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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) - 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 dreftadaeth 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 Gwaun Rhiwabon yn llecyn o 
weundir uwchdirol i’r gorllewin o 
Wrecsam. Ar yr ymylon gogleddol, lleolir 
mynyddoedd y Mwynglawdd ac Esglus, a 
ger yr ymyl ddeheuol, mae Creigiau 
calchfaen Eglwyseg yn goruchwylio Afon 
Dyfrdwy a Dyffryn Llangollen.  Ar yr ochr 
orllewinol, mae’r gweunydd yn cyrraedd 
eu huchder mwyaf o 565m yng Nghwm-y-
Brain, ac mae Coedwig Llandegla, sy’n 
blanhigfa conwydd fawr, yn gorchuddio’r 
ochr ogledd-orllewinol.  Saif Gwaun 
Rhiwabon yn rhannol ym Mwrdeistref 
Sirol Wrecsam ac yn rhannol yn Sir 
Ddinbych, ac mae’n cwmpasu rhan 
ogleddol ACA y Berwyn a De Clwyd, sy’n 
mesur cyfanswm o 27,000ha, a dyma’r 

llecyn mwyaf o orgors a rhostir sych 
Ewropeaidd yng Nghymru.  

Caiff bryniau Mynydd Llantysilio, Gwaun 
Rhiwabon, tarren Eglwyseg, ogofâu'r 
Mwynglawdd, a llecynnau o laswelltir i’r 
gogledd a’r dwyrain o’r Mwynglawdd eu 
dynodi yn SoDdGA Rhiwabon, 
Mynyddoedd Llantysilio a’r Mwynglawdd, 
saif o fewn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn 
Dyfrdwy.  Prif ddiben yr AHNE yw 
gwarchod a gwella’r harddwch naturiol, 
sy’n cynnwys y fflora a’r ffawna a’r 
nodweddion daearegol, yn ogystal â’r 
dirwedd.  Mae’r llecyn wedi’i nodi yn 
safle Arolwg Cadwraeth Daearegol (ACD) 
oherwydd ei nodweddion daearegol 
pwysig.
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Gwiberod yw’r unig nadroedd 

gwenwynig ym Mhrydain, ac 
weithiau, gellir eu gweld ar Waun 
Rhiwabon yn torheulo ar y llwybrau 
troed neu’r sarnau creigiog.  Dywedir 
y gellir gwella’r llwg a chyflyrau’r 
croen trwy adael i wiberod byw 
lithro dros y mannau sydd wedi’u 
heffeithio.

Madfallod Mae ‘carnau’ grugieir yn 

gynefinoedd delfrydol i fadfallod, a 
elwir yn ‘genau-goegion’ yng 
Ngogledd Cymru.  Maent yn 
anghyffredin ymhlith ymlusgiaid 
oherwydd mae’n ymddangos y bydd 
eu hepil yn cael eu geni’n fyw, 
oherwydd bydd yr wyau’n agor wrth 
iddynt ymddangos. 

Mae gweundir grug yn 

amgylchedd unigryw sy’n brinnach 
yn fyd-eang na choedwigoedd glaw.  
Bydd grugieir yn bwyta hyd at 50g o 
flagur grug ifanc bod dydd, ond 
byddant yn nythu ac yn llochesu yn 
yr hen rug.  Heddiw, caiff y waun ei 
reoli’n ofalus trwy losgi a thorri 
tymhorol i annog twf newydd i helpu 
i gynyddu’r poblogaethau grugieir.  
Mae’r ehedydd, y gylfinir a’r corncill 
aur oll yn elwa o’r gwaith rheoli hwn.

 Mae’r rugiar goch yn 

rhywogaeth gynhenid ym 
Mhrydain, ac mae eu cri nodedig 
yn swnio fel ‘Go Back!  Go back! 
Go back’ wrth iddynt hedfan yn 
gyflym ac yn isel uwchlaw’r grug, 
gan gyrraedd cyflymder o 70mya 
ar brydiau. Fel rhan o’u defod 
baru goegwych yn y gwanwyn, 
bydd y ceiliogod yn llamu i’r awyr 
ac yn disgyn i’r ddaear gan weiddi 
ar yr un pryd.

