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Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
 
Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
 
Mae’r papur hwn yn cyflwyno’r cefndir i Ddileu Twbercwlosis Buchol yng 
Nghymru ac yn rhoi amlinelliad o weithgareddau hanesyddol a phresennol y 
Rhaglen TB Buchol, sy’n rhan o bortffolio'r Amgylchedd a Materion Gwledig, 
cyn y sesiwn graffu ar TB buchol gyda’r Pwyllgor ar 14 Rhagfyr. 
 
Mae TB yn cael effaith ariannol a chymdeithasol sylweddol ar fusnesau 
ffermio a’r gymuned wledig yn ehangach, ac effaith emosiynol enfawr ar nifer 
o deuluoedd sy’n ffermio.  Mae’n glefyd sy’n gostus iawn i Lywodraeth Cymru 
hefyd yn nhermau talu am brofion TB, dadansoddi dulliau rheoli ac iawndal i 
berchnogion y mae eu hanifeiliaid yn cael eu lladd oherwydd TB (gwariodd 
Llywodraeth Cymru £25.9 miliwn yn y flwyddyn ariannol 2015-2016). 
 
Gall Mycobacterium bovis (M bovis), sy’n achosi TB buchol heintio unrhyw 
famal.  Mae TB yn filhaint sy’n golygu y gellir ei drosglwyddo o anifeiliaid i 
bobl.  Er bod y risg i iechyd y cyhoedd yn cael ei chadw’n isel oherwydd 
profion rheolaidd ar gyfer buchod, dulliau pasteureiddio llaeth ac archwiliadau 
mewn lladd-dai, mae’n bwysig lliniaru unrhyw fygythiad o TB buchol i’r 
cyhoedd.  Mae ymrwymiad i ddileu TB hefyd yn bwysig er mwyn cefnogi ein 
diwydiant allforio yn yr UE ac yn fyd-eang. 
 
Mae dileu TB yn nod hirdymor i Lywodraeth Cymru a chafodd y Rhaglen Dileu 
TB ei sefydlu yn 2008.  Mae ein rhaglen yn seiliedig ar bedair egwyddor 
sylfaenol rheoli clefydau heintus: 

 Ei gadw allan 

 Ei ddarganfod yn gyflym 

 Ei rwystro rhag lledaenu 

 Cael gwared arno 
 
Gwneir gwelliannau parhaus i’r rhaglen Ddileu, gan adeiladu ar y dystiolaeth 
ddiweddaraf er mwyn llywio datblygiadau polisi yn well. Fel rhan o’r gwaith 
hwn rydym yn cydweithio gyda gweinyddiaethau eraill y DU a thu hwnt. Mae 
ein rhaglen yn cael ei hadolygu’n flynyddol fel rhan o gyflwyno Cynllun Dileu 
TB y DU i’r Comisiwn Ewropeaidd (CE) ac mae wedi cael ei chymeradwyo 
gan y CE yn y saith mlynedd diwethaf.  Mae Cynllun y DU yn cwmpasu 
Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Sicrhaodd yr Alban Statws Swyddogol 
Dim TB, a gydnabuwyd gan y CE yn 2008. 

 
Hyd 2008, roedd profion ar fuchesi yn amrywio o brofion blynyddol a phrofion 
pob pedair blynedd a byddai amlder y profion hyn yn dibynnu ar y gyfran o 
fuchesi ym mhob plwyf a oedd eisoes wedi’i heintio.  Ar ddechrau ein rhaglen 
Ddileu cyflwynwyd “Archwiliad Iechyd TB Cymru” lle y cafodd pob buches yng 
Nghymru ei phrofi yn ystod amserlen fyrrach 15 mis (mis Hydref 2008 i fis 
Rhagfyr 2009) er mwyn rhoi gwell dealltwriaeth i ni o sefyllfa’r clefyd ar hyd a 
lled y wlad.  Arweiniodd canlyniadau Archwiliad Iechyd TB Cymru at gyflwyno 
profion TB blynyddol i fuchesi ar draws Cymru gyfan, o ddechrau 2010, er 
mwyn cynnal lefel uchel o wyliadwriaeth. 
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Yn 2012 cyhoeddwyd Fframwaith Strategol 4 blynedd gennym ar gyfer Dileu 
TB buchol a oedd yn amlinellu ein hagenda ar gyfer dileu’r clefyd.  Rydym yn 
adolygu ein strategaeth nawr, gyda’r bwriad o ddiweddaru ein dull o ddileu TB 
ac adeiladu ar y cynnydd a wnaed hyd yma. 
 

