefyd mae’n galluogi’r proseswyr hynny i allforio helgig i Ewrop a mannau eraill drwy’r byd. 

Y Canllaw Helgig Gwyllt
Mae’r Canllaw Helgig Gwyllt (Atodiad 6), a gynhyrchir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, yn cynnwys gwybodaeth 
ar reoliadau hylendid i fusnesau bwyd sy’n cyflenwi helgig gwyllt at ddefnydd dynol, ac i bobl sy’n hela anifeiliaid 
gwyllt ac yn cyflenwi naill ai gyda ffwr neu blu neu gyflenwadau bach o helgig gwyllt.

Mae’r gofynion a fwriedir i sicrhau diogelwch helgig gwyllt a gyflenwir at ddefnydd dynol yn y DU, yr UE neu fannau 
eraill i’w gweld yn Rheoliad (EC) 852/2004 a Rheoliad (EC) 853/2004 (Rheoliadau Hylendid Bwyd yr UE). Mae’r 
gofynion yn amrywio gan ddibynnu ar sut y caiff yr helgig ei gyflenwi ac mae’r Canllaw Helgig Gwyllt yn egluro’r 
rheolau sy’n gymwys mewn gwahanol sefyllfaoedd pan fydd helgig gwyllt yn cael ei gyflenwi at ddefnydd dynol.

Yn unol â’r canllaw mae ‘helgig gwyllt’ yn cynnwys:

•  ‘Carnolion gwyllt’: anifeiliaid carniog fel ceirw gwyllt a’r baedd gwyllt ond gall hefyd gynnwys rhai poblogaethau 
gwyllt o ddefaid a geifr mewn rhai rhannau penodol o’r DU

• ‘Ceinachffurfiaid’: cwningod ac ysgyfarnogod 

• ‘Mamaliaid tir eraill’: e.e. gwiwerod.

•  ‘Adar gwyllt’: yn cynnwys adar, e.e. ffesantod sydd wedi’u deor/magu dan amodau rheoledig cyn cael eu 
rhyddhau i’r gwyllt i’w hela.

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1995/2148/schedule/7/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1995/2148/schedule/7/made
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Gall rhai anifeiliaid a gaiff eu hela, fel ceirw, fyw ar dir caeedig fel ystad neu barc mawr. Os cânt eu hela, nid yw’r 
ffaith eu bod ar dir caeedig yn eu hatal rhag cael eu hystyried yn helgig gwyllt. Ystyrir bod anifeiliaid sydd â digon o 
borfa i’w caniatáu i fyw drwy gydol y flwyddyn heb fwydo ategol hefyd yn wyllt. Rhaid lladd yr anifeiliaid hyn i gyd 
drwy hela i fod yn gymwys i’w bwyta gan bobl. Ni chaniateir cyflenwi anifeiliaid gwyllt a leddir mewn ffyrdd eraill, 
e.e. gan draffig ar y ffordd, ar gyfer defnydd dynol.

Mae’r canllaw’n gwahaniaethu rhwng y gwahanol sefyllfaoedd i gynhyrchwyr, proseswyr a dosbarthwyr helgig 
gwyllt ac yn cynnig arweiniad ar y gofynion sy’n berthnasol i bob sefyllfa fel a ganlyn:

1.  Hela at ddefnydd domestig preifat
  Mae hyn yn cynnwys saethu helgig gwyllt ar gyfer defnydd preifat yn unig neu i’w roi i deulu a ffrindiau yn 

achlysurol. Nid ydych yn weithredwr busnes bwyd, felly nid yw Rheoliadau Hylendid Bwyd yr UE a’r arweiniad yn 
y Canllaw Helgig Gwyllt yn berthnasol.

2.   Cyflenwi niferoedd bach o garcasau â ffwr/â phlu yn uniongyrchol i’r defnyddiwr terfynol 
neu fanwerthwyr lleol

  Dyma ble rydych chi’n heliwr, ystad neu helfa saethu sy’n cyflenwi eich holl garcasau helgig gwyllt â ffwr/â 
phlu yn uniongyrchol i’r defnyddiwr terfynol neu fanwerthwyr lleol sy’n cyflenwi’r defnyddiwr terfynol 
yn uniongyrchol ac nid i Sefydliadau Trin Helwriaeth Cymeradwy. Nid ydych yn ddarostyngedig i ofynion 
Rheoliadau Hylendid Bwyd yr UE. Fodd bynnag rydych yn gyfrifol am gyflenwi bwyd diogel dan Ddeddf 
Diogelwch Bwyd 1990 a Rheoliad 178/2002.

3.  Cyflenwi carcasau helwriaeth â ffwr/â phlu i sefydliadau trin helwriaeth cymeradwy
  Dyma ble rydych yn saethu ar eich pen eich hun fel heliwr, fel rhan o barti saethu neu’n trefnu helfeydd 

saethu gyda/ar ran eraill ac yn cyflenwi helwriaeth â ffwr/â phlu i sefydliad trin helgig cymeradwy. Mae’n 
ofynnol cofrestru fel busnes bwyd gyda’r Awdurdod Lleol a chydymffurfio â gofynion hylendid cyffredinol ar 
gyfer cynhyrchwyr cynradd. Mae hyn yn cynnwys unrhyw gerbyd a ddefnyddir wrth gyflenwi sefydliad trin 
helgig cymeradwy a’ch pantri helgig, os caiff ei ddefnyddio i storio helgig cyn iddo fynd i sefydliad trin helgig 
cymeradwy yn ogystal â darpariaethau penodol Rheoliad 853/2004 sy’n gymwys i drin helgig gwyllt â’r bwriad 
i’w gyflenwi i sefydliad trin helgig cymeradwy.

Gêm gwyllt yn cynnwys...

Carnolion gwyllt Ceinachffurfiaid Mamaliaid tir  
eraill

Adar gwyllt
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4. Casglu a chludo carcasau helwriaeth â ffwr/â phlu i sefydliadau trin helgig cymeradwy
  Dyma ble’r ydych chi’n casglu helgig â ffwr/â phlu gyda neu heb eich cyfleuster storio helgig eich hun ac yn ei gludo 

i sefydliad trin helgig cymeradwy. Rhaid i chi gofrestru fel busnes bwyd gyda’r Awdurdod Lleol a chydymffurfio â 
gofynion hylendid cyffredinol ar gyfer cynhyrchwyr cynradd a gweithrediadau cysylltiedig (sy’n cynnwys cerbydau, 
pantrioedd helgig a chanolfannau casglu). Rhaid i ddogfennau cyflawn yr Unigolyn wedi’i Hyfforddi perthnasol yn 
yr helfa fynd gyda’r carcasau wrth gasglu o’r helfa saethu a danfon at unrhyw sefydliad trin helgig cymeradwy, gyda’r 
dogfennau’n cael eu cyflwyno i’r sefydliad i’w harchwilio’n ffurfiol.

5.  Cyflenwi helgig gwyllt yn uniongyrchol gan yr heliwr i’r defnyddiwr terfynol neu 
fanwerthwyr lleol

  Dyma ble caiff cyflenwadau bach o helgig eu hela neu saethu, prosesu a’u cyflenwi’n uniongyrchol gennych i’r 
defnyddiwr terfynol a/neu i fanwerthwyr lleol sy’n cyflenwi helgig i’r defnyddiwr terfynol a/neu brosesu helgig 
i’w werthu o’ch allfa manwerthu eich hun.  Mae’n ofynnol i gofrestru fel busnes bwyd gyda’r Awdurdod Lleol dan 
Reoliad (EC) Rhif 852/2004. Rhaid cydymffurfio â gofynion hylendid cyffredinol; rhaid cael gweithdrefn rheoli 
diogelwch bwyd yn seiliedig ar egwyddorion Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol Cymru. (Atodiad 7). 

6.   Cyflenwi cyflenwadau anghyfyngedig o helgig i broseswyr, manwerthwyr a 
chyfanwerthwyrs

  Eich prif fusnes yw prosesu cyflenwadau anghyfyngedig o helgig o garcasau â ffwr/â phlu a brynwyd a’u 
cyflenwi i gwsmeriaid manwerthu a chyfanwerthu. Rydych yn weithredwr busnes bwyd dan Reoliad (EC) Rhif 
853/2004 a rhaid bod yn sefydliad trin helgig cymeradwy ac yn ddarostyngedig i reolyddion milfeddygol 
swyddogol; cydymffurfio â gofynion hylendid cyffredinol a phenodol dan Reoliad (EC) Rhif 853/2004 a rhaid 
cael gweithdrefn rheoli diogelwch bwyd yn seiliedig ar egwyddorion Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli 
Critigol.
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Sefydliadau Trin Helwriaeth Cymeradwy
Os ydych chi’n prosesu helgig gwyllt ac yn cyflenwi helgig gwyllt ond nad ydych yn bennaf yn fanwerthwr nac yn 
heliwr sy’n cyflenwi cyflenwadau bach o helgig yn uniongyrchol i’r defnyddiwr terfynol neu sefydliadau manwerthu 
lleol sy’n cyflenwi’r helgig hwn yn uniongyrchol i’r cwsmer terfynol, rhaid i chi ddod yn sefydliad trin helgig 
cymeradwy. Mae sefydliad trin helgig cymeradwy:

• yn gorfod cael cymeradwyaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd (os yw yng Nghymru neu Loegr)

• yn gorfod cydymffurfio â Rheoliad 852/2004 a Rheoliad 853/2004

•  yn gorfod sicrhau bod sgil-gynhyrchion anifeiliaid yn cael eu trin a’u gwaredu yn unol â Rheoliad (EC) 
Rhif1069/2009

•  yn ddarostyngedig i reoliadau milfeddygol swyddogol (gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru a Lloegr), 
gan gynnwys archwiliad o ofynion strwythurol a hylendid gweithredol ac archwiliad post mortem a marcio 
iechyd carcasau helgig gwyllt mawr

•  ddim ond yn cael prosesu helgig gwyllt sydd naill ai wedi’i archwilio’n gychwynnol gan unigolyn wedi’i 
hyfforddi, ac yn achos helgig gwyllt mawr, yn derbyn datganiad unigolyn sydd wedi’i hyfforddi, neu, yn achos 
helgig gwyllt mawr, os nad oes unigolyn wedi’i hyfforddi ar gael, bod y pen (ar wahân i reidiau neu gyrn) a’r holl 
ymysgaroedd ar wahân i’r stumog a’r perfedd yno

•  yn cael gweithio heb gyfyngiad yn nhermau faint o helgig y caiff ei gynhyrchu a pha mor lleol yw ei gyflenwyr 
neu gwsmeriaid. Gellir cyflenwi marchnadoedd yr UE a thrwy’r byd

•  yn gorfod cadw’r cofnodion olrhain i ddynodi gan bwy y derbyniwyd helgig gwyllt â ffwr ac â phlu, gan 
gynnwys dilysu statws yr heliwr fel unigolyn a hyfforddwyd, am gyfnod addas o amser.

Caiff sefydliad trin helgig cymeradwy werthu helgig heb ei brosesu nad yw wedi’i archwilio ymlaen ond dim ond i 
sefydliad trin helgig cymeradwy arall yn y DU neu’r UE. Dylid gosod nod adnabod ar helgig gwyllt bach os yw wedi’i 
drin mewn unrhyw ffordd mewn sefydliad trin helgig cymeradwy cyn ei anfon at sefydliad trin helgig cymeradwy 
arall. Os ydych chi’n prosesu helgig gwyllt heb fod o fewn y llwybrau cyflenwi eithriedig ac nad ydych yn sefydliad 
trin helgig cymeradwy, rydych chi’n gweithredu’n anghyfreithlon. Os felly gellid eich erlyn am dorri Rheoliadau 
Hylendid yr UE.
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2.2 Gwerth economaidd, amgylcheddol a chymunedol

2.2.1 Buddion economaidd
Yn ôl adroddiad yr Ymgynghorwyr Economaidd Cyhoeddus a Chorfforaethol (PACEC) yn 2014, ‘The Value of 
Shooting’ (Atodiad 1), mae saethu yng Nghymru yn cyfrannu gwerth ychwanegol gros o £75miliwn yn uniongyrchol 
i economi Cymru bob blwyddyn. Mae ymchwil Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd gan Swyddfa Cymru 2011 
‘Adroddiad Cryno Tasglu Economi Wledig’ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/214840/Rural-Economy-Welsh.pdf wedi dangos bod mentrau bach a chanolig hyd yn oed yn fwy pwysig 
i economi wledig Cymru nag y maent mewn llefydd eraill, a’r mentrau hyn sy’n cael eu cefnogi gan y 76,000 o bobl 
sy’n saethu yng Nghymru.

Mae saethwyr yn talu am lety a gwasanaethau pryd bynnag y byddant yn teithio. Bydd saethwyr yn archebu 
byrddau mewn tafarnau a bwytai ac ystafelloedd mewn gwestai a gwely a brecwast drwy gydol y tymor saethu, sy’n 
cyd-fynd â misoedd y gaeaf a fyddai fel arall yn dawel. Y tu allan i’r tymor saethu gallai’r saethwyr hyn hefyd fod yn 
talu i fireinio eu sgiliau yn un o 23 o diroedd saethu cyswllt Cymdeithas Saethu Clai Cymru, neu yn un o’r cannoedd 
o diroedd saethu clai llai o faint.

Mae ystadau saethu’n cyrchu llawer o ddeunyddiau a gwasanaethau yn lleol, gan wario arian gyda ffermwyr 
helwriaeth, contractwyr, masnachwyr hadau a phorthiant, cyflenwyr amaethyddol, delwyr peiriannau, arlwywyr 
a llawer o fasnachwyr lleol eraill. Casglodd adroddiad PACEC hefyd fod saethu’n cynnal 2,400 o swyddi cyfwerth 
ag amser llawn, yn aml mewn lleoliadau ble gallai cyfleoedd cyflogaeth fod yn gyfyngedig. Dywed 64% o’r holl 
ddarparwyr helfeydd saethu yn y DU bod eu staff yn byw o fewn 10 milltir i’r safle, sy’n sicrhau bod cyflogau’n cael 
eu gwario ar gefnogi busnesau a gwasanaethau lleol.
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2.2.2  Potensial ac effaith economaidd helwriaeth saethu yng Nghymru  
Yn 2006 cynhyrchodd Asiantaeth Datblygu Cymru adroddiad nad yw wedi’i gyhoeddi ( ‘Potensial Economaidd 
Saethu yng Nghymru (gweler Atodiad 2) –  diben yr astudiaeth oedd diffinio’r farchnad ar gyfer helwriaeth 
saethu yng Nghymru fel yr oedd ar y pryd, gan gynnwys gwybodaeth am faint, gwerth a chwmpas daearyddol y 
gweithgaredd. Roedd yr astudiaeth hefyd yn nodi ac yn gwerthuso tueddiadau a chyfleoedd y dyfodol.

Ar adeg ei ryddhau, roedd canfyddiadau’r adroddiad hwn yn awgrymu bod cyfanswm y gwariant uniongyrchol ar 
saethu yng Nghymru o leiaf £56.3 miliwn ac o bosibl hyd at £65.5 miliwn. 

Mireiniodd yr astudiaeth dystiolaeth gynradd ac eilaidd, yn benodol sut roedd helgig yn mynd i’r gadwyn fwyd yn 
y DU ac yn cael ei allforio dramor, amrywiadau pris tymhorol ac olrhain. Yn nhermau effaith economaidd, casgliad 
yr adroddiad oedd y gallai helwriaeth saethu ddod ag amrywiaeth eang o effeithiau economaidd cadarnhaol i’r 
economi leol, gan gynnwys creu incwm a swyddi.

Roedd cyfraniad economaidd helwriaeth saethu i’r economi yng Nghymru yn awgrymu am bob £1 a wariwyd 
ar helwriaeth saethu, y byddai cyfanswm o £1.49 yn cael ei chwistrellu i economi Cymru. Roedd y canlyniadau’n 
awgrymu bod y sector saethu yng Nghymru’n cyfrannu o leiaf £83.9 miliwn y flwyddyn i economi Cymru ac o bosibl 
hyd at £97.6 miliwn.

O ran cyfraniad helwriaeth saethu yng Nghymru i gyflogaeth, roedd yr adroddiad yn amcangyfrif bod un swydd 
gyfwerth ag amser llawn am bob £34,000 o wariant, fel amcangyfrif isel, yn cyfateb i o ddeutu 769 o swyddi, a bod 
un swydd gyfwerth amser llawn am bob £25,000, fel amcangyfrif uchel, yn dod â’r ffigur i 1,409 o swyddi.
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Yn ei gasgliadau, roedd yr adroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion perthnasol i ddatblygu’r farchnad helgig yng 
Nghymru.

•  Diwygio Cyfreithiau Helwriaeth i alluogi diwylliant gwerthu drwy’r flwyddyn mewn unedau ffres, mwg a 
rhewedig a bod y cyfreithiau hynny’n cael eu datganoli,

•  Bod ‘Strategaeth Helwriaeth i Gymru’ yn cael ei ystyried gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer ymgynghori 
â’r diwydiant gyda golwg ar gyfuno meysydd polisi datganoledig cyfredol a parhaus ac o fewn cwmpas y 
pynciau a gynhwyswyd yn yr astudiaeth.

•  Creu ‘symbol ffesant’ mewn llenyddiaeth twristiaid i ganiatáu nodi llety sy’n barod i dderbyn partïon saethu a’u 
partneriaid nad ydynt yn saethu.

•  Cynnal astudiaeth i gaffael helgig o fewn y sector cyhoeddus, sydd ar hyn o bryd yn pwrcasu tua £8.1 miliwn 
mewn cigoedd ffres eraill a phrydau parod. 

Casglodd yr adroddiad bod yr argymhellion a gyflwynwyd yn gwbl realistig a dichonadwy, er mwyn sicrhau bod 
modd cyflawni’r potensial llawnaf ar gyfer helwriaeth saethu ac yn wir gyfoethogi cefndir economaidd cefn gwlad 
Cymru ymhellach.

2.2.3 Buddion amgylcheddol
Mae ystadau saethu’n rheoli amrywiaeth eang o gynefinoedd, gan ddarparu buddion i helgig gwyllt a hefyd hybu 
poblogaethau o rywogaethau bregus sy’n edwino mewn mannau eraill. Yn ôl adroddiad y Cynghrair Cefn Gwlad, 
‘Shooting in Wales’ (Atodiad 8), bob blwyddyn mae ystadau saethu yng Nghymru yn gwario £7.4 miliwn ar blannu 
coed, rheoli gwrychoedd, amaethu cnydau gorchudd a phentiroedd cadwraeth, prysgoedio coetiroedd a chynnal 
cynefinoedd, tra bo clybiau hela adar gwyllt yn codi tunelli o sbwriel o arfordir Cymru. Mae ffigurau PACEC yn 
dangos bod saethwyr yn ymgymryd â 119,000 o ddiwrnodau o waith cadwraeth ar draws cefn gwlad Cymru bob 
blwyddyn. Casglodd yr adroddiad bod buddion rheoli cynefinoedd o’r fath yn cynnwys adar cân prin, gwyddau a 
rhydwyr, gan ddarparu cysgod a bwyd iddynt a’u diogelu rhag ysglyfaethwyr.

