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Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)
Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA)

Llyn Mwyngil / Tal-y-llyn Lake

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.

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.

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.

Gweler y clawr cefn am ragor o 
wybodaeth am ddynodiadau.

Mae’r brigiad creigiog trawiadol, Craig yr 
Aderyn, yn ymwthio’n sydyn allan o 
ddyffryn Dysynni, ac yn codi i uchder o 
258m.  Saif y llecyn o fewn Parc 
Cenedlaethol Eryri, ac mae’n cynnwys 
clegyrau creigiog, glaswell�r asidig, 
rhos�r a rhedyn.  Mae Craig yr Aderyn 
wedi’i ddynodi yn Safle o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac yn 
Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA).  

Mae’r AGA yn cwmpasu llecyn sy’n mesur 
89.26ha, ac o fewn ei therfynau, mae’n 
cynnwys yr holl glogwyni dringo a llecyn 
bychan o ros�r.   Fel mae’r enw’n 
awgrymu, mae’n enwog am ei boblogaeth 
adar fel safle bridio a nythu pwysig ar 
gyfer y frân goesgoch, aderyn sydd ar y 
Rhestr Oren o adar y DU sy’n destun 
pryder o sa�wynt cadwraeth, yn sgil ei 
wasgariad nythu cyfyngedig yn y DU.
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Clogwyn Col

Abergynolwyn

Afon Dysynni P

Craig yr Aderyn

Dynodiad: 

Bryngaer o’r Oes 
Haearn Caiff y copa ei lenwi 

gan fryngaer fechan y credir 
ei bod yn tarddu o’r Oes 
Haearn.  Mae waliau’r gaer yn 
rhedeg dros frig terasau isaf y 
bryn, ac erbyn heddiw, maent 
wedi’u gorchuddio â 
thywyrch.  Mae’r arteffactau 
sydd wedi’u darganfod yn y 
safle yn cynnwys 
crochenwaith Rhufeinig a bar 
plwm crwm (breichled 
efallai).

Enw dau gopa Craig yr 
Aderyn yw’r Palis Mawr a’r 

Palis Bach.  Mae palis yn 
adeiledd amddiffynnol sy’n 
cynnwys waliau uchel wedi’u 
gwneud o foncyffion a osodir 
ochr yn ochr â’i gilydd yn 
fer�gol, a rhoddir min ar ben 
uchaf pob boncyff er mwyn 
diogelu’r adeiledd.  Hyd 
heddiw, cyrhaeddir y copa 
trwy’r fynedfa wreiddiol i’r 
fryngaer. 
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Rhedyn Planhigyn coe�roedd yn wreiddiol, 

bydd rhedyn yn ymledu’n doreithiog ledled 
llawer o uwchdiroedd Cymru trwy gyfrwng 
rhisomau tanddaearol (coesau gwreiddiau 
trwchus), sy’n golygu ei fod yn anodd ei reoli. 
Profwyd fod gwartheg sy’n pori yn cyfyngu ar 
ei dwf trwy ei sathru’n fflat, sy’n ei atal rhag 
lledaenu rhagor.

Geifr Ar ddechrau’r 1960au, cyflwynwyd 

praidd o eifr gwyllt o’r Rhinogydd i bori 
sarnau cul a serth wyneb y graig, i atal 
defaid rhag mynd yn sownd.  Fesul un, fe 
wnaeth y geifr ddiflannu, a dywed rhai eu 
bod wedi dychwelyd i’w Rhinogydd 
annwyl gan fwyta planhigion gerddi lleol 
ar y ffordd!

Sychu Tir Dysynni Hyd at y 18fed 

ganrif, roedd aber Dysynni yn agos 
iawn i droed Craig yr Aderyn, ond fe 
wnaeth estyniad naturiol y draethell 
raeanog beri i’r afon lenwi â llaid, a 
maes o law, ni ellid ei mordwyo ar adeg 
y penllanw.   Ers y ddeunawfed ganrif, 
mae’r dyffryn wedi cael ei sychu’n 
helaeth i greu mill�roedd o dir 
amaethyddol ffrwythlon fflat.  Yn fwy 
diweddar, fe wnaeth cynllun draenio 
ganolbwyn�o ar gry�au glannau’r afon 
a sythu llwybr yr afon – dyma un o’r 
prosiectau draenio mwyaf mecanyddol 
a wnaed yng Nghymru. 