Mae saethu’r rugiar goch yn 

ddefnydd pwysig o dir y 
gweunydd uwchdirol, ac mae’n 
ffynhonnell bwysig o incwm i 
lawer o gymunedau gwledig.  
Mae’r waun yn eiddo i Ystâd 
Wynnstay, ac mae’n wastad wedi 
bod yn gadarnle i’r rugiar goch. 
Mae’r niferoedd bellach yn 
cynyddu ers iddynt ostwng ar 
ddiwedd y 1990au.   Dyma’r unig 
weundir yng Nghymru ble cyflogir 
cipar amser llawn i wneud y 
gwaith rheoli sy’n ofynnol i gynnal 
y rhywogaethau adar hyn.  Gwelir 
‘carnau’ grugieir ar draws y waun, 
a bydd saethwyr yn aros yno am 
adar yn mynd heibio.

Mae plu’r gweunydd mewn 

gwirionedd yn hesgen sy’n tyfu yn 
y corstir asidig, ac mae’n 
ffynhonnell bwysig o fwyd i’r 
grugieir. Ar un adeg, defnyddid y 
‘cotwm’ gwyn i lenwi clustogau yn 
lle manblu gwyddau. 

Gorgors Mae Gwaun Rhiwabon 

yn cynnwys llecynnau o fawndir a 
elwir yn orgorsydd, a chânt eu 
cydnabod am eu pwysigrwydd 
rhyngwladol yn cynnal bywyd 
gwyllt. Nodweddir gan briddoedd 
mawnog gwlyb wedi’u carpedu 
gan figwyn toreithiog a 
phlanhigion megis grug croesddail 
a’r llygaeren fach; dyma un o’r 
unig gynefinoedd a fwydir yn 
llwyr â dŵr glaw a dŵr eira, yn 
hytrach na dŵr daear. Mae 
tystiolaeth hanesyddol megis 
adeileddau pren, arteffactau 
organig a hyd yn oed gweddillion 
pobl wedi cael eu canfod wedi’u 
storio yn haenau cronolegol y 
mawn wedi’u cynnal diolch i’r 
dyfrlenwi cyson a’r amgylchiadau 
asidig. 
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p Y bod tinwyn Mae’r bod tinwyn, y mae eu campau yn yr awyr yn un 

o olygfeydd mwyaf rhyfeddol byd natur, yn brin iawn, ac aml y gwelir hwy.  
Byddant yn nythu ar y ddaear ymhlith grug a llus gweundiroedd uwchdirol 
ac yn gaeafu yn yr iseldiroedd.  Ar hyn o bryd, dyma’r adar ysglyfaethus 
sy’n bridio yn y DU sy’n wynebu’r perygl mwyaf. Mae lliw y ceiliogod yn 
llwydwelw, a byddant yn hedfan â’u hadenydd ar ffurf ‘V’ cul gan hedfan 
yn isel yn chwilio am fwyd.

Mae priddoedd mawnog yn 

cynnwys mwy o garbon nag 
unrhyw fath arall o bridd, felly 
maent yn storio carbin a allai 
gyfrannu at y newid yn yr 
hinsawdd. Gall draenio a 
newidiadau mewn defnydd tir 
amharu ar y mawn a phriddoedd 
gan arwain at ollwng carbon 
deuocsid i’r amgylchedd, ac felly 
cyfrannir at y newid yn yr insawdd. 

Mae Llwybr Cenedlaethol 
Clawdd Offa yn dilyn y ffin rhwng 

Cymru a Lloegr am 177 milltir, ac 
mae’n croesi sgrïau tarren 
Eglwyseg, cyn mynd dros weundir 
diarffordd Rhiwabon i Goedwig 
Llandegla. Mae enw’r llwybr yn 
deillio o enw clawdd a ffos a 
adeiladwyd gan y Brenin Offa yn yr 
8fed ganrif, i wahanu ei Deyrnas 
Eingl-sacsonaidd, Mersia. Mae’n 
debyg mai ei fwriad oedd gwahanu 
Mersia oddi wrth Deyrnasoedd 
gwrthwynebwyr yn yr hyn a elwir 
yn Gymru erbyn heddiw.

pGrugieir duon Ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif, roedd grugieir duon 

bron iawn â diflannu’n llwyr yng Nghymru.  Gwaun Rhiwabon oedd y 
llecyn pwysicaf o ran eu harferiad, a bellach, mae 80% o’u poblogaeth yng 
Nghymru yno.  Mae’r grugieir duon ar Restr Goch yr Adar sy’n Peri Pryder 
o ran Cadwraeth yn y DU, a gellir gweld y ceiliogod yn perfformio eu 
defodau paru cymhleth, a byddant yn pwffian eu gyddfau a’u cynffonau, 
ac yn gwneud synau nodedig ac yn dawnsio i ddenu’r ieir. Wyddoch chi? 
Bydd grugieir ifanc yn bwyta pryfed cop a phryfed, ond mae’r adar yn eu 
llawn dwf yn llysysyddion yn bennaf.

