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PROSIECT MAELGI: CYMRU – ADRODDIAD CRYNO 1

Beth yw maelgi?
Mae o leiaf 22 rhywogaeth o faelgi, sy’n ffurfio un o’r teuluoedd o forgwn a 
morgathod dan y bygythiad mwyaf yn y byd (Squatinidae)1,2,3. Y maelgi (Squatina 
squatina) yw’r unig rywogaeth o faelgi sy’n bresennol yn nyfroedd yr Iwerydd yng 
ngogledd-orllewin Ewrop, ac mae wedi’i restru fel rhywogaeth mewn perygl difrifol 
ar Restr Goch yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur o Rywogaethau dan 
Fygythiad4. Er y bu gostyngiad yn nosbarthiad y maelgi mewn rhannau eraill 
o ogledd-orllewin Ewrop5,6, gan gynnwys yr hyn a gofnodwyd yn ddiweddar yn 
Iwerddon7 ac yn rhannau deheuol Môr y Gogledd8, mae’r maelgi yn dal i fod yn 
bresennol yng Nghymru ac fe’i hadroddwyd yn rheolaidd ym Mharth Cymru trwy 
gydol y ddegawd ddiwethaf.

Prosiect Maelgi: Cymru
Nod Prosiect Maelgi: Cymru yw diogelu maelgwn 
yng Nghymru gyda physgotwyr a chymunedau 
arfordirol, gan ddefnyddio treftadaeth, addysg ac 
ymchwil. Mae Prosiect Maelgi: Cymru yn brosiect 
cydweithredol, dan arweiniad Cyfoeth Naturiol 
Cymru (CNC) a Chymdeithas Sŵolegol Llundain, 
gyda grŵp llywio o 13 sefydliad partner. 

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid gan Gronfa 
Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, On The Edge, a 
Llywodraeth Cymru hyd yma (2018–2021). 

Adroddwyd 
achosion o weld 
maelgwn yn 
rheolaidd ym 
mharth Cymru 
dros y ddegawd 
ddiwethaf

Llun © Jake Davies
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UCHAFBWYNTIAU PROSIECT MAELGI: CYMRU

Mehefin  
2017 
Lansio  
prosiect 
peilot

Ionawr – 
Chwefror 2021 
Cwblhawyd tri gweithdy 
i ddatblygu methodoleg 
ar gyfer cynnal 
arolygon tagio maelgwn 

Awst 2021 
Ffilmiwyd y maelgi 
cyntaf o dan y dŵr 
yng Nghymru, gan 
gydlynydd Prosiect 
Maelgi: Cymru 

Gorffennaf 2017  
Dechrau cwrdd â 
physgotwyr ledled 
Cymru

Mehefin – Medi 2021  
Sesiynau Cwrdd â’r 
Gwyddonydd Prosiect 
Maelgi: Cymru ar-lein 
wedi’u cyflwyno gydag 
ysgolion cynradd

Awst 2021
Rhaglen arolwg 
eDNA wedi dod i ben

Ebrill – Mai 2020   
Gweithdai Cynllun 
Gweithredu’r Maelgi 

Gorffennaf –  
Hydref 2019  
Prosiect peilot eDNA

Chwefror 
2020   
Digwyddiadau 
dathlu cymunedol

Medi 2017 
Map Arsylwi’r Maelgi 
wedi’i gyfieithu i’r 
Gymraeg 

Gorffennaf 2021  
Y Maelgi cyntaf i gael 
ei osod â thag lloeren 
miniPAT yng Nghymru 
yn ystod arolwg 
Prosiect Maelgi: Cymru 