Edwinodd saethu grugieir yn ystod y 50 mlynedd ar ôl yr Ail Ryfel Byd, gan ddod i ben yn llwyr ddiwedd y 1990au. 
Arweiniodd colli rheolaeth saethu grugieir at ddifodiant cornicyllod yn lleol, lleihad o 90% o ran cwtiaid aur, 79% o 
ran y gylfinir, 80% o ran mwyeilch y mynydd a 49% o ran bodaod glas. Bydd cefnogi saethu dros y 380,000 hectar o 
Gymru sy’n ei gynnal yn helpu i sicrhau nad yw rhywogaethau gwerthfawr eraill yn profi dirywiad o’r fath.
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2.2.4 Buddion cymdeithasol
Mae saethu’n rhan o wead cefn gwlad Cymru. Mae rhai o gorneli gwylltaf y wlad wedi’u ffurfio gan ganrifoedd o reoli 
manwl, gyda’u prydferthwch yn cael ei ffurfio gan rythmau natur yn cydweithio gydag ymdrechion y bobl sy’n byw 
yno. Mae ffermio wedi chwarae rhan bwysig iawn yn ffurfio’r tirweddau hyn, ond saethu sydd wedi sicrhau bod y 
ffermydd hynny’n parhau i gynnwys gwrychoedd, coetiroedd bach, llynnoedd, pyllau a rhostiroedd grug. Mae’r awydd 
i gynaeafu helgig gwyllt o gefn gwlad Cymru’n rhoi cymhelliad i ffermwyr a pherchnogion tir yn ogystal â’r arian sy’n 
angenrheidiol yn aml er mwyn cynnal cynefinoedd a fyddai fel arall yn cael eu pori neu eu haredig. Yr amrywiaeth hwn 
o gynefinoedd a geir ar ystadau saethu, a’r angerdd dros fywyd gwyllt a geir ymhlith y bobl sy’n saethu, sy’n gwneud 
saethu mor werthfawr yn yr ymdrech i achub rhywogaethau adar sy’n dirywio. 

Ar adeg pan geir pryder am ddiboblogi cefn gwlad a cholli cymunedau, mae saethu’n helpu pobl i gysylltu â’u 
tirwedd leol. Mae ymuno â chyrch saethu’n caniatáu i bobl o bob oed a chefndir ddod i galon cefn gwlad a mwynhau’r 
adfywiad corfforol a’r eglurder meddwl a ddaw yn sgil bod yn agos at natur. 
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3.1 Tybiaethau allweddol
•  Roedd yr angen am y prosiect hwn yn seiliedig ar dystiolaeth o ymchwil annibynnol oedd eisoes yn bodoli 

(Value of Shooting, Ymgynghorwyr Economaidd Cyhoeddus a Chorfforaethol, 2014), gwybodaeth gyfredol a’r 
dadansoddiad bwlch cychwynnol a ddarparwyd gan ein partner arweiniol, BASC

•  Nod y prosiect oedd darparu adroddiad cyfredol ar ymchwil gwerthfawr penodol yng Nghymru a groesawyd 
gan randdeiliaid 

•  Roedd y prosiect yn arloesol ac yn cefnogi cyfleoedd busnes newydd i’r sector

•  Roedd graddfa a gweithgareddau’r prosiect yn briodol ar gyfer astudiaeth dichonoldeb a allai baratoi’r ffordd ar 
gyfer prosiectau RDP eraill a buddsoddiadau gan randdeiliaid.

3.2 Y sefyllfa a materion cyfredol
Ar ddechrau’r astudiaeth nodwyd amrywiol faterion allweddol yng nghyd-destun y sefyllfa ddiweddaraf sydd yn 
llesteirio datblygiad y gadwyn gyflenwi helgig Cymreig. Y rhain oedd. 

3.2.1 Polisi a gwybodaeth
• Dim polisi strategol cyffredinol ar gyfer datblygu cadwyni bwyd helgig.

• Gwahanol gyrff gydag agendâu amrywiol ac ychydig yn unig o rannu gwybodaeth.

•  Diffyg data dibynadwy ar lefelau o weithgaredd a chyfanswm y cynnyrch (e.e. nid yw graddfa a’r nifer o helfeydd 
saethu yng Nghymru yn wybyddus).

3.2.2 Addysg a rheoleiddio
•  Mae diffyg arbenigedd rheweiddio a thrin bwyd ymhlith cynhyrchwyr (helfeydd saethu) felly ceir prisiau isel yn 

aml am ganran yn unig o’r bwyd a gynhyrchir.

•  Rheoleiddio cymhleth (e.e. gwahanol reoliadau hylendid i wahanol fathau o helgig – e.e. trwydded DSC1 i 
werthu cig carw yn lleol ond trwydded hylendid cig gwyllt ar gyfer gwerthu helgig arall yn lleol).

3.2.3 Prisio a phrosesu
•  Mae’r gadwyn gyflenwi helgig yn dibynnu’n rhannol ar ddelwyr a chontractwyr unigol yn ogystal â rhai 

gweithredwyr anghyfreithlon.

• Nid yw cynhyrchwyr (helfeydd saethu) bob amser yn cael pris teg.

•  Mae helgig yn sgil-gynnyrch saethu ac nid oes gwerth uchel iddo o’i gymharu â gwerth masnachol saethu  
(mae ffesant diwrnod oed yn @ 0.82p a bydd delwyr ond yn talu 0.70p am bâr wedi’i saethu – neu lai).

•  Nid cheir cyfleusterau prosesu helgig gan nad oes unrhyw Sefydliadau Trin Helwriaeth Cymeradwy yng 
Nghymru ar hyn o bryd.

•  Amcangyfrifwyd fod y mwyafrif o gynnyrch helfeydd saethu yng Nghymru yn mynd dros y ffin i Loegr neu 
ymhellach i Ewrop gyda chyfran fach iawn yn dychwelyd i Gymru i’w werthu i ddefnyddwyr/gwestai/tai bwyta.

3.2.4 Canfyddiadau gwael a hyrwyddo cyfyngedig
•  Mae herwhela ceirw yn arwain at farn isel am saethu, diffyg ymddiriedaeth yn nharddiad cynhyrchion ac felly 

cymeriant is.

• Ychydig iawn o gydlynu o ran hyrwyddo helgig i ddefnyddwyr.

• Ymchwil/tystiolaeth gyfyngedig ar ganfyddiadau/rhwystrau cymeriant defnyddwyr yng Nghymru.
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3.3 Amcan a chanlyniadau
Astudiaeth dichonoldeb oedd y prosiect Helgig Cymreig i ganfod a gwerthuso’r potensial ar gyfer cadwyni cyflenwi 
byr cynaliadwy, marchnadoedd lleol a chynyddu gwerthiant a chymeriant helgig yng Nghymru. 

Yr amcanion oedd:
• adeiladu capasiti

• hwyluso clwstwr newydd o bartneriaid/rhanddeiliaid a gweithio ar y cyd

•  sefydlu sail o dystiolaeth i gefnogi prosiectau RDP dilynol (gan gynnwys gweithgareddau peilot neu brosiect 
prawf) i wella cadwyni cyflenwi helgig Cymreig

• hwyluso trosglwyddo gwybodaeth am gadwyni cyflenwi helgig yng Nghymru

•  paratoi’r ffordd i sicrhau cyfleoedd gwerthiant ac allfeydd newydd ac ehangach ar gyfer helgig a chynhyrchion 
helgig, gan arwain at sector helgig mwy proffesiynol a chynaliadwy yng Nghymru ac annog cymeriant 
cwsmeriaid ymhlith cynulleidfa ehangach na’r gymuned saethu.

Diffiniwyd y canlyniadau allweddol fel a ganlyn:
1. Adroddiad prosiect yn cynnwys data cynhwysfawr, dadansoddiad manwl ac argymhellion yn ymwneud â:

•  Maint, graddfa a gwerth y gadwyn gyflenwi helgig yng Nghymru (cyfansymiau; gwerthiant/marchnadoedd; 
prosesu/gwerth ychwanegol; milltiroedd bwyd; cymeriant)

• Heriau/cyfleoedd ar gyfer datblygu’r gadwyn gyflenwi

• Rhwystrau at ddatblygu’r farchnad (gan gynnwys rheoleiddio)

• Effaith economaidd (cyflogaeth; twristiaeth, arallgyfeirio ffermydd)

• Buddion / cynaladwyedd cymunedol

• Bylchau sgiliau ac anghenion addysg/hyfforddi

• Cyfleoedd mewn twristiaeth a lletygarwch (saethu + coginio)

• Canfyddiadau defnyddwyr o’r mathau o helgig yng Nghymru.

2. Adeiladu capasiti a throsglwyddo gwybodaeth mewn digwyddiadau rhanbarthol/sector.

3.  Cynigion prosiect wedi’u diffinio ar gyfer gweithgareddau sy’n galw am ragor o gymorth/cymorth gwahanol 
gan gynnwys ymgyrchoedd masnachol a defnyddwyr posibl.

4.  Creu clwstwr newydd o bartneriaid/rhanddeiliaid a all gyfrannu at neu ddatblygu un neu ragor o brosiectau.

Cwmpas a methodoleg y prosiect
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3.4  Rhanddeiliaid a buddiolwyr
Er mwyn cyflawni’r canlyniadau allweddol, buom yn gweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid gan gynnwys 
cyrff saethu a chefn gwlad, cyrff yn ymwneud â’r tir a’r amgylchedd, asiantaethau datblygu sgiliau gwledig, undebau 
amaethyddol, tirfeddianwyr a rheolwyr. Roedd y cynhyrchwyr cynradd (helfeydd saethu), busnesau’n prynu helgig 
ar gyfer prosesu/masnach a darparwyr lletygarwch hefyd yn rhanddeiliaid yn y prosiect a nhw oedd y buddiolwyr 
allweddol y byddem yn disgwyl gweithio gyda nhw er mwyn proffilio a deall y gadwyn gyflenwi helgig ac adeiladu 
capasiti ar gyfer tyfu.

Rhanddeiliaid:
• Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain; BASC

• Y Cynghrair Cefn Gwlad; 

• Cymdeithas Genedlaethol y Ciperiaid; Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helwriaeth a Bywyd Gwyllt;

• Menter Ceirw; Cymdeithas Rhostiroedd; Ymddiriedolaeth Genedlaethol

• Undebau Ffermwyr (NFU; UFfC; CFfI)

• Llywodraeth Cymru; Cyfoeth Naturiol Cymru

• Tilhill a thirfeddianwyr/ffermwyr coedwigoedd/rhostiroedd eraill

• Lantra; Improve; Asiantaeth Safonau Bwyd; Canolfannau Bwyd Cymru

• Ffurfwyr barn

• Y cyhoedd

Buddiolwyr:
•  Cynhyrchwyr cynradd (helfeydd saethu mewn amrywiol leoliadau e.e. ar ffermydd, ar ystadau, tir a reolir yn 

gyhoeddus ac ati)

•  Delwyr helwriaeth; proseswyr

•  Cyfanwerthwyr cig; archfarchnadoedd; cigyddion manwerthu; siopau fferm

•  Defnyddwyr



Cwmpas a methodoleg y prosiect 43

3.5  Dull gweithredu’r prosiect
Ein dull gweithredu oedd gweithio gyda phartner arweiniol, trefnu a rheoli Grŵp Cynghori’r Prosiect, mynychu 
digwyddiadau rhanbarthol a rhanddeiliaid, datblygu a dosbarthu e-fwletin ar gyfer lledaenu nodau a chynnydd  
y prosiect i randdeiliaid ehangach, a cynnal cynhadledd diwedd prosiect i gyflwyno canfyddiadau ac argymhellion 
yr astudiaeth dichonoldeb.

Gweithredwyd y prosiect cam wrth gam gan ymgysylltu â rhanddeiliaid wrth drefnu’r prosiect i adeiladu 
momentwm a galluogi’r cyfranogiad uchaf.

Cam 1: Mapio rhanddeiliaid a sefydlu Grŵp Cynghori’r Prosiect
Yn y cam hwn mapiwyd yr holl randdeiliaid a buddiolwyr gan ddechrau gyda sefydlu aelodaeth graidd Grŵp 
Cynghori’r Prosiect. 

Grŵp Cynghori’r Prosiect:
Sefydlwyd Grŵp Cynghori’r Prosiect. Ni oedd yn darparu ysgrifenyddiaeth ac yn rheoli’r rhaglen o gyfarfodydd  
a gweithgareddau. Diben y grŵp oedd:

• canfod a mapio rhanddeiliaid a buddiolwyr 

• cwmpasu/arwain y prosiect/astudiaeth dichonoldeb

• darparu mewnbwn (data/ymchwil)

• canfod bylchau data/ymchwil a ffyrdd i’w cau

• cyfrannu at syniadau a datrysiadau i ddatblygu cadwyni cyflenwi

• cynorthwyo gyda chyfathrebu amcanion, cynnydd a chanlyniadau’r prosiect drwy eu sefydliadau a’u haelodaeth.

Aelodaeth: 
• Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain; (BASC)

• Cymdeithas Ceirw Prydain
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• Y Cynghrair Cefn Gwlad

• CLA Cymru

• Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helwriaeth a Bywyd Gwyllt

• Cymdeithas Genedlaethol y Ciperiaid

• Menter Ceirw (Cymru)

• Undeb Ffermwyr Cymru a CFfI Cymru

•   Lantra (Cymru), Pobl yn Gyntaf Cymru ac Academi Sgiliau Genedlaethol Bwyd a Diod Cymru

• Cyfoeth Naturiol Cymru

Sefydlwyd a chynhaliwyd cyswllt uniongyrchol gyda phob un o’r rhanddeiliaid craidd ar Grŵp Cynghori’r Prosiect a 
threfnwyd cyfarfodydd wyneb yn wyneb i gwmpasu’r astudiaeth dichonoldeb yn fanwl, casglu barn a mewnbwn a 
hwyluso rhannu gwybodaeth ar draws Grŵp Cynghori’r Prosiect gan feithrin cydweithio.

Cam 2: Ymchwil a chasglu gwybodaeth  
Roedd y cam hwn yn cynnwys yr holl waith ymchwil a chasglu gwybodaeth allweddol. Roedd hyn yn cynnwys 
ymchwil pen desg, arolwg ar-lein, ymchwil maes ac ymchwil ffôn. Rhannwyd y canfyddiadau hyn gyda rhanddeiliaid 
a buddiolwyr a fu’n rhan o’r prosiect.

Cam 3: Coladu a lledaenu
Aethom ati i goladu’r holl ymchwil a’r wybodaeth a gafwyd yng Ngham 2 yn yr adroddiad hwn gyda data 
cynhwysfawr, dadansoddi manwl ac argymhellion sydd wedi’u llunio ar ôl ymgysylltu helaeth gyda rhanddeiliaid, 
cyfranogiad a mewnbwn gan fuddiolwyr allweddol.

Fe wnaethon ni rannu’r canfyddiadau hyn gyda rhan ddeiliaid a buddiolwyr sydd wedi bod ynghlwm â’r prosiect.

Crynodeb o ddull gweithredu’r prosiect
• gweithio gyda BASC fel partner arweiniol

• trefnu digwyddiad i randdeiliaid a sefydlu Grŵp Cynghori’r Prosiect

• cytuno ar gylch gorchwyl Grŵp Cynghori’r Prosiect 

• trefnu cyfarfodydd misol Grŵp Cynghori’r Prosiect a llunio adroddiadau gweithgaredd

•  datblygu a gweithredu cynllun ar gyfer cynnal ymchwil ymhlith cynhyrchwyr cynradd, (helfeydd saethu), 
tirfeddianwyr a rheolwyr, delwyr helgig, y sectorau manwerthu a lletygarwch

• cynnal ymchwil pen desg

• cynnal arolwg ar-lein

• cynnal ymchwil maes

• cynnal ymchwil ffôn

• datblygu a dosbarthu e-fwletin er mwyn cyrraedd rhanddeiliaid ehangach.
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3.6  Cyfathrebu’r prosiect
Cynhaliwyd gweithgareddau cyfathrebu’r prosiect drwy bedwar prif lwybr: wyneb yn wyneb, digidol, ymchwil maes, 
cyhoeddiadau cerrig milltir y prosiect. 

Wyneb yn wyneb

Roedd rhyngweithio â rhanddeiliaid yn allweddol i lwyddiant y prosiect hwn ac er mwyn paratoi’r tir ar gyfer 
prosiectau’r dyfodol a fydd yn elwa o adeiladu capasiti a rhannu gwybodaeth fel a gafwyd yn yr astudiaeth hon.

Cafodd cyfathrebu wyneb yn wyneb ei gyflenwi a’i rannu yn y ffyrdd canlynol:

• Digwyddiad rhanddeiliaid cychwynnol Grŵp Cynghori’r Prosiect a chyfarfodydd misol dilynol

• Cyswllt un i un gydag aelodau o’r Grŵp gan y Rheolwr Prosiect dynodedig

• Presenoldeb y Rheolwr Prosiect a Swyddog Prosiect dynodedig mewn digwyddiadau allweddol.

Digidol

Gwnaethom y defnydd gorau a phriodol o offerynnau a sianeli digidol i sicrhau bod y rheini oedd yn ymgysylltu 
â’r prosiect yn cael eu hysbysu a’u bod yn gallu rhannu gwybodaeth, cynnal elfennau o’r ymchwil a darparu 
diweddariadau a gwybodaeth i randdeiliaid ehangach oedd â diddordeb. Roedd cyfathrebu digidol yn cynnwys:

• Gwefan benodol i’r prosiect (www.helgigcymreig.cymru) 

•  E-fwletin (Atodiad 9) i ddarparu’r newyddion diweddaraf ar gynnydd y prosiect (ymestyn at randdeiliaid 
ehangach bob chwarter)

• Cyfrif Twitter (@welshgamemeat) y prosiect

• Defnyddio ebost ac offerynnau dyddiadau cyfarfod i drefnu cyfarfodydd, digwyddiadau, gweithdai, cynhadledd

• Defnydd o arolygon ar-lein

•  Defnyddio gwefannau a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol aelodau o Grŵp Cynghori’r Prosiect i ddarparu’r 
newyddion diweddaraf ar gynnydd y prosiect a galwadau i weithredu ar gyfer casglu gwybodaeth, 
gwahoddiadau i ddigwyddiadau

• Cyhoeddi’r adroddiad terfynol ar-lein.

Ymchwil maes

I ddechrau, cynhaliwyd ymchwil maes i gasglu data a gwybodaeth ond roedd hefyd yn weithgaredd cyfathrebu i 
alluogi trafodaethau wyneb yn wyneb / ffôn gyda chynhyrchwyr yn bennaf i ddarparu naratifau pellach a chlywed 
safbwyntiau mwy manwl/ansoddol na’r rhai a gasglwyd drwy’r arolwg aelodaeth ar-lein.

Y wasg a’r cyfryngau 
Lluniwyd e-fwletinau i ddarparu cyhoeddiadau cerrig milltir y prosiect oedd yn bennaf â’r nod o hysbysu’r 
rhanddeiliaid ehangach oedd â diddordeb. Pan fyddai’n briodol, lluniwyd a chylchredwyd datganiadau dwyieithog 
i’r wasg (Atodiad 10) am y prosiect i allfeydd cyfryngau perthnasol, gan gynnwys cyfryngau masnach ac arbenigol.