u Rheoli’r gweundiroedd Bydd Ystâd Wynnstay, â chymorth gan CNC 

a’r RSPB, yn rheoli’r waun yn ofalus trwy dorri a chlirio siapiau petryal 
mawr yn y grug i ddarparu llecynnau agored ble gall grugieir du fridio ac i 
hybu twf newydd grug a phlanhigion eraill rhostiroedd. Mae dulliau 
cyfreithlon o reoli ysglyfaethwyr megis llwynogod, carlymod a brain hefyd 
yn nodwedd o reoli grugieir ar y waun. Mae’r gwaith rheoli hwn wedi 
cyfrannu at achub rhywogaeth eiconaidd y rugiar ddu rhag diflannu’n 
llwyr o Gymru. 

u Y gylfinir Yn ystod misoedd yr 

haf, bydd cylfiniroedd yn symud 
o’u mannau bwydo ar iseldir yr 
arfordir i lecynnau uwchdirol i 
fridio. Dyma’r adar hirgoes mwyaf 
yn Ewrop, a gellir eu hadnabod yn 
sgil eu pig hir sy’n troi at i lawr, eu 
coesau hir a’u cri atgofus. Mae 
gostyngiad o 80% wedi digwydd 
yn y boblogaeth fridio o ylfinirod 
yng Nghymru ers y 1990au. Efallai 
fod llai na 400 o barau bridio ar ôl 
yng Nghymru, sy'n golygu fod y 
rhywogaeth hon wedi cael ei 
chynnwys yn Rhestr Goch yr Adar 
sy'n Peri Pryder o safbwynt 
Cadwraeth yn y Deyrnas Unedig.
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q Cyferbyniadau daearegol 
Mae gweundiroedd grug 
Llantysilio a Rhiwabon yn wahanol 
iawn i  darenni calchfaen 
dramatig, sgrïau a chwareli segur 
dyffryn Eglwyseg.   Caiff tirwedd a 
bioamrywiaeth yr ardal eu rheoli’n 
gryf gan y ddaeareg waelodol.  
Mae Creigiau Eglwyseg wedi’u 
gwneud o galchfaen 
carbonifferaidd a sefydlwyd mewn 
moroedd trofannol â chyfoeth 
gwrelau a chreaduriaid eraill y môr 
oddeutu 350 miliwn o 
flynyddoedd yn ôl.  Nodweddir 
calchfaen gan darenni trawiadol, 
systemau ogofeydd naturiol, 
sgrïau a chalchbalmant.  Mewn 
cyferbyniad â hynny, mae gan 
weundir tonnog Rhiwabon haen 
waelodol o rut melinfaen a 
ddyddodwyd gan afonydd hynafol 
340 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Daeareg, Hanes a Mythau q Beth yw hanfod enw? 

Dywed rhai mai ‘Rhiw Mabon’ 
oedd yr enw ‘Rhiwabon’ yn 
wreiddiol. Rhiw, yn golygu llethr; 
Mabon, sef enw un o seintiau 
Cymru a drigai yma. Mae eraill yn 
credu fod yr enw yn deillio o 
wedd ffisegol yr ardal, oherwydd 
mae wedi’i leoli ar lethr ger nant 
o’r enw Afon; felly Rhiwafon.  
Awgrymir fod enw trefgorddau 
Eglwyseg gerllaw yn deillio o’r 
enw Lladin am gynulliad 
Cristnogol bychan neu eglwys, 
sy’n cyfeirio at Abaty Glyn y Groes 
gerllaw.  Cyfeirir hefyd at Elisedd 
ap Gwylog, sef gor-ŵyr Cyngen ap 
Cadell, Brenin Powys yn y 9fed 
ganrif.  Credir y cododd Golofn 
Eliseg er anrhydedd iddo.
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Echdynnu mwynau Mae llecynnau calchfaen a grut melinfaen yn 

adnoddau naturiol pwysig, ac mae gan lawer ohonynt hanes hir o 
echdynnu mwynau.  Mae’r chwareli, y tramffyrdd, y tramffyrdd, yr 
incleiniau a’r odynnau calch niferus ar hyd y darren yn tystio i 
bwysigrwydd yr ardal o ran agreg calchfaen a chynhyrchu calch ar gyfer 
amaethyddiaeth. Ar Waun Rhiwabon ac i gyfeiriad y Mwynglawdd, cafodd 
gwythiennau mwynau â chyfoeth o blwm a sinc eu mwyngloddio gan 
gychwyn yn y 13eg ganrif o leiaf, ac fe wnaeth y cynhyrchu gyrraedd 
uchafbwynt yn y 19eg ganrif cyn cau yn gynnar yn yr 20fed ganrif.  Yn eu 
hanterth, roedd y rhain ymhlith mwynfeydd plwm mwyaf cynhyrchiol 
Prydain.  