Mae’r rhaglen yn cael ei monitro drwy olrhain nifer yr achosion o TB (y nifer o 
fuchesi newydd wedi’u heintio â TB) a nifer y gwartheg a laddwyd ac mae’r 
ystadegau sylfaenol hyn yn cael eu cyhoeddi’n fisol.  Yn fwy diweddar rydym 
wedi dechrau cyhoeddi set ddata fwy soffistigedig drwy Ddangosfwrdd TB 
chwarterol sy’n cyflwyno data mewn ffordd weladwy a dealladwy, sy’n olrhain y 
daith tuag at ddileu TB.  Dangosir y Dangosfwrdd TB diweddaraf yn Atodiad 1. 
 
 
Digwyddiadau TB newydd i fuchesi - 2008 i 2016 

 
 
Arweiniodd y cynnydd yn amlder y profion at gynnydd cychwynnol a 
ragwelwyd yn nifer yr achosion sydd wedi gostwng yn sylweddol ers hynny 
(noder bod y gyfres wedi’i nodweddu gan gyfnodau lle ceir tueddiadau o 
gynnydd a gostyngiadau, gyda thrywydd tuag i lawr yn yr hirdymor). O fis 
Awst 2016, roedd nifer y digwyddiadau newydd wedi gostwng 47% ers y 
pwynt uchaf yn 2009). 
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Nifer yr anifeiliaid a laddwyd er mwyn rheoli TB - 2008 i 2016 

 
 
Mae’r patrwm yn nifer yr anifeiliaid sy’n cael eu lladd wedi tueddu i ddilyn y 
duedd yn nifer yr achosion newydd er bod y ddau wedi ymwahanu’n 
ddiweddar gyda chynnydd yn nifer y gwartheg a laddwyd.  Mae hyn yn bennaf 
oherwydd y cynnydd mewn profion gama interfferon wedi’u targedu, sydd â 
lefel uwch o sensitifrwydd na’r prawf croen safonol ac sydd felly’n datgelu 
nifer uwch o’r buchod heintus mewn buches.  Defnyddir y prawf mwy sensitif 
hwn i helpu i glirio haint mewn buchesi sy’n cael eu taro’n gyson dro ar ôl tro 
gan achosion o TB. 
 
Mae’r Rhaglen Dileu TB yn ddull cynhwysfawr o geisio delio â’r holl ffactorau 
risg er mwyn atal lledaeniad y clefyd: 

 Gwartheg 

 Rhywogaethau domestig nad ydynt yn fuchol (e.e. geifr, lamaod ac 
alpacaod) 

 Bywyd gwyllt yn cynnwys moch daear a cheirw 

 Magwrfeydd haint (e.e. lledaeniad drwy ymwelwyr i’r fferm ac arferion 
ffermio sy’n cynnwys rhannu offer). 

 
Gwartheg 
 
Prif elfennau’r rhaglen yw ceisio cyfyngu a lliniaru lledaeniad yr haint rhwng 
gwartheg. Mae hyn yn cynnwys y mesurau goruchwylio a rheoli canlynol: 
 

 Mae pob buches yng Nghymru yn cael ei phrofi o leiaf unwaith y 
flwyddyn i ganfod gwartheg heintus cyn gynted â phosibl. 