Rheoli Tir Mae’r rhan fwyaf o Graig yr 

Aderyn yn dir mynediad agored a 
ddefnyddir ar gyfer ffermio defaid.  
Caiff niferoedd y defaid a chyfanswm y 
rhedyn eu rheoli’r ofalus i sicrhau fod y 
glaswellt yn cael ei gadw yn borfa fer i 
ddarparu cynefin i frain coesgoch allu 
porthi. 

Llychlynwyr Yn 963OC, fe wnaeth y 

Llychlynwyr ysbeilgar ymosod ar 
Dywyn.  Wrth i’r gelyn agosáu, byddai 
coelcerth ar yr arfordir yn cael ei thanio 
i rybuddio trigolion Tywyn, a byddent 
yn ffoi i hafan Craig yr Aderyn.

Chwarel Craig yr Aderyn Hyd at 

ddiwedd y 1980au, cloddiwyd cerrig ar 
gyfer gwaith ffyrdd ar ei ochr ogleddol.  
I atal rhagor o ddiraddio, fe wnaeth 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
brynu’r llecyn bychan hwn i’w warchod 
a chaniatáu iddo adfywio.

Mae llawredyn y derw yn 
tyfu yn agennau oerllyd a 
llaith Craig yr Aderyn.  Er yn 
anodd ei ganfod, gellir ei 
adnabod mewn mannau 
tywyll oherwydd ei liw 
gwyrdd gloyw a’i ffrondau 
siâp derw bychan. 
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Mae’r enw Craig yr Aderyn yn deillio o’r adar niferus a 

welir ar ei glogwyni ac o’u hamgylch.  Mae �nwennod, 
clochdarod y cerrig a llinosiaid yn gyffredin yma. Bydd 
cigfrain, cudyllod cochion a barcu�aid yn aml yn hedfan 
yma, ac mae’r dylluan wen a’r dylluan fach wedi bridio yn y 
rhigolau a’r silffoedd ar wyneb y graig.

Dringo Defnyddir pedwar prif glogwyn i ddringo; Wyneb y 

Dwyrain, y Gwanas Canolog, y Bas�wn a Chlogwyn Col.  
Wyneb y Dwyrain sydd â’r llwybrau hiraf, ond cyfyngir ar y 
defnydd o’r rhain ar adegau penodol ac maent wedi’u 
gorchuddio’n drwm â llystyfiant. Mae cyfyngiadau hefyd ar y 
defnydd o’r Gwanas Canolog, sydd â haen uchaf a haen isaf.  
Y Bas�wn, sydd wedi’i fframio gan ei ‘Wyneb Diemwnt’ 
trawiadol, yw’r rhan fwyaf poblogaidd o’r graig, ac mae’n 
cynnwys cymysgedd o lwybrau un ddringen a sawl dringen, 
ac nid oes cyfyngiad o gwbl ar unrhyw un ohonynt.

Dringo mewn grwpiau Mae Clogwyn Col, a leolir ar y 

trull rhwng y ddau begwn uchaf, yn lleoliad poblogaidd ar 
gyfer dringo un ddringen ar gyfer grwpiau.  Mae’r clogwyn 
hwn yn cyrraedd uchder o 30 troedfedd fwy neu lai ac mae’n 
cynnwys dau lwybr gwrth chweil. Fe’i lleolir ym ‘mhowlen’ 
dôl, ac mae’n llecyn cyfforddus i’r grwp sy’n aros. I gael 
rhagor o wybodaeth ynghylch sut i ymddwyn ar glogwyni, 
darllenwch y Green Guide for Climbers ar y clawr ôl. 

Cyfyngiad tymhorol Bydd yn para o’r 1af o Fawrth i’r 

31ain o Orffennaf.  Y bwriad yw amddiffyn brain coesgoch, 
heogiaid tramor a mulfrain sy’n nythu.  Gofynnir hefyd i 
ddringwyr beidio dringo yma yn agos at y cyfnos i osgoi 
amharu ar frain coesgoch sy’n nythu yma.



