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Cyﬂwyniad
Cadair Idris yw un o dirweddau mwyaf
eiconaidd Cymru. Fel y 18fed o blith
mynyddoedd uchaf Cymru, caiﬀ ei
ystyried yn lleoliad ‘pot mêl’ awyr agor de
Eryri. Ar ddiwrnod da, ceir golygfeydd
helaeth: i’r gorllewin i Abermaw, i’r
dwyrain i fynyddoedd y Cambrian, i’r de i
Fannau Brycheiniog, ac i’r gogledd i’r
Rhinogydd a masiﬀau Eryri. Yr hyn sy’n
gwneud Cadair Idris mor arbennig, ac
eithrio ei gyfoeth o straeon, mythau a
chwedlau, yw ei lu o nodweddion
biolegol a daearegol a thirﬀurﬁau.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG)
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Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA)
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Saﬂe o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)

Tyrrau Mawr

DS Efallai fod gan yr ardaloedd sydd wedi’u nodi fwy nag
un dynodiad

Llyn Gafr
Cyfrwy

Llyn y Gadair

Pen y Gadair

Cadair

Dynodiad
Saif GNG Cadair Idris ym Mharc
Cenedlaethol Eryri ac mae’n rhan o ACA a
SoDdGA Cadair Idris. Mae’r SoDdGA yn
cwmpasu 5500ha, ac mae’n un o’r mwyaf
yng Nghymru. Mae hynny’n cynnwys
mynydd Cadair Idris a’r llethrau isaf, sy’n
frithwaith o goe roedd derw mes digoes,
dolydd gwlyb, cyneﬁnoedd uwchdirol a
glaswell r. Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n
rheoli’r warchodfa.
Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi nodi
saﬂeoedd bywyd gwyllt pwysicaf Ewrop
fel saﬂeoedd Natura 2000. Mae dau fath
o saﬂe Natura 2000:
• Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig
(AGA) a ddynodir felly oherwydd adar
prin neu fudol a’u cyneﬁnoedd.

• Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA)
oherwydd amrywiaeth eang o
gyneﬁnoedd a rhywogaethau ac eithrio
adar.

Mynydd Pencoed

Idris

Mynydd Moel

Llyn Cau

Yn ogystal â’r dynodiadau rhyngwladol
hyn, ceir dynodiadau cadwraeth yn y
DU:
• Saﬂeoedd o Ddiddordeb Gwyddonol
Arbennig (SoDdGA) yw’r saﬂeoedd
pwysicaf i dre adaeth naturiol Cymru a
chânt eu dynodi gan y gyfraith dan
Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
1981.

Canolfan Ymwelwyr

P

• Mae Gwarchodfeydd Natur
Cenedlaethol (GNC) wedi’u dynodi dan
Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad
i Gefn Gwlad 1949, neu ddeddf Bywyd
Gwyllt a Chefn Gwlad 1981.
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Gwanwyn Un o arwyddion cyntaf y
gwanwyn yw briallu a blodau’r gwynt yn
blodeuo. Mae blodau'r gwynt, sy'n
debyg i sêr efo'u 5-8 petal gwyn, yn
wenwynig i bobl! Mae’r enw, blodyn y
gwynt, yn adlewyrchu tarddiad Lladin y
gair anemone (anemos / gwynt).
Byddant yn lledaenu’n hynod o araf, dim
ond 6 troedfedd mewn can mlynedd, gan
ddibynnu ar strwythur y gwreiddiau i
ledaenu yn hytrach na’r hadau.
Oherwydd hyn, mae’n arwydd da o
goe roedd hynafol.

Myth Dywedir fod y clogfeini mawr,

ermine

Cerrig Tewion, ar y llethrau isaf ger Llyn
Cau, yn gerrig poenus y gwnaeth Idris y
cawr eu cicio allan o’i esgid!

blodyn y gwynt

Haf Yn y coe r hynafol wrth droed llwybr
Minﬀordd, gellir clywed y triawd clasurol o
adar coedydd derw Cymru, y gwybedog
brith, telor y coed, a’r ngoch. Ystyr yr enw
Gorﬀennaf yw diwedd yr haf. Bydd y
gwybedog brith yn aros am wythnos wedi
hyn, yn bwydo ar lindys y coe roedd derw,
yna yn ddirybudd, byddant yn diﬂannu a
bydd y coe roedd yn dawel.