Ymchwil  
y prosiect



Helgig Cymreig – y potensial 
ar gyfer cadwyni cyflenwi byr, 
marchnadoedd lleol a chynnydd 
mewn gwerthiant.

Ymchwil  
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Mae’r adran hon yn yr adroddiad yn darparu 
manylion am yr ymchwil a gynhaliwyd er mwyn 
mynd i’r afael ag amcan y prosiect sef canfod a 
gwerthuso’r potensial am gadwyni cyflenwi byr 
cynaliadwy, marchnadoedd lleol a gwerthiant  
a chymeriant cynyddol o helgig yng Nghymru.
Roedd ymchwil y prosiect yn cynnwys:

• ymchwil pen desg

• mewnbwn gan aelodau Grŵp Cynghori’r Prosiect

• arolwg ar-lein gyda chyrff aelodau

• ymchwil/cyfweliadau maes 

• cyswllt ffôn/cyfweliadau gyda chyflenwyr

• ymchwil i agwedd defnyddwyr ac anecdotaidd mewn digwyddiadau allweddol.



Ymchwil y prosiect 49

4.1 Ymchwil pen desg
Un o’r ffynonellau gwybodaeth gynradd a gasglwyd o bersbectif ymchwil pen desg oedd man cychwyn y prosiect 
hwn sef adroddiad yr Ymgynghorwyr Economaidd Cyhoeddus a Chorfforaethol (PACEC) ar Werth Saethu (Atodiad 1) 
ac mae’r adroddiad hwn drwyddi draw yn cyfeirio at elfennau penodol. Cynhaliwyd rhagor o ymchwil pen desg wrth 
i wahanol elfennau o’r prosiect ddod i’r amlwg ac unwaith eto cyfeirir at y ffynonellau hyn lle bo’n briodol. 

Gofynnwyd i aelodau Grŵp Cynghori’r Prosiect i gyd ddarparu ymateb i Ddogfen Casglu Gwybodaeth wedi’i sgriptio 
(Atodiad 3) ac yn dilyn ceir yr ymatebion a gafwyd a alluogodd y prosiect i ddiffinio bylchau mewn gwybodaeth a 
data a symudwyd ymlaen gyda’r arolwg ar-lein and ac elfennau eraill o ymchwil cynradd. 

Cafwyd mewnbwn arall gwerthfawr o du Grŵp Cynghori’r Prosiect gan Gymdeithas Genedlaethol y Ciperiaid a’r 
Cynghrair Cefn Gwlad.

Wrth i’r ymchwil dynnu at ei derfyn darganfuom ni’r adroddiad academaidd gan Asiantaeth Datblygu Cymru yn 
2006 nad oedd wedi’i gyhoeddi ac mae hwn i’w weld yn Atodiad 2.

Cafwyd ymatebion ysgrifenedig gan Gymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC), Menter Ceirw a Chyfoeth 
Naturiol Cymru ar y cyd mewn perthynas â cheirw a’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helwriaeth a Bywyd Gwyllt. 

4.1.1 Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC)
Fel partner arweiniol y prosiect, ac un o’r cyrff partner yn adroddiad PACEC, cynorthwyodd BASC y prosiect hwn 
drwy ymholi’r data o adroddiad PACEC, ynghyd â’u gwybodaeth a’u data eu hunain o adroddiadau ymchwil 
defnyddwyr, i ddarparu’r mewnbwn allweddol canlynol

1. Maint, graddfa a gwerth y gadwyn gyflenwi helgig Cymreig ar bob lefel

a) Faint o helfeydd saethu/gweithgareddau llech-hela sydd yng Nghymru a ble maen nhw 
  Amcangyfrifir bod 2,900 o ddarparwyr campau yng Nghymru (PACEC 2014), gan gynnwys o leiaf 1,479 o 

ddarparwyr cyrchoedd helwriaeth a 377 darparwr llech-hela ceirw.  Mae’r rhain yn danamcangyfrifon gan nad 
ydynt yn cynnwys y bobl hynny sy’n ymgymryd â mwy nag un math o helwriaeth saethu.

b)  Beth yw maint yr helfeydd saethu/gweithgareddau llech-hela a beth yw eu harlwy/allbwn 
(math o helwriaeth a niferoedd)

 Amcangyfrifir pwysau helgig o’r DU gyfan isod.

  Gallai fod yn bosibl amcangyfrif cyfrannau i Gymru’n seiliedig ar y gyfran o ddarparwyr y DU yng Nghymru (Tabl 
1 yn PACEC 2014a). Er enghraifft, ceir 13% o gyfanswm y DU o “geirw eraill” yng Nghymru, felly gellid saethu 
14,300 o geirw eraill bob blwyddyn yng Nghymru gyda chyfanswm cyfran fwytadwy o 127T.
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Dadansoddir hyn er mwyn cael amcangyfrif i Gymru yn unig drwy drosi’r ganran o ddarparwyr yn ôl gwlad yn Nhabl 
1 PACEC 2014a yn wir niferoedd, i amcangyfrif cyfanswm cyfran y bag am bob rhywogaeth yn deillio o bob gwlad, 
gan dybio bod y cyfrannau ar gyfer:

• “Helwriaeth cyrch arall” yn cynrychioli’r mwyafrif o fagiau ffesantod a phetris 

• “Pla adarol” yn cynrychioli’r mwyafrif o fagiau ysguthan 

• “Saethu hwyaid a gwyddau mewndirol” yn cynrychioli’r mwyafrif o fagiau hwyaid a gwyddau

• “Plâu/ysglyfaethwyr mamaliaid” yn cynrychioli’r mwyafrif o fagiau cwningod ac ysgyfarnogod

• “Grugieir a gyrchir” yn cynrychioli’r mwyafrif o fagiau grugieir

•  “Llech-hela ceirw (ceirw coch)” a “Llech-hela ceirw (rhywogaethau ceirw arall)” yn cynrychioli’r rhywogaeth 
berthnasol.

Mae hyn yn arwain at ddadansoddiad i Gymru yn unig fel y gwelir isod:

Rhywogaeth Nifer a 
saethwyd

Carcas 
cyfatebbol

Pwysau      Cyfran fwytadwy

Unigol  
(g)

Cyfanswm  
(T)

Unigol  
(g)

Cyfanswm  
(T)

Ffesantod 506,000 750 379.5 200 101.2

Petris 171,000 218 37.3 90 15.4

Ysguthan 48,000 260 12.5 90 4.3

Hwyaid 50,000 750 37.5 100 5.0

Grugieir 13,000 340 4.5 140 1.8

Cwningod 24,000 650 15.6 500 12.0

Cyffylog/gïach 11,000 50 0.6 50 0.6

Gwyddau 5,000 2,250 11.3 675 3.4

Ceirw eraill 2,000 25,200 50.4 8,900 17.8

Ceirw coch 2,000 82,000 164.0 57,400 114.8

Ysgyfarnog 3,000 1,800 5.4 1,500 4.5

Rhywogaeth Nifer a 
saethwyd

Carcas 
cyfatebbol 

Pwysau      Cyfran fwytadwy

Unigol  
(g)

Cyfanswm  
(T)

Unigol  
(g)

Cyfanswm  
(T)

Ffesantod 13,000,000 750 9,750 200 2,600

Petris 4,400,000 218 959.2 90 396

Ysguthan 1,100,000 260 286 90 99

Hwyaid 1,000,000 750 750 100 100

Grugieir 700,000 340 238 140 98

Cwningod 520,000 650 338 500 260

Cyffylog/gïach 270,000 50 13.5 50 13.5

Gwyddau 110,000 2,250 247.5 675 74.25

Ceirw eraill 110,000 25,200 2,772 8,900 979

Ceirw coch 74,000 82,000 6,068 57,400 4,247.6

Ysgyfarnogod 73,000 1,800 131.4 1,500 109.5



c)  I ble mae’r helgig yn mynd (e.e. defnydd personol/yr helfa saethu, allfeydd lleol, deliwr  
ac ati)

  Gofynnodd arolwg o aelodau BASC a’r Cynghrair Cefn Gwlad (Ellis, 2014) o ble’r oedd saethwyr yn cael eu helgig 
(yn hytrach nag i ble’r oedd yn mynd). Canfu hwn fod y mwyafrif o saethwyr yn bwyta helgig maen nhw wedi’i 
saethu eu hunain, ond bod ffrindiau/teulu a manwerthwyr bach hefyd yn ffynonellau pwysig. Roedd cyfanswm 
yr helgig yr adroddwyd ei fod yn cael ei fwyta gan y grŵp defnyddwyr hwn yn cyfrif am y mwyafrif o’r helgig 
sydd ar gael o ffynonellau’r DU.

d) Faint o helgig a gaiff ei brosesu ac ymhle
 Mae’n well cysylltu â phroseswyr helgig i ddeall hyn, gan gyfuno efallai gydag arolwg o helfeydd saethu.

e) Beth yw cyfeiriad taith helgig drwy gydol y gadwyn gyflenwi
  Dengys PACEC (2014a) fod 62% o helgig yn cael ei fwyta ar y safle neu yn cael ei gymryd gan saethwyr, 35% 

yn cael ei ddefnyddio fel bwyd yn rhywle arall (e.e. ei werthu) a 3% wedi’i ddifetha neu ddim yn ffit i’w fwyta 
gan bobl. Mae hyn yn fras yn debyg ganlyniadau’r astudiaeth cymeriant gan BASC/Cynghrair Cefn Gwlad (Ellis, 
2014) a drafodwyd uchod ar gyfer ffesantod, ond ceir amrywiad pwysig, gyda’r mwyafrif o saethwyr er enghraifft 
(30%) yn dweud eu bod yn prynu eu cig carw gan fanwerthwyr bach.

f) Faint o helgig a ddefnyddir yng Nghymru
  Dengys PACEC (2014a) ar gyfartaledd ar draws darparwyr y DU (gan gynnwys yng Nghymru) faint o brae 

bwytadwy a ddefnyddir fel bwyd yn rhanbarth lleol y DU (81%), mewn rhannau eraill o’r DU (12%) ac ymhellach 
i ffwrdd (6%).

g) A oes gweithgaredd yng Nghymru ble caiff gwerth ei ychwanegu i helgig a faint
  Mae technegau ychwanegu gwerth cyfredol yn cynnwys byrgers, selsig, pecynnau barbeciw, a hambyrddau 

parod i goginio, ond caiff y rhain eu darparu fel arfer gan gigyddion lleol yn unig ac mae’r cyflenwad yn 
anghyson ar draws Cymru. Ceir rhai cwmnïau proffil uchel fel Robert’s Country Fayre sy’n gwneud pasteiod a’r 
Welsh Venison Co sy’n gwneud charcuterie a Trealy Farm.

Rhywogaeth Ffynonellau helgig a fwyteir yn y cartref (%)

Manwerthwr 
mawr

Manwerthwr 
bach

Marchnad Ffrind  
/teulu

Ei saethu 
fy hun

Ddim yn 
gwybod

Ffesantod 2.6 10.8 2.7 22.1 61.7 0.2

Cig carw 10.1 30.8 5.4 30.2 23.2 0.3

Hwyaid 16.9 17.3 3.9 15.1 46.5 0.3

Gŵydd 10.4 31.1 4.7 18.4 33.3 2.1

Petris 3.1 13.1 2.5 23.3 57.4 0.6

Ysgyfarnog 1.4 19.2 4.4 25.1 46.3 3.6

Cwningod 3.1 16.0 3.4 16.3 60.1 1.2

Ysguthan 1.2 9.2 1.9 15.8 71.0 0.8

Grugieir 2.9 28.2 2.3 28.7 35.9 2.0

Cyffylog/gïach 0.4 6.4 0.7 1.9 87.3 3.3
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2. Heriau/cyfleoedd ar gyfer datblygu’r gadwyn gyflenwi

a)  a) Beth yw’r heriau (gwir neu ganfyddedig) ar gyfer datblygu cadwyn gyflenwi helgig
Cymreig a sut gellid ymdrin â’r rhain?
 Canfyddedig – bod helgig yn anodd ei ganfod yng Nghymru, dyw cigyddion Conwy ddim yn cadw helgig gan
na allant ei gael o fewn 20 milltir.

 Gwir – mae helfeydd saethu yn ei chael yn anodd dod o hyd i ddeliwr helgig i brynu eu helgig, hyd yn oed yn
yr ardal gymharol hygyrch o gwmpas Wrecsam. Mae hyn yn gwaethygu wrth fynd ymhellach i mewn i Gymru.
Yn ôl pob tebyg un rheswm am hyn yw’r farchnad felly mae’n bosibl na fyddai cymell deliwr helgig newydd
yng Nghymru’n opsiwn cynaliadwy oni bai bod cydweithio’n cael ei hwyluso rhwng helfeydd saethu neu bod
oeryddion yn cael eu darparu.

b)  Beth yw’r cyfleoedd (gwir neu ganfyddedig) ar gyfer datblygu cadwyn gyflenwi helgig
Cymreig a sut gellid gwireddu’r rhain?
Sefydliad trin helgig cymeradwy, ychwanegu gwerth ac ati.

 Mae ymchwil Mintel yn dangos y gallai prydau helgig parod gynyddu’r farchnad drwy’r DU yn sylweddol.

 Nododd ymchwil cynharach gan Mintel y gallai cynhyrchion helgig ar brisiau mwy hygyrch fel selsig a byrgers
ddenu’r gronfa o 20m o oedolion sy’n ystyried bod helgig yn rhy ddrud.

3. Rhwystrau o ran datblygu’r farchnad

a)  Oes unrhyw rwystrau (gwir neu ganfyddedig) i ddatblygu cadwyn gyflenwi helgig
Cymreig? Er enghraifft seilwaith, dosbarthu, rheoleiddio.
 Byddai angen arolwg/arolygon i ganfod hyn, ond yn amlwg mae daearyddiaeth yn bwysig, gyda helfeydd
saethu yn aml wedi’u gwasgaru’n eang ac mewn ardaloedd cymharol anhygyrch o Gymru.

b) Sut y gellid mynd i’r afael â’r rhwystrau hyn?
Byddai angen arolwg/arolygon i ganfod y rhwystrau, cyn deall sut i’w goresgyn.

4. Effaith economaidd

a)  Beth yw effaith economaidd bosibl cadwyn gyflenwi helgig Cymreig? Er enghraifft o ran
cyflogaeth, twristiaeth, arallgyfeirio ffermydd.
 Dim data penodol, ond o ran cyflogaeth yn gyffredinol mae saethu yng Nghymru yn darparu 2,400 o swyddi 
drwy’r gadwyn gyflenwi gyfan ac yn gyfrifol am £64 miliwn o wariant cylch cyntaf cyflenwyr (gweler PACEC 
(2014).

 Gydag amcangyfrif o 2,900 o gyflenwyr yng Nghymru, a thybio dosbarthiad cyfartal o rolau ar draws Cymru a’r 
DU gallwn amcangyfrif y nifer canlynol o fathau o gyflogeion (Gweler PACEC 2014a am ragor o fanylion).

http://store.mintel.com/poultry-and-game-meat-uk-october-2015
http://store.mintel.com/poultry-and-game-meat-uk-july-2010


Ymhellach, a thybio, fel uchod, dosbarthiad cyfartal o arosiadau ymwelwyr yng Nghymru a gweddill y DU, gallwn 
amcangyfrif y nifer o nosweithiau ymwelwyr a dreulir yng Nghymru o dabl 20 PACEC 2014a.

Yn olaf gweler PACEC (2014a) ar gyfer swyddi llawn amser yn y DU (gan gynnwys Cymru) a gefnogir yn y sector 
bwyd a llety. O ran arallgyfeirio ffermydd yn gyffredinol – gweler bwletin ystadegol diweddaraf Llywodraeth Cymru 
– gweler Atnodiad 1.

b)  A oes unrhyw wybodaeth/data yn bodoli i ddangos effaith economaidd – yn lleol, rhanbarthol  
a chenedlaethol

  Oes, yn ôl Mintel, mae marchnad helgig y DU werth dros £100 miliwn ac wedi cynyddu 33% ers 2010-2015. 
Roedd hyn yn bennaf yn sgil cynnydd mewn gwerthiant cig carw.

Nifer o gyflogeion

Llech-helwyr Ciperiaid Gweithwyr cyflogedig 
eraill

Dim 2,610 1,972 1,595

1 Rhan amser 116 377 609

1 Llawn amser 58 232 319

2 (rhan neu lawn amser) 58 203 232

3+ (rhan neu lawn amser) 58 145 145

Nifer o nosweithiau ymwelwyr gan  
ddarparwyr saethu 

Ar y safle Yn lleol Cyfanswm

Dim un 4,143 4,754 6,304

1-5 48,333 58,000 36,250

6-10 58,000 41,429 36,250

11-20 72,500 41,429 36,250

21-50 41,429 36,250 24,167

51-100 96,667 58,000 48,333

101-200 145,000 96,667 58,000

201-500 145,000 145,000 72,500

501-1,000 290,000 290,000 290,000

Dros 1,000 290,000 0 290,000

Cyfartaledd nosweithiau 
ymwelwyr

31 28 59
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Prosiect Helgig Cymreig  Adroddiad Astudiaeth Dichonoldeb54

5. Buddion cymunedol/cynaladwyedd

a) Beth allai fod yn fuddion cymunedol yn sgil datblygu cadwyn gyflenwi helgig Cymreig?
  Gellid gwireddu buddion economaidd a chymunedol yn lleol a chenedlaethol, er enghraifft drwy fusnes 

cynyddol i fanwerthwyr helgig, neu greu rhagor o swyddi yn y diwydiant mewn ymateb i alw.

b) Sut gallai datblygu cadwyn gyflenwi helgig Cymreig gyfrannu at gynaladwyedd? 
  Gwell rheolaeth i gynnyrch cynaliadwy, gwell enillion economaidd, ôl troed carbon is yn gysylltiedig â llai o 

filltiroedd bwyd.

6. Bylchau sgiliau ac anghenion addysg/hyfforddi

a)  Pa addysg/hyfforddiant sydd ar gael ar hyn o bryd (e.e. trin helgig, datblygu cynhyrchion, 
marchnata)?

 Mae BASC yn cynnig y cyrsiau a thystysgrifau canlynol:

•  Cyn-DSC 1: Cynigir y cwrs hwn i arfogi ymgeiswyr â’r wybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau ac ymwybyddiaeth 
angenrheidiol i ymgymryd â saethu reiffl sylfaenol fel sy’n angenrheidiol ar gyfer Asesiad Saethu Tystysgrif 1 
Llech-hela Ceirw (DSC 1). Mae’r cwrs Cyn DSC1 wedi’i anelu at ddechreuwyr.

•  DSC 1: Wedi’i gynllunio i’r rheini sydd wedi dechrau llech-hela’n ddiweddar ac sy’n ceisio rhagor o arweiniad a 
chyngor. Mae’r cyrsiau’n cynnig dealltwrieth ehangach o dechnegau llech-hela ceirw a rheoli ceirw. Dyfernir 
Tystysgrif Un Llech-hela Ceirw y Cymwysterau Rheoli Ceirw ac elfen Helwriaeth Fawr y gofynion Hylendid Helgig 
Gwyllt i fodloni rheoliadau Hylendid Bwyd 2004.