Tomenni claddu Mae nifer o 

domenni claddu o’r Oes Efydd 
wedi’u gwasgaru ar draws y waun, 
yn aml iawn ar ben cribau neu 
darenni.  Credir fod y cofebion 
hyn, sef cylchoedd meini neu 
garneddau cerrig, wedi bod yn 
ganolbwynt cymdeithasol i 
gymunedau lleol rhwng 3500 a 
1500 CC. 

Cares y Bwlch Dyma hanes 

cawres o’r enw Cares oedd yn 
byw ar y waun ym Mwlch 
Rhiwfelen ac a fyddai’n ymosod ar 
bentrefi lleol.  Fe wnaeth y 
mynach, Sant Collen, ei herio hi ac 
fe dorrodd ei braich chwith. Yn 
ddigyffro, cododd y fraich ac fe 
gurodd y mynach â hi, ond yna, 
torrodd ei braich chwith a 
lladdodd hi.  Yna, golchodd Sant 
Collen ei gleddyf yn yr Hen Eglwys 
yn Llangollen, y dref a gafodd ei 
henwi ar ei ôl

u Ogofâu ac ystlumod Mae’r 

ogofâu yn y Mwynglawdd yn un o 
systemau ogofâu integredig mwyaf 
helaeth yng Ngogledd Cymru.  Ogof 
Dydd Byrraf oedd yr ogof galchfaen 
bwysig gyntaf i gael ei harchwilio a’i 
mapio yng Nghymru. Caiff ei chysylltu 
ag Ogof Llyn Du ac Ogof Llyn Parc gan 
gyfres o dramwyfeydd byr, ac maent 
bellach wedi’u llenwi gan waddodion.  
Bydd sawl rhywogaeth o ystlumod yn 
gaeafgysgu ac yn clwydo yn 
nhramwyfeydd yr ogof, yn cynnwys 
ystlumod Daubenton a Brandt, a’r 
ystlum pedol lleiaf sydd mewn perygl 
o ddiflannu.  Gall amharu arnynt tra 
byddant yn gaeafgysgu eu niweidio’n 
fawr, a bydd cael eu deffro pan 
fyddant yn gaeafgysgu arwain at 
gynnydd yn y defnydd o’r braster sydd 
wedi’u storio yn eu cyrff, a gall hynny 
gynyddu’r perygl o farwolaeth cyn y 
gwanwyn.  



qMae cerddinen Llangollen yn 

rhywogaeth a gydnabyddir yn 
rhyngwladol fel un sydd mewn perygl o 
ddiflannu, a lleolir holl boblogaeth y 
byd o’r planhigyn yn Eglwyseg.  Mae’n 
tyfu ar y clogwyni calchfaen, a gellir ei 
adnabod yn sgil ei ddail llwydwyrdd 
powdraidd.  Bydd yn blodeuo ym Mai 
cyn cynhyrchu aeron cochion yn yr 
hydref.  Mae dau fath arall o gerddinen 
i’w gweld ar y clogwyni hefyd:  y 
griafolen gyffredin a cherddinen y 
graig, sy’n llai cyffredin.  

Creigiau a sgrïau calchfaen

Sgrïau calchfaen Mae Creigiau Eglwyseg yn cynnwys un o’r 

casgliadau pwysicaf o sgrïau calchfaen ym Mhrydain. Maent yn ffurfio 
wrth droed y darren galchfaen greigiog, ac maent yn cynnwys miliynau 
o dameidiau onglog o galchfaen a gafodd eu datod o’r grug uwchlaw 
gan waith rhew, un o’r prosesau rhewlifol.  Ffurfiwyd y mwyafrif o’r 
dyddodion hyn yn ystod yr amgylchiadau oer, anodd tua diwedd yr Oes 
Iâ ddiwethaf oddeutu 11,000 o flynyddoedd yn ôl, ond mae’r sgrïau yn 
dal i symud a datblygu hyd heddiw.