Daeareg Lleolir dyffryn Tal y Llyn 

ar ffawtlin y Bala, nodwedd 
ddaearyddol bwysig yng Nghymru 
a ffurfiwyd 800 miliwn o 
flynyddoedd yn ôl.  Cododd 
magma folcanig trwy’r hollt hwn, 
gan greu Cadair Idris gerllaw.  Mae 
Craig yr Aderyn yn folcanig yn 
bennaf, a gelwir y graig yn ‘dwff 
rhyoli�g’ a grëir gan ludw a 
ddyddodir wedi’r echdoriad.  Yn 
ystod oes yr iâ diwethaf 12,000 o 
flynyddoedd yn ôl, fe wnaeth 
rhewlif dorri ei ffordd i lawr dyffryn 
Dysynni gan greu'r siâp pedol serth 
clasurol.  Mae tys�olaeth fod 
dyddodion rhewlifol a gweithredu 
rhewlifoedd wedi creu’r �rffurfiau 
a welwn ni heddiw.

Afonladrad Mae cwrs uchaf 

Afon Dysynni yn cychwyn yn 
nyffryn Tal y Llyn ac yn dilyn y 
ffawtlin.  Cafodd ei thagu gan 
dirlithriad mawr, ac fe wnaeth 
hynny beri i’r afon ddargyfeirio i 
gyfeiriad y gogledd-orllewin a 

q Tresgl y Moch Er ei fod yn 

edrych braidd yn debyg i flodyn 
ymenyn, mae tresgl y moch yn 
aelod o deulu’r rhosyn mewn 
gwirionedd. Bydd ei flodau 
pedwar petal yn ymddangos 
rhwng Mai a Hydref, a gan amlaf, 
byddant yn tyfu’n agos at y 
ddaear.  Dywedir y gall ei 
rinweddau meddygol iachau’r 
dwymyn, dolur rhydd, llosgiadau, 
dolur gwddf, deintgig hein�edig, 
gwlychu gwely a’r ddannodd.

PLANHIGION
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TIRWEDD HANESYDDOL
t Castell y Bere Ychydig i fyny’r 

dyffryn, saif adfeilion Castell y 
Bere, castell a adeiladwyd yn 1221 
gan Llywelyn Fawr ac a gipiwyd 
gan y Saeson yn 1283. Yn ôl llên 
gwerin leol, safai tŵr gwylio ar ben 
caer Craig yr Aderyn, a defnyddid 
y tŵr i rybuddio Castell y Bere am 
berygl yn agosáu trwy danio 
coelcerth neu hedfan baner goch.

p Mae tafod-y-gors yn blanhigion isel, gludiog, sy’n hoffi tyfu dan 

amgylchiadau llaith. Mae ganddynt flodau glas cain sy’n tyfu uwchlaw dail 
sydd â siâp seren fôr.  Mae’n un o blith dau blanhigyn pryfysol (gwlithys 
mawr yw’r llall), sy’n golygu ei fod yn dal pryfed ar ei ddail gludiog ac yn 
eu treulio i ychwanegu at ei ddeiet. 

chanfod cwrs newydd yn nyffryn 
Dysynni, proses a elwir yn 
‘afonladrad’.

Cantre’r Gwaelod Wrth edrych 

i lawr y dyffryn o’r copa, fe gewch 
chi gipolwg o Fae Ceredigion, 
lleoliad chwedl adnabyddus 
Cantre’r Gwaelod.  Dywedir fod 
rhanbarth sylweddol o dir 
amaethyddol isel da yn ymestyn o 
Sir Benfro i Ben Llŷn, ac roedd yn 
50 mill�r o ran hyd fwy neu lai ac 
roedd yn cynnwys 16 o drefi.  
Amddiffynnid y �r hwn gan 
lifddorau, a chafodd ei foddi pan 
wnaeth Seithennyn, ceidwad y 
llifddorau, feddwi ac anghofio eu 
cau.  Mae coed wedi’u gweld islaw 
wyneb y dŵr ar adeg y distyll yn 
Nhywyn, ac os ewch chi i gerdded 
llwybr yr arfordir, efallai y cewch 
chi gipolwg o’r tai sydd wedi boddi 
a saif o dan y tonnau, neu glywed 
clychau’r eglwys yn canu!