Pen y Gadair

Llyn Cau

rôche moutonnée

Llwybr Min

rdd
f fo

rhedynach

Canolfan
Ymwelwyr

ngoch
gwybedog brith
telor y coed

Gaeaf Mae'r amodau byw yn
medru bod yn anodd yn y
gwyntoedd garw a'r oerfel, ond
gallwch fod yn ﬀodus, a chael
cipolwg prin o garlwm yn hela ei
ysglyfaeth ar y llethrau yn ystod y
misoedd oerach. Mae eu co au’n
troi yn wyn yn y gaeaf, a gelwir hwy
yn 'ermin'. Cai carlymod eu hela'n
helaeth am eu crwyn yn y
gorﬀennol. Mae yr ermin yn rhan o
faner Llydaw heddiw.

Dôl Idris Rhoddwyd y parcdir i
Awdurdod Cenedlaethol Eryri yn y
1980au gan Thomas Howell Williams, y
mae ei deulu yn enwog am gynhyrchu
diodydd ysgafn ‘Idris’. Ychwanegodd
‘Idris’ at ei gyfenw yn swyddogol ym
1893. Heddiw, gwerthir Idris Fiery
Ginger Beer ledled Prydain, a chaiﬀ ei
gynhyrchu gan Britvic.

Hydref Mae'r gorchudd trwchus o
goed derw, gyda choed eraill fel ynn,
pisgwydd, cyll, bedw a gwern, wrth
droed Llwybr Minﬀordd, yn llecyn o
gyneﬁn rhyngwladol brin o’r enw
coedwig law dymherus. Mae ei
hagosrwydd at yr Iwerydd, sy’n
gymharol gynnes, a’r glaw helaeth
sy’n ymchwyddo Nant Cadair, yn
cynyddu’r lleithder, sy’n creu
amgylchiadau delfrydol i sawl
rhywogaeth brin o fwsogl. Mae
rhedyn lleiaf Cymru, rhedynach
Wilson, a rhedynach Tunbridge, yn
ﬀynnu dan yr amgylchiadau tywyll,
llaith hyn. Yn aml, bydd y
rhedynnau’n gymysg â mwsoglau,
sy’n cuddio’u presenoldeb. Mae’r
dail tryleu main â gwythiennau yn
tyfu at eu blaenau yn nodwedd
allweddol.
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ADAR

Tirweddau Tirweddau Cadair Idris yw rhai o dirweddau mwyaf
drama g Eryri; mae’r lle gwyllt a garw hwn yn llawn cliwiau ynghylch sut
ﬀurﬁwyd y mynydd. Ymwelodd Charles Darwin â Chadair Idris i astudio
eﬀeithiau rhewliﬁant wrth lunio ei theorïau ynghylch oed y ddaear.

q Bydd hebogau tramor yn
hela i fyny fry ar greigiau Cadair
Idris. Rydych yn aml yn eu clywed
cyn eu gweld.