Cloch yr eos Yn ystod misoedd yr haf, 

gall  glaswelltir calchaidd calchfaen 
Creigiau Eglwyseg fod yn garped o 
flodau lliwgar arbennig. Bydd 
planhigion megis tegeirian porffor y 
gwanwyn, clafrllys gwreidd-dan, teim 
gwyllt a chloch yr eos yn tyfu’n gyflym 
– ac yn lliwgar – ddenu pryfed peillio 
megis y brith perlog bach.  Dywedir y 
gellir yfed cymysgedd o gloch yr eos a’i 
ddefnyddio fel hylif i drin llygaid 
poenus.  
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CREIGIAU EGLWYSEG

u Mae’n debyg y bydd hebogau tramor yn yr ardal hon yn nythu 

ychydig yn gynharach nag mewn mannau eraill, felly mae cyfyngiad 
tymhorol yn ei le rhwng y 15fed o Chwefror a’r 15fed o Orffennaf, yn 
cynnwys y dyddiadau hynny.  Lleolir y nythod rhwng nodwyr coch a 
gwyrch a osodwyd yno gan AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy â 
chymorth Cyngor Mynydda Prydain, wrth waelod Craig Arthur, yng 
Ngwanas y Mynach ac yn ardal Trevor. Lleolir safle’r nyth rhwng y ddau 
nodwr fel arfer.  Gofynnir i ddringwyr wrando am sgrech amlwg hebog 
tramor pryderus, a mynd oddi yno os clywir hynny.  Trowch at y clawr cefn 
i gael rhagor o wybodaeth am fynediad a chyfyngiadau tymhorol ar 
ddringo. 

Dringo creigiau Mae’r tarenni 

calchfaen yng Nghreigiau 
Eglwyseg yn cynnwys nifer o 
greigiau gwych ar gyfer dringo 
traddodiadol a dringo sy’n 
defnyddio angorau parhaol.  O 
World’s End ar draws i Graig 
Arthur ac i’r de heibio llecynnau 
Twilight a Pinfold i Fwtres y 
Mynach, Dinbren ac ardal Trevor. 
Gofynnir i ddringwyr beidio 
defnyddio belaiau neu bwyntiau 
abseilio ar goed yng Nghreigiau 
Eglwyseg, oherwydd lleolir 
cerddinen Llangollen yno, coeden 
brin sy’n tyfu yma’n unig, ac i 
beidio tarfu ar y sgrïau.

t Creigiau Trevor Llecyn 

Creigiau Trevor yw’r graig fwyaf 
poblogaidd ar gyfer sesiynau 
dringo mewn grwpiau yn yr ardal.  
Ceir 10 wal a gwanas o galchfaen, 
ac maent oll yn ddringfeydd un 
ddringen, sydd ag uchder o hyd at 
17m.  Gofynnir i ddringwyr beidio 
clirio llystyfiant na chreigiau, na 
thyllu i osod bolltau, oherwydd 
natur sensitif y safle.

Chwarel Independence Mae 

Chwarel Independence, chwarel y 
tynnwys llawer o gerrig ohoni ond 
sydd bellach yn segur, yn llecyn 
heulog mewn amffitheatr bychan, 
a cheir oddeutu 20 o’r llwybrau 
anoddaf yno.  Ceir cyfyngiad 
tymhorol ar ddringo oherwydd yr 
hebogau tramor sy’n nythu, ac 
mae hynny’n weithredol ar yr holl 
lwybrau sydd yma.
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Mapiau 
• Map OS Landranger: OS117: Caer a 

Wrecsam, Ellesmere Port 

• Map OS Explorer: OL256: Llangollen a 
Berwyn, Glyn Ceiriog

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 gysylltiedig â 
chwedlau lleol. Mae enwau Cymraeg yn ein 
cynorthwyo i ddeall, parchu a 
gwerthfawrogi treftadaeth a diwylliant y 
safleoedd ble byddwn yn gweithio yn well.  
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar 

dudalen olaf y ddogfen hon.