•  Cwrs Ceirw Canolradd: Wedi’i gynllunio fel cam rhwng DSC1 a DSC2. Nod y cwrs yw datblygu a pharatoi 
myfyrwyr sy’n dymuno ymgymryd â’r DSC2, ac unrhyw lech-helwr dechreuol sy’n dymuno datblygu profiad 
ymarferol. Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i arfogi’r ymgeisydd â chefnogaeth, dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth 
angerheidiol ar gyfer saethu, cyrchu a diberfeddu ceirw’n ddiogel ynghyd ag archwilio a chadw’r carcas. Mae’n 
gadael i bawb gael eu harolygu yn ystod eu lladdiad cyntaf ac yn cynnig profiad ymarferol i baratoi’r carcas i’w 
fwyta.

•  DSC 2. Nid cwrs yw cymhwyster DSC 2 ond portffolio o dystiolaeth y bydd yr ymgeisydd yn ei gasglu a’i 
gyflwyno i’w arholi. Mae’r dystiolaeth yn cynnwys tair llech-helfa ym mhresenoldeb Tyst Achrededig, wedi’u 
cofnodi a’u cyflwyno i’r portffolio. Yna caiff y rhain eu hasesu a’u dilysu a chyhyd â’u bod yn bodloni’r safonau 
gofynnol caiff y dystysgrif DSC 2 ei dyfarnu.

•  Cwrs Carcas a Bwtsiera. Nod y cwrs hwn yw arfogi’r ymgeisydd â gwybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau ac 
ymwybyddiaeth angenrheidiol ar gyfer ymgymryd â sgiliau sylfaenol mewn bwtsiera carcas carw. Mae’n gwrs 
delfrydol wedi’i anelu at lech-heliwr sy’n ddechreuwr i wella sgiliau bwtsiera. Caiff deddfwriaeth diogelwch a 
hylendid sylfaenol eu trin mewn sefyllfa dosbarth, gan symud at ardal paratoi’r carcas ar gyfer ei storio ar gyfer 
agweddau ymarferol technegau bwtsiera ymarferol.

b) Faint sy’n dewis ymgymryd â’r addysg/hyfforddiant hwn?
  Gall Menter Ceirw ddarparu manylion ar niferoedd hyfforddiant Llech-hela Ceirw Lefel 1 sy’n cynnwys trin 

helgig/hylendid cig. 

c) Oes unrhyw fylchau sgiliau yn y sector/marchnad?
 Gall y Cyngor Sgiliau Sector nodi’r bylchau ac unrhyw brinder sgiliau.
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7. Canfyddiadau defnyddwyr o fathau o helgig yng Nghymru

a) Beth yw canfyddiadau defnyddwyr/darpar ddefnyddwyr o fathau o helgig yng Nghymru?
 Byddai angen arolwg/arolygon neu grwpiau ffocws i ganfod canfyddiadau defnddwyr/darpar ddefnyddwyr.

b) Beth yw canfyddiadau defnyddwyr/darpar ddefnyddwyr o brynu a bwyta helgig?
  Byddai angen arolwg/arolygon i gael gwybodaeth fwy penodol. Fodd bynnag mae ymchwil Mintel yn dangos y 

canlynol:

• mae diffyg gwybodaeth am sut i goginio neu ddefnyddio helgig yn debygol o rwystro pobl rhag ei ddefnyddio.

•  Gall diddordeb mewn rhoi cynnig ar helgig fod yn gysylltiedig â materion iechyd, gyda helgig fel cig carw’n 
cynnig dewis iachach na chig coch.

•  byddai bron un ym mhob pum defnyddiwr dofednod neu helgig yn hoffi dysgu sut i goginio helgig, gan godi i 
chwarter o bobl 25-35 oed

•  gallai awgrymiadau am ryseitiau helgig hawdd neu arddangosiadau coginio – byw neu ar-lein – sbarduno 
diddordeb ymhlith y saith miliwn a mwy o oedolion a hoffai goginio mwy o helgig ond nad ydynt yn gwybod 
sut

•  gallai cynhyrchion helgig mwy hygyrch eu cost fel selsig a byrgers gyrraedd y gronfa o 20m o oedolion sy’n 
ystyried bod helgig yn rhy ddrud

•  dywed 41% o bobl Prydain nad ydynt wedi bwyta helgig yn y 6 mis diwethaf ond y byddai ganddynt 
ddiddordeb mewn rhoi cynnig arno yn y dyfodol

•  dywed hanner (51%) o ddefnyddwyr dofednod a helgig y byddai diddordeb ganddynt i gael helgig sy’n barod 
i’w goginio, h.y. ar hambwrdd gyda of pherlysiau/marinade.
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4.1.2 Menter Ceirw a Cyfoeth Naturiol Cymru 

Er mwyn datblygu gwybodaeth dda am faint, graddfa a chwestiynau’n ymwneud â sefyllfa 
ceirw a’r farchnad cig carw yng Nghymru, cyfarfu rheolwr prosiect Helgig Cymreig gyda 
chynrychiolwyr Grŵp Cynghori’r Prosiect ar ran Menter Ceirw a Cyfoeth Naturiol Cymru. 
Rhyngddynt, roedd y ddau gorff yn gallu darparu golwg a dadansoddiad da a manwl fel a 
ganlyn:

1. Maint, graddfa a gwerth cadwyn gyflenwi helgig Cymreig ar bob lefel
• Rhywogaethau ceirw yng Nghymru (Atodiad 11) – Hydd brych, Ewig a Choch gyda nifer fach o Muntjac.

• Tymhorau’n rhedeg o fis Awst hyd at fis Ebrill.

•  Amcangyfrifir bod tua 1,500/1,750 o geirw gwyllt yn cael eu saethu (gan gynnwys ceirw o barciau ond yn eithrio 
cig carw a ffermir) yng Nghymru sy’n mynd i’r gadwyn fwyd.

•  Amcangyfrifir bod tua 300 o’r rhain wedi’u saethu’n anghyfreithlon naill ai drwy herwhela neu saethu 
anghyfreithlon.

•  Daw tua 50% o geirw gwyllt a saethir o dir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru a’r 50% arall o gyfuniad o ystadau 
preifat yng ngogledd Cymru, tir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (Dinefwr, Castell Powys), tir Coed Cadw (gyda 
Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli rhywfaint a Menter Ceirw yn hwyluso llech-helwyr), rhai safleoedd Forestry 
Commission England ar y ffin, tir y Weinyddiaeth Amddiffyn (meysydd tanio Pentywyn) a Pharc Margam.

• Mae’r mwyafrif o geirw gwyllt a saethir yng Nghymru yn mynd i Willo Game yn Wiltshire. 

• Aiff y gweddill i ffrindiau/teulu a thai bwyta/cigyddion lleol.

•  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhedeg 4 tendr pantri bob blwyddyn - @ 750 o geirw gwerthadwy y flwyddyn 
(mae tua @ 80 arall yn ddamweiniau ffordd/damweiniau eraill/marwolaethau eraill) gyda’r mwyafrif yn mynd i 
Willo Game a @ 100 yn mynd i Gigydd Roberts yn y Bala, gogledd Cymru.

2. Heriau/cyfleoedd ar gyfer datblygu’r gadwyn gyflenwi
• Mae gan gig carw werth marchnad uchel felly ceir cymhelliad i’w gasglu.

• Gan ddibynnu ar y lleoliad, cyfle i ddatblygu a marchnata cig carw ‘lleol’.

•  Mae prosiect ceirw Sir Fynwy (prosiect a gyllidir gan LEADER, Gwy/Mynwy/y Fenni) yn astudiaeth dichonoldeb 
cig carw sy’n dechrau edrych ar sut i droi swydd dymhorol yn swydd lawn amser ac ychwanegu gwerth drwy 
ddatblygu cynhyrchion a marchnata (cysylltiedig â’r prosiect hyb bwyd). 

3. Rhwystrau o ran datblygu’r farchnad
• Graddfa’r cyflenwad – yn y bôn, dim digon.

• Natur dymhorol (ddim yn swydd lawn amser).

• Diffyg mannau prosesu.

• Diffyg delwyr/proseswyr/allfeydd gwerthu.

• Diffyg gwybodeth/addysg am drin y cig.

• Diffyg proffesiynoldeb.

• Materion yn gysylltiedig â chyfrinachedd, trethi busnes, treth, gwastraff.

• Materion yn ymwneud â gorfodi rheoleiddio safonau bwyd – peth eithrio ar gyfer prosesu ar raddfa fach.



4. Effaith economaidd
•  Nid oes unrhyw wybodaeth/data yn bodoli ar hyn o bryd i ddangos effaith economaidd – yn lleol, rhanbarthol, 

cenedlaethol – bydd prosiect Sir Fynwy yn helpu

• Potensial ar gyfer effaith economaidd yn lleol a rhanbarthol drwy farchnata’n gysylltiedig â thwristiaeth.

5. Manteision cymunedol/cynaladwyedd
• Manteision cymunedol posibl drwy ddatblygu cynhyrchion ‘lleol’

• Cysylltiedig â chynaladwyedd drwy reoli coetiroedd. 

6. Bylchau sgiliau ac anghenion addysg/hyfforddi
• Mae DSC1 a DSC2 yn gyrsiau hyfforddi cydnabyddedig

•  DSC1 yw’r cwrs sylfaenol dros 2 ddiwrnod a’r cymhelliad i’w wneud yw mynediad rhwyddach at ganiatâd i 
saethu a gall helpu gyda sicrhau trwydded gynnau os oes gan unigolyn DSC.1

•   Mae gan Menter Ceirw tua 30 o bobl y flwyddyn yng Nghymru yn dilyn cwrs DSC1 

• Mae BASC yn rhedeg DSC1, IDC a DSC2. 

•  Manteision posibl adolygu DSC1 a chyfuno â mwy o hyfforddiant/addysg gan gynnwys ar hylendid cig (mae’r 
Comisiwn Coedwigaeth a Chyfoeth Naturiol Cymru yn lobïo am hyn ar hyn o bryd).

•  Ceir cyrsiau trin helgig eraill yn y DU ar gig carw a redir gan Dave Phillips (cogydd) ond nid yng Nghymru ar hyn 
o bryd.

•  Datblygu hyfforddiant/addysg i allfeydd, cogyddion a staff sy’n gweini mewn tai bwyta ynghylch cig carw gwyllt

•  Datblygu marchnata/hyrwyddo ac o bosibl brandio lleol ar gyfer cig carw gwyllt.

7. Cyfleoedd mewn twristiaeth/lletygarwch
•  Cyfleoedd ar gyfer dull gweithredu lleol a/neu ranbarthol i farchnata cynnyrch lleol gan gynhyrchwyr bach – 

cynnyrch gwerth uchel.

8. Canfyddiadau defnyddwyr o fathau o helgig yng Nghymru
• Does dim data caled ar gael ar ganfyddiadau defnyddwyr o gig carw.

 Arall:

•  Ffigurau Baedd Gwyllt yn isel yng Nghymru ond bydd yn cynyddu oherwydd agosrwydd Fforest y Ddena a 
rhyddhau lleol – mater yn codi, gwerth yn y cynnyrch

• Geifr gwyllt yn Eryri – ar GNGau a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n difa @ 150 bob blwyddyn

•  Cynllun Gweithredu Drafft ar gyfer Rheoli Ceirw yng Nghymru wedi’i gymeradwyo’n ddiweddar gan y 
Gweinidog ac i’w lansio ar ôl 6 Ebrill.
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Cyrsiau Hyfforddi Ceirw DSC a gyflwynir drwy BASC (ffigurau Cymru)

Yn ystod 2016

Cyn-DSC1 6

DSC1 36 (15 asesiad yn unig, 21 cwrs llawn)

Yn ystod 2017 (hyd at Awst 2017)

DSC1 12
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4.1.3 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helwriaeth a Bywyd Gwyllt
Fel yr elusen arweiniol yn y DU sy’n ymgymryd â gwyddor cadwraeth i gyfoethogi cefn gwlad Prydain er budd 
y cyhoedd, ers dros 80 o flynyddoedd mae’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helwriaeth a Bywyd Gwyllt wedi bod 
yn ymchwilio ac yn datblygu technegau rheoli helwriaeth a bywyd gwyllt. Maent yn defnyddio’r ymchwil hwn 
i ddarparu hyfforddiant a chyngor ar y ffordd orau i wella bioamrywiaeth cefn gwlad. Mae’r Ymddiriedolaeth 
Cadwraeth Helwriaeth wedi darparu’r mewnbwn canlynol i’r prosiect:

2. Heriau/cyfleoedd ar gyfer datblygu’r gadwyn gyflenwi
  Her allweddol, o ran cyflenwi helgig i gwmnïau manwerthu mawr yw sicrhau cynaladwyedd ac olrhain. Mae 

dangos ymarfer da, cadw cofnodion da, a safonau lles uchel yn sylfaenol. Mewn geiriau eraill mae angen i’r 
sector helgig ddangos bod ganddo gynnyrch iachus, naturiol sy’n cael gofal da ac a fagwyd/cynaeafwyd mewn 
amgylchedd naturiol iachus.

  Cyfleoedd: Mae ‘ychwanegu gwerth’ i helgig, drwy brosesu, gan gynnwys prydau parod ac ati yn debygol o 
fod yn allwedd i gynyddu defnydd o helgig gan y cyhoedd. Mae archfarchnadoedd yn debygol o fod â rhan 
allweddol yn hyn o beth.

3. Rhwystrau o ran datblygu’r farchnad
  Un rhwystr i ddatblygu’r sector helgig yw nad ydym yn deall yn iawn pam nad yw ymgyrchoedd blaenorol i 

farchnata a chyflenwi helgig wedi bod yn gwbl llwyddiannus. Er bod helgig yn fwy poblogaidd nawr nac yn y 
gorffennol, rhaid i’r galw ateb y cyflenwad ac nid yw hynny’n digwydd ar hyn o bryd.

  Mae rhwystrau eraill yn cynnwys pryder ynghylch bwledi plwm, pryder am y niferoedd mawr o adar a gaiff eu 
rhyddhau, a chwestiynau am gynaladwyedd.

  Gellir mynd i’r afael â hyn drwy gynnal adolygiad o fentrau presennol/diweddar, gan gynnwys trafod gyda 
manwerthwyr bwyd mawr. Drwy gael helfeydd saethu, ar lefel unigol, i ddangos bod eu gweithgareddau rheoli 
saethu yn arwain at effeithiau amgylcheddol cadarnhaol h.y. bod bywyd gwyllt yn ffynnu ar gefn rhedeg helfa 
saethu. Gweler: https://www.gwct.org.uk/advisory/face-to-face-advice/shoot-biodiversity-assessments/

5.  Manteision cymunedol/cynaladwyedd
  Mae bwyd a gynaeafir yn lleol a’i fwyta’n lleol yn enghraifft ragorol o gynaladwyedd. Fel uchod, gall helfa saethu 

a reolir yn dda arwain at ganlyniadau amgylcheddol cadarnhaol lleol. E.e. mwy o adar cân, mwy o wrychoedd, 
coetiroedd a reolir yn well, mwy o lwyddiant i adar sy’n nythu ar y ddaear (Gweler Draycott et al. 2008, Draycott 
et al. 2012, Fletcher et al. 2010)

  Gall helfeydd saethu a reolir yn dda gael effaith gadarnhaol sylweddol ar yr amgylchedd (fel y dangosir gan 
ymchwil yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helwriaeth). Fodd bynnag, gall helfeydd saethu a reolir yn wael arwain 
at effeithiau amgylcheddol negyddol.

8.  Canfyddiadau defnyddwyr o fathau o helgig yng Nghymru
  Mae cogyddion enwog wedi gwneud gwaith da yn ddiweddar yn hyrwyddo a chodi proffil helgig. Mae angen i 

hyn barhau. Byddai cael gweithwyr iechyd proffesiynol yn hybu buddion bwyta helgig yn ddefnyddiol.

Tystiolaeth o reoli adar hela’n gynaliadwy yn arwain at fuddion amgylcheddol
Draycott, R.A.H., Hoodless, A.N., & Sage, R.B. (2008). Effects of ffesantod management on vegetation and birds in 
lowland woodlands. Journal of Applied Ecology, 45: 334-341.

Draycott, R.A.H., Hoodless, A.N., Cooke, M., & Sage, R.B. (2012). The influence of pheasant releasing and associated 
management on farmland hedgerows and birds in England. European Journal of Wildlife Research, 58: 227-234.

Fletcher, K.L., Aebischer, N.J., Baines, D., Foster, R., & Hoodless, A.N. (2010). Changes in breeding success and 
abundance of ground-nesting moorland birds in relation to the experimental deployment of legal predator control. 
Journal of Applied Ecology, 47: 263-272.
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4.2 Arolwg ar-lein
4.2.1  Methodoleg 
Fel rhan o’r astudiaeth dichonoldeb, cynlluniwyd a chynhaliwyd arolwg ar-lein, â’r nod o ddarparu asesiad 
cychwynnol a chwmpasu’r darparwyr helgig Cymreig a’r graddau y maent yn gwerthu gwahanol fathau o helgig.

Cafodd yr arolwg ei hyrwyddo i ddarpar gyfranogwyr yng Nghymru drwy bedwar corff aelodaeth – Cymdeithas 
Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC), y Cynghrair Cefn Gwlad, y CLA a’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helwriaeth a 
Bywyd Gwyllt – oedd yn aelodau o Grŵp Cynghori’r Prosiect. 

Roedd yr arolwg yn ddwyieithog a chrëwyd pum dolen unigryw i’r arolwg ar gyfer y fersiynau Cymraeg a Saesneg er 
mwyn asesu ar ôl yr arolwg faint o ymatebion a ddaeth o bob ffynhonnell. Roedd hyn yn golygu dolenni Cymraeg a 
Saesneg ar gyfer BASC, y Cynghrair Cefn Gwlad, y CLA, yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helwriaeth a Bywyd Gwyllt a 
gwefan Helgig Cymreig (WGM).

Lansiwyd yr arolwg ar 23 Ionawr 2017 a daeth i ben am hanner dydd ar 28 Chwefror 2017. Roedd felly’n fyw 
am gyfnod o 37 diwrnod gan gynnwys y dyddiad cau. Hyrwyddodd y cyrff oedd yn ymwneud â’r arolwg (BASC, 
Cynghrair Cefn Gwlad, CLA, Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helwriaeth a Bywyd Gwyllt and gwefan Helgig Cymreig) y 
ddolen at yr arolwg mewn gwahanol ffyrdd, er enghraifft yn eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol eu hunain.

4.2.2  Dadansoddi 
Aeth BASC ati i ddadansoddi a llunio adroddiad llawn o ganlyniadau’r arolwg (Atodiad 5) ond y prif ganfyddiadau yn 
yr adroddiad oedd: 

•  Bu’r arolwg yn rhedeg rhwng mis Ionawr a mis Chwefror 2017, gan sicrhau 773 o ymatebion defnyddiadwy ar 
ôl dad-ddyblygu. Roedd y mwyafrif o’r ymatebion (90%) gan unigolion oedd yn saethu; ymatebodd 8% ar ran 
helfa saethu yng Nghymru.