Rôche moutonnée Ger mynedfa Llyn Cau, ceir clogfaen mawr, llyfn,
o'r enw Carreg Myllt neu rôche moutonnée, a ﬀurﬁwyd gan weithgarwch
rhewlifol pan wnaeth y rhewlif lifo dros ac o amgylch brigiad neilltuol o
wydn o graig. Cafodd ochr uchaf y graig ei llifanu’n llyfn gan rew a
malurion creigiau, a gelwir y gweithgarwch hwnnw yn sgraﬃnio, tra
cafodd ochr isaf y graig ei gwneud yn serth a garw gan rew yn disgyn o’i
amgylch, a gelwir hynny yn ‘bluo’. Mae llinellau neu ‘rychau’ ar wyneb y
creigiau yn arwyddion sy’n dangos i ba gyfeiriad oedd y rhew yn symud.
Llyn Cau Dros 460 miliwn o ﬂynyddoedd yn ôl, yn ddwfn o dan y môr, fe
wnaeth gweithgarwch folcanig greu’r creigiau caled a gwydn wrth graidd
y mynydd, tra cafodd y creigiau meddalach eu ﬀurﬁo o haenau o fwd a silt
ar waelodion y moroedd amgylchynol. 11,000 mlynedd yn ôl, pan wnaeth
y rhew o’r oes iâ diwethaf doddi, fe wnaeth y rhewlifoedd sgwrio a
chrafu’r graig galed. Fe wnaeth grym dirfawr y rhew yn llifo dan
ddisgyrchiant gafnu Llyn Cau, un o lynnoedd dyfnaf Cymru - bron iawn
50m yn ei lecyn dyfnaf. Caiﬀ y llyn ei wneud yn ddyfnach gan argae
naturiol a ﬀurﬁwyd o ddyddodion creigiog a adawyd pan doddodd y
rhewlif.

p Brân Arthur Chwiliwch am y frân goesgoch, aelod prinnaf teulu’r
brain, sydd, yn achlysurol, yn ymweld â’r llethrau glaswelltog i chwilota
am bryfed a lindys. Mae tri chwarter poblogaeth brain coesgoch y DU yn
byw yng ngogledd Cymru, ar glogwyni’r môr yn bennaf. Yn ystod yr 17eg
ganrif, roedd brain coesgoch yn gyﬀredin yn y DU. Yn ôl y chwedl, fe
wnaeth enaid y Brenin Arthur adael y byd hwn ar ﬀurf brân goesgoch, ac
roedd ei thraed a’i phig coch yn dynodi diwedd treisgar a gwaedlyd Arthur.
u Mae nwen y garn yn
aderyn sy'n nythu ymysg y cerrig,
a chanddo ben ôl gwyn a chynﬀon
siâp T. Gellir eu gweld yn hopian
neu’n rhedeg ar hyd r creigiog ac
agored Cadair Idris. Maent yn
adar mudol, felly byddant yn
teithio miloedd o ﬁll roedd o’u
llecynnau gaeafu yng
nghanolbarth Aﬀrica. Mae’r enw
tinwen y garn yn ddisgriﬁad
perﬀaith o’r adar hyn.

Aelod o deulu'r fronfraith ydi
mwyalchen y mynydd, sy'n
debyg iawn i'w gefnder llawr
gwlad y fwyalchen neu'r aderyn
du. Byddant yn mudo i’r DU yn
ystod yr haf, ar ôl hedfan o ogledd
Aﬀrica, gan ddilyn twf tymhorol
aeron meryw. Maent yn adar
uwchdirol yn bennaf, ac mae eu
niferoedd yn dirywio’n sylweddol
oherwydd newidiadau yn eu
cyneﬁn ym Mhrydain. q
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YSTLUMOD, GWENYN A BANADL

CHWEDLAU,
HANES A
DIWYLLIANT
Mae Cadair Idris yn cynnwys y
copa, Pen y Gadair a’r Cyfrwy.
Cafodd y gadair ei chreu gan Idris
ei hun er mwyn gallu eistedd a
syllu i’r nen!
Annwn Nodweddir Cadair Idris
gan dywydd garw newidiol,
copaon drama g a chymylau yn
chwyldroi, felly nid yw’n syndod
ei fod yn adnabyddus am
elfennau mwy tywyll ym
mytholeg Cymru. Dywedir mai’r
mynydd hwn yw r hela Gwyn ap
Nudd, Arglwydd yr isfyd Celtaidd,
Annwn, a’i gŵn arallfydol
dychrynllyd â chlus au coch.
Mae udo’r cŵn mawr hyn yn
arwydd o farwolaeth i’r sawl fydd
yn ei glywed, oherwydd credir
fod yr haid o gŵn yn ‘gyrru’ enaid
unigolyn i’r isfyd.