MEHEFIN 2022 
Papur gwyddonol 
cyntaf yn cael ei 
gyhoeddi

Mai 2020  
Lansio e-lyfr 
Maelgwn  
Cymru ar gyfer 
plant ysgol 

Gorffennaf 
2019  
Datgymalu’r 
maelgi

Mehefin 2018  
Prosiect Cam 1 
wedi’i lansio 

Awst 2020 
Lansio Cynllun Gweithredu 
Maelgwn Cymru 

Mehefin 2019 
Digwyddiad 
Plymio i’r Maelgi 

Awst 2018   
Model maelgi 
“Angwen” maint 
llawn wedi’i greu 

Medi 2020  
Lansio prosiect 
Cam 2

Medi 2020  
Dechrau’r rhaglen 
arolwg eDNA

Medi 2020 – Mawrth 2021  
Dadansoddiad o gofnodion y  
maelgi a gasglwyd hyd yma

Mai – Medi 2019   
Gwyddonwyr 
dinasyddion Hanes 
y Maelgi yn cwblhau 
ymchwil archifol 

Ionawr – 
Mawrth 2019  
Sioe deithiol 
Hanes y Maelgi 
wedi’i chwblhau 
o amgylch 
Cymru – 

2017

2019

2020

2018

2021

2022

Dysgwch fwy

Dysgwch fwy

Dysgwch fwyDysgwch fwy

Dysgwch fwy

Dysgwch fwy Dysgwch fwy

Dysgwch fwy

https://www.zsl.org/blogs/conservation/let-me-introduce-you-to-angwen-the-angelshark
https://angelsharksmap.zsl.org
https://angelsharknetwork.com/wales/
https://angelsharknetwork.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/08/Wales-Angelshark-Action-Plan-2020.pdf
https://angelsharknetwork.com/ebook/
https://www.facebook.com/angelsharkproject/videos/999472724232017/
https://angelsharknetwork.com/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/Tagged-Angelshark-poster-ENG.jpg
https://angelsharknetwork.com/wp-content/uploads/sites/16/2018/12/History-of-Angels-leaflet-en.pdf
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Cerrig milltir allweddol hyd yn hyn 

o bysgotwyr yn 
cydweithredu â’r 

prosiect

65
o gofnodion 
o’r maelgi 

Casglwyd

Cymerodd

maelgi  
wedi’i dagio â 
thag lloeren 
miniPAT

142 o adnoddau 
ychwanegol gyda 
gwybodaeth 
anecdotaidd am y 
maelgi

1
Cwblhawyd pump arolwg 
deifio neu ddeifio â snorcel 

360 o samplau dŵr 
wedi’u cymryd i’w 
dadansoddi eDNA 

5

3 6 0

o wirfoddolwyr gwyddonwyr 
dinasyddion ran mewn 
ymchwil neu arolygon archifol 26

sefydliad 
Gynllun 

Gweithredu 
Maelgwn 

Cymru

Datblygodd

13
o blant ysgol yn ymuno 

â sesiynau ‘Cwrdd â’r 
Gwyddonydd’ ar-lein

o bobl trwy 
ddatganiadau i’r 
wasg ledled y byd 

Cafwyd sylw 
gan dros 

300 miliwn

o bobl ar y 
cyfryngau 
cymde-
ithasol

Cafwyd sylw gan dros 

600,000

Casglwyd

3 1
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Sut a ble rydyn ni’n dod o hyd i faelgwn yng Nghymru? 

Mae gweithio gyda physgotwyr yn hanfodol i astudio’r maelgi: Casglwyd 2,231 
o gofnodion o’r maelgi gan Brosiect Maelgi: Cymru, yn rhychwantu rhwng 1812 
a 2021. Darparwyd dros 97.62% o’r cofnodion hyn gan bysgotwyr masnachol, 
hamdden a siarter, fel rhan o’n rhaglen ymgysylltu â physgotwyr. 

Mae cofnodion o gymunedau ac archifau yn ychwanegu cyd-destun pwysig: 
roedd 142 o adnoddau hanesyddol yn darparu gwybodaeth anecdotaidd bwysig 
ar faelgwn yng Nghymru, a ddefnyddiwyd i helpu i ddehongli canlyniadau 
ymchwil wyddonol.

Mae tystiolaeth o bresenoldeb maelgwn ledled Cymru: cafwyd cofnodion o’r 
maelgi o bob rhan o arfordir Cymru, gyda rhannau gogleddol Bae Ceredigion, Bae 
Tremadog, Bae Caerfyrddin, Bae Conwy, ac ardal allanol Aber Afon Hafren yn cael 
eu hystyried yn brif fannau.