 Mae’n rhaid i wartheg gael Prawf Cyn-Symud cyn y gellir eu symud o 
fferm (er bod rhai eithriadau i hyn) er mwyn lleihau’r risg o ledaenu’r 
clefyd 

 Cynhelir archwiliadau post-mortem ar gorff pob buwch. 
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Mae cael gwared ar wartheg heintus cyn gynted â phosibl yn lleihau’r 
posibilrwydd y byddant yn heintio gwartheg eraill.  Ar ôl canfod buches sy’n 
cynnwys anifail yr amheuir bod ganddo TB, cyflwynir cyfyngiadau symud a 
chynhelir ymchwiliadau i gadarnhau neu ddiystyru presenoldeb TB.  Hyd nes 
y bydd canlyniad yr ymchwiliadau hyn yn hysbys: 
 

 Ni fydd unrhyw wartheg yn cael eu symud i mewn nac allan o’r fuches 
heb drwydded gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion.  Gall 
gwartheg adael y fuches i symud yn syth i gael eu lladd neu i gael eu 
lladd drwy Uned Besgi Gymeradwy. 

 Ni chaniateir ailstocio nes bydd y gwartheg sy’n weddill wedi cwblhau 
un neu fwy o brofion TB.   

 Mae’n rhaid i unrhyw anifeiliaid o dan amheuaeth gael eu hynysu oddi 
wrth y gwartheg eraill yn y fuches. 

 
 
Cyflwynir Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2010 (diwygio) o dan Ddeddf 
Iechyd Anifeiliaid 1981.  Mae’n rhoi pŵer ar gyfer atal lledaeniad TB buchol 
mewn gwartheg.  Mae’n nodi’r rheolaethau a’r gofynion sydd ar waith yn 
ogystal â sut y telir iawndal am unrhyw wartheg sy’n cael eu lladd. 
 
Rhywogaethau domestig nad ydynt yn wartheg 
 
Yng Nghymru, mae gwyliadwriaeth TB mewn anifeiliaid domestig nad ydynt 
yn wartheg yn seiliedig ar risg, er enghraifft, pan fydd achos o’r clefyd wedi’i 
nodi mewn gwartheg ar eiddo cyffiniol.  Nid oes bwriad ar hyn o bryd i 
gyflwyno profion TB, neu brofion cyn symud gorfodol, ar gyfer anifeiliaid nad 
ydynt yn wartheg. 
 
Mae Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2011 yn darparu’r pwerau sydd eu 
hangen ar yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion i ddelio’n effeithiol a 
chyflym ag achosion o TB mewn rhai anifeiliaid nad ydynt yn wartheg 
(camelidau, geifr a cheirw) yn debyg i’r rhai sydd ar gael ar gyfer gwartheg. 

 
Mae’r Gorchymyn hefyd yn darparu iawndal statudol ar gyfer unrhyw rai o’r 
anifeiliaid hyn nad ydynt yn wartheg sy’n cael eu symud a’u lladd fel anifeiliaid 
sydd wedi adweithio i TB. Mae’r ffigurau iawndal yn rhai sefydlog (hyd at 
£1,500) yn hytrach na phrisiadau unigol fel yn achos gwartheg sydd wedi 
adweithio i TB. 
 
Bywyd Gwyllt 
 
Cafwyd tystiolaeth o gyswllt rhwng TB mewn moch daear a gwartheg ers 
canfod corff mochyn daear heintus yn Swydd Gaerloyw ym 1971.  Profwyd 
trwy arbrawf bod moch daear yn gallu trosglwyddo TB buchol i wartheg (Little 
1982). 
 