Idris Ymddengys yr enw Idris ar
sawl ﬀurf yn nhraddodiad Cymru
– fel cawr, tywysog a seryddwr.
Mae chwedlau gwerin lleol sy’n
gysyll edig â’r mynydd yn
disgriﬁo Idris fel Idris Gawr,
Brenin-ryfelwr Meirionnydd.
Roedd sawl cawr arall yn
nhraddodiad Cymru ynghyd ag
Idris, a cheir mynyddoedd ger
Cadair Idris sydd wedi’u henwi ar
eu hôl. Fel y datblygodd y
straeon, a wnaeth bri neu
ddewrder milwrol Idris ei wneud
yn ‘gawr ymhlith dynion’ a pheri
iddo gael ei anfarwoli fel cawr
Cadair Idris?
Roedd bleiddiaid yn bodoli yng
Nghymru yn ystod yr Oesoedd
Canol hyd at yr 17eg Ganrif. Mae
rhai yn honni eu bod wedi gweld
y blaidd olaf yng Nghymru yn
uchel mewn ogof ar ochr
orllewinol Cadair Idris yn 1786.

Paned o De Ychydig islaw
poncen y copa creigiog, ceir cwt
cerrig. Dyma fersiwn modern o
gwt o’r 19eg ganrif a wnaed yn
enwog gan hen wraig a fyddai’n
dringo i’r copa yn gynnar yn y
bore a rhoi paned o de i bawb a
ymwelai. Dywedir y dylai’r sawl
sy’n mentro i fyny’r mynydd yn
ystod y nos gymryd gofal cyn
cysgu ar ei lethrau, fe wnewch
chi ddeﬀro fel gwallgofddyn neu
fardd!
Llwybr Pilin Pwn Amser maith
yn ôl, arferai dyn deithio o
Ddolgellau i gopa Cadair Idris ar
gefn ei ful pwn, i werthu
lemonêd a brechdanau i
ymwelwyr. Bellach, enw’r llwybr
a ddilynai yw Llwybr Pilin Pwn, er
ei fod yn llwybr troed, nid llwybr
ceﬀylau!

Planhigion yr Arc g Fel arfer, canfyddir planhigion arc g-alpaidd sy’n
tyfu ar greigiau, fel tormeini porﬀor a helygen fach, ym mharthau oer yr
Arc g a mannau uchel iawn yr Alpau. Byddant yn tyfu mewn ma au
neu glustogau ac mae eu tymhorau blodeuo yn fyr i’w diogelu rhag
tywydd drama g y mynydd. Mae rhai o’r rhywogaethau a geir ar Gadair
Idris yn tyfu yma yn eu lleoliad mwyaf deheuol, tra bydd y gorfanhadlen
ﬂewog, na welir ymhellach i’r gogledd, yn blodeuo ar yr un pryd.
Ystlumod Mae rheoli’r gofod yn nho canolfan ymwelwyr CNC wedi creu
saﬂe fagu ddelfrydol i un o ystlumod lleiaf Cymru. Enwyd yr ystlum
pedol lleiaf oherwydd ei drwyn siâp pedol nodedig, a ddefnyddir ar
gyfer lleoli adlais. Byddant yn gaeafgysgu, ac maent yn rhywogaeth
gynhenid, prin ac mewn perygl yng Nghymru, ac yn un o rywogaethau
blaenoriaethol Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y DU, sy’n disgriﬁo’r
gweithredu gofynnol i atal y dirywiad yn y rhywogaethau a’r
cyneﬁnoedd sy’n wynebu’r perygl mwyaf.
Gwenyn Weithiau, gelwir gwenyn y llus yn wenyn y mynydd
oherwydd gallant oddef oerni’r uwchdiroedd a’r gweundiroedd. Gellir
eu canfod uwchlaw 300m yn unig, a thueddant i nythu ger bôn
planhigion grug neu lus. Bydd y frenhines yn ymddangos wedi
gaeafgysgu yn Ebrill. Gwyliwch am eu cynﬀon coch/oren llachar a’r
cylchoedd melyn ar eu cefn.
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Maps

