Y Ferlen Fynydd Gymreig (Adran A)
Led-wyllt
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Anturus – ar dir cyfarwydd, byddant yn pori’n
helaeth, ond byddant yn swmpo ar fynydd, pan
fo greoedd eraill a meirch yn rhoi pwysau
arnynt.
Hyblyg – mae merlod a fagwyd ar eu parth yn
addasu’n hawdd i amgylchiadau, mae merlod
cors yn enghraifft glasurol o hyn gan eu bod yn
dysgu byw gydag amgylchiadau llanw o’u
genedigaeth ac yn dysgu sut i oddef cynnwys
halen y planhigion.
Sicr ar eu traed – oherwydd eu sicrwydd ar eu
traed a’u deallusrwydd byddant yn archwilio
amgylchiadau peryglus fel corsydd a thir
creigiog serth yn ddiogel.

Priodoleddau Corfforol a Hwsmonaeth
Crynodeb
Mae canrifoedd o amgylchiadau caled wedi sicrhau
cyfansoddiad cadarn y merlod mynydd Cymreig. Mae’r
merlod Mynydd Cymreig (Adran A) lled-wyllt bellach
mewn perygl difodiant yn eu cynefin naturiol; ar ôl
ffurfio sail Llyfr Gre Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau
Cymreig ym 1901. Mae cadw’r llinellau genetig hyn yn
hollbwysig i’r brid. Maent wedi profi eu bod yn borwyr
er lles cadwraeth, ac yn hanfodol i dirwedd uwchdir
Cymru ac ardaloedd iseldirol eraill â phrinder maetholion
gan gynnwys ardaloedd cadwraeth dynodedig. Mae’r
brid brodorol hwn hefyd yn hanfodol i’n diwylliant a’n
treftadaeth hanesyddol.
Mae merlod Mynydd Cymreig (Adran A) lled-wyllt yn
fach (o dan 12 dyrnfedd), yn wydn ac yn ysgafn, ac
maent yn fwytawyr darbodus sy’n gallu ffynnu ar
borthiant o ansawdd gwael; maent yn bwyta glaswelltau
brasach yn hytrach na phlanhigion blodeuol a phrin y
maent yn bwyta grug, sy’n gynefin blaenoriaeth yn
uwchdiroedd ac iseldiroedd Cymru. Gall eu harferion
pori annog rhywogaethau blodau prin drwy agor
ardaloedd sydd wedi gordyfu.
Mae merlod heblaw merlod lled-wyllt sy’n dod o borfa
wedi’i gwella yn gallu cymryd amser i addasu i ddiet
israddol safleoedd cadwraeth, yn wahanol i ferlod a
fagwyd ar y mynydd. Mae’n dilyn y bydd angen eu
goruchwylio’n fwy na’u cefnderoedd uwchdirol, o leiaf
yn y cyfnodau cynnar.

Gwydnwch
Brid gwydn a hyblyg, sy’n gallu ffynnu yn yr
amgylchiadau caletaf.
• Darbodus – gallu ffynnu mewn amgylchiadau
gwael, gall cesig golli cyflwr tua diwedd eu
beichiogrwydd, mae’n ddoeth eu monitro.
• Bwyd ychwanegol – mae rheoliadau lles yn
argymell bwydo ychwanegol pan fo angen, bydd
merlod fel arfer yn addasu i bori tymhorol.
• Gwydn – mae eu cot gaeaf mwy trwchus yn eu
galluogi i wrthsefyll tywydd garw, byddant yn
rhagweld stormydd a stormydd eira ddiwrnod
ynghynt ac yn dod o hyd i gysgod addas. Mae’n
well ganddynt rew ac eira na thywydd gwlyb
parhaus.

