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Mae Llofnodwyr Siarter yn ceisio:
• O
 sgoi difrod i safleoedd a lleihau
aflonyddu bywyd gwyllt a’r
amgylchedd

• P
 archu cynlluniau rheoli sy’n
seiliedig ar gadwraeth sydd wedi
eu cytuno a’u cyhoeddi

• Sicrhau bod pob arweinydd grŵp
yn deall rhagor am gynefinoedd,
rhywogaethau, daeareg ac
amgylcheddau Gogledd Cymru a
sut i osgoi aflonyddwch a difrod

• B
 od yn ystyriol tuag at
berchnogion tir, preswylwyr a
defnyddwyr eraill wrth barcio a
gweithredu

• A
 nnog eraill i barchu bywyd, gwyllt,
tirweddau, diwylliant  a bywyd
cymunedol yng Ngogledd Cymru
• G
 weithio gyda pherchnogion
tir, cyrff statudol a phartïon
eraill o ddiddordeb i reoli
grwpiau yn y ffordd orau ar
safleoedd presennol ac ystyried
y canlyniadau cyn datblygu
safleoedd newydd

• A
 nnog grwpiau, cydweithwyr
a myfyrwyr i barchu, diogelu a
mwynhau nodweddion arbennig yr
ardal – cynefinoedd, rhywogaethau,
daeareg, archaeoleg a strwythurau
a wnaed gan ddyn
• I drafod unrhyw adeiladwaith
parhaol angenrheidiol gyda’r cyrff
statudol a phartïon perthnasol
• G
 adael safle’n lanach na phan
gyrhaeddoch yno a mynd â’ch
sbwriel adref efo chi

twitter
@nweocg
www.facebook.com/nweocg
chartergroup@snowdonia-active.com

Ymwelwch â www.snowdonia-active.org i ddarganfod
fwy am Eryri-Bywiol. Archwiliwch yr amrywiaeth wych o  
weithgareddau awyr agored sydd ar gael yng Ngogledd
Cymru yn www.outdoornorthwales.com

Mae poblogrwydd cynyddol
gweithgareddau awyr agored yn golygu
bod rhaid i ni i gyd fod yn ymwybodol
o sensitifrwydd yr amgylchedd
ble rydym yn cymryd rhan yn ein
gweithgaredd a chymryd camau i leihau
ein heffaith bosib.
Er ei fod yn berthnasol i afonydd
ledled Gogledd Cymru ac ymhellach
i ffwrdd, mae’r canllaw yma’n
canolbwyntio’n benodol ar fywyd gwyllt,
tirffurfiau a threftadaeth ddiwylliannol
ein dyfrffyrdd ledled ardal Bryniau
Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.
Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yw porth
hardd ac atyniadol Gogledd Cymru, gyda
rhai o dirluniau mwyaf rhyfeddol y DU, sydd
wedi sicrhau dynodiad i’r llecyn fel Ardal o
Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).
Mae iSee Afonydd Gogledd Cymru wedi
cael ei greu gan Eryri-Bywiol mewn
partneriaeth ag:
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, gyda
chyllid o’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy.
Cadwyn Clwyd, sy’n darparu arweiniad a
chefnogaeth i ddatblygu’r economi wledig
yn Sir y Fflint a Sir Ddinbych drwy gyllid yr
Undeb Ewropeaidd, cyllid domestig y DU
a chyllid y sector cyhoeddus.
Mae’r llyfryn yma ar gael yn y Gymraeg
ac yn Saesneg.
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Mae’r coed ar lan yr afon yn cael effaith fuddiol ar gyflwr
biolegol yr afon, gan addasu cydbwysedd cemegol y dŵr yn
naturiol drwy amsugno mwynau o’r pridd a’u rhyddhau i’r
dŵr. Mae infertebrata (anifeiliaid heb asgwrn cefn) yn ffurfio
hyd at 90% o ddeiet pysgod, fel y brithyll afon. Mae cysgod
yn bwysig gan ei fod yn cadw cydbwysedd o ran tyfiant y
chwyn yn y dŵr, ac yn rheoli tymheredd y dŵr. Mae coed
ar lan afon, fel gwerni, yn helpu i gynnal y pridd ar lannau
afonydd ac yn lleihau effeithiau erydiad.
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ar y glannau
t Mae’n well gan fintys
y dŵr gynefinoedd llaith,
ac mae posib defnyddio
ei ddail yn yr un ffordd â
mintys eraill, i roi blas ar
fwyd ac mewn diodydd.