Mynediad

• OS Landranger map: OS124:
Porthmadog and Dolgellau
• OS Explorer map: OL23: Cadair Idris &
Bala Lake / Llyn Tegid
Mae sawl enw Cymraeg yn disgriﬁo’n
fanwl y mathau o dirwedd, cyneﬁnoedd
a nodweddion nodedig. Mae rhai enwau
lleoedd yn cyfeirio at ddigwyddiadau
hanesyddol neu bobl, neu’n gysyll edig
â chwedlau lleol. Mae enwau Cymraeg
yn ein cynorthwyo i ddeall, parchu a
gwerthfawrogi tre adaeth a diwylliant y
saﬂeoedd ble byddwn yn gweithio yn
well. Mae rhagor o wybodaeth ar gael
ar dudalen olaf y ddogfen hon.

Y prif fynediad i Gadair Idris yw trwy faes parcio Dôl
Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth, gerllaw yr
A487. SH 732 115 yw’r cyfeirnod grid OS. Lleolir
maes parcio Dôl Idris ger cyﬀordd y B4405 a’r A487.
Mae caﬃ tymhorol wedi’i leoli yng Nghanolfan
Ymwelwyr CNC yma, ac mae’n lle gwych i gychwyn
neu orﬀen taith gerdded, a cheir arddangosfa sy’n
amlygu bywyd gwyllt, daeareg a chwedlau
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris. Rheolir
y maes parcio gan Awdurdod Parc Cenedlaethol
Eryri, a chodir tâl am barcio. Llwybr poblogaidd arall
i fyny Cadair Idris yw Llwybr Pili Pwn, sy’n cychwyn
o’r maes parcio talu ac arddangos yn Nhŷ Nant SH
697153.

Mae’r adran ddilynol yn cynnig cyfarwyddyd arfer gorau i’r sawl sy’n llai
cyfarwydd ag amgylchedd mynyddoedd, a gallwch ei rannu â’ch grwpiau..

Noﬁo
Gwyllt

Gwersylla
Gwyllt

Carneddi

Sbwriel

Cysylltu
Cysyll adau: Gwasanaeth Wardeinio Parc Cenedlaethol Eryri 01766 770274 neu 01341 422 878 a
gofynnwch am Wardeiniaid Cadair Idris. Ymholiadau CNC 03000 653000 a gofynnwch am Uwch
Reolwr Gwarchodfeydd Cadair Idris.

Adar sy'n
Nythu ar
y Ddaear

Noﬁo Gwyllt Mae llynnoedd uwchdirol Cadair Idris â’u dyfroedd
dilychwin a chlir yn ddigyﬀwrdd ac wedi’u hamddiﬀyn gan
gyfraith Ewrop a Phrydain. Os ydych chi’n ystyried noﬁo, dylech
atal unrhyw draws-halogiad rhwng ardaloedd dyfrol trwy beidio
noﬁo mewn unrhyw lynnoedd eraill cyn eich ymweliad.
Dilynwch ganllawiau ymgyrch ‘Check, Clean, Dry’.

Gwersylla Gwyllt Anogir pobl i beidio gwersylla'n wyllt ar Gadair
Idris. Mae sawl maes pebyll gwych ar odrau Cadair Idris, yn
amrywio o rai cynhwysfawr iawn i rai sylfaenol. Os ydych chi’n
ystyried gwersylla gwyllt, coﬁwch ddilyn y côd ymddwyn
Gwersylla Gwyllt. Ceisiwch leihau eich presenoldeb gweledol trwy
ddefnyddio pabell heb liw llachar a’i chodi wedi’r cyfnos. Coﬁwch
bob amser ddilyn yr egwyddor o beidio gadael unrhyw olion.
Carneddi Ceir gormodedd o bentyrrau cerrig ar Gadair Idris.
Maent yn niweidio cyneﬁnoedd bregus megis gweundir a sgri,
a’r anifeiliaid a’r planhigion sy’n gysyll edig â hwy. Byddant
hefyd yn achosi llwybrau troed newydd a all waethygu erydiad
yn y mynyddoedd a gwneud i bobl beidio defnyddio map neu
gwmpawd wrth lywio. Anogwch unigolion i beidio ychwanegu at
nac adeiladu carneddi.
Sbwriel Mae sbwriel yn y mynyddoedd yn broblem gynyddol. Yn
eich sesiwn, cynhwyswch drafodaeth ynghylch eﬀaith sbwriel,
ac fel grŵp, cliriwch yr holl sbwriel y byddwch yn ei ganfod.
Pwysleisiwch nad oes unrhyw wastraﬀ ‘derbyniol’, hyd yn oed
gwastraﬀ bioddiraddadwy megis croen banana neu graidd afal.
Bydd angen 2 ﬂynedd i groen oren bydru!