Parcio a Mynediad
 I fynd i lecyn Creigiau Trevor, dilynwch ffordd Dyffryn 
Eglwyseg o Langollen, nes cyrhaeddwch chi droad ar y 
dde, â ‘Panorama’ ar yr arwyddbost.  Dilynwch y ffordd 
hon am filltir, ac anwybyddwch ffordd gul sy’n cwympo 
i’r dde.  Daliwch i fynd nes cyrhaeddwch chi gilfan ar y 
chwith.  Gellir mynd i Chwarel Trevor trwy ddilyn y 
llethr sgi serth uwchlaw’r gilfan.  Daliwch sylw: 
ymhellach i fyny’r ffordd o’r gilfan, ceir bachdro â 
llwybr yn arwain i Chwarel Trevor.  Peidiwch â gyrru 
cerbydau ar hyd y llwybr hwn; bydd y ffermwr yn 
defnyddio’r llecyn hwn i bori defaid.

Cysylltiadau: 
Ymholiadau i Gyfoeth Naturiol Cymru 0300 065 3000 
neu enquiries@naturalresourceswales.gov.uk AHNE 
Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 01824 712795
clwydianrangeanddeevalley@denbighshire.gov.uk am 
unrhyw ymholiad arall.

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. 

Gyrru Oddi ar y Ffordd Bydd gyrru anghyfreithlon oddi ar y 
ffordd yn difrodi llwybrau troed a llwybrau, ac yn bygwth 
diogelwch pobl eraill ac yn amharu ar fywyd gwyllt.  I roi gwybod 
am unrhyw yrru oddi ar y ffordd, ffoniwch 101, a gofynnwch am 
Dîm Troseddau Gwledig Heddlu Gogledd Cymru.

Gyrru Oddi
ar y Fordd

Rheoli Sgri Dylid osgoi cerdded ar lethrau sgri doed a ddel. Mae 
rhai creigiau wedi cymryd miloedd o flynyddoedd i gyrraedd eu 
huchder isel presennol, a gall rhagor o lithriad y graig achosi 
difrod anwrthdroadwy i’r micro amgylchedd a difrodi 
cynefinoedd bregus planhigion prin.

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

Gwyliwch am drogod Gall rhai brathiadau gan drogod arwain at 
heintiau megis clefyd Lyme felly edrychwch am drogod a 
chliriwch hwy cyn gynted ag y bo modd gan  ddefnyddio plicwyr â 
blaen main. Cysylltwch â’ch meddyg teulu yn syth o byddwch 
chi’n cychwyn teimlo’n wael ac â symptomau tebyg i rai’r ffliw. 
Cofiwch ei hysbysu eich bod wedi cael eich brathu gan drogod neu 
eich bod chi wedi treulio amser yn yr awyr agored yn ddiweddar. 

Gwyliwch
am
drogod

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 ddaear.

Ground
Nes�ng
Birds

Rheoli
Sgri 
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ADNODDAU ERAILL
Y Canllaw Gwyrdd i Ddringwyr - www.bmcshop.co.uk/products (bit.ly/2nbkAiF)

Treftadaeth - www.anturenwau.com and www.mudandroutes.com/get-to-grips-with- welsh-names-on-your-map/

Cod Ymddygiad Gwersylla Gwyllt  - www.snowdonia.gov.wales/visiting/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 - http:// www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk/ (bit.ly/2BnHPLN)

Cyngor Mynydda Prydain – Cronfa Ddata Mynediad Rhanbarthol  - Regional Access Database www.thebmc.co.uk/ modules/RAD/ (bit.ly/1mAC1Sj)

Lluniau
Y dirwedd:clawr, gweundir grug a tharren Eglwyseg a dringo creigiau - ©Raymond Roberts, sgri calchfaen - Andrew, www.bit.ly/2z1MzZ5, CC BY 2.0, Dyffryn 
Awyrlun o doriadau grug - ©Chris Davies .Eraill: Grugiar goch, plu’r gweunydd, hebog tramor  - northeastwildlife.co.uk, gwiber a chylfinir - ©John Beatty, 
www.johnbeatty.uk, grugiar ddu - Mark Andrews, www.bit.ly/2B40r6B, CC BY-SA 2.0, bod tinwyn - Rob Zweers, www.bit.ly/2yfAhc3, CC BY 2.0, ystlum pedol lleiaf - 
Jessicajil, www.bit.ly/2nnWvG3, CC BY-SA 2.0, Colofn Eliseg - Michael Day, www.bit.ly/2rVqGJI, CC BY-NC 2.0, Cerddinen Llangollen - ©Dr Tim Rich

Cynhyrchwyd yr arweinlyfr hwn gan Eryri-Bywiol (2018) ar y cyd ag AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. 

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 dreftadaeth 
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 treftadeth 
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).

DYNODIADAU CADWRAETH
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Lluniwyd yr arweinlyfr hwn gan Eryri-Bywiog (2018)