Mae tystiolaeth hefyd bod mamaliaid eraill yn gallu cael eu heintio gyda M 
bovis ond mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu hystyried yn ‘lletywr goferu’ 
(‘spillover host’).  Cynhaliwyd astudiaeth yn 2007 (Delahay ac eraill) i arolygu 

Tudalen y pecyn 46



nifer yr achosion ymysg mamaliaid gwyllt eraill ac asesu’r risg gymharol i 
wartheg, archwiliwyd cyrff 4715 o famaliaid a gasglwyd ar draws De-ddwyrain 
Lloegr. Cadarnhawyd yr haint mewn nifer o rywogaethau bywyd gwyllt 
gwahanol. Er bod y rhan fwyaf o’r rhywogaethau yn cyflwyno risg gymharol 
isel, mae gwerthoedd uwch ac ansicrwydd ynglŷn â cheirw muntjac, iyrchod a 
cheirw coch ac yn arbennig hyddod brith, yn awgrymu bod angen ymchwilio 
ymhellach i hyn. Mae’r canlyniadau yn awgrymu y dylid ystyried ceirw fel 
ffynonellau haint posibl, er yn debygol o fod yn lleol, i wartheg.  
 
Ers hydref 2014, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn hybu cadw 
gwyliadwriaeth ar gyfer TB mewn ceirw gwyllt wedi’u lladd gan lech-helwyr.  
Mae hyfforddiant ar dechnegau samplo a darparu pecynnau samplo wedi’u 
cyflwyno drwy Fenter Ceirw Cymru. Hyd yma, derbyniwyd 994 o samplau sy’n 
addas i’w profi gydag 17 yn profi’n bositif ar gyfer M.bovis, 972 yn negyddol 
gyda chanlyniad 5 prawf i’w gadarnhau. 
 
Canfu arolwg o foch daear a ganfuwyd yn farw yng Nghymru rhwng 2005 a 
2006, o’r 457 o gyrff a brofwyd, roedd 61 (13%) yn dangos canlyniad positif 
am M bovis. Hefyd, roedd dosbarthiad daearyddol mathau moleciwlaidd o M 
bovis a ganfuwyd mewn moch yn debyg i’r rhai a ganfuwyd mewn gwartheg. 
 
Mae arolwg arall ar lefel Cymru gyfan yn cael ei gynnal yn awr. Mae’r 
canlyniadau dros dro yn dangos, o blith y 650 o gyrff moch daear a gasglwyd 
ac a brofwyd gennym hyd ddiwedd mis Hydref 2016, roedd 43 (6.62%) yn 
bositif. Fel y canfuwyd yn 2005/2006, disgwylir y bydd llawer o amrywiad 
rhanbarthol. 

 
Mae maint sampl yr arolwg yn fach felly dylid bod yn ofalus wrth ddehongli’r 
canlyniadau hyn, ond maent yn rhoi data defnyddiol inni a allai ein helpu i nodi 
ardaloedd lle y gallai moch daear fod yn cyfrannu at drosglwyddo’r clefyd. 
 
Mae’n fwyaf tebygol bod gwartheg yn cael eu heintio drwy ddod i gysylltiad 
agos â gwartheg eraill heintus. Ni wyddom lawer am sut mae TB yn lledaenu 
rhwng gwartheg a bywyd gwyllt megis moch daear. 
 
Mae gwaith ymchwil wedi dangos bod moch daear yn ymweld ag adeiladau 
ffermydd ac yn dod i gysylltiad agos â gwartheg sy’n cael eu cadw dan do.  
Cynhaliwyd nifer o astudiaethau i archwilio’r cysylltiad rhwng gwartheg a 
moch daear wrth iddynt bori, a chanfyddiad pob un o’r astudiaethau hyn oedd 
mai anaml iawn y ceir cysylltiad uniongyrchol rhyngddynt.  Mae’n fwy tebygol 
bod y clefyd yn cael ei drosglwyddo i’r ddau gyfeiriad drwy ddulliau 
anuniongyrchol drwy lygredd amgylcheddol. 
 