Adar sy’n Nythu ar y Ddaear Weithiau, bydd nythod corhedydd y
waun, yr ehedydd a chlochdar y cerrig yn ddim ond pant ar y
ddaear, a all eu gwneud yn agored i ysglyfaethwyr ac aﬂonyddu.
Gall cŵn sy'n rhedeg yn rhydd eﬀeithio’n niweidiol iawn ar
lwyddiant eu nythu. Dan ddeddf CROW, rhaid cadw cŵn ar dennyn
byr ar dir mynediad agored rhwng 1 Mawrth a 31 Gorﬀennaf i atal
aﬂonyddu ar dda byw ac adar sy’n nythu ar y ddaear.
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Lluniwyd yr arweinlyfr hwn gan Eryri-Bywiog (2018)

DYNODIADAU CADWRAETH
Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi nodi saﬂeoedd
bywyd gwyllt pwysicaf Ewrop fel saﬂeoedd
Natura 2000. Mae dau fath o saﬂe Natura 2000:
• Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) –
yng Nghymru, maent yn llecynnau sydd wedi’u
dynodi’n benodol i warchod adar gwyllt a ystyrir
yn brin ac yn agored i niwed yn y Gyfarwyddeb
Adar. Maent hefyd yn cynnwys y saﬂeoedd yng
Nghymru y bydd adar mudol yn eu defnyddio i
oedi yn ystod eu teithiau ar draws y blaned.

• Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) - mae’r
rhain wedi’u dewis i wneud cyfraniad sylweddol at
warchod cyneﬁnoedd a rhywogaethau bywyd
gwyllt ac eithrio adar, sydd wedi’u henwi yng
Nghyfarwyddeb Adar Comisiwn Ewrop.
Yn ogystal â’r dynodiadau rhyngwladol hyn, ceir
nifer o ddynodiadau cadwraeth yn y DU:
• Saﬂeoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
(SoDdGA) yw’r saﬂeoedd pwysicaf i dre adaeth
naturiol Cymru a chânt eu dynodi gan y gyfraith
dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981.
Maent yn helpu i warchod ac amddiﬀyn y gorau o
blith ein bywyd gwyllt, a’n tre adeth daearegol a

ﬃsiograﬃgol er budd cenedlaethau’r presennol
a’r dyfodol.
• Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC)
wedi’u dynodi dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a
Mynediad i Gefn Gwlad 1949, neu ddeddf Bywyd
Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Mae gan Gymru 76
GNG sy’n helpu i amddiﬀyn amrywiaeth helaeth o
fywyd gwyllt a thirweddau. Mae pob GNC yng
Nghymru wedi’u hamddiﬀyn gan y gyfraith fel
SddGA. Maent hefyd wedi’u dynodi dan
Gyfarwyddeb Cyneﬁnoedd yr Undeb Ewropeaidd
fel ACA, AGA neu Ramsar (gwlypdiroedd).

ADNODDAU ERAILL
Welsh in the Outdoors - www.anturenwau.com & www.mudandroutes.com/get-to-grips-with-welsh-names-on-your-map ( bit.ly/2jp85hB )
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris - www.naturalresources.wales/cadairidris ( bit.ly/2ztCWAd )
Cod Ymddygiad Gwersylla Gwyllt - www.snowdonia.gov.wales/visi ng/walking/where-can-you-go/wild-camping ( bit.ly/2k2RjJ6 )
Check, Clean, Dry - www.nonnativespecies.org/checkcleandry ( bit.ly/1sPrPvX )
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