•  O’r saethwyr unigol, roedd 79% yn saethu yng Nghymru mewn blwyddyn nodweddiadol. O’r rheini oedd yn 
ymateb ar ran helfa saethu, y rôl fwyaf cyffredin o fewn yr helfa oedd aelod o’r helfa saethu / syndicâd (36%).
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•  Mae’r ymatebion i’r arolwg hwn yn awgrymu bod yr ymatebwyr yn fwy tebygol o fod yn cynrychioli 
gweithgaredd saethu ar lefel lai, anfasnachol (e.e. helfa hunangynhaliol) na helfeydd saethu masnachol ar 
raddfa fwy.

•  Roedd gweithgaredd saethu i’w weld fwyaf ym Mhowys, Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir Gaerfyrddin a Sir Fynwy.  
O ran yr hen siroedd, roedd y mwyafrif o unigolion yn saethu yn Nyfed, ond roedd y mwyafrif o helfeydd saethu 
yng Nghlwyd. 

•  Yn ddaearyddol, gall gweithgaredd saethu fod yn gysylltiedig yn rhannol â dwysedd poblogaeth, gan fod 
gweithgaredd saethu yn is mewn nifer o ardaloedd gyda dwysedd poblogaeth uchel.

•  Ar gyfer helfeydd saethu ac unigolion, y canolrif o ddiwrnodau saethu blynyddol a adroddwyd oedd 12. 
Adroddodd helfeydd saethu yn fwyaf cyffredin 11-20 o ddiwrnodau saethu; unigolion 1-10. Roedd amcangyfrif 
o 42,452 o ‘ddiwrnodau gwn’ yn codi yng Nghymru o weithgaredd ymatebwyr yr arolwg yn flynyddol.

•  Adroddodd ymatebwyr unigol ac o helfeydd eu bod yn saethu adar hela yn fwy cyffredin na mamaliaid. 
Ffesantod oedd yr helwriaeth a saethwyd yn fwyaf cyffredin.

•  Nid oedd y mwyafrif o ymatebwyr helfeydd nac unigol yn gwerthu’r helgig a saethwyd. Y ffordd fwyaf cyffredin 
o ddosbarthu helgig a saethwyd oedd ei gadw at ddefnydd personol neu ffrindiau a theulu, ac yna dosbarthu 
drwy ddeliwr helwriaeth.

•  Roedd y gyfran o unigolion yn gwerthu helgig a saethwyd (12%) yn is na’r gyfran o helfeydd saethu yn gwerthu 
helgig a saethwyd (30%).

•  Roedd y mwyafrif o helfeydd saethu ac unigolion oedd yn gwerthu eu helgig ddim ond yn gwerthu 1-25% 
ohono. 

•  O’r rheini oedd yn gwerthu helgig, roedd canolrif y diwrnodau gwerthu helgig y flwyddyn yn gyffredinol 
yn uwch ar gyfer helfeydd saethu nag ar gyfer unigolion. Mae hyn yn golygu bod yr helfeydd saethu yn yr 
arolwg yn adrodd eu bod yn gwerthu helgig ar fwy o ddyddiau bob blwyddyn nag unigolion. Fodd bynnag, yn 
gyffredinol, doedd canolrif y diwrnodau gwerthu helgig byth yn fwy na 20. Roedd canolrif maint bagiau (y nifer 
o anifeiliaid a saethwyd) bob diwrnod saethu hefyd yn eithaf isel.

•  Dylid trin data canolrifol yn ofalus oherwydd maint bach y samplau. Roedd maint bagiau’n amrywio’n eang yn 
ôl y math o helwriaeth.

•  Yn gyffredinol, mae’r arolwg yn giplun defnyddiol o dueddiadau a phatrymau helwriaeth saethu, gwerthiant 
a dosbarthiad ymhlith helfeydd saethu ac ymhlith unigolion yng Nghymru. Fodd bynnag argymhellir y dylid 
cynnal ymchwil pellach yn ogystal â’r arolwg hwn er mwyn bod yn siŵr fod unrhyw gasgliadau yn wirioneddol 
gynrychioliadol o helfeydd saethu a saethwyr yng Nghymru. Mae hyn yn rhannol oherwydd maint bach y 
samplau ar gyfer ambell ddadansoddiad (yn benodol, data canolrifol).

•  Argymhellir cynnal ymchwil ychwanegol hefyd sy’n ceisio deall pam fod helgig yn cael ei ddosbarthu ym mhob 
ffordd, a faint o’r helgig a gyrchir yng Nghymru sy’n aros yng Nghymru. Gallai gwaith ychwanegol o’r fath fod 
ar ffurf arolwg pellach ar raddfa fwy, neu waith atodol fel cyfweliadau wyneb yn wyneb. Mae’n bwysig hefyd 
cydnabod bod gweithgaredd saethu’n adlewyrchu daearyddiaeth, topograffeg a defnydd tir cyfredol, a gallai 
hyn hefyd fod yn faes astudio pellach.
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4.3 Ymchwil maes/cyfweliadau cadwyn gyflenwi
4.3.1 Methodoleg
Rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2017, cynhaliodd tîm y prosiect 20 o gyfweliadau manwl wyneb yn wyneb, gan 
ymweld ag amrywiaeth eang o wahanol fathau o helfeydd saethu adar a busnesau cysylltiedig yng Nghymru. 

Yr amcan oedd sicrhau dealltwriaeth o bob agwedd ar y diwydiant helwriaeth, ac am y tro cyntaf geisio mesur y 
nifer o helfeydd saethu yng Nghymru ac asesu eu gwahanol fathau a chynhyrchion. Mae astudiaethau blaenorol er 
enghraifft wedi cynnwys asesiad o werth economaidd helfeydd saethu ond y prosiect Helgig Cymreig yw’r ymgais 
cyntaf i fapio a disgrifio’r sefyllfa gyfredol yn enwedig materion yn ymwneud â helgig yn fanwl. Fodd bynnag dylid 
nodi bod y ffigurau a gyfrifwyd gennym ni’n parhau’n amcangyfrifon er eu bod yn seiliedig ar asesiadau ffeithiol 
rhesymol ac wedi’u gwirio ymhlith rhanddeiliaid allweddol.

Gyda chymorth cydweithrediad Grŵp Cynghori’r Prosiect, cynhaliwyd adolygiad pen desg o’r data oedd ar gael. 
Fodd bynnag er bod gan gyrff fel BASC a’r Cynghrair Cefn Gwlad ac eraill fanylion cyswllt am eu haelodau, mae’r 
wybodaeth hon yn sensitif yn fasnachol ac yn ddarostyngedig i ddiogelwch data. Ymhellach nid yw’n cynnwys 
gwybodaeth am weithgareddau masnachol eu haelodau mewn perthynas â helgig. Nid yw ymchwil pen desg 
chwaith yn datgelu hoffterau agweddol ac ni all ddatgelu barn oddrychol neu ategol sy’n helpu i gwblhau’r darlun. 
Roedd y gyfres o gyfweliadau wyneb yn wyneb felly’n cynnig darlun gwerthfawr wrth amlygu materion cyfredol a 
chanfod cyfleoedd hefyd gobeithio.

Cynhaliwyd y cyfweliadau gyda (a) helfeydd saethu, (b) proseswyr a dosbarthwyr helgig yng Nghymru ac ar gyfer 
Cymru. Ceir copi o gwestiynau’r cyfweliad ar gyfer pob grŵp yn Atodiad 12. Gofynnwyd yr un set o gwestiynau i bob 
un a gyfwelwyd a gyda’r ymchwil pen desg, arolwg BASC a data arall sydd ar gael, mae wedi caniatáu i ni adeiladu 
asesiad cyffredinol lledgywir o niferoedd perthnasol. Yn benodol roedd y sawl a gyfwelwyd yn gallu cyfrannu 
gwybodaeth ddefnyddiol am helfeydd saethu yn eu hardal a brawdoliaeth saethu Cymru yn gyffredinol ac mae hyn 
wedi ychwanegu’n fawr at yr astudiaeth.

Gyda chyngor gan BASC ac aelodau eraill o Grŵp Cynghori’r Prosiect ceisiodd y prosiect gyfweld â sampl 
cynrychioliadol o helfeydd saethu bach, canolig a mawr mewn gwahanol rannau o Gymru. Ar y cyfan, roedd pawb 
yn barod i ateb cwestiynau ac yn falch i gymryd rhan ond ni chytunodd pawb y cysylltwyd â hwy i gael eu cyfweld. 
Fodd bynnag rydym ni’n ddiolchgar iawn i’r rheini a wnaeth hynny dros nifer o oriau mewn modd didwyll  
a chadarnhaol.

Y nifer o gyfweliadau manwl a gynhaliwyd oedd 8 yng ngogledd Cymru, 8 yn y Canolbarth a 4 yn ne Cymru.

Gan edrych ar ganfyddiadau cyffredinol yr ymchwil ac ystyried yr amrywiaeth o faterion cychwynnol, mae’r 
tudalennau canlynol yn cynnig trosolwg o ganfyddiadau o’r mathau helfeydd saethu, ynghyd â chrynodeb o 
faterion allweddol o ran cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau i ddatblygiad y gadwyn gyflenwi helgig 
yng Nghymru. Amlygir elfennau penodol a’u disgrifio mewn rhai astudiaethau achos.
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4.3.2  Canfyddiadau
Mathau o helfeydd saethu yng Nghymru
O’r cyfweliadau rydym wedi casglu yn fras bod tri phrif gategori o helfa saethu yng Nghymru.   

1. Helfa saethu syndicâd neu glwb bach 
Yn gyntaf ceir yr helfa saethu ar raddfa fach, sydd yn aml yn glwb lleol neu’n grŵp syndicâd. Yn nodweddiadol bydd 
yn cipera ei hun, hynny yw caiff pob agwedd o’r helfa ei rheoli gan aelodau o’r grŵp yn wirfoddol. Mae llawer o’r 
helfeydd saethu hyn yn aelodau o BASC sy’n darparu yswiriant a chefnogaeth amrywiol i’r math traddodiadol hwn o 
helfa saethu gymunedol. Mae’r nifer o gyfranogwyr gweithredol mewn unrhyw syndicâd unigol yn amrywio ond fel 
arfer ceir rhwng 10 a 50 o aelodau sy’n talu. Fel arfer ceir 8 neu 9 o gyfranogwyr ‘gynnau ar y peg’ ym mhob helfa.

Amcangyfrifir bod trosiant a gwerth gwariant helfeydd saethu o’r math hwn o fewn £5k-£25k yr helfa. Mae’n 
anodd mesur yn union y nifer o helfeydd saethu yn y categori hwn ond rydym ni’n amcangyfrif bod tua 200-
400 yng Nghymru ac felly’n cyflwyno mae’n debyg hyd at £10miliwn y flwyddyn o fewnbwn uniongyrchol i’r 
economi wledig, ynghyd â gwariant personol ychwanegol ar drafnidiaeth, dillad, helgwn, bwyd a diod. O ystyried 
chwyddiant, mae’r amcangyfrifon hyn yn fras yn unol â chanfyddiadau adroddiad y WDA yn 2006 sydd yn Atodiad 8.

Er bod maint y bag yn amrywio, gallai’r math hwn o helfa gynnwys 50 o adar yn cael eu saethu ar ddiwrnod arferol, 
yn bennaf ffesantod ond ambell waith petris a chyffylog neu gïach yn achlysurol. Yn nodweddiadol gallai helfa fach 
fel hon saethu ar 10 diwrnod y flwyddyn. Dros y tymor blynyddol felly gallai hyn fod o ddeutu 500 o adar yn cael eu 
saethu a’u bwyta fesul helfa fach yng Nghymru wledig yn y ffordd hon.

Yn gyffredinol nid yw’r syndicadau bach yn ceisio gwerthu’r adar hela a saethir ganddynt. Yn fwy cyffredin cânt eu 
dosbarthu ymhlith aelodau’r grŵp a’u gwesteion (os oes rhai) neu eu rhoi i ffrindiau a theulu i’w coginio gartref neu 
efallai yn y dafarn.

Er ar y cyfan nad yw’r helfeydd saethu bach hyn yn gweithredu’n fasnachol, mae’r galw am gyfleoedd i saethu’n 
golygu bod rhai’n gwerthu diwrnodau neu hanner diwrnodau achlysurol i wrthbwyso costau.

Rydym yn amcangyfrif bod o ddeutu 200-400 o helfeydd saethu o’r math hwn yng Nghymru. Yn gyffredinol mae hyn 
yn golygu cyfraniad a amcangyfrifir yn £1m-£10m i’r economi wledig.

Amcangyfrifir bod cyfanswm blynyddol o100,000–200,000 o adar yn cael eu saethu gan helfeydd saethu bach.
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2. Yr helfa saethu ystâd draddodiadol
Yr ail gategori yw’r helfa saethu ystâd draddodiadol sydd fel arfer yn rhan o fenter fferm a thir ehangach. Yn 
hanesyddol byddai ystâd neu berchennog yn cyflogi ciper ac yn darparu llety fel rhan o weithrediadau rheoli’r 
ystâd a’r fferm. Byddai dyletswyddau’r ciper yn cynnwys rheoli fermin, cadwraeth cynefinoedd yn ogystal â rheoli 
pob agwedd ar yr helfa saethu yn ystod y tymor. Y dyddiau hyn fodd bynnag mae’r ciper yn fwy tebygol o fod yn 
hunangyflogedig ac yn aml yn rhan amser.

Yn draddodiadol trefnir diwrnodau saethu gan y tirfeddiannwr ar gyfer gwesteion gan gynnwys cydnabod busnes. 
Er bod hyn yn dal yn wir ar gyfer rhai helfeydd saethu, mae costau ynghyd â’r galw cynyddol am ddiwrnodau saethu 
wedi arwain at werthu diwrnodau ychwanegol ar gost uchel i unigolion neu grwpiau ar sail fasnachol. Mae diwrnod 
saethu fel arfer yn cynnwys 8 - 10 o gyfranogwyr ‘gynnau ar y peg’.

Yn ogystal â rhannu gyda ffrindiau a theulu, mae’r categori hwn o helfa saethu’n ceisio gwerthu llawer o’r adar ar 
ddiwedd y dydd i ddeliwr helgig. Byddai adar wedi’u trin, boed yn ffres neu wedi’u rhewi, yn cael eu dychwelyd a’u 
darparu i’r gynnau ar helfeydd saethu diweddarach.

Mae’r nifer o ddiwrnodau saethu’n amrywio’n fawr ar y math hwn o ystâd (rhwng 10 a 25 o ddiwrnodau). 
Amcangyfrifir bod bag ar ddiwrnod nodweddiadol yn 150-200.

Rydym yn amcangyfrif bod oddeutu 20-30 o helfeydd saethu o’r math hwn yng Nghymru gyda throsiant blynyddol 
o £100k-£150+k yr un. Yn gyffredinol mae hyn yn golygu cyfraniad a amcangyfrifir yn £2m-£6+miliwn i’r economi 
wledig ynghyd â gwariant personol ychwanegol ar drafnidiaeth, bwyd a diod ac ati.

Amcangyfrifir y caiff cyfanswm blynyddol o hyd at 150,000 o adar eu saethu gan helfeydd saethu ystad.
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3. Helfeydd saethu masnachol llawn  
Y trydydd grŵp, a’r mwyaf arwyddocaol mewn sawl ffordd, yw’r helfeydd saethu masnachol llawn. Mae’r mentrau 
hyn wedi datblygu’n gyflym dros y ddegawd ddiwethaf ac adroddir eu bod wedi gweld cynnydd o 40% bob 
blwyddyn, yn enwedig yn y Canolbarth.

Fel busnesau llwyddiannus maent yn helfeydd saethu a reolir yn broffesiynol ar leiniau mawr o dir sy’n eiddo iddynt 
neu ar brydles mewn gwahanol leoliadau. Mewn rhai achosion gall y busnes weithredu nifer o helfeydd saethu yng 
Nghymru ac mewn mannau eraill fel y Gororau neu Orllewin Lloegr a hyd yn oed dramor. Maent yn denu cleientiaid 
rhyngwladol sy’n disgwyl y safonau uchaf o ran saethu, lletygarwch a gweithrediadau.

Ochr yn ochr â’u gwariant ar y busnes saethu, does dim amheuaeth mai cyfranogwyr yn y math hwn o helfa saethu 
sy’n cyfrannu fwyaf i’r economi wledig yn nhermau gwariant yn y sector lletygarwch. Mae’r helfeydd saethu yn 
apelio at unigolion gwerth net uchel sy’n chwilio am brofiad ansawdd uchel neu foethus ac yn barod i dalu’n dda 
amdano. Yn wir, mae sicrhau digon o lety a gwasanaethau ansawdd uchel yn gallu bod yn broblem yn ystod y tymor 
saethu. Mae hyn wedi arwain at rai helfeydd saethu yn arallgyfeirio i ddarparu cyfleusterau addas a symud i faes 
lletya gwesty. Amlygodd sawl un y mater hwn yn y cyfweliad, a hefyd y ffaith nad yw Croeso Cymru yn ymwneud â’r 
agwedd bwysig hon o dwristiaeth allan o’r tymor, na hyd yn oed yn ymwybodol ohoni, yn wahanol i’r Alban ble mae 
helfeydd saethu yn cael eu gwerthfawrogi a’u hyrwyddo’n weledol (gweler www.visitscotland.com).   

Ar helfa saethu gwbl fasnachol gallai diwrnod nodweddiadol o saethu gael ei werthu am £1.5k-£2.5k am bob gwn 
sy’n gyfanswm gros o £10k-25k. Ambell waith caiff ffioedd y gynnau eu cyfrif ar sail niferoedd yr adar, yn seiliedig ar 
amcangyfrif o’r bag am y diwrnod, felly er enghraifft, £45 am bob aderyn x dyweder 350 sy’n £15,750 am y diwrnod 
cyfan. Cyfartaledd bag y diwrnod yw 250-400 (a mwy weithiau).  

Mae’r nifer o ddiwrnodau saethu mewn helfeydd saethu masnachol yn amrywio ond rydym ni’n awgrymu 
cyfartaledd o 80 diwrnod ar gyfer pob helfa.

Rydym yn amcangyfrif bod o ddeutu 20 o helfeydd saethu o’r math hwn yng Nghymru gyda throsiant blynyddol 
o £250k-£2+m yr un ar gyfartaledd. Yn gyffredinol mae hyn yn golygu amcangyfrif o gyfraniad sydd o leiaf yn 
£5m-£40m i’r economi wledig ynghyd â gwariant personol ychwanegol gan y gynnau sy’n ymweld.

Bwriad helfeydd saethu masnachol yw gwerthu’r adar a saethir yn ystod y dydd i ddeliwr helgig a/neu eu hallforio’n 
uniongyrchol i Ewrop. Fodd bynnag, mae’r prif werth busnes yn codi o ffioedd saethu, nid gwerthu’r helgig, ond os 
oes cyfanswm uchel o gig, mae’n ychwanegu at broffidioldeb cyffredinol y busnes, hyd yn oed ar brisiau isel.