Mae dyfroedd y glannau yn gynefin pwysig i’r maelgi: adroddwyd dros 97.62% o gofnodion o’r 
Maelgi o fewn chwe milltir môr i arfordir Cymru.

Ymchwilio i Ecoleg Maelgwn yng Nghymru
Mae Prosiect Maelgi: Cymru wedi bod yn gweithio i fynd i’r afael â bylchau allweddol 
mewn gwybodaeth ynghylch dosbarthiad ac ecoleg maelgwn yng Nghymru a’u 
defnydd o gynefinoedd. Mae papur gwyddonol wedi’i gyflwyno i’w gyhoeddi (Barker 
et al., yn cael ei baratoi), ond dyma rai o’n canfyddiadau allweddol isod: 

Figure 4: Spatial variation in Squatina squatina records across the UK EEZ around Wales and central Irish Sea, shown as counts per 20km grid squares. 
Coastal areas of Wales are divided using biogeography and extend out to 12 nm or the mid-line: 1 - Dee Estuary to North Stack; 2 - North Stack to Bardsey 
Island; 3 - Bardsey Island to Strumble Head; 4 - Strumble Head to St Govan's Head; 5 - St Govans head to Rhossilli; 6 - Rhossilli to Barry; 7 - Barry to 
Chepstow). Numbers provided under each area label show how many S. squatina records were reported in that area.

0 25 50 km

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfb.15133
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfb.15133
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Sut mae cofnodion y maelgi yn newid dros amser?

Mae amrywiad mawr yn nifer y cofnodion a 
ddarperir pob degawd:  Darparwyd y nifer fwyaf 
o gofnodion o’r maelgi yn y 1970au, 1980au a’r 
1990au, ond gallai hyn fod oherwydd mwy o 
ymdrech bysgota yn ystod y cyfnod hwnnw.

Mae disgrifiadau gwahanol o nifer y maelgwn yng 
Nghymru:  Roedd y disgrifiad o “brinder” y maelgi 
yn amrywio’n ddaearyddol ac yn dymhorol trwy 
gydol y cyfnod o 200 mlynedd a astudiwyd, gan 
awgrymu dosbarthiad anghyfartal o faelgwn ledled 
Cymru.

Beth sy’n gyrru dosbarthiad y maelgi yng 
Nghymru?

Mae sawl newidyn amgylcheddol yn gyrru 
dosbarthiad y maelgi:  Rhagwelodd modelau 
dosbarthiad rhywogaethau mai tymheredd 
wyneb y môr, cloroffyl-a, halwynedd, a dyfnder 
sy’n cael y dylanwad mwyaf ar ddosbarthiad y 
maelgi.

Gallai Cymru fod yn ardal fridio bwysig i’r 
maelgi: Adroddwyd am 85 o gofnodion o 
faelgwn newydd-anedig neu ifanc i Brosiect 
Maelgi: Cymru ac, ym mis Awst 2021, tynnodd 
Jake Davies, cydlynydd Prosiect Maelgi: Cymru, 
luniau prin o faelgi newydd-anedig.

Er mwyn diogelu 
dyfodol y maelgi yng 
Nghymru, mae angen 
ymchwil bellach i 
ymchwilio i statws 
ac ecoleg y maelgi 
yng Nghymru, fel 
yr amlinellwyd yng 
Nghynllun Gweithredu 
Maelgwn Cymru. 

85
Mae llawer o ffactorau’n dylanwadu ar nifer 
y cofnodion o faelgwn a adroddwyd: Mae 
dwy enghraifft yn cynnwys 1) Newidiadau i’r 
ymdrech bysgota (e.e. bydd nifer y pysgotwyr 
sy’n gweithredu, y math o long bysgota, lleoliad 
y pysgota, rhywogaethau targed, a newidiadau 
tymhorol yn y ffactorau hyn yn dylanwadu ar nifer 
y maelgwn y daethpwyd ar eu traws ar ddamwain); 
2) Mae gallu pobl a’u gwybodaeth am ble i adrodd 
cofnodion o faelgwn wedi newid (e.e. mae’r 
rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol yn golygu 
bod adrodd yn haws o lawer).