Brid gwydn ysgafn, sy’n gofyn hwsmonaeth arferol
anaml yn unig.
• Trin a Thrafod – Dim ond pan fyddant yn
diddyfnu ebolion, ar gyfer dilyngyru ac unrhyw
waith lles angenrheidiol arall y caiff Merlod
Mynydd Cymreig (Adran A) Lled-Wyllt eu trin
a’u trafod fel arfer.
• Maint – maent yn pwyso rhyw 250 cilogram
pan fyddant yn aeddfed.
• Cefndir – wedi esblygu ym mryniau Cymru am
filoedd o flynyddoedd gan eu gwneud yn wydn
ac yn ffit. Sicrhaodd y Cymdeithasau Gwella
Merlod y cyflawnwyd Deddf Tir Comin 1908 a
fynnodd waredu meirch prysg o diroedd comin,
gan arwain at welliant amlwg y brid.
• Golwg – unrhyw liw, heblaw brith a choch a
gwyn.
• Carnau – carnau crwn trwchus.
• Llid llafnog – prin iawn y clywir am hyn
ymhlith merlod mynydd, ond gall ddigwydd ar
borfeydd bras.
• Haf – gallant oddef pryfed sy’n cnoi yn dda
iawn, gall trogod fod yn broblem ar borfa
helaeth. Nid yw pryfed fel arfer yn aflonyddu ar
ferlod ar fryniau. Mewn gwres eithafol byddwch
yn eu gweld yn symud i mewn ac allan o ddŵr.
Bron nad oes sôn am y gosfa felys.
• Cyfyngiant - Mae ffensys safonol fel arfer yn
ddigonol, mae rhigolau ar y corsydd yn helpu i
gadw merlod i mewn.

Nodweddion Pori
Arfau pori da sy’n gallu helpu i reoli rhedyn, eithin a
phrysg, gan atal y planhigion hyn rhag tagu ardaloedd.
• Pori – Porir tyfiant ifanc glaswellt y bwla â
pharodrwydd, sy’n faethlon ond yn brin o
fwynau. Mae angen bod merlod yn gallu
cyrraedd ardaloedd o ddŵr glân.
Ar safleoedd helaeth, byddant yn dewis porfa
yn ôl y tymor. Maent yn anwybyddu planhigion
prin.
Ar safleoedd cyfyngedig, rhaid gofalu eu bod yn
cael digon o borfa i amddiffyn planhigion prin.
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Brwyn a hesg – mae’n well ganddynt frwyn
ifanc, ond byddant yn bwyta brwyn aeddfed pan
fydd tywarch o dan orchudd eira.
Pori amrywiol – byddant yn cymryd ychydig o
helyg neu eithin i amrywio’r diet.
Anhoffterau – hen lystyfiant wedi marw.
Gwlypdiroedd - mae bod yn gymharol ysgafn
yn fantais ar safleoedd gwlyb a chorslyd.

Rhyngweithio â’r cyhoedd
Prin y caiff merlod lled-wyllt eu trin a’u trafod ond
maent yn addas ar gyfer safleoedd mynediad cyhoeddus,
lle bo digon o gyfle iddynt symud i ffwrdd o bobl a
chŵn.
• Ymateb i’r cyhoedd – mae cesig ag ebolion
ifanc yn symud i ffwrdd yn gyflym. Mae rhai
merlod yn chwilfrydig a byddant yn dod yn agos
ac wedyn yn symud i ffwrdd os dynesir atynt.
Ar safleoedd trefol, mae problemau’n gallu codi
os bydd y cyhoedd yn bwydo merlod.
• Ymateb i gŵn – Mae merlod yn tybio bod ci yn
ysglyfaethwr posibl, felly efallai byddant yn
symud i ffwrdd os gallant wneud hynny ond
byddant yn amddiffyn eu hunain yn erbyn
ymosodiad ci.
• Canfyddiad y cyhoedd – fe’u derbynnir yn
gyffredinol fel brid urddasol a hardd. Mae
ymwelwyr o ledled y byd yn gweld ac yn tynnu
ffotograffau o’r merlod yn eu hamgylchedd
naturiol.

Am wybodaeth bellach am y Ferlen Fynydd
Gymreig Adran A led-wyllt, cysylltwch â:
Chymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig
6 Chalybeate Hystryd
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1HP
Ffôn: 01970 617501
Ffacs: 01970 625401
Gwefan: www.wpcs.uk.com

Am wybodaeth am 'bori er lles bywyd
gwyllt' ac amgymorth i ddod o hyd i ferlod
cysylltwch â:
Pori Natur a Threftadaeth (PONT)
Blwch Post 52
Llangadog
Caerfyrddin
SA19 9WZ
Ffôn symudol: 07791 932484
E-bost: pontcymru@btconnect.com
Gwefan: www.grazinganimalsproject.org.uk/pont_home