Amcangyfrifir y caiff cyfanswm o rhwng 400,000 a 640,000 o adar eu saethu gan helfeydd saethu masnachol llawn 
yn flynyddol.

Rydym yn amcangyfrif y gallai nifer yr allforion o helfeydd saethu masnachol fod yn 250,000 neu tua 25% o 
gyfanswm o 1miliwn o adar hela a saethir yng Nghymru yn flynyddol.

4.3.3  Dadansoddiad
Cryfderau
Cyfraniad economaidd i’r economi wledig
Ar bob lefel mae helfeydd saethu yn cyfrannu’n enfawr ac yn uniongyrchol i economi wledig Cymru. Amcangyfrifir 
yn geidwadol bod cyfanswm y mewnbwn economaidd uniongyrchol i economi wledig Cymru gan helfeydd saethu 
o leiaf £80m+ y flwyddyn, ac yn tyfu.

Mae elfennau fel gwariant gan helfeydd saethu yn ffynhonnell bwysig i incwm ffermydd ble caiff tir ei brydlesu a 
chnydau eu hamaethu ar gyfer magu ffesantod maes. Caiff ffesantod ifanc eu prynu fel y caiff eu porthiant; caiff 
staff eu cyflogi i fagu cywion a rheoli’r tir saethu; caiff staff tymhorol eu cyflogi i staffio diwrnodau saethu; caiff 
contractwyr eu cyflogi ar gyfer ffensio, aredig, plannu ac ati. Mae gwariant arall ar saethu’n cynnwys cerbydau, 
tanwydd, gwariant cartref y staff, dillad, bwyd a diod. 
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Yn y cyfamser mae helfeydd saethu’n gwneud cyfraniad enfawr anuniongyrchol pellach i’r economi wledig yn 
nhermau twristiaeth dros y gaeaf a’u cyfraniad economaidd i’r sector lletygarwch rhwng mis Hydref a mis Chwefror, 
sydd fel arall yn amser affwysol o’r flwyddyn i’r sector o ran busnes. Boed ar ffurf cyfarfod wythnosol rheolaidd o’r 
helfa saethu mewn tafarn bentref neu gyfranogwyr saethu tramor gwerth uchel yn aros mewn gwestai gwledig 5*, 
mae gwerth y gweithgarwch hwn yn anferthol mewn termau economaidd a chymdeithasol.

Mae’r effaith lluosydd (fel mewn astudiaethau blaenorol) yn golygu bod saethu werth o leiaf £120+m i economi 
wledig Cymru. Mae hyn yn debyg i werth blynyddol allforion cig oen Cymru tra bo’r sector helwriaeth yn derbyn 
ychydig iawn o arian cyhoeddus os o gwbl.

O ganlyniad mae helfeydd saethu yn ychwanegu bywiogrwydd i gymunedau gwledig gan eu helpu i fod yn 
fwy gwydn a chefnogi cydlyniad cymdeithasol ehangach (gan gynnwys yr iaith Gymraeg) gan gynnwys cynnal 
traddodiadau a chyflogaeth leol mewn ardaloedd gwledig.

Mae gwerth cipera a rheoli tir yn fudd sylweddol i fywyd gwyllt a chadwraeth, er nad yw’n cael fawr o sylw ac nad 
yw ei gwmpas yn wybyddus. Mae ein cyfweliadau’n dangos bod ciperiaid (ac yn wir perchnogion helfeydd) yn bobl 
sy’n angerddol dros gefn gwlad ac sy’n wirioneddol boeni am yr amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth ym mhob 
agwedd ar eu gwaith, llawer ohono y tu hwnt i alwadau’r helfa ei hun.

Helfa saethu fach
De Ddwyrain Cymru 
‘Clwb’ neu syndicâd hunan-gipera gyda 27 aelod yn prydlesu ac yn rheoli 400 erw

Trosiant blynyddol £16k. Ffioedd aelodau sy’n talu am yswiriant, contractwyr amaethyddol lleol 
(aredig, hau, ffensio), cywennod, porthiant. Hefyd gwaith gwirfoddol gan aelodau.

11 diwrnod o saethu y flwyddyn ar gyfer 10 gwn/hanner gwn y dydd.

Bag diwrnod nodweddiadol yn 50 o adar, yn bennaf ffesant; rhywfaint o betris a hwyad achlysurol.

Dim oerydd ond hongian awyr traddodiadol. Caiff yr holl adar eu bwyta gan deulu a ffrindiau.

Mae’r rhagolygon ar gyfer helfeydd saethu’n gadarnhaol oherwydd arferion saethu gwell, safonau 
uwch ac mae’r frawdoliaeth saethu’n fwy trefnus. Mae BASC yn helpu i ymdrin â phropaganda ‘gwrth 
saethu’. Fodd bynnag dylai fod gwell ymwybyddiaeth gyhoeddus o’r ffordd mae helfeydd saethu’n 
helpu gyda chadwraeth cynefinoedd bywyd gwyllt, pyllau, bioamrywiaeth  
yn ogystal â’u rôl o ran cydlyniad cymdeithasol mewn pentrefi  
a bywyd gwledig.

Capten y Clwb

“

“
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Mae potensial economaidd enfawr i Gymru yn sgil cyflenwadau digonol o helgig fel nwydd bwyd. Mae’n goch, 
yn is mewn braster a cholesterol na llawer o gigoedd coch eraill ac yn ffynhonnell ragorol o brotein a fitaminau. 
Mae ffesantod a phetris yn cynnwys lefelau uchel o haearn, fitamin B(6) a seleniwm. Mae cig carw yn uchel mewn 
protein, isel mewn braster, yn enwedig asidau brasterog dirlawn, ac mae iddo lai o galorïau ond lefelau uwch o 
haearn, na chig coch arall. Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn cynghori pobl sy’n gyson yn bwyta helgig a saethwyd 
gyda pheli plwm, yn enwedig pobl mewn grwpiau bregus fel menywod beichiog, i fwyta llai o helgig. Mae helgig 
wedi darparu cynhaeaf gwerthfawr iawn yn dymhorol ers canrifoedd, ac mae’r rhai sydd eisoes yn ei fwynhau fel 
rhan o ddiet cytbwys yn ei ystyried yn un o’r cigoedd mwyaf iachus sydd ar gael heddiw.

Mae Cymru’n gartref i amrywiaeth eang o gynhyrchwyr bwyd ac mae’r sector yn derbyn cefnogaeth tair Canolfan 
Fwyd yng Nghymru sydd ar gael i ddatblygu cynhyrchion bwyd arloesol â gwerth ychwanegol yn defnyddio helgig 
(e.e. goujons ffesant; selsig; paté; prydau parod).

Gwendidau
Fodd bynnag mae poblogrwydd diweddar a’r ehangu a welir o ran saethu yn y DU yn golygu bod y cyflenwad 
bellach yn uwch na’r galw. Ceir gorgyflenwad o adar hela yn ystod y tymor (ffesantod yn bennaf ) oherwydd bod 
galw cyfyngedig ymhlith defnyddwyr neu broseswyr bwyd y DU. Yn anochel mae pris adar hela wedi disgyn yn 
ddramatig, gyda rhai helfeydd saethu hyd yn oed yn rhoi adar am ddim i’r deliwr helgig neu’r proseswr cynradd.

Mae’r sefyllfa Cymru yn fwy difrifol fyth gan nad oes unrhyw gyfleusterau prosesu cynradd ar gael yng Nghymru 
i dderbyn a phrosesu ffesantod ar gyfer y gadwyn fwyd. Mae newidiadau o ran rheoleiddio trin a gwerthu helgig 
hefyd wedi gweld diwedd ar brosesu ar lefel leol a rhanbarthol.

Ystad draddodiadol
Gogledd Ddwyrain Cymru 
Ystad 2,500 erw  
Staff saethu 2 CALl ynghyd â 15 curwr/codwr rhan amser
Trosiant blynyddol £100-£150k
20-25 diwrnod o saethu. Cyfartaledd o 8-9 gwn y dydd.  
Bag nodweddiadol yn 200 o adar, yn bennaf ffesant (80%) a phetris (20%)  
10% o’r adar yn cael eu cadw at ddefnydd personol, 90% yn cael eu gwerthu i ddeliwr helgig.

Roedden ni’n arfer cyflogi rhywun i bluo a pharatoi’r adar ond ar ôl iddo ymddeol chawson ni neb yn 
ei le. Mae rheoliadau awdurdod lleol a safonau masnach yn ei gwneud yn gymhleth iawn i werthu 
helgig ac mae’r costau prosesu’n gwrthbwyso’r enillion. Hefyd does dim marchnad ar gyfer helgig 
mewn gwirionedd yn y DU bellach. Cymharwch gost cyfanwerthu porc fesul kilo (£1.50) â helgig 
wedi’i brosesu. Hyd yn oed ar £3 am bâr gan ddefnyddio cig coes a brest yn unig, mae ffesant yn fwy 
na dwywaith y pris. Dim ond £1.50 y pwys yw cig carw (£3 y kilo). 

Dylai fod gwell marchnata er mwyn cynyddu’r galw a dod o hyd i fwy o ffyrdd i’w ddefnyddio.  
Ar hyn o bryd rwy’n credu na chewch chi ddefnyddio cig ffesant wedi’i falu mewn  
selsig masnachol oherwydd plwm. Ond gall fynd i mewn i fwyd anifeiliaid.

Ciper

“

“
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Amcangyfrifir bod cyfanswm o rhwng 750,000 ac 1 miliwn o ffesantod yng Nghymru gydag o leiaf 25% yn cael eu 
hallforio. Mewn blynyddoedd diweddar mae’r mwyafrif o ffesantod o Gymru na chânt eu hallforio’n cael eu prosesu 
gan Willo Game yn Bishop’s Castle, Swydd Amwythig. Mae dyfodol y cyfleuster hwn yn y fantol oherwydd ataliwyd 
gweithrediadau ym mis Mehefin 2017 ond ar adeg llunio’r adroddiad hwn (Awst 2017) mae cynllun achub ar waith i 
alluogi’r busnes i barhau.

Fel busnesau, mae proseswyr cynradd helgig yn y DU yn ymddangos yn fregus ac yn methu’n aml, ffactor sydd wedi 
cymhlethu problemau’r gadwyn gyflenwi. Yn ogystal â galw cyfyngedig a gorgyflenwi (ac felly prisiau gwerthu isel) 
mae proseswyr yn nodi pwysau masnachol ar gostau llafur, trafnidiaeth ac yn enwedig gwaredu gwastraff. Ffactor 
sylweddol arall yw cost rheoleiddio a ffioedd cysylltiedig ar gyfer presenoldeb gorfodol staff Asiantaeth Safonau 
Bwyd a swyddogion milfeddygol ar y safle yn ogystal â chost prosesu dogfennau perthnasol.      

Cyn broseswr helgig sydd  
bellach yn ddosbarthwr helgig 

Gogledd Cymru 
Dosbarthwr cyfanwerthu pysgod a helgig (B2B) gydag uned manwerthu fach ar y safle sydd ar agor 
i’r cyhoedd. Sefydlwyd ers 25 mlynedd a throsiant blynyddol o £2.5m a 11 staff CALl/3 rhan amser.

Yn flaenorol bu’r cwmni’n prosesu helgig (ac mae ganddo ystafell paratoi helgig o hyd) ond bellach 
mae wedi rhoi’r gorau iddi oherwydd problemau rheoleiddio a chostau cysylltiedig. Mae’r busnes 
bellach ond yn prynu ac yn gwerthu helgig sydd wedi’i brosesu’n barod o’r farchnad cyfanwerthu 
yng Nghilgwri.

Y gwerthiant yw 95% pysgod a dim ond 5% helgig (tua 100-150 o adar yr wythnos yn ystod y tymor) 
ynghyd â chwningod (hyd at 100 yr wythnos) a chymysgedd pastai cig carw a brynir.

Rydym ni’n cyflenwi amrywiaeth eang o dai bwyta ac allfeydd gwasanaeth bwyd yng ngogledd Cymru, y 
Gororau a Manceinion. Fodd bynnag mae’r galw am helgig wedi disgyn yn fawr iawn dros y blynyddoedd 
diwethaf. Yn ystod y 1990au byddai gwerthiant o 2000 o ffesantod yr wythnos yn arferol. Dim ond tai 
bwyta lefel uchel sy’n prynu ar y cyfan erbyn heddiw.

‘Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd a’r angen am filfeddyg i archwilio’r safle cyn pluo ac ati’n golygu nad yw 
prosesu helgig bellach yn hyfyw. Mae’n drueni oherwydd fel arall byddem ni’n cyflogi pobl leol yn ystod y 
tymor i wneud y gwaith hwn. Mae’n golygu bod arian yn gadael Cymru i brynu helgig sydd fel arall ar gael 
yn hawdd yma.

Mae’r rheolau’n golygu y gallwn i barhau i brosesu adar lleol i unigolion a hyd yn oed ei werthu o’r 
siop manwerthu ar y safle ond dydyn ni ddim yn cael cyflenwi’r helgig rydyn ni’n ei brosesu ar sail 
cyfanwerthu.

Mae busnesau’n wynebu pob math o broblemau – isafswm cyflog, pensiynau, trethi busnes, trydan, 
tanwydd. Ychwanegwch at hynny reoliadau’r FSA, Safonau Masnach, Swyddogion Iechyd yr Awdurdod 
Lleol a gwaredu gwastraff arbenigol yng Nghaer, ac fe welwch pam nad ydyn ni bellach yn prosesu helgig.

Cyfarwyddwr cwmni

“

“



Mae galw cyffredinol am helgig gan ddefnyddwyr hefyd yn wan. Yn draddodiadol byddai helgig yn cael ei werthu 
gan gigyddion manwerthu ond erbyn heddiw mae eu siopau’n prinhau a chymharol ychydig o gig coch a gaiff ei 
werthu yn y ffordd hon gydag archfarchnadoedd yn gyfrifol am tua 80% o werthiant bwyd yn gyffredinol. Mae’r 
sector gwasanaeth bwyd (sy’n cynnwys ysgolion, ysbytai, carchardai, ffreuturau gweithle yn ogystal â thafarndai, 
caffis, tai bwyta a busnesau bwyd parod) yn cyfrif am 15% arall o werthiant bwyd, sy’n gadael 5% yn unig ar gyfer 
gwerthiant uniongyrchol, arbenigol neu niche.

Yn y DU caiff gwerthiant cig oen, eidion a phorc ei gefnogi drwy’r ardoll cig coch sy’n cyllido cyrff hyrwyddo yng 
Nghymru, Lloegr a’r Alban (fel Hybu Cig). Mae hyn yn arwain at hysbysebu ac ymgyrchoedd marchnata eang. Fodd 
bynnag er bod BASC a’r Cynghrair Cefn Gwlad yn cyllido peth gweithgaredd hyrwyddo (e.e. arddangosiadau coginio 
mewn amrywiol sioeau a digwyddiadau), cyllid cyfyngedig sydd ar gael ar gyfer marchnata helgig ac felly does dim 
hyrwyddo helgig yn strategol i ddefnyddwyr yn digwydd yn y tymor hir. 
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Helfa saethu fasnachol
De Ddwyrain Cymru 
Helfa saethu fasnachol a busnes helgig integredig fertigol sy’n cynnwys deorfa, cyflenwi 
cywennod a dosbarthu. Staff yn cynnwys 20 CALl a 25 o weithwyr tymhorol ar helfeydd saethu 
yng Nghymru, y Gororau a Gorllewin Lloegr.

Trosiant £2.5m

Nifer o ddiwrnodau saethu yng Nghymru 65.  

Cyfartaledd o 8-9 gwn y dydd. £10-12k y dydd (c£45 fesul aderyn)

Ffesant 85% Petris 15%

Cyfartaledd bag diwrnod 300

Ar wahân i rai adar ar gyfer y gynnau, caiff yr holl adar eu hanfon at ddeliwr/proseswr helgig.

Mae’r galw am saethu’n iach ac yn cynyddu ym mhobman. Fodd bynnag mae angen mwy o 
fuddsoddi i hyrwyddo bwyta helgig ac addysg coginio a buddion cyffredinol y cig. Yn ei dro bydd 
hyn yn arwain at fwy o brosesu a chymeriant uwch i helgig gan ddefnyddwyr. Mae pobl yn edrych ar 
ddatblygiadau newydd yn hyn o beth yn ne ddwyrain Lloegr lle mae’r galw’n dda.

Hefyd mae angen cyfuno gwahanol grwpiau a chyrff helwriaeth – ar hyn o bryd ceir nifer o gyrff 
gyda’u blaenoriaethau penodol eu hunain. Byddai cyfuno’n un corff cynrychioliadol yn rhoi gwell 
cyfeiriad a llais cryfach i ni. Mae angen arweiniad cryf sy’n fwy proffesiynol a gwell ymwybyddiaeth 
o’r anawsterau sy’n wynebu ein diwydiant yn hytrach na ‘dynion hŷn mewn siwtiau brethyn’ sydd â 
bydolwg a chymhelliant cyfyngedig.

Perchennog yr helfa

Yn yr un modd ychydig iawn o ddatblygu helgig fel cynhyrchion gwerth ychwanegol neu fwydydd cyfleus a wneir i 
apelio at ragor o ddefnyddwyr neu i’w gwerthu gan ddarparwyr gwasanaeth bwyd (e.e. pasteiod, paté, cyris ac ati). 
Fodd bynnag mae’n bosibl fod datblygiadau o’r fath yn cael eu cyfyngu gan reoleiddio safonau bwyd a/neu ddiffyg 
dealltwriaeth ymhlith rhanddeiliaid (er enghraifft mae llawer yn credu nad yw’n bosibl defnyddio helgig a saethwyd 
mewn selsig a phaté).      

“

“
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Syndicâd bach
Wrecsam, Gogledd Ddwyrain Cymru 
Grŵp bach o 12 aelod gwirfoddol.
Trosiant £5,600 y flwyddyn
10 diwrnod o saethu y flwyddyn ar gyfer 8 gwn ar gyfartaledd 
Bag nodweddiadol 40 o adar, yn bennaf ffesant; rhai ysguthanod, ambell hwyad neu gwningen 
achlysurol
Fesul tymor 350 ffesant; 65 hwyad 25 ysguthan.
Cedwir yr holl adar at ddefnydd personol (85%) neu eu rhoi fel  
gwerthiant ‘mewn da’ yn gyfnewid am letygarwch tafarn leol.

Byddai oeryddion cymunedol i helfeydd saethu llai o faint yn dda.’

Mae saethu’n ffynnu, yn enwedig yn y Canolbarth. Ond does  
neb yn marchnata nac yn hyrwyddo helgig. Tase hi ond yn  
bosib cael mwy o bobl i gymryd diddordeb yn ei fwyta.

Arweinydd y syndicâd

“

Proseswr ar raddfa fach
Canolbarth Cymru 
Gweithredu mewn trelar pwrpasol gyda gwerthiant uniongyrchol mewn marchnadoedd 
ffermwyr ac i dafarnau/gwestai lleol (diolch i dystysgrif Eithrio Heliwr i brosesu helgig a saethir 
sydd gan y proseswr a’i gŵr sy’n giper).