CHWEDL
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p Mulfrain Er ei fod dros 7km o’r Môr, credir fod Craig yr Aderyn yn 

cynnal yr unig gytref fridio fewndirol reolaidd o fulfrain yng Nghymru, 
ac ynghyd â’r boblogaeth o frain coesgoch, dyma sy’n rhoi’r statws 
SoDdGA i’r llecyn.  Mae’r fulfran yn aderyn dŵr mawr sy’n ddu yn 
bennaf; mae ganddi wddf hir ac mae bron iawn yn debyg i ymlusgiad.  
Gan amlaf, bydd mulfrain yn nythu gerllaw y môr oherwydd maent yn 
bysgotwyr rhagorol. Mae pysgod dŵr croyw yn cynnwys llawer llai o 
fraster na physgod y môr, felly bydd rhaid i fulfrain mewndirol fwyta 
bron iawn dwywaith y cyfanswm o bysgod yn eu deiet beunyddiol. 

 

t Bydd hebogau tramor yn 

bwydo yn bennaf ar adar y 
byddant yn eu dal wrth hedfan 
ar gyflymder o hyd 200mya. 
Gelwir hyn yn ‘ddisgyniad’.  
Gallech chi glywed hebog 
tramor cyn ei weld, oherwydd 
mae cri’r aderyn hwn yn swnio 
fel ‘îp  îp îp’. 

p Brain coesgoch yw aelodau prinnaf teulu’r frân, a bodolaeth y 

rhywogaeth hon sy’n golygu fod Craig yr Aderyn yn safle o bwys 
rhyngwladol. Byddant yn bridio ac yn nythu ar silffoedd Craig yr 
Aderyn, ac yn chwilota am bryfed ar y llethrau glaswelltog a borir.  
Mae’r boblogaeth wedi gostwng yn sylweddol yn ystod yr ugain 
mlynedd diwethaf. Mae hyn oherwydd newidiadau amaethyddol yn eu 
cynefin, ond bellach, mae’r niferoedd yn cynyddu’n araf. Mae Craig yr 
Aderyn yn ‘feithrinfa’ i frain coesgoch ifanc, a bydd adar yn mynd yno 
o lecynnau sydd fill�roedd o’r llecyn.

p Yn aml iawn, gellir gweld 

corhedyddion y waun yn 

rhuglo'n acroba�g dros y 
bryncynnau glaswelltog.
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Mapiau 
• Map OS Landranger: OS124: Porthmadog 

ad Dolgellau
• Map OS Explorer: OL23: Cadair Idris a 

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.

Mynediad
 Mae’r prif fynediad i’r copa o’r llwybr yn SH650 075; 
parciwch yma ar y llain glas.  Mae camfa i fynd at yr 
hawl tramwy cyhoeddus, sy’n gilffordd gyfyngedig.  Gan 
ddilyn arwyddion y ‘Llwybr Gwyllt’, cadwch i’r chwith ar 
hyd llwybr caniataol aneglur, a ble mae’r llwybr yn 
fforchio, dilynwch y fforch dde am 200m fwy neu lai i 
gyrraedd copa isaf mwy poblogaidd Craig yr Aderyn.  
Byddwch yn wyliadwrus o’r pant serth islaw! Fel arall, 
dilynwch y fforch chwith i gyrraedd Clogwyn Col.  

Cysylltu Manylion cysylltu: Gwasanaeth Wardeiniaid 
Parc Cenedlaethol Eryri 01766 770274 neu 01341 422 
878 a gofynnwch am warden plwyf Llanfihangel y 
Pennant.  Ymholiadau CNC 03000 653000 a gofynnwch 
am Uwch Reolwr Gwarchodfeydd Cadair Idris.

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. 