Yr Hap-dreial Difa Moch Daear sy’n darparu’r dystiolaeth orau o effaith difa 
moch daear.  Dangosodd yr Hap-dreial Difa Moch Daear fod difa moch daear 
yn rhagweithiol, fel y cynhaliwyd yn yr hap-dreial, wedi arwain at effaith fuddiol 
gyffredinol ar fuchesi wedi’u heintio â TB buchol, o gymharu ag ardaloedd 
‘arolwg yn unig’ (dim difa). Roedd yr effaith fuddiol hon i’w gweld o hyd 5 
mlynedd ar ôl y rhaglen ddifa ragweithiol flynyddol derfynol (Jenkins ac eraill, 
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2010) ond mae’n pylu’n raddol dros amser tuag at yr achosion a welwyd yn yr 
ardaloedd rheoli. 
 
Daeth yr Adolygiad Gwyddonol o TB Buchol (2011) oedd: “There is a general 
consensus based on expert opinion that eradication of bTB in cattle will 
require the simultaneous use of a range of measures aimed at the control of 
infection in cattle and in wildlife reservoirs. No single measure will lead to 
eradication”. 
 
 
 
Brechu 

 
Dangosodd treial maes (Chambers ac eraill 2010) fod brechu moch daear nad 
oeddent wedi’u heintio cyn gweinyddu BCG, wedi arwain at ostyngiad o 74% 
yn nifer yr achosion newydd yn y grŵp wedi’i frechu, o gymharu â’r grŵp 
rheoli heb eu brechu. Mae astudiaethau hefyd wedi dangos bod y risg y bydd 
cenawon moch daear heb eu brechu yn profi’n bositif am yr haint yn lleihau’n 
sylweddol wrth i’r gyfran o unigolion wedi’u brechu yn eu grŵp cymdeithasol 
gynyddu. Pan oedd mwy na thraean o’u grŵp cymdeithasol wedi’u brechu, 
roedd y risg i genawon heb eu brechu yn gostwng 79%. 
 
Nid yw’r brechiad BCG a ddefnyddir ar foch daear, fel gyda rhywogaethau 
eraill, yn 100% effeithiol i atal yr haint. Nid oes angen i bob unigolyn ag 
imiwnedd  gael ei frechu i sicrhau budd.  Mae brechu cyfran o boblogaeth yn 
atal clefyd rhag lledaenu oherwydd bod llai o unigolion y gellid eu heintio. 
Gelwir hyn yn ‘imiwnedd y fuches’ 
 
Rhagwelodd model (Fera 2010) o strategaethau rheoli yn Lloegr y gallai 
brechu moch daear mewn ardal â nifer fawr o achosion (17% o achosion TB 
yn y boblogaeth moch daear, 70% o effeithiolrwydd dal a 70% o 
debygolrwydd bod y brechiad yn rhoi diogelwch llawn) greu gostyngiad yn 
nifer y buchesi y cadarnhawyd eu bod wedi’u heintio â TB. Mewn ardal 150 
cilomedr2, roedd y model yn amcangyfrif y gallai brechu arwain at ostyngiad o 
9% yn nifer y buchesi y cadarnhawyd eu bod wedi’u heintio â TB ar ôl 5 
mlynedd yn olynol o frechu gyda gostyngiad cyffredinol o 19% dros 10 
mlynedd o fewn ei hardal graidd. 
 