Gwerthiant £12k y flwyddyn 90% ffesant lleol. 

Cyflogeion: Hunan ynghyd ag 1 rhan amser (10 awr yr wythnos) yn ystod y tymor.

Hoffwn ehangu ond os wyf i’n prosesu o helfeydd saethu eraill yna mae rheoliadau’r Asiantaeth 
Safonau Bwyd a chostau archwiliad milfeddygol yn anghymesur. Byddai’n gymorth pe bai 
Llywodraeth Cymru’n gallu helpu i ariannu uned brosesu fwy o faint. Hefyd hoffwn gyflogi prentis 
ond gan fod y gwaith yn dymhorol dwyf i ddim yn gallu cynnig hyfforddiant blwyddyn lawn. Mae 
cost gwastraff (16% o’r trosiant) hefyd yn broblem.

Yn bendant mae angen hyrwyddo helgig yn well os yw galw yn mynd i gynyddu. Mae defnyddwyr 
wedi anghofio am ffesantod; mae’r cwsmeriaid hŷn yn marw allan. Mae angen i ni feddwl eto am 
gynhyrchion helgig i’w wneud yn ffasiynol eto.

Perchennog

“

“

“
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Cyfleoedd
Fel sy’n digwydd yn aml wrth wynebu bygythiad, gall cyfleoedd godi, a doedd y rhai a gyfwelwyd ddim yn brin o 
syniadau am beth ddylai ddigwydd i wella’r sefyllfa gyfredol. Serch hynny nid oedd yn union pwy, pryd a sut y gellid 
gwneud pethau mor amlwg.

Er mwyn datblygu marchnad sylweddol ar gyfer helgig Cymreig yn gyntaf mae angen mwy o broseswyr cynradd 
ag adnoddau da i gydlynu, cysylltu a sicrhau’r gadwyn gyflenwi ar sail fwy proffidiol, cynaliadwy nag a welwyd 
yn ddiweddar. Mae hyn yn cynnwys timau gwerthu rhagweithiol i hwyluso datblygiad y farchnad gan gynnwys 
allforion, cynhyrchion gwerth ychwanegol a chyfleoedd i leihau costau gwastraff.

Ceir cyfle rhagorol hefyd i ddatblygu cynhyrchion helgig newydd drwy weithio gyda thair Canolfan Fwyd Cymru 
gyda rhagor o botensial ar gyfer cynhyrchu gan fusnesau bwyd eraill yng Nghymru.

O ran marchnata a hyrwyddo, hyd yma cafwyd gweithgaredd pytiog gan gyrff aelodaeth yn bennaf (BASC a’r 
Cynghrair Cefn Gwlad). Mae’r cwestiwn ehangach ynghylch sut y dylid hyrwyddo Helgig Cymreig yn fwy cymhleth 
heb system ardoll i gyllido ymgyrchoedd marchnata a hysbysebu neu un corff neu raglen hyrwyddo.

Mae cyfleoedd eraill a nodwyd gan ymatebwyr yn cynnwys yr angen am well trin a chymorth (grantiau) ar gyfer 
cyfleusterau oeri er mwyn i helfeydd saethu allu sicrhau llai o wastraff a gwell helgig.

Bygythiadau
Roedd pawb a gyfwelwyd yn ymwybodol o’r risgiau gwleidyddol yn gysylltiedig â saethu a’r ffaith fod 
gwrthwynebiad gweithredol o du grwpiau pwyso a chyrff eraill sy’n dymuno gweld gwahardd saethu fel 
gweithgaredd cefn gwlad. 

Nododd y mwyafrif yr angen i sicrhau ymarfer gorau a pheryglon arferion drwg, gan gynnwys achosion honedig 
neu wir achosion o ddympio neu gladdu adar a saethir, sy’n risg enfawr i enw da pob helfa saethu.

Roedd yr holl ymatebwyr yn ymwybodol iawn o gwestiynau ynghylch bioddiogelwch yng ngoleuni’r achosion 
diweddar o ffliw adar a chyfyngiadau.

Roedd pryderon eraill yn cynnwys gwaharddiad posibl gan yr UE ar belennau plwm yn ogystal â dyfodol helgig 
ar ôl Brexit fel tariffau neu waharddiad ar allforio helgig o’r DU. Fodd bynnag dadleuodd rhai y gallai Brexit gynnig 
cyfleoedd newydd i newid rheoliadau a hefyd o bosibl ehangu allforion helgig, gan gynnwys i wledydd eraill y tu 
hwnt i’r UE.

Roedd llawer o’r ymatebwyr yn trafod cymhlethdodau rheoleiddio gan wahanol gyrff (e.e. Asiantaeth Safonau Bwyd; 
Safonau Masnach Awdurdodau Lleol; asiantaethau gwastraff) ac yn ystyried bod rheoliadau pellach yn fygythiad i’w 
gweithrediadau busnes a phrosesu helgig.

Roedd yr ymatebwyr i gyd yn gresynu’r diffyg galw am helgig gan ddefnyddwyr ac i bob pwrpas na chaiff unrhyw 
farchnata na hyrwyddo parhaus ei wneud ar unrhyw raddfa ar gyfer helgig yn y DU.



Helfa saethu fasnachol
Gogledd Orllewin Cymru 
Yn cyflogi 10 CALl ynghyd â 5 CALl (tymhorol)  

Trosiant blynyddol £1.5m (yn tyfu 40% bob blwyddyn)  

150 diwrnod y flwyddyn. Cyfartaledd o 9 gwn y dydd.   

Cyfartaledd maint bag y diwrnod: Ffesant/petris 150-200; cyffylog - cyfartaledd o 15 ar ddiwrnod 
arbennig (dim ond 10 diwrnod saethu cyffylog y flwyddyn)

Anfonir yr holl adar at ddeliwr/proseswr helgig.

Mae saethu’n dod ag incwm hanfodol i ardaloedd gwledig yn ystod misoedd y gaeaf ac yn 
cyfrannu’n enfawr i’r diwydiant twristiaeth gan gadw gwestai a thafarnau pentref mewn busnes. 
Ceir diffyg dealltwriaeth ymhlith gwleidyddion, yn enwedig ACau, o werth saethu. Nid yw Croeso 
Cymru’n cydnabod, heb sôn am hyrwyddo saethu. Cymharwch hyn â’r Alban ble mae gwefan Visit 
Scotland yn rhestru 75 o helfeydd saethu. Os ydych chi’n rhoi ‘saethu’ ar fotwm chwilio Croeso 
Cymru, does dim yn ymddangos. Mae angen gwell gwestai hefyd ar gyfer ymwelwyr deallus a 
rhyngwladol. Ar hyn o bryd mae prinder o sefydliadau safon uchel.

Gan fod saethu mor llwyddiannus, ceir gorgyflenwad o helgig adar sy’n gynnyrch maes iachus. 
Dylai fod mwy o brosesu a chynhyrchion gwerth ychwanegol ond does neb yn marchnata nac yn 
hyrwyddo helgig a does dim cyfleusterau rhanbarthol i’w brosesu a’i ddosbarthu.

Gallai helgig fod yn elfen faethlon, leol, cost isel mewn bwyd sector cyhoeddus ar gyfer ysgolion, 
ysbytai, cartrefi’r henoed. Ar hyn o bryd maent yn aml yn defnyddio cyw iâr rhad sydd wedi’i fagu’n 
hynod ddwys yn llawn gwrthfiotigau ac wedi’i fewnforio o wlad Thai mewn cyris, pasteiod ac ati. 
Byddai ffesant yn ffynhonnell lawer mwy maethlon, lleol o brotein.

Ceir potensial am waith prosesu rhanbarthol o bosibl yn gweithio gyda Chanolfan Fwyd  
Llandrillo i greu cynhyrchion helgig e.e. selsig porc a ffesant, pate ac ati ar gyfer eu bwyta’n  
lleol. Mae angen oeryddion ac ystafelloedd oer rhanbarthol ar gyfer helfeydd saethu  
bach hefyd.

Perchennog yr helfa saethu
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4.4  Cyflenwyr helgig   
Fel rhan o’r astudiaeth hon ceisiodd tîm y prosiect Helgig Cymreig farn sampl o gyflenwyr helgig er mwyn deall 
y gadwyn gyflenwi y tu hwnt i brosesu cynradd. O ystyried y gwerthiant a chymeriant cyfyngedig o helgig gan 
ddefnyddwyr yn gyffredinol, yn aml cafwyd ymateb negyddol i ymholiadau, a doedd helgig ddim yn cael ei stocio’n 
rheolaidd a/neu ar gael ar archeb yn unig. Rydym ni’n ddiolchgar iawn i’r rheini oedd yn gallu ymateb er mwyn i ni 
allu ffurfio ciplun defnyddiol o’r galw gan gyfanwerthwyr a defnyddwyr.

Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r hyn sy’n wynebu’r diwydiant helgig Cymreig heddiw o bersbectif sampl o 
gyflenwyr, cynhaliwyd cyfuniad o ymholiadau ffôn a chyfweliadau wyneb yn wyneb. 

4.4.1 Ein strategaeth
• Cyfathrebu’n uniongyrchol gyda’r busnesau sy’n bodloni galw defnyddwyr a bwytawyr helgig Cymreig 

• Cael dealltwriaeth o’r modd y caiff helgig ei gyflenwi a’i ddosbarthu a chyfleu’r materion cadarnhaol a negyddol

• Darparu gwerthusiad o’r gwahanol helgig sydd ar gael yng Nghymru

4.4.2  Gweithredu
Cysylltwyd ag amrywiaeth o gyflenwyr a gofyn nifer o gwestiynau iddynt i ganfod eu barn broffesiynol a’u profiadau 
uniongyrchol. I ddechrau lluniwyd rhestr o gwestiynau i’w holi i’r cyfranogwyr yn edrych ar wahanol feysydd 
gwerthu. Yna roedd yn bwysig siarad gydag amrywiaeth eang o gyflenwyr gan gynnwys cyfanwerthwyr, cigyddion, 
siopau fferm i gael darlun cywir. 
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4.4.3  Canlyniadau
Cyfanwerthwyr/dosbarthwyr helgig
Aeth y tîm Helgig Cymreig ati i gyfweld tri dosbarthwr manwerthu helgig allweddol yn y De Ddwyrain (Vin Sullivan), y 
Gorllewin (Castell Howell) a’r Gogledd (Mermaid Seafoods). Mae’r busnesau hyn wedi’u hen sefydlu fel cyfanwerthwyr 
mawr llwyddiannus i fanwerthwyr bwyd, tai bwyta pen uchaf ac amrywiaeth eang o fusnesau gwasanaeth bwyd. 
Mae eu cwsmeriaid yn cynnwys llawer o dai bwyta unigol, bariau, caffis, cadwyni gwesty a thafarnau a hefyd maent 
yn cyflenwi contractau sector cyhoeddus mawr ar gyfer e.e. ysgolion, carchardai, cartrefi gofal.

Does dim un o’r cyfanwerthwyr a gyfwelwyd yn prosesu helgig, ond yn ei gyrchu gan amrywiol broseswyr cynradd 
gan gynnwys Willo (Bishop’s Castle); marchnad cyfanwerthu Cilgwri; Town and Country Meats (Wolverhampton); DB 
Foods (Caerwysg); Canolfan Cig Carw Cymru (Aberhonddu).

Adroddodd yr holl gyfanwerthwyr bod galw cyfyngedig iawn am helgig gyda gwerthiant ar ei orau yn 5% o’r holl 
werthiant pysgod a helgig, ac mewn llawer o achosion, llawer yn is.

Roedd y canlynol ymhlith y pwyntiau a wnaed yn y cyfweliadau:

• cyfran fach iawn o werthiant gwasanaeth bwyd yw helgig

• mae mwy o ymwybyddiaeth o gig carw fel helgig (o’i gymharu â ffesantod ac adar hela)

•  mae byrgers a selsig cig carw yn fwy poblogaidd na thoriadau o’r cig ei hun sy’n tueddu i gael eu harchebu gan 
gogyddion ‘pen uchaf’ mewn tai bwyta a gwestai

•  caiff pryniant cig cyfanwerthol ei bennu’n gynyddol gan reolwyr y gadwyn gyflenwi yn hytrach na chogyddion 
(e.e. grwpiau tafarnau). Maent yn gymharol gonfensiynol eu barn o ran yr hyn a gaiff ei ddewis ar gyfer 
bwydlenni cyffredin ar draws allfeydd y gadwyn. Maent hefyd yn symud yn gynyddol at gynhyrchion prydau 
parod sydd angen llai o goginio a mwy o wresogi ac sy’n cael eu gweini gan staff nad ydynt yn arbenigwyr.

•  nid yw helgig bellach yn ffasiynol ac nid yw i’w weld ar radar y mwyafrif o ddefnyddwyr felly does dim 
diddordeb gan gogyddion ac arlwywyr

•  marchnata – mae angen hyrwyddo helgig yn fwy os yw’r galw yn mynd i godi a hefyd datblygu prydau parod a 
chynhyrchion wedi’u prosesu.  



Prosiect Helgig Cymreig  Adroddiad Astudiaeth Dichonoldeb74

Cigyddion a siopau fferm (gan gynnwys ar-lein)

Mathau o helgig a werthir 

Sefydliad Math Lleoliad Helgig a werthir

Black Mountain 
Bison & Pear Tree

Cigydd/ 
Manwerthwr 
Ar-lein

Sir Gaerfyrddin Ffesant, hwyaid, petris, cig carw 

ysguthan, cyffylog, cwningod, ysgyfarnog

Black Mountain 
Smokery

Siop/Ar-lein/
Cyfanwerthu

Powys Cig carw, baedd gwyllt

Siop Fferm 
Derwen

Siop Fferm Powys Ffesant, hwyaid, petris, cig carw, cwningod

Orchard Pigs Cynhyrchwr Wrecsam Cig carw, pastai helgig cymysg (cig carw, 
ffesant, petris, hwyaid)

Cigydd Teuluol 
Rawlings 

Cigydd Gwent Ffesant, hwyaid, petris, cig carw, cwningod, 
ysgyfarnog

Rob Rattray Cigydd Ceredigion Ffesant, petris, cig carw, ysguthan,  
cwningod, ysgyfarnog

Rogers and Son Cigydd Sir Gaerfyrddin Ffesant, petris, cig carw, cwningod  

Trealy Farm Charcuterie Sir Fynwy Hwyaid, cig carw, baedd gwyllt

Woolacott’s Cigydd Morgannwg Ffesant, cig carw, cwningod, ysgyfarnog

Ffesant, 7
(17%)

Petris, 5
(12%)

Hwyad , 4
(10%)

Cig carw, 10
(24%)

Cwningen/
Ysgyfarnog, 7 
(17%)

Baedd 
Gwyllt, 4 
(10%)

Ysguthan, 2
(5%)

Cyffylog, 1
(2%)

Grugiar, 1 (2%)
Helgig Cymysg, 1 
(2%)
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4.4.4  Adborth cyffredinol gan gyflenwyr
O siarad gyda chyflenwyr nodwyd mai cig carw, ffesantod a chwningod oedd y cigoedd hawsaf eu cael a chig carw a 
ffesantod oedd y mwyaf poblogaidd. 

Adborth cyffredin oedd nad oedd cwsmeriaid yn gwybod sut i baratoi a choginio helgig; gyda’r mwyafrif yn ffafrio 
helgig wedi’i baratoi neu eitemau fel selsig, byrgers, pasteiod a phate er hwylustod. Dywedwyd y gellid gwneud 
mwy i addysgu’r cyhoedd ynghylch pa mor hawdd yw coginio helgig.

Soniwyd yn aml am Willo Game gyda 27% o’r cyflenwyr y siaradwyd â nhw yn eu defnyddio. Adroddodd cyflenwyr 
bach eu bod yn ei chael yn anodd dod o hyd i ffynonellau ble mae modd cael cyflenwadau bach o helgig a’u bod 
hyd yn oed yn ystyried rhoi’r gorau i werthu helgig am y rheswm hwnnw.

Dim ond un cigydd a ddywedodd ei fod yn defnyddio helfeydd saethu lleol ac yn saethu’r helgig mae’n ei werthu 
ei hun, gan ddweud ei fod yn gwybod am yr ansawdd a’r ffresni am ei fod yn ymwneud mor agos â’r helgig. Ei farn 
oedd y dylai mwy o gyflenwyr weld sut caiff helgig ei gynhyrchu yng Nghymru er mwyn deall y cynnyrch yn well. 

4.4.5  Casgliad
Roedd yr arolwg yn ddefnyddiol ar gyfer nodi problemau cyffredin ar lefel cyflenwyr, gydag adborth cyson. Drwy 
siarad gyda phobl ar lefel cyflenwr roedd modd gweld yn gliriach ble mae anghysonderau wrth gynhyrchu helgig i’r 
gadwyn defnyddwyr.  

Sylwadau ac Adborth 

• Mae galw yn dilyn tueddiadau bwyd a osodir gan y cyfryngau cymdeithasol a’r teledu

• Hapus iawn i weld helgig yn cael ei gyflenwi’n lleol, bob amser yn derbyn adborth da gan gwsmeriaid

•  Bydd pobl yn teithio cryn bellter os ydynt yn gwybod bod gennych chi’r helgig maen nhw’n ei ddymuno.  
Mae pobl yn awyddus i weld cigoedd diddorol ond nid yw’r galw’n uchel. 

Problemau 

Nodwyd nifer o broblemau gan nifer o gyflenwyr

• Nid yw defnyddwyr yn gwybod sut i goginio helgig

•  Nid yw cwsmeriaid yn deall bod helgig ffres yn dymhorol a bod rhai cigoedd ar gael ar adegau penodol o’r 
flwyddyn yn unig

•  Mae gan ddelwyr helgig isafswm maint archeb (mae rhai wedi cynyddu’n ddiweddar) ac mae’r rhain yn aml yn 
rhy fawr i siopau a chigyddion lleol o ystyried lefelau galw eu cwsmeriaid

• Diffyg gwybodaeth defnyddwyr o’r mathau o helgig sydd ar gael. 



Prosiect Helgig Cymreig  Adroddiad Astudiaeth Dichonoldeb76

4.5  Canfyddiadau defnyddwyr

4.5.1  Methodoleg
Dros gyfnod y prosiect, mynychodd y tîm nifer o ddigwyddiadau gyda threlar â brand Helgig Cymreig er mwyn 
canfod beth yw canfyddiadau defnyddwyr ar hyn o bryd am y mathau o helgig sydd ar gael yng Nghymru a’u barn 
ar fwyta a defnyddio helgig. Galluogodd trelar arbennig gyda brandio Helgig Cymreig amlwg y prosiect i sefydlu 
hunaniaeth glir yn y digwyddiadau a chaniataodd hyn y tîm i ymgysylltu â’r cyhoedd, gan gyfathrebu am y prosiect 
a gwrando ar farn a chanfyddiadau defnyddwyr cyfredol a phosibl. 

Y canlynol oedd y digwyddiadau allweddol a fynychwyd gan y tîm:

Roedd y digwyddiad cyntaf yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gyfle i hyrwyddo’r prosiect i gynulleidfa o ddefnyddwyr 
a dechrau ymgysylltu. Dilynwyd hyn gydag e-fwletin i’r rheini a fynegodd awydd i wybod mwy a chael eu hysbysu 
am gynnydd y prosiect.