Cynnau Tanau Yn union fel maent yn ddinistriol i bobl, gall tanau 
hefyd fod yn ddinistriol i fywyd gwyllt a chynefinoedd - felly 
byddwch yn ofalus â fflamau agored a sigaréts ar unrhyw adeg 
o’r flwyddyn.   Gallai cynnau tanau ddifrodi nodweddion 
arbennig y safle, felly o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 
1981, mae’n anghyfreithlon gwneud hynny heb ganiatâd Cynnau

Tanau 

Gwersylla Gwyllt Anogir pobl i beidio gwersyll gwyllt ar Graig yr 
Aderyn.  Ceir maes gwersylla gwych ger troed y graig yn 
Llanllwyda, ac mae toiledau a dŵr poeth ar gael yno.  Os ydych 
chi’n ystyried gwersylla gwyllt, cofiwch ddilyn cod ymddwyn sy’n 
hyrwyddo’r egwyddor o beidio gadael unrhyw olion. Fel arall, 
saif bwthyn preifat o’Gwersylla

Gwyllt 

Sbwriel Mae sbwriel yn yr awyr agored 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!

Sbwriel

Cau Ga�au Mae cau ga�au yn arfer gorau bob amser, ond 
weithiau, gall ffermwr eu gadael ar agor i ganiatáu i anifeiliaid 
fynd at fwyd a dŵr.  Gadewch ga�au fel y byddwch yn eu canfod 
hwy.  Pan fyddwch yn rhan o grŵp, sicrhewch fod y sawl sy’n olaf 
yn gwybod sut i adael y ga�au.  Dilynwch Y Cod Cefn Gwlad bob 
amser a defnyddiwch ga�au neu gamfeydd - bydd dringo dros 
waliau a ffensys yn eu difrodi ac yn cynyddu’r perygl y gwnaiff 
anifeiliaid ffermydd ddianc.

Cau
Ga�au 
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Adar sy’n Nythu ar y Ddaear Weithiau, bydd nythod pibydd y 
waun, yr ehedydd a chlochdar y cerrig yn ddim ond crafiad ar y 
ddaear, a all eu gwneud yn agored i ysglyfaethwyr ac aflonyddu. 
Gall cŵn yn rhedeg yn rhydd effeithio’n niweidiol iawn ar 
lwyddiant eu bridio. 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 

Adar sy'n
Nythu ar 
y Ddaear 
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ADNODDAU ERAILL
Green Guide for Climbers - www.bmcshop.co.uk/products (bit.ly/2nbkAiF)

Tre�adaeth Cymru - www.anturenwau.com and www.mudandroutes.com/get-to-grips-with- welsh-names-on-your-map/

Cod Ymddwyn Gwersylla Gwyll - www.snowdonia.gov.wales/visi�ng/walking/ where-can-you-go/wild-camping ( bit.ly/2k2RjJ6 )

Cod Cefn Gwlad CNC - www.naturalresources.wales/media/1369/the-countryside- code.pdf

AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy - h�p:// www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk/ (bit.ly/2BnHPLN)

Cyngor Mynydda Cymru - Cronfa Ddata Mynediad Rhanbarthol www.thebmc.co.uk/ modules/RAD/ (bit.ly/1mAC1Sj)

CYDNABYDDIAETH
Tirwedd: clawr, clogwyn Craig yr Aderyn - John Bea�y, www.johnbea�y.uk, chwarel Craig yr Aderyn - Benefit of hindsight, www.bit.ly/2DHcOE1, CC BY-NC-ND 2.0, 
Arall: geifr - Richard Sunderland, www.bit.ly/2DHULOg, CC BY-NC-ND 2.0, llawredyn y derw - Natural England, www.bit.ly/2nmPh4A, CC BY-NC-ND 2.0, Castell y 
Bere - Welsh photographs, www.bit.ly/2jvI1Fh, CC BY-NC-ND 2.0, tresgl y moch - Badly Drawn Dad, www.bit.ly/2yMX4gg,CC BY-NC-ND 2.0, tafod-y-gors - Kari 
Pihlaviita, , CC BY-NC 2.0, brân goesoch - David Evans, www.bit.ly/2hHTjSw, CC BY 2.0, corhedydd y waun - Ken�sh Plumber, www.bit.ly/2myLAv8, CC BY-NC-ND 
2.0, mulfran, hebog tramor - www.northeastwildlife.co.uk

Lluniwyd yr arweinlyfr hwn gan Eryri-Bywiol (2018)

• 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 
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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.

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).


