
Chwilen ddaear las
(Carabus intricatus)

TAFLEN RHEOLI RHYWOGAETH

Mae’r Chwilen ddaear las yn rhywogaeth fawr 
drawiadol gyda marciau glas metelaidd, coesau hirion 
a chloradenydd cerfluniedig. Gan dyfu’n fwy na 3cm 
o hyd, dyma chwilen ddaear fwyaf Prydain. Tan yn 
ddiweddar, roedd yn ymddangos bod y rhywogaeth 
hon, sy’n brin yn genedlaethol, wedi ei chyfyngu i 
lond dwrn o safleoedd yn Nyfnaint a Chernyw. Yn 
2015, fodd bynnag, cadarnhawyd bod poblogaeth yn 
Ne Cymru ac mae arolygon dilynol gan Buglife Cymru 
wedi datgelu safleoedd eraill sy’n cynnal y chwilen 
hon, sydd dan fygythiad yn fyd-eang. Yr allwedd i 
ehangu gwasgariad y rhywogaeth hon yw adfer neu 
greu mwy o ardaloedd o gynefin coetir addas.

Cylch bywyd
Mae’r chwilod aeddfed yn fywiog o ddiwedd Mawrth tan 
fis Mehefin. Bydd yr oedolion yn paru ac yn dodwy wyau 
yn y gwanwyn, bydd y larfâu yn datblygu trwy’r haf gydag 
oedolion newydd yn ymddangos yn yr hydref. Bydd y chwilen 
yn gaeafu fel oedolyn o dan risgl marw wedi ei orchuddio 
â mwsogl a chredir eu bod yn byw am 2 i 3 blynedd. Mae’r 
oedolion a’r larfâu hefyd yn bwydo ar wlithod, ac yn enwedig 
Gwlithen y coed (Limax marginatus) a’r Wlithen ddulwyd 
(Limax cinereoniger). Mae oedolion yn fwyaf tebygol o gael 
eu canfod yn dringo boncyffion coed gyda’r nos yn chwilio am 
eu hysglyfaeth.

Map dosbarthiad
Mae dosbarthiad y rhywogaeth hon wastad wedi bod yn 
gyfyngedig ym Mhrydain a, tan yn ddiweddar, roedd yn 
ymddangos ei bod wedi ei chyfyngu i lond dwrn o safleoedd 
yn Nyfnaint a Chernyw (mae’n debyg bod cofnod hanesyddol 
o wastatiroedd Gwlad yr Haf yn wallus). Cadarnhawyd 
poblogaeth arall yn 2015 yng Nghoed Maesmelin ger 
Castell-nedd, De Cymru - coetir hynafol lled-naturiol sy’n llawn 
deri digoes (Quercus petraea). Mae poblogaethau eraill wedi 
eu canfod yn hydoedd isaf Cwm Nedd mewn arolygon dilynol.

DGwyrdd tywyll = cofnodion diweddar (ar ôl 1980)

Gwyrdd golau = cofnodion hanesyddol (cyn 1980)
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Mae’r Chwilen ddaear las dan fygythiad 
yn fyd-eang, ac ond i’w gweld mewn 
lleoliadau prin ar draws Ewrop.



Cynefin
Mae’r chwilen ddaear las yn byw mewn coetiroedd 
collddail llaith o goed deri a ffawydd, gan amlaf ar lethrau 
dyffrynnoedd afonydd sy’n wynebu’r de. Mae’r mwyafrif o 
safleoedd yn goetiroedd pori hynafol gydag isdyfiant tenau, 
lleithder uchel a llu o wahanol fwsogl.

Bygythiadau ac achosion dirywiad
Mae colli cynefin a’r dirywiad yn ansawdd cynefinoedd yn 
cyfyngu ar ddosbarthiad y rhywogaeth hon. Gwyddom am 
golli o leiaf un safle yn Lloegr o ganlyniad i dorri a chlirio 
a’i ailblannu gyda chonifferau. Mae newidiadau neu atal 
pori mewn coetiroedd deri neu ffawydd hynafol yn bryder 
penodol. Parhad pori ysgafn, presenoldeb coed aeddfed, 
digonedd o goed marw ac isdyfiant tenau yw’r prif ffactorau 
ar gyfer cynnal y poblogaethau presennol o’r chwilen hon. 
Mae’r Chwilen ddaear las yn ddiadenydd ac nid yw’n gallu 
hedfa - sy’n cyfyngu ar ei gallu i gytrefu neu ail-gytrefu 
cynefin addas.

Rheoli cynefin
Cynnal neu ailgyflwyno rhaglenni pori ysgafn mewn 
coetiroedd hynafol. Bydd synergedd gyda chadwraeth 
coetiroedd deri sy’n cael eu cynnal i reoli yn erbyn 
rhywogaethau goresgynnol (e.e. Masarn a Rhododendron) 
neu isdyfiant trwchus (e.e. Llwyni mwyar duon) ac i gynnal 
cyflenwad o goed marw yn y cynefin. Yn ogystal â gadael 
coed marw yn eu lle, gellir “plannu” rhai darnau o foncyffion 
sydd wedi cwympo yn y ddaear i efelychu bonion coed 
pwdr. Mae’r rhain yn llai tueddol i sychu na phren sydd wedi 
cwympo a adewir i orwedd ar lawr y coetir. 

Mae plannu coed i ehangu’r coetir ar safleoedd sy’n bodoli 
eisoes yn opsiwn rheoli, ond dylid cymryd gofal i sicrhau 
nad yw’r cynefin cyfagos yn cynnal rhywogaethau prin eraill 
allai gael eu heffeithio’n negyddol. Er enghraifft, mae’r 
rhywogaeth brin, Chwilen gloc werdd Kugelann (Poecilus 
kugelanni), i’w chael ar rostiroedd pori cymysg sy’n agos i 
goetir deri ar Dartmoor, sy’n cynnwys y boblogaeth hysbys 
fwyaf o’r Chwilen ddaear las yn Lloegr.

Cyfeiriadau
Gellir agor y daflen hon ar www.buglife.org.uk
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