Cafodd yr Ardal Gweithredu Dwys yng Nghymru ei sefydlu yn 2010 fel ardal 
lle y byddai mwy o fesurau’n cael eu gweithredu i fynd i’r afael â phob 
ffynhonnell TB buchol, mewn rhywogaethau domestig ac anifeiliaid gwyllt.  
Mae’n ardal o tua 288 cilomedr2 sydd wedi’i lleoli’n bennaf yng ngogledd Sir 
Benfro. Dechreuodd prosiect brechu moch gwyllt yn yr Ardal Gweithredu 
Dwys ym mis Mai 2012 a chafodd mwy na 5,500 o ddosau eu gweinyddu dros 
bedair blynedd, ochr yn ochr â gwaith goruchwylio a rheolaethau gwartheg 
ychwanegol a mesurau diogelwch gwell. 
Yn yr Ardal Gweithredu Dwys rydym wedi gweld gostyngiad yn nifer y buchesi 
agored wedi’u heintio â TB. Mae hyn yn galonogol ond mae angen rhagor o 
amser cyn y gallwn weld a oes unrhyw wahaniaethau ystyrlon mewn 
tueddiadau. Fodd bynnag, bydd unrhyw newidiadau a welwn yn digwydd o 
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ganlyniad i’r holl fesurau a gyflwynwyd gennym i leihau’r lefel heintio o fewn 
pob rhywogaeth yn yr ardal ac ni allwn lunio unrhyw gasgliadau ynglŷn â rôl 
brechu moch daear ynddo’i hun o ran lleihau nifer yr achosion o TB mewn 
gwartheg. 
 
Cafodd y rhaglen brechu moch daear ei gohirio oherwydd prinder byd-eang 
o’r brechiad BCG a oedd ar gael i’w ddefnyddio ar gyfer pobl. Rydym yn 
parhau i archwilio i’r posibilrwydd o sicrhau BCG dynol gan gyflenwr gwahanol 
ac rydym wedi cadw mewn cysylltiad agos â Defra gan fonitro’r datblygiadau 
gyda’n gilydd ar argaeledd cyflenwad o’r brechiad. 
 
Mae gwaith ymchwil yn parhau i ymarferoldeb defnyddio BCG mewn Abwyd 
fel dull o reoli lledaeniad TB Buchol. Mae astudiaethau gwahanol yn cael eu 
cynnal ar yr un pryd i gynhyrchu brechiad a dyfir drwy eplesu sy’n ddigon cryf, 
monitro lefel yr abwyd sy’n cael ei gymryd gan foch daear, a’r effeithiau 
andwyol posibl ar y rhywogaethau nad ydynt yn cael eu targedu a’r 
amgylchedd. 
 
Mae brechu moch daear yn parhau i fod yn ddull pwysig i’w ddefnyddio pan 
fydd hynny’n briodol. 
 
Rhaglen o’r newydd 

 
Ar 18 Hydref 2016 cyhoeddwyd dogfen ymgynghorol gennym o’r enw 
‘Rhaglen o’r Newydd ar gyfer Dileu TB’ lle roeddem yn holi barn y diwydiant ar 
nifer o newidiadau polisi a fydd yn ein helpu i symud ymlaen wrth inni barhau i 
frwydro yn erbyn TB. Fel rhan o’r ymgynghoriad rydym yn gofyn am sylwadau 
ar: 
 

 Mesurau i’w defnyddio i gefnogi dull rhanbarthol o ddileu TB gyda thri 
chategori o feysydd sy’n seiliedig ar y dystiolaeth epidemioleg o 
sefyllfa’r clefyd ym mhob ardal. 

 Pecyn bioddiogelwch safonol ar-lein i helpu ffermwyr i adnabod y 
risgiau ar eu fferm a chyflwyno gwelliannau. 

 Polisïau newydd ar gyfer atal gorbrisio a lleihau’r trothwy iawndal i 
£5,000.  

 Lleihau’r iawndal ar gyfer symudiadau o fewn buches, lle bydd risg 
uwch y bydd y clefyd yn lledaenu, er mwyn cymell ffermwyr i leihau’r 
symudiadau rhwng unedau ar wahân mewn buches sy’n destun 
cyfyngiadau. 

 Er mwyn hybu newidiadau cadarnhaol i ymddygiad a dilyn y gofynion, 
byddem yn hoffi cysylltu cydymffurfiaeth â thaliadau cymhorthdal 
cynllun y Polisi Amaethyddol Cyffredin (neu unrhyw gynllun talu arall y 
bydd y diwydiant yn derbyn cymhorthdal ganddo yn y dyfodol). 