u Mae blodyn y gwcw, sy’n
cael ei adnabod hefyd fel
hydyf y waun, yn tyfu mewn
llecynnau llaith fel dolydd ar
hyd yr afon.

t Mae dail a rhisgl helyg
wedi cael eu defnyddio i wella
poenau a thymheredd uchel
ers miloedd o flynyddoedd.
Yn draddodiadol, helyg a
ddefnyddid i greu’r cwryglau
Cymreig ar gyfer pysgota ar
Afon Dyfrdwy.

u Mwsoglau yw planhigion
hynaf y ddaear. Mae’r 20,000 o
rywogaethau hysbys yn bodoli ers
400 miliwn o flynyddoedd neu
fwy ac maent yn amrywio o ran
maint o ficrosgopig i fwy na metr.

t Y llygoden ddŵr, sy’n cael ei
chamgymryd am lygoden fawr
yn aml, yw’r mamal gwyllt sy’n
dirywio gyflymaf ym Mhrydain.  

u Mae llysiau’r afu’n gallu edrych
yn debyg i fwsoglau. Gallant fod
yn amlwg iawn, yn tyfu fel matiau
helaeth mewn coetiroedd, ac fel
clustogau ar waliau, creigiau a
boncyffion coed.

y dyfrgi Ewropeaidd
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YN Y DWR
Mae afonydd yr ucheldir yn llifo’n gyflym gan amlaf gyda
rhaeadrau, pyllau a dŵr cyflym, sy’n gartref i lawer o
fwsoglau a llysiau’r afu, ond dim llawer o blanhigion uwch.
Y pryfed a welir yn bennaf ar afonydd yr ucheldir yw pryfed
y cerrig, gwybed Mai a phryfed gwellt, sy’n darparu bwyd i
bysgod fel eogiaid a brithyll afon.
Mae afonydd yr iseldir yn ddwfn a llydan ac yn llifo’n arafach,
ac yn gartref i lawer mwy o blanhigion uwch a physgod bras
fel y gochgangen, y brwyniad a’r cochiad. Mae’r torlannau a’r
pyllau dwfn ar hyd glan yr afon, sydd â choed ar ei hyd, yn
gysgod i bysgod.              

penllwyd
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YN Y DWR

t Ar ddechrau ei oes,
mae’r brithyll afon yn
bwyta deiet o infertebrata,
ond yn nes ymlaen mewn
bywyd, mae rhai’n newid i
fwyta pysgod.   

u Mae’r gochgangen yn
aelod o deulu’r carpiaid ac yn
boblogaidd gyda physgotwyr
oherwydd ei barodrwydd i
fwydo. Gellir ei ddal o dan
unrhyw amodau bron.                          

t Mae eogiaid Atlantaidd yn
mudo i flaenddwr yr afonydd i
fwrw sil ond mewn gwirionedd
maent yn treulio’r rhan fwyaf
o’u hamser yn y môr. Maent yn
gallu llamu i hyd at 3.6 metr o
uchder.

u Mae llysywod sy’n eu llawn
dwf yn nofio o afonydd i ganol
gorllewinol yr Iwerydd i fwrw
sil. Mae’n rhywogaeth sydd
mewn perygl mawr, a chredir
bod nifer y llysywod sy’n
cyrraedd Ewrop wedi dirywio
tua 90% ers y 1970au.
t Mae lampreiod yn bysgod
heb ên sy’n bwydo drwy sugno
hylif o bysgod eraill gyda’u
cegau siâp disgen.                            

u Dim ond mewn dŵr glân
mae larfâu pryf y cerrig yn
gallu goroesi ac felly maent yn
arwydd da o ansawdd y dŵr.

mursen fôr hardd

Yn yr awyr
Mae’r cynefinoedd niferus sydd i’w cael mewn coridorau
afon yn ffynhonnell gyfoethog o fwyd i adar yr afon fel
crehyrod, glas y dorlan a bronwen y dŵr. Mae afonydd,
nentydd a chamlesi’n darparu llawer o bryfed yn fwyd i
ystlumod, yn ogystal â bod yn nodweddion defnyddiol er
mwyn iddynt ddod o hyd i’r tiroedd hela maent yn eu ffafrio.
Mae planhigion ar hyd ymyl y dŵr yn galluogi i larfâu dyfrol
pryfed fel gweision y neidr a mursennod ddod allan o’r dŵr,
cyn colli eu croen a hedfan am y tro cyntaf.

gwennol y
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hwyaden
wyllt

Yn yr a w y r
t Roedd gwybed Mai
ymhlith y pryfed adeiniog
cyntaf, gyda ffosilau’n
dyddio’n ôl i fwy na 300
miliwn o flynyddoedd ymhell cyn y deinosoriaid!

