
Cymryd Rhan mewn Cofnodi Bywyd Gwyllt 

Cofnodi’r bywyd gwyllt rydych chi’n ei weld. 

• Trowch y bywyd gwyllt rydych yn ei weld yn gofnodion 
biolegol defnyddiol gan ddefnyddio Ap LERC Cymru, BIS 
Wired ar-lein neu iRecord. 

•Lawrlwythwch Ap LERC Cymru o Ap Google Play neu Apple. 

•Cofrestrwch gyda BIS Wired, ein Cronfa Ddata Cofnodi 
Bywyd Gwyllt ar-lein, lle gallwch chi gyflwyno'ch cofnodion 
ar-lein. 

Popeth Am BIS 

BIS yw Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth y Ganolfan Cofnodion 
Amgylcheddol Leol ar gyfer Powys a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 

•Casglu a chynnull cofnodion bywyd gwyllt ar gyfer ein 
hardal. 

•Sicrhau bod gwybodaeth am fywyd gwyllt ar gael yn 
rhwydd, gan sicrhau bod penderfyniadau sy'n effeithio ar 
dreftadaeth naturiol leol yn cael eu gwneud gyda'r 
wybodaeth orau sydd ar gael. 

•Cefnogi ein cofnodwyr lleol, gwerthfawrogi eu 
hymdrechion ac annog cofnodi bywyd gwyllt. 

•Cynnal digwyddiadau i gofnodi bywyd gwyllt ac annog 
cofnodwyr newydd. 

Rhoi Bywyd Gwyllt ar y Map ym Mhowys 

a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Mantell y forwyn, Cardamine pratensis 

Cysylltwch â ni: 
6 The Bulwark • Aberhonddu • Powys • LD3 7LB (01874)  610881 

• info@bis.org.uk • www.bis.org.uk 

Cadw Mewn Cysylltiad 

 Cadwch mewn cysylltiad â’r hyn sy’n digwydd ym Mhowys a Bannau Brycheiniog. 

 @BISBrecon1 

  @BISBrecon 

  @bispowysbbnp 

bis.org.uk - ar gyfer newyddion, cyngor cofnodi, digwyddiadau, cysylltiadau a dolenni. 

Bwletin BIS - yr uchod i gyd yn eich bocs negeseuon e-bost! Cofrestrwch yn ein Hafan. 

Bywyd Gwyllt ar Garreg eich Drws 
Mae gan BIS fwy na 3 miliwn o gofnodion bywyd gwyllt ar gyfer 
ardal Powys a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yng 
nghronfa ddata bioamrywiaeth ar-lein Cymru gyfan o'r enw 
Aderyn - aderyn.lercwales.org.uk 

Chwiliwch am rywogaeth neu grŵp tacson a gweld ei 
ddosbarthiad ledled Cymru gan ddefnyddio'r cofnodion a 
gedwir yn Aderyn gan ddefnyddio'r adnodd ‘Mapiau 
dosbarthiad’.  

Defnyddiwch yr adnodd ‘Beth Sydd Yn Fy Ardal’ i weld rhestr o 
rywogaethau nad ydynt yn sensitif sydd wedi'u cofnodi yn eich 
ardal chi. Cliciwch ar y map, teipiwch gyfeirnod grid 4 ffigur 
neu ddefnyddio cod post i chwilio mewn ardal. 

Dosbarthiad 

gwenynen yr eiddew 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRnci1kZLcAhUkI8AKHXkUA8EQFggwMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCardamine_pratensis&usg=AOvVaw1hKwm2lQVETvi7j0dCDsl9