 Y cysyniad o Brynu Gwybodus gorfodol (Masnachu ar Sail Risg) i 
sicrhau bod y rhai sy’n cadw gwartheg yn datgelu statws clefyd y 
fuches ar y pwynt gwerthu. 

 Y cynigion i gysoni lleoliad a chyfansoddiad byrddau rhanbarthol dileu 
TB yn unol â’n hardaloedd TB newydd. 
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Mae tua 10% o fuchesi ag achosion wedi’u cadarnhau o TB yn cael eu 
disgrifio yn ‘Gyson’ (h.y. buchesi sydd wedi bod yn destun cyfyngiadau TB am 
18 mis neu fwy).  Mae’r buchesi cronig hyn ag achosion wedi’u cadarnhau o 
TB yn parhau i fod yn anodd iawn eu datrys. 
 
Rydym yn gweithio yn awr gyda’r ffermwyr unigol a’u milfeddyg i ddatblygu 
cynlluniau pwrpasol ar gyfer pob fferm lle ceir achosion cyson wedi’u 
cadarnhau o TB a lle y credir bod moch daear yn cyfrannu at y clefyd yn y 
buchesi cronig hyn ag achosion wedi’u cadarnhau o TB, mae’n rhaid inni fod 
yn arloesol wrth ganfod ffyrdd o atal trosglwyddiad yr haint. Gallai hyn 
gynnwys cael gwared ar anifail unigol neu grwpiau o anifeiliaid heintus. 
 
Bydd y Rhaglen o’r Newydd hon i ddileu TB yn golygu ein bod mewn sefyllfa 
gryfach i sicrhau ein bod yn parhau i wneud cynnydd tuag at Gymru Heb TB. 
Daw’r ymgynghoriad i ben ar 10 Ionawr 2017. 
 
 
 
 
Atodiad 1  

 
 
Profion TB 
 
Mae dau fath o brofion gwahanol ar gyfer gwartheg sydd wedi’u cymeradwyo 
i’w defnyddio yn Aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd. 
 

 un prawf twbercwlin tan y croen (SICCT) ar gyfer twbercwlosis buchol 
(a elwir yn brawf croen) 

 y prawf gwaed gama interfferon (a elwir yn brawf gama). 
 
Mae’r profion hyn yn canfod ymateb imiwnedd i M bovis a gallant ganfod haint 
cyn i’r gwartheg ddangos unrhyw arwyddion clinigol o’r clefyd. 
 

Defnyddir y prawf croen fel y prif brawf sgrinio. Mae’n effeithiol ar gyfer canfod 
buchesi heintiedig ac mae ei fanylder uchel yn golygu ei fod yn dda iawn am 
ganfod gwartheg heb eu heintio. Gwyddom fod sensitifrwydd y prawf 
twbercwlin tan y croen yn tua 80% ar ddehongliad safonol. Mae ei fanylder yn 
99.8% neu uwch. Ar ôl adnabod haint mewn buches defnyddir dehongliad 
llymach o ganlyniad y prawf nesaf, sy’n cynyddu sensitifrwydd y prawf a’r 
gallu i adnabod unrhyw wartheg heintus sy’n weddill. Defnyddir y prawf gama 
i ategu’r prawf croen a gall ganfod yr haint yn gynharach. Mae ganddo 
sensitifrwydd uwch sy’n golygu, o’i ddefnyddio ochr yn ochr â’r prawf croen, ei 
fod yn gwella’r tebygolrwydd y bydd gwartheg heintus yn cael eu canfod. 
Defnyddir profion gama yn fwyaf cyffredin mewn: 
 

 Ardaloedd â nifer fach o achosion o TB, er mwyn helpu i atal TB rhag 
sefydlu 

 Achosion cronig o fuchesi ag achosion wedi’u cadarnhau o TB, er 
mwyn helpu i glirio haint o fuchesi 
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 Buchesi eraill ar sail ad-hoc. 
 