u Mae’r siglen lwyd yn
gyffredin ar lan afonydd
cyflym. Mae’n nythu ger y dŵr
mewn ceudyllau a chilfachau
sydd wedi’u leinio â mwsogl a
brigau mân.

t Mae’n bur debyg mai
corystlumod yw’r ystlumod
sy’n plymio i fyny ac i lawr
yn yr awyr,  ac mai’r rhai sy’n
hedfan yn isel drwy’r adeg,
fymryn uwch ben wyneb y
dŵr, yw ystlumod Daubenton.

u Mae’r gwas y neidr cwtfras
i’w ganfod yn Afon Dyfrdwy ac
mewn ychydig o afonydd eraill
yn unig ym Mhrydain.

t Mae bronwen y dŵr yn un
o ddim ond ychydig o adar
sydd ag esgyrn solet, sy’n ei
helpu i gerdded ar hyd gwely’r
afon yn chwilio am fwyd heb
arnofio i’r wyneb.                  

u Symudliw yw lliwiau llachar
glas y dorlan, nid pigmentbrown tywyll yw’r pigment
mewn gwirionedd! Mae’r
ymyrraeth rhwng gwahanol
donfeddi o olau a adlewyrchir
o wahanol haenau’r plu’n
creu’r glas, y gwyrdd a’r oren.                 

mwsogl y dŵr
mwyaf

Ar wely’r afon
Penderfynir ar natur gwely’r afon gan lif yr afon a’r ddaeareg.
Mewn afonydd cyflym yn yr ucheldir, mae meini, creigiau
a gwelyau o ro mân yn darparu cysgod ar gyfer larfâu
pryfed ac infertebrata eraill. Mae’r rhain yn bwydo ar yr
haen denau o facteria ac algâu ar y creigiau a’r cerrig
crynion. Yng ngwelyau afonydd yr iseldir, sy’n llifo’n arafach,
mae llifwaddod a thywod llawn maethynnau’n galluogi i
blanhigion dyfu ar lan y dŵr.

crafanc y
dŵr
llyriad
arnofiol y
dŵr

Ar wely’r afon
t ‘Claddau’ eogiaid
Yn ystod misoedd y
gaeaf, cadwch lygad am
fflach o arian wrth i iâr
(benyw) y pysgodyn droi
ar ei hochr ac ystwytho ei
chorff mewn ffrwydradau
sydyn i symud cerrig a
gro mân nes creu nyth
ddofn. Wedyn mae’r iâr
yn rhyddhau ei hwyau ac
mae’r gwryw yn symud at
ei hochr i’w ffrwythloni.
Mae hi wedyn yn taro
cerrig dros yr wyau i’w
gwarchod nhw, gan greu
twmpath nodedig sydd i’w
weld o lan yr afon.

t Mae glannau o ro mân yn
gynefin deinamig sy’n cael
ei ffurfio a’i symud gan yr
afon. Mae arnynt gyfoeth o
infertebrata, fel cymunedau o
chwilod prin.                     

u Mae cregyn gleision perlog
y dŵr croyw’n gallu byw
am 120 o flynyddoedd! Mae
eu larfâu’n byw ar dagellau
pysgod mudol fel eogiaid a
brithyll môr.    
t Mae larfâu rhai pryfed
gwellt yn creu cloriau
gwarchodol o gerrig mân, mân
a gweddillion ar wely’r afon.

u Mae cennau’n cynnwys nid un
ond dwy organeb, ffwng ac alga
(mae algâu’n blanhigion syml
iawn), sydd wedi’u rhyngblethu
mor dynn fel eu bod yn
ymddangos fel un unigolyn.

Tirffurfiau

Mae Afon Dyfrdwy o ddiddordeb arbennig am ei geomorffoleg afonol
(siâp yr afon) sy’n newid ar hyd ei llwybr wrth i’r ddaeareg oddi tani
newid. Roedd yr afon hynafol hon yn rhedeg cyn yr Oes Iâ ddiwethaf
a chredir ei bod oddeutu 3 miliwn o flynyddoedd oed. O’r afon gellir
gweld rhai nodweddion diddorol.                     
Tarren Eglwyseg
Yn 10km o hyd ac yn codi mewn cyfres o stepiau dros 450m, gosodwyd
yr haenau o galchfaen sydd wedi creu Tarren Eglwyseg yn eu lle ryw 350
miliwn o flynyddoedd yn ôl mewn moroedd trofannol bas. Mae’r gyfres
o chwareli a thramffyrdd yn tynnu sylw at bwysigrwydd economaidd
calchfaen.

