
 

 
 
 

Lleoliad myfyriwr: Ecoleg Adfer Coedwigoedd Glaw  
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Canolfan Faes Danau Girang a KOPEL 

 
Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi ymrwymo i ymchwil a chadwraeth ym maes 
bioamrywiaeth, cynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad ein hymwelwyr. Dros y pum mlynedd 
diwethaf, mae’r Pennaeth Gwyddoniaeth, Dr Natasha de Vere, wedi bod yn arwain cyrsiau maes i fyfyrwyr 
Prifysgol Aberystwyth i Ganolfan Faes Danau Girang (DGFC) yn Sabah, Borneo Faleisaidd.  
 
Dyma gyfle i gwblhau lleoliad 12 mis i gynorthwyo ein gwaith ymchwil ar adfer coedwigoedd glaw gan 
gydweithio â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Canolfan Faes Danau Girang a KOPEL. Bydd y myfyriwr 
llwyddiannus yn treulio chwe mis yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a chwe mis yn Sabah, Borneo. 
 
Cefndir y Prosiect 
 
Mae Gorlifdir Kinabatangan yn Sabah, Borneo Faleisaidd, yn cynnwys amrywiaeth o wahanol fathau o 
gynefinoedd prin gan gynnwys coedwigoedd afonol, coedwigoedd gorlif tymhorol, gwern goedwigoedd, 
coedwigoedd dipterocarp sych, palmwydd nipa, a mangrof. Mae’r amrywiaeth eang o gynefinoedd yn 
gartref i fega-amrywiaeth o fywyd gwyllt, llawer ohono mewn perygl difrifol ac yn endemig i Borneo. 
 
Canolfan ymchwil a hyfforddiant gydweithredol yw Canolfan Faes Danau Girang yn Kinabatangan, ac 
mae’n cael ei rheoli gan Adran Bywyd Gwyllt Sabah a Phrifysgol Caerdydd. Ei diben yw hyrwyddo ymchwil 
gwyddonol er mwyn cyfrannu at brosiectau cadwraeth hirdymor yn ardal Kinabatangan. Mae’n hollbwysig 
datblygu strategaethau cadwraeth effeithiol er mwyn lliniaru colledion ar raddfa fawr. Nod gwaith 
ymchwil y ganolfan yw pennu’r gofynion o ran tirwedd sy’n hanfodol i barhad hyfyw rhywogaethau 
trofannol mewn tirweddau hynod ddarniog. 
 
Mae KOPEL (a Menter MESCOT gynt) yn gwneud gwaith adfer coedwigoedd glaw mewn coedwigoedd 
gorlifdir diraddiedig ers 1999. Dechreuodd y gwaith i adfer cynefinoedd coedwigoedd yn sgil tanau 
coedwig na welwyd mo’u tebyg o’r blaen yn ystod y sychder mawr yn 1983 a 1998.  Dangosodd 
astudiaethau na fu dim adfywio naturiol i bob pwrpas ar ôl tanau 1983. O’r hyn a ddechreuodd fel rhaglen 
arbrofol mewn gwern goedwigoedd a choedwigoedd gorlif mae’r prosiect wedi gwneud gwaith arloesol ar 
nifer o dechnegau adfer gan gynnwys plannu rhywogaethau coed sy’n ffurfio canopi a chlirio gwinwydd a 
gweiriau chwyn. 
 
Mae gennym ddiddordeb mewn ymchwilio i sut y mae’r goedwig eilaidd yn Kinabatangan yn adfywio a’r 
posibiliadau o ran adfer coedwigoedd glaw ar safleoedd wedi’u clirio. Gellir defnyddio cyfuniad o ddulliau 
morffolegol, barcodio DNA a metabarcodio DNA i nodi rhywogaethau coed o bob dosbarth oedran i asesu 
iechyd a datblygiad y goedwig law yn y dyfodol. Bydd y myfyriwr ar leoliad yn cyfrannu at y gwaith 
ymchwil hwn i adfer coedwigoedd trofannol. 
 
Yn ogystal â chyfrannu at yr ymchwil, bydd y lleoliad hwn hefyd yn cynnwys gweithio gyda KOPEL i helpu i 
ddatblygu deunyddiau dehongli ar y goedwig law a’i chadwraeth. 
 
Amserlen y Lleoliad 

 

• Cychwyn y lleoliad yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, yn gwneud ymchwil cefndirol i adfer 
coedwigoedd glaw a barcodio DNA, a hyfforddiant mewn bioleg foleciwlaidd (Gorffennaf 2018). 

• Teithio i Sabah gyda grŵp Prifysgol Aberystwyth, cwblhau cwrs maes mewn ecoleg drofannol: 
(Medi 2018). 



 

• Cwrs maes yn DGFC a KOPEL. Arolygu ardaloedd adfer coedwigoedd glaw, casglu samplau ar gyfer 
barcodio a metabarcodio DNA, gweithio gyda KOPEL ar ddeunyddiau dehongli adfer coedwigoedd 
glaw: Medi 2018 – Mawrth 2019 (6 mis). 

• Dychwelyd i’r Ardd Fotaneg, dadansoddi samplau barcodio DNA, ysgrifennu adroddiad y prosiect 
Ebrill – Mehefin 2019 (3 mis).  

 
Mae un lleoliad ar gael i fyfyriwr sydd wedi cofrestru mewn Prifysgol yn y DU neu i fyfyriwr sydd wedi 
graddio’n ddiweddar. Cewch fwrsariaeth o £3,000 am y flwyddyn a phan fyddwch yn preswylio yng 
Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru cewch lety rhad ac am ddim (gan gynnwys biliau cyfleustodau) 
mewn tŷ myfyrwyr ar gyrion ein gwarchodfa natur. Bydd angen i’r myfyriwr dalu am hediad hyblyg â 
dyddiad dychwelyd agored i Sabah a hediadau mewnol yn ôl y galw, yn ogystal ag ymweliad ymchwil y tu 
allan i Faleisia ar ôl tri mis yn Sabah. Bydd bwyd a llety am chwe mis yn DGFC yn costio tua £1200 a’r 
myfyriwr fydd yn talu’r costau hynny hefyd. 
 
I gael gwybod mwy: Anfonwch ebost at Natasha de Vere (natasha.devere@gardenofwales.org.uk) ac 
ewch i’n gwefan yn www.garddfotaneg.cymru. 
 
Dylid anfon ceisiadau, ar ffurf llythyr eglurhaol a CV, drwy ebost at laura.jones@gardenofwales.org.uk 
erbyn 5pm ar 29 Rhagfyr 2017. Bydd angen manylion cyswllt llawn arnom hefyd (gan gynnwys manylion 
ebost a ffôn) ar gyfer DAU ganolwr sy’n fodlon rhoi geirda i gyd-fynd â’ch cais.  Bydd y broses ddethol 
yn gystadleuol a chynigir nifer cyfyngedig o gyfweliadau.  
  
Bwriedir cynnal y cyfweliadau ar hyn o bryd ym mis Ionawr 2018 a byddant yn cynnwys cyfweliad 
wyneb yn wyneb yn yr Ardd Fotaneg ynghyd â chyfweliad Skype gyda chydweithwyr yn DGFC. 
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