Ymwelydd morwrol rhyfedd … 
daeth y pysgotwyr … i gysylltiad 

â rhywogaeth o bysgod na 
welodd yr hynaf ohonynt (ar ôl 
cael ei gyflogi … am fwy na 45 

mlynedd) erioed o’r blaen. 

Detholiad o’r North Wales 
Chronicle, 1858. 

Llun © Jake Davies

Llun © Jake Davies

o gofnodion o faelgwn 
newydd-anedig neu 
ifanc i Brosiect Maelgi: 
Cymru.

Adroddwyd am 

https://www.zsl.org/conservation/news/first-underwater-footage-of-a-rare-angelshark-taken-in-wales
https://angelsharknetwork.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/08/Wales-Angelshark-Action-Plan-2020.pdf
https://angelsharknetwork.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/08/Wales-Angelshark-Action-Plan-2020.pdf
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Ymchwil wedi’i chwblhau yng Ngham 2 Prosiect Maelgi: Cymru 

eDNA

Cynhaliwyd arolygon DNA 
amgylcheddol (eDNA) i ddeall 
tymoroldeb y maelgi yn rhannau 
gogleddol Bae Ceredigion. 
Cymerwyd samplau dŵr misol 
mewn deg safle dros gyfnod o 
flwyddyn (Medi 2020 - Awst 
2021). Cafodd y rhain eu hidlo 
ac yna eu dadansoddi ar gyfer 
eDNA y maelgi i benderfynu a 
oedd y rhywogaeth yn bresennol. 

24
Casglwyd 120 o samplau dŵr ac 
roedd DNA Maelgwn o fewn 24 
o’r samplau, a oedd yn cwmpasu 
bob un o’r 10 safle.

Tagio

Datblygwyd methodoleg ar 
gyfer cynnal arolygon o faelgwn 
a’u tagio mewn cydweithrediad 
ag asiantaethau’r llywodraeth, 
grwpiau ymchwil, cyrff 
anllywodraethol a physgotwyr. Ym 
mis Gorffennaf 2021, gosodwyd 
tag lloeren miniPAT a thag â 
rhif adnabod ar y maelgi cyntaf 
i gasglu gwybodaeth am ei 
symudiadau yn y môr (cwblhawyd 
y tagio gan weithwyr wedi’u 
hyfforddi o dan drwydded). 

CYFLAWNI Cynllun Gweithredu Maelgwn Cymru 
Mae Cynllun Gweithredu Maelgwn Cymru yn darparu rhestr flaenoriaeth o gamau i’w cyflawni dros y 
pum mlynedd nesaf tuag at gyflawni gweledigaeth o boblogaeth ffyniannus o faelgwn yng Nghymru. 
Datblygwyd y camau hyn yn dilyn cyfres o weithdai a oedd yn trafod y bygythiadau a’r bylchau mewn 
tystiolaeth, yng nghyd-destun mesurau polisi a rheoli presennol, ar gyfer y maelgi ym mharth Cymru. 

Mae gweithredoedd yn cael eu categoreiddio o dan y pum nod isod: 

1

Cynefin a’r 
Amgylchedd

2

Pysgodfeydd
3

Y Gymuned
4

Cysylltedd 
y Maelgi

5

Bylchau 
mewn 
Tystiolaeth

22 
cam ar y gweill 2 

weithred wedi’u cwblhau 

Prosiect SIARC

Ym mis Hydref 2022, cafodd 
Prosiect SIARC (Sharks Inspiring 
Action and Research with 
Communities) ei lansio i ehangu 
technegau i rywogaethau 
elasmobranciad eraill. Mae 
Prosiect Maelgi: Cymru yn parhau 
o dan faner Prosiect SIARC. Mae 
rhagor o fanylion ar gael yma: 
www.prosiectsiarc.com 
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