Pontydd dros y Ddyfrdwy
Mae’r pontydd cerrig dros y Ddyfrdwy’n cynnig gwybodaeth am y
ddaeareg leol. Adeiladwyd y pontydd yn Llangollen a Threfor, a phont
ddŵr Pontcysyllte, o Dywodfaen Cefn. Gosodwyd y tywodfaen Gwythïen
Lo yma yn ei le ryw 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl ac roedd yn garreg
adeiladu leol bwysig.                       
Tomenni llechi Chwarel Penarth
Yn hanesyddol, roedd Dyffryn Dyfrdwy’n ganolbwynt pwysig ar gyfer
chwareli llechi. Mae’r tomenni gwastraff enfawr yn Chwarel Penarth
uwch ben yn dyst i’r ceudyllau enfawr a grëwyd wrth dyllu am lechi.
Ymhlith y chwareli eraill roedd Moel Fferna, Chwarel Slabiau Glannau
Dyfrdwy a chwareli yn ardal Bwlch yr Oernant.

Gall dechrau trafodaeth am eu
hamgylchedd gyda'ch grŵp helpu i'w
cael i ymwneud â byd natur
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Mae pobl yn
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ar gyfer gwaith a
hamdden ond mae
gan afonydd lawer
o swyddogaethau
eraill rydyn ni'n
dibynnu arnyn nhw.
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Rhywogaethau dŵr croyw anfrodorol ymledol
Gelwir rhywogaethau sydd wedi’u cyflwyno o rywle arall yn
rhywogaethau anfrodorol. Nid yw’r rhan fwyaf yn achosi
problemau ond mae eraill yn ffynnu ac yn gallu arwain
at ganlyniadau difrifol i fywyd gwyllt brodorol.
Gelwir y rhain yn rhywogaethau
anfrodorol ymledol.

Cofnodwch yr hyn rydych yn ei weld yn
www.cofnod.org.uk – tynnwch lun os
yn bosib.     

Ffromlys chwarennog

Cyflwynwyd hwn fel
planhigyn gardd yn 1839 ac
mae ei godau hadau ffrwydrol
yn anfon yr hadau i’r afon,
gan ymledu’n gyflym iawn
ar hyd y glannau i lawr yr
afon. Mae clystyrau trwchus
o ffromlys chwarennog yn
lleihau twf y glaswelltau
brodorol a phlanhigion eraill.
Yn yr hydref, mae’n marw,
gan adael y glannau’n noeth
heb unrhyw lystyfiant, ac
yn fwy tebygol o erydu.
Treuliwch ychydig funudau’n
tynnu’r ffromlys chwarennog
... Tynnwch y planhigion pan
maent yn 50cm o uchder o
leiaf, ac mewn blodau - cyn
iddynt fwrw had (rhwng
misoedd Mehefin a Medi fel
rheol). Gadewch y planhigion
sydd wedi’u tynnu ddigon yn
ôl o’r afon i gompostio.

t Daethpwyd â’r mincod
Americanaidd cyntaf i ffermydd
ffwr Prydain yn 1929 ac mae
holl fincod gwyllt Prydain
heddiw’n ddisgynyddion i rai
sydd wedi dianc.

u Gall cimwch afon signal
Americanaidd dyllu 1.2m i
mewn i lannau, gan gynyddu
erydiad ac effeithio ar gynefin
rhywogaethau dan fygythiad y
glannau, fel llygod dŵr.

t Cyflwynwyd canclwm Japan
i’r DU o Japan yn y 19eg Ganrif
fel planhigyn gardd.

u Y cranc manegog Tsieineaidd
yw’r unig rywogaeth o granc
sydd i’w chanfod mewn dŵr
croyw yn y DU. Mae’n cael ei
werthu’n fyw mewn peiriannau
gwerthu yn Tsieina.
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Wyt ti’n lledaenu rhywogaethau niweidiol ar dy�
gyfarpar chwaraeon dŵr a dy ddillad heb sylweddoli hynny?�
Fe all rhywogaethau niweidiol effeithio ar bysgod a bywyd gwyllt, rhwystro llongau a
chychod a thagu eu propelors, a gall fod yn ddrud i’w reoli. Gelli di helpu i warchod dy
hoff chwaraeon dr drwy ddilyn tri cham syml wrth adael y dr.