Diffiniadau 
 

 Sensitifrwydd: Y tebygolrwydd y bydd y prawf yn rhoi canlyniad 

cadarnhaol os bydd clefyd yn bresennol = 80%. Yn yr un modd, mae hyn 
yn golygu y gallai fod gennym gyfradd o 20% o ganlyniadau negyddol ffug, 
h.y. methu 20% o anifeiliaid heintus yn y fuches. Yn gyffredinol, mae’n 
debygol y bydd 80% o anifeiliaid heintus yn cael canlyniad positif i  
adweithiau prawf tan y croen i dwbercwlin buchol, a allai gael ei achosi 
weithiau amlygiad i facteria M.avium a Mycobacteria amhathogenaidd. 
Fodd bynnag, bydd llai nag 1 o bob 5,000 o anifeiliaid yn cael eu 
categoreiddio’n anghywir fel anifail sydd wedi adweithio i’r prawf.  Felly, 
nifer yr anifeiliaid sy’n cael eu nodi’n gywir yw manylder y prawf.  

 

 Manylder: Y tebygolrwydd y bydd y prawf yn rhoi canlyniad negyddol yn 

absenoldeb y clefyd (positif ffug) = 1 o bob 5,000. Yn yr un modd mae hyn 
yn golygu y bydd 99.98% o anifeiliaid sy’n cael eu dosbarthu’n adweithydd 
ar ôl cynnal y prawf tan y croen cymharol wedi’u heintio â M.bovis. 

 
 
 
 
Dangosfwrdd TB Cymru 

 
Mae dangosfwrdd TB Cymru yn hidlo’r swm aruthrol o ddata i lond llaw o 
fesurau allweddol. Mae’n dangos sefyllfa’r clefyd ar draws Cymru gyfan ac yn 
dangos y cynnydd a wneir gan ein rhaglen ddileu. 
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Mark Reckless AM
Chair, Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA

5th December 2016

Dear Mark,

Many thanks for the opportunity to attend the Climate Change, Environment and Rural Affairs 
Committee meeting last week, and to present our evidence on the use of snares in Wales.

In the second evidence session, there was some discussion of the use of statistics from the 2012 
Defra Report on the extent and humaneness of snaring.  In the course of discussion, the erroneous 
claim that the League Against Cruel Sports misrepresented statistics from the 2012 report when 
estimating the maximum number of animals that could be caught by snares by taking and 
extrapolating capture rates from the single operator who carried out the humaneness testing work 
was repeated.

In light of this, I thought it would be helpful to write and set out our methods with regards to the 
figures.  The estimated number of snares that are set every year in Wales is shown in the Defra 
report as between 17,200 and 51,600. The capture rate we used was in fact calculated from the data 
of the two different field studies (not just one as alleged) run by Defra and used in the report,  in 
which, combined, 62 foxes were caught in 1,915 snare days, a capture rate of one animal in every 31 
snare days.  These are the only studies Defra mentions in the report on capture rates, and when the 
average capture rate from them is multiplied by the maximum number of snares set estimated by 
Defra, it produces the figures of up to 1.7 million animals for the UK, and 370,000 for Wales. These 
values should be interpreted as estimations of the maximum number of potential animals that such 
amounts of snares could catch.

The numbers produced come from calculations using the only available data provided by Defra, and 
the only independent research so far.  Although they are an extrapolation, and as such subject to a 
high margin of error, they remain the best estimations to date.  Furthermore, when we have 
discussed the figures shown in our literature with Defra officials they have never suggested to us 
that we have misinterpreted or misused them.   

I hope this further information is helpful for the Committee.  Please do not hesitate to get in touch if 
we can be of any further assistance.

Best wishes,
Rhiannon Evans

Senior Public Affairs Officer (Wales)
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