Defnyddiwyd yr hyn a ddysgwyd o’r ymgysylltu cychwynnol hwn i ddatblygu cerdyn post arolwg defnyddwyr byr 
(Atodiad 14) a ddefnyddiwyd yng ngweddill y digwyddiadau defnyddwyr. Ychwanegwyd cymhelliant i’r arolwg 
defnyddwyr gyda chyfle i ennill hamper Helgig Cymreig Rhug.

Dyddiad Digwyddiad Lleoliad

28-29 Tachwedd 2016 Ffair Aeaf Frenhinol 
Cymru 2016 

Llanelwedd, Powys

20-21 Mai 2017 Gŵyl Wanwyn Frenhinol 
Cymru 2017 

Llanelwedd, Powys

8-9 Gorffennaf 2017 Ffair Wledig Gogledd 
Cymru 

Ystad Rhug, Corwen, 
Sir Ddinbych

24-27 Gorffennaf 2017 Sioe Frenhinol Cymru 
2017 

Llanelwedd, Powys

9 Awst 2017 Sioe Amaethyddol  
Bro Morgannwg 

Tir Castell Fonmon  
ger y Barri
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4.5.2 Canlyniadau 

Mae crynodeb o’r sylwadau a gafwyd yn yr arolwg defnyddwyr yn y pedwar digwyddiad yn dangos y canlynol:

4.5.3 Casgliad

Roedd ymgysylltu â defnyddwyr yn ddefnyddiol ac yn cynnig golwg ar farn defnyddwyr ynghylch pam fod pobl 
yn bwyta helgig, y mathau o helgig a fwyteir ac a yw pobl yn mwynhau ei fwyta. Fodd bynnag dylid nodi mai 
digwyddiadau gwledig oedd y rhain ar y cyfan lle’r ymddengys bod y mwyafrif o ddefnyddwyr yn yr arolwg wedi 
bwyta helgig a’i fwynhau, gyda ffesantod a chig carw yn ffefrynnau ymhlith helgig.

Cwestiwn Sylwadau

1. Beth ydych chi’n ei ystyried yn helgig? Ffesantod, cig carw, petris, grugieir, bwyd, combác, rhywbeth 
sydd wedi bod yn y gwyllt, hwyaid, cwningod, anifeiliaid 
helwriaeth wyllt, unrhyw gig sydd wedi cael bywyd gwyllt, ffwr a 
phlu, cig o anifeiliaid sydd wedi’u saethu 

2. Ydych chi wedi bwyta helgig? O’r 231 a gyfrannodd i’r arolwg, mae 220 wedi bwyta helgig, ac 
11 heb wneud 

3. Os felly pa fath? Ffesant, cig carw (y ddau fwyaf poblogaidd yn yr arolwg)  
petris, cwningod, baedd gwyllt, hwyaid, ysguthan, ysgyfarnog  

4. Oeddech chi’n ei hoffi? Dywedodd y mwyafrif o bobl yn yr arolwg eu bod yn ei hoffi 
gyda 5 yn dweud nad oeddent yn hoffi helgig 

5. Unrhyw sylwadau eraill? Diddordeb i wybod ffyrdd eraill o’i goginio

Mor hawdd ei goginio, yn enwedig os ydych ar frys

Anodd ei gael – hoffwn pe bai ar gael yn haws

Dim digon mewn archfarchnadoedd

Bwyta’n bleserus, tarddiad yn bwysig

Helgig bob amser yn blasu’n fwy ffres - blasus iawn

Angen i fwy o bobl ei werthu

Menter dda i ddod â helwriaeth yn ôl i Gymru

Dylai fod llai o wastraffu adar hela

Angen mwy o hyrwyddo

Blas gwych, yn cael ei danbrisio’n fawr

Dim lle canolog ar gyfer cyfleusterau pantri – angen un yng 
ngogledd Cymru

Cyflwyno coginio helgig i blant ysgol

Mae helgig yn dda ac yn iachus



Casgliadau



Casgliadau

Cwestiynau a chyfleoedd 
allweddol ar gyfer dyfodol 
Helgig Cymreig.

05
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Sefydlwyd y prosiect Helgig Cymreig i archwilio 
materion a themâu allweddol sy’n berthnasol i’r 
gadwyn gyflenwi helgig Cymreig. 
Un o’r materion amlycaf oedd diffyg gwybodaeth gefndir a data penodol i Gymru a fyddai’n helpu i fapio a mesur 
cyflenwadau blynyddol o wahanol fathau o helgig. 

I fynd i’r afael â’r bwlch hwn, mae’r prosiect Helgig Cymreig wedi adolygu’r data a’r adnoddau sydd ar gael, wedi 
ymchwilio i arferion hanesyddol a chyfredol (gan gynnwys arolwg penodol i aelodau BASC – Atodiad 5) ac wedi darparu 
naratif cynhwysfawr gyda chasgliadau perthnasol.

Gan weithio gyda BASC fel partner arweiniol, sefydlodd tîm y prosiect Helgig Cymreig Grŵp Cynghori’r Prosiect 
cynhwysol, felly am y tro cyntaf mae clwstwr sector amrywiol wedi dod â’r holl sefydliadau a chyrff hela perthnasol at ei 
gilydd i ganolbwyntio’n benodol ar Gymru.

Mae’r ymchwil pen desg a’r cyfweliadau dwys a gynhaliwyd ar gyfer y prosiect yn dangos bod maint, graddfa a gwerth y 
gadwyn gyflenwi helgig yng Nghymru yn llawer mwy nag a dybir yn gyffredinol. 

Mae casgliadau eraill fel a ganlyn: 

1. Ceir nifer o bethau cadarnhaol yn gysylltiedig â helfeydd saethu yng Nghymru
•  Ar bob lefel mae helfeydd saethu’n gwneud cyfraniad enfawr i’r economi wledig drwy wariant lleol; incwm ffermydd 

(prydlesi); cyflogaeth; contractwyr; twristiaeth gaeaf/y sector lletygarwch.

•  Gwelwyd twf sylweddol mewn saethu ar draws y DU dros y ddwy flynedd ddiwethaf (2015-17) gyda’r cynnydd uchaf 
yng Nghymru (yn enwedig yn y canolbarth).

•  Mae’r galw am saethu’n cynyddu (yn anecdotaidd ceir adroddiadau o 40% o dwf flwyddyn ar ôl blwyddyn mewn rhai 
helfeydd saethu).

• Mae ciperiaeth a rheolaeth tir cysylltiedig yn cyflenwi llawer o fuddion i fywyd gwyllt a chadwraeth.

•  Mae helfeydd saethu yn ychwanegu bywiogrwydd i gymunedau gwledig ac yn meithrin cydlyniad cymdeithasol.

• Amcangyfrifir yn geidwadol fod gwerth helfeydd saethu i economi Cymru wledig o leiaf £120m.

2. Fodd bynnag ceir heriau hefyd i’r gadwyn gyflenwi helgig
Ymhlith canfyddiadau eraill rydym ni’n casglu fel a ganlyn:

•  Ceir diffyg data annibynnol, dibynadwy, rheolaidd ar lefelau o weithgaredd a faint o helgig a gynhyrchir yn flynyddol. 

• Nid oes polisi/strategaeth gyffredinol ar gyfer saethu a helgig yng Nghymru. 

•  Nid oes unrhyw gyfleusterau prosesu cynradd ar gyfer helgig fel Sefydliad Trin Helgig Cymeradwy wedi’u lleoli yng 
Nghymru.

•  Mae taliadau proseswyr cynradd i helfeydd saethu yn aml yn ansefydlog ac mae delwyr helgig y DU yn aml yn 
methu’n ariannol. Maent yn nodi costau prosesu llafur/cyfraddau casglu/gwastraff/rheoleiddio Asiantaeth Safonau 
Bwyd ar y safle/gwaredu gwastraff/natur dymhorol/pris y farchnad/galw isel.

• Ceir dryswch ymhlith cynhyrchwyr am y rheoliadau sy’n rheoli prosesu helgig

•  Mae’r fframwaith rheoleiddiol yn brwydro yn erbyn prosesu a gwerthiant lleol i’r gadwyn gyflenwi bwyd ehangach. 
Er bod gwerthiant uniongyrchol ar raddfa fach i ddefnyddwyr yn bosibl, mae’r costau ynghlwm ag archwilio 
milfeddygol ar y safle, rheoliadau’r Asiantaeth Safonau Bwyd ac Awdurdodau Lleol yn cyfyngu’n enfawr ar brosesu 
helgig gan gyfanwerthwyr lleol sydd fel arfer yn cyflenwi’r sector arlwyo a gwasanaeth bwyd.
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•  Mae’r mwyafrif o gynnyrch helfeydd saethu yng Nghymru, yn enwedig yr helfeydd masnachol, yn mynd i Loegr 
neu du hwnt – ychydig iawn sy’n dychwelyd i’r sector lletygarwch/manwerthwyr/defnyddwyr yng Nghymru

•  Mae cyfanwerthwyr arlwyo graddfa fawr a dosbarthwyr helgig yng Nghymru yn cyrchu llawer o’u helgig gan 
gyflenwyr yn Lloegr. Mae hyn yn golygu bod cyfle’n cael ei golli i greu swyddi lleol yng Nghymru a phwrcasu 
helgig a gyrchwyd ac a broseswyd yn lleol ar gyfer y sector gwasanaeth bwyd.

•  Yn ogystal â’r ffaith nad oes cyfleuster prosesu cynradd yng Nghymru, ychydig iawn o werth a gaiff ei 
ychwanegu i helgig drwy ddatblygu cynhyrchion bwyd newydd.

• Nid oes cyfleusterau rheweiddio priodol a/neu arbenigedd trin bwyd cymwys mewn nifer o helfeydd saethu 

• Ychydig o archfarchnadoedd sy’n stocio helgig ac mae’r galw gan ddefnyddwyr yn isel

•  Yn fwyaf pwysig nid yw helgig yn cael ei farchnata’n broffesiynol/strategol na’i hyrwyddo yn y DU. Er bod 
ymgyrchoedd i hyrwyddo cig coch (oen, eidion, porc) yn cael eu hariannu’n dda gydag ardoll orfodol gan 
gynhyrchwyr da byw sydd yn ei thro yn ariannu (e.e Hybu Cig Cymru a chyrff tebyg yn y gwledydd eraill), does 
dim corff strategol neu hyrwyddo o’r fath yn bodoli ar gyfer helgig yn y DU.

3. Ceir llawer o gyfleoedd hefyd
Ochr arall yr anfanteision hyn fodd bynnag yw bod cyfleoedd rhagorol i ddatblygu gwell dyfodol ar gyfer helgig 
a’r potensial i ychwanegu gwerth ac o bosibl greu busnesau a swyddi newydd yng Nghymru wledig, yn enwedig o 
ystyried rhai o’r cynlluniau ymgynghorol ac ariannol rhagorol a gynigir gan Lywodraeth Cymru.

Er mwyn datblygu marchnad broffidiol ar gyfer helgig Cymreig, yn bennaf oll rhaid mynd i’r afael â dyfodol prosesu 
cynradd yng Nghymru. Unig gyrchfan y mwyafrif o helgig o Gymru yw Willo Game yn Bishop’s Castle ac mae hwn yn 
parhau’n gyfleuster pwysig. Fodd bynnag, hyd yn oed pan fydd yn gwbl weithredol, mae mwy o ffesantod yn cael 
eu cynhyrchu nag y gellir eu prosesu drwy’r safle hwnnw am resymau amrywiol. Nid lleiaf am fod llawer o helfeydd 
saethu Cymru yn bell o’r safle. Ffactorau negyddol eraill yw diffyg oeryddion mewn helfeydd saethu a’r angen am 
gludiant wedi’i reweiddio a all olygu bod llawer o adar a saethir yn anaddas i’w prosesu’n gig.
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Er mwyn datblygu marchnad sylweddol ar gyfer helgig Cymreig felly mae angen mwy o broseswyr cynradd ag 
adnoddau da ar raddfa a all gydlynu, cysylltu â sicrhau’r gadwyn gyflenwi ar sail fwy proffidiol a chynaliadwy nag a 
welwyd yn ddiweddar. 

Dylai hyn gynnwys mwy o dimau gwerthu rhagweithiol i hwyluso datblygiadau’r farchnad gan gynnwys allforion, 
cynhyrchion gwerth ychwanegol a chyfleoedd i ddefnyddio sgil-gynhyrchion gwastraff i leihau costau gwaredu bio-
wastraff perthnasol.

Hefyd ar lefel leol, mae angen i helfeydd saethu gydlynu a chydweithio’n well i gyflenwi’r proseswr cynradd 
gydag anifeiliaid o ansawdd uchel sydd wedi’u saethu a’u cadw’n dda, y gellid efallai eu casglu o un ffynhonnell 
mewn ardal benodol neu eu cyflenwi’n uniongyrchol i allfeydd lleol efallai drwy gyfleusterau prosesu a dosbarthu 
rhanbarthol peilot. Gallai datblygiadau gynnwys oeryddion cymunedol a/neu unedau paratoi/storfeydd oer 
cymunedol i alluogi helfeydd saethu llai o faint i gydlynu a chyflenwi anifeiliaid yn barod i’w casglu gan broseswr 
neu werthu anifeiliaid bach wedi’u pluo/blingo yn uniongyrchol i allfeydd lleol.

Mae’n bosibl y gallai cronfeydd Cynllun Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru helpu i hwyluso un prosiect peilot 
neu fwy gan entrepreneuriaid unigol neu grwpiau cydweithredol i fynd i’r afael â’r cyfleoedd uchod. 

4. Gellid sicrhau mwy o werth i helgig Cymreig   
•  Cysylltu a datblygu’r gadwyn gyflenwi helgig o’r proseswr cynradd i gynhyrchwyr bwyd sy’n bodoli yng 

Nghymru sy’n creu cynnyrch helgig (e.e. pasteiod, pate, prydau parod).

•  Creu cynhyrchion a brandio newydd i helgig Cymreig, o bosibl gyda chymorth tair Canolfan Bwyd Cymru a/neu’r 
cwmnïau cynhyrchu blasusfwyd cysylltiedig llwyddiannus yng Nghymru.

•  Yn yr un modd ceir potensial ar gyfer defnyddio helgig mewn cynhyrchion anifeiliaid anwes a fyddai’n cyfrannu 
at gynaladwyedd ac amcanion amgylcheddol i leihau gwastraff.

•  Gallai polisi strategol a chynllun cyflenwi cyfunol helpu i hwyluso datblygiad y farchnad, gan gynnwys allforio. 
Mae hyn yn arbennig o berthnasol yn nhermau Brexit a’r potensial ar gyfer marchnadoedd rhyngwladol y tu 
hwnt i Ewrop, gan gynnwys India a Tsieina lle mae’r galw am fwydydd protein yn cynyddu’n gyflym. 
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•  Er mwyn hybu ymwybyddiaeth a galw gan ddefnyddwyr am helgig mae angen newid sylweddol o ran 
canfyddiad a thueddiadau bwyd. I ryw raddau mae hyn wedi digwydd yn ddiweddar gyda chig carw sydd 
bellach yn fwy ffasiynol fel ffynhonnell o gig coch llawn protein (er bod llawer ohono’n gynyddol yn cael ei 
ffermio a’i fewnforio o Seland Newydd). A chymryd bod llawer o gogyddion a ‘foodies’ uchel eu safon yn rhoi 
gwerth ar fwydydd maes a thraddodiadol ceir potensial i hyn ddylanwadu ar alw gan gwsmeriaid yn dilyn cyfres 
deledu lwyddiannus neu debyg. Byddai gweithgaredd o’r fath yn rhan o strategaeth hyrwyddo ehangach ar 
gyfer helgig a rhaglen datblygu’r farchnad.

5. Sgiliau – menter hyfforddi ac addysg
Un casgliad clir o’r astudiaeth yw y byddai cynhyrchwyr cynradd (helfeydd saethu) yn elwa o addysg gynyddol 
a dwysach ym maes trin anifeiliaid hela er mwyn sicrhau bod mwy o anifeiliaid uwch eu safon yn dod i mewn 
i’r gadwyn gyflenwi. Byddai gwella’r hyfforddiant sydd ar gael i helfeydd saethu ar drin anifeiliaid a datblygu 
canllawiau gwell ar ddehongli a deall y Canllaw Helwriaeth Wyllt yn amlwg yn help, efallai drwy LANTRA yn ogystal 
â chyrff aelodaeth.

Yn yr un modd mae angen mwy o hyfforddiant ac arweiniad ar gigyddion, cogyddion, perchnogion tai bwyta ac ati 
ar sut i gyrchu, cyflenwi a defnyddio helgig.

Y camau nesaf...
Astudiaeth fer oedd prosiect Helgig Cymreig (9 mis) i ymchwilio a mynegi sefyllfa gyfredol helgig yng 
Nghymru. Yn ystod y cyfnod hwn, cododd rhai materion arwyddocaol, yn fwyaf nodedig y brys o ran y 
prosesu sydd ar gael ar gyfer adar o helfeydd saethu yng Nghymru.

Mae tîm y prosiect wedi rhannu’r canfyddiadau interim gyda Grŵp Cynghori’r Prosiect a bydd yn 
cyhoeddi ac yn dosbarthu’r adroddiad hwn. Yn y cyfamser mewn ymateb i alwadau gan randdeiliaid 
mae’r tîm hefyd wedi ymgymryd â gwaith ychwanegol i hysbysu’r sector am gynlluniau cymorth 
Llywodraeth Cymru i fusnesau bwyd yng Nghymru.

Y tu hwnt i fis Medi 2017 ac er mwyn adeiladu ar y gwaith a wnaed hyd yma, mae’n glir y dylid llunio 
cynllun strategol ar gyfer dyfodol y sector helgig Cymreig. Yn wir yn y ddogfen ddiweddar Cymru Wledig: 
Amser i Ymateb i Her 2025 (Mehefin 2017) argymhellodd y Farwnes Eluned Morgan AC yn gryf y dylid 
datblygu strategaeth gynaliadwy ar gyfer helgig Cymreig a physgod cregyn.

Fel y mae’r astudiaeth dichonoldeb hon wedi dangos, ceir potensial enfawr gyda goblygiadau cadarnhaol 
ar gyfer cynnal a chynyddu swyddi mewn ardaloedd gwledig a chefnogi cynhyrchwyr ac allforion bwyd 
o Gymru ar yr un pryd. Gall hefyd gynnig sgil-effeithiau gwerthfawr i fusnesau twristiaeth a lletygarwch a 
thrwy hynny helpu i sicrhau cymunedau gwydn a chyflenwi cig maes, lleol y gellir ei olrhain iddynt.

Efallai fod gan Gymru lawer i’r ddysgu gan yr Alban lle mae helfeydd saethu yn cael eu parchu a’u 
gwerthfawrogi fel rhan o draddodiadau a diwylliant gwledig y wlad. Mae eu cyfraniad i dwristiaeth ac 
‘Alban – y brand’ wedi ei gydnabod yn eang a gosodir helgig mewn lle amlwg ymhlith bwydydd yr Alban 
gyda balchder.
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