Drycha am organebau byw yn dy gyfarpar a dy
ddillad – yn enwedig mewn mannau sy’n damp
neu’n anodd eu gweld.
Golcha a glanha dy holl gyfarpar, esgidiau a
dillad yn drylwyr. Os wyt ti’n dod ar draws unrhyw
organebau, gadawa nhw yn y dŵr lle gwnest ti
ddod o hyd iddyn nhw.
Sycha’r holl gyfarpar a dillad – fe all rhai
rhywogaethau fyw am ddyddiau lawer mewn
amodau tamp. Gwna’n siŵr nad wyt ti’n
trosglwyddo dŵr i rywle arall.
I gael rhagor o wybodaeth dos i www.direct.gov.uk a chwilia am Drycha Golcha Sycha

Adnoddau eraill
Codau Cefn Gwlad • Nofio yn y Gwyllt • Canŵio • Pysgota ar gael yn  countrysidecode.
naturalresourceswales.gov.uk. Mwynhau Afonydd a Llynnoedd Cymru - vimeo.
com/2666837 Rhywogaethau Anfrodorol Prydain Fawr - vimeo.com/31446956
Cydnabyddiaeth am y ffotograffau: Lluniau gweithgarwch: Karl Midlane (clawr blaen/cefn, yn
yr awyr), Warwick Redway (ar y glannau, cymell i ddysgu), Alden Chadwick, flic.kr/p/aifnMB
CC2 (yn y dŵr), Ashley Charlwood (ar lan yr afon). Lluniau eraill: Wilfbuck, flic.kr/p/nUd4oJ
CC - go. gl/XW5sSW (crëyr glas), Marilylle Soveran, flic.kr/p/8ampBF CC - goo.gl/A88exm (ynn),
Simon G flic.kr/p/pkP1o CC1 (derw), northeastwildlife.co.uk (mintys y dŵr, blodyn y gwcw,
mwsoglau, gwennol y glennydd, hwyaden wyllt, gwybedyn Mai, bronwen y dŵr), MPF, goo.gl/
E6P7NW CC - goo.gl/tYrMw (helyg), British Wildlife Images (llygoden ddŵr), Ceridwen, goo.
gl/pn4eIQ CC - goo.gl/A1Wlv (llysiau’r afu), Eike, flic.kr/p/9e5PCC CC3 (y dyfrgi Ewropeaidd),
Environmental Agency England (crothell, llysywen), Duncan Revell, Environment Agency
England (penllwyd), Robposse, flic. kr/p/bqb9Ha CC2 (brithyll afon), Walter Baxter goo.
gl/0LFH0w CC4 (eog Atlantaidd), Tiit Hunt, goo.gl/5rHhDs (lamprai), Bob Henricks, flic.kr/p/
ectTPa CC3 (larfâu pryf y cerrig), Arend Vermazeren, flic.kr/p/8tnHBz CC2 (mursen fôr hardd),
Mike Grimes (siglen lwyd), Dale Sutton (ystlum), Allan Brandon (gwas y neidr cwtfras), Tab
Tannery, flic.kr/p/e1EuCh CC1 (mwsogl y dŵr mwyaf), Christian Fischer, goo.gl/JRS2bo CC goo.gl/h1T3 (llyriad arnofiol y dŵr), Duncan Revell, Environment Agency England (crafanc y
dŵr), Anne Burgess, goo.gl/gGkVjm CC4 (glannau o ro mân), Natural England (cragen las berlog
y dŵr croyw), Ashley Pond V, goo.gl/ngiq6j CC - goo.gl/Ta0HbU (larfa pryf gwellt), Alan Orange
(cen), Cyfoeth Naturiol Cymru (tirffurfiau, Tarren Eglwyseg, tomenni llechi), Brian Proctor,
flic.kr/ p/9aoBV5 CC1 (Pontydd dros y Ddyfrdwy), GBNNSS (Ffromlys chwarennog, minc
Americanaidd, cranc manegog Tsieineaidd), Trevor Renals (cimwch afon signal Americanaidd),
Meryl Norris (canclwm Japan)
CC1 - goo.gl/brMWYH CC2 - goo.gl/URoShI CC3 - goo.gl/zVvrV8 CC4 - goo.gl/sZhf

Mae’r canllaw yma wedi cael ei gynhyrchu gan Eryri-Bywiol gyda chefnogaeth
ariannol gan Cadwyn Clwyd ac AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
ewch i: www.clwydianrangeanddeevalley.org.uk twitter: @clwyd_dee_aonb
facebook - facebook.com/clwydianrange

Partneriaeth Cynllun Datblygiad Gwledig Sir Ddinbych
Denbighshire Rural Development Plan Partnership

Canllaw maes i Afonydd Gogledd Cymru
Yn dal dŵr • Yn ffitio cymorth arnofio

