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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

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

• A
 nnog eraill i barchu bywyd
gwyllt, tirweddau a bywyd
cymunedol yng Ngogledd Cymru
 weithio gyda pherchnogion
• G
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

 nnog grwpiau, cydweithwyr
• A
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
 adewch safle yn daclusach nag
y bydd pan fyddwch yn cyrraedd
yno ac ewch â sbwriel adref.

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 gweith-gareddau
awyr agored ar yr arfordir yn golygu fod
angen i bawb ohonom ni fod yn ymwybodol
o’n heffaith posibl a gweithredu i’w lleihau.
Er bod y canllawiau hyn yn berthnasol
i arfordir cyfan Gogledd Cymru, mae’n
canolbwyntio’n benodol ar y bywyd gwyllt a’r
tirffurfiau a welir wrth grwydro arfordir Ynys
Môn.
Arfordir Ynys Môn yw un o dirweddau mwyaf
nodedig, deniadol ac amrywiol Ynysoedd
Prydain, ac mae’n haeddu ei ddynodiad fel
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.
Mae iSee Arfordir Gogledd Cymru wedi’i
lunio gan Eryri-Bywiol trwy gydweithio â’r
sefydliadau hyn:
Gwasanaeth Rheoli Dynodiadau Cyngor Sir
Ynys Môn
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd
Cymru, un o’r 47 Ymddiriedolaeth Bywyd
Gwyllt ledled y DU. Gallwn wneud llawer â’ch
cymorth chi i ddiogelu a gwella cynefinoedd
er budd bywyd gwyllt a phobl Gogledd
Cymru.
Bydd Nature’s Work yn dod â’r byd naturiol
yn fyw trwy amrywiaeth o deithiau cerdded,
cyrsiau addysgol a digwyddiadau hyfforddi
ynghylch bywyd gwyllt.
Mae Geomôn yn elusen gofrestredig sy’n
gweithio i hyrwyddo Ynys Môn fel Geopark
sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol.
Mae’r llyfryn yma ar gael yn Gymraeg ac yn
Saesneg.
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Y traeth yw’r lle gorau i ddod o hyd i dystiolaeth o
greaduriaid sy’n byw ymhellach allan yn y dŵr dwfn. Mae
traethlin yn cael ei ffurfio pan mae’r llanw’n mynd allan
ac mae ar ei gorau yn aml ar ôl stormydd mawr a gwynt
ar y tir. Gall traethlinau ffurfio cynefin dros dro eu hunain,
gyda sborionwyr fel sbonc y glennydd yn dod o hyd i fwyd
a chysgod o dan y gwymon ac, yn eu tro, yn denu adar fel
cwtiad y traeth neu weithiau hyd yn oed, ysglyfaethwyr y
tir, fel chwistlod neu ddraenogod.
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t Plisg wy siarc neu forgath
yw Pwrs Fôr-Forwyn. Mae’r
rhai gyda thendriliau cyrliog
yn perthyn i morgi a’r rhai
gyda chyrn yn perthyn i
forgathod.

u Pentwr o wyau gwag
gwichiaid moch yw Pêl Golch
y Môr. Mae’r ŵy cyntaf i ddeor
yn bwyta ei gymdogion i gyd.

t Mae Cornwyg yn edrych
fel gwymon, ond casgliad o
anifeiliaid ydyw. Mae anifail ym
mhob twll bychan ac mae gan
bob un swydd of fewn y cytref.   

u Mae rhai Pïod y Môr yn
chwilio am abwyd du yn y
tywod a’r llaid. Mae eraill yn
cnocio neu’n agor pysgod
cregyn fel cregyn gleision.

anemoni nadreddog

Mae’r tonnau’n torri a’r gwynt yn chwythu ar y traeth creigiog
ac mae’n cael ei ddinoethi gan y llanw wrth iddo gilio, ac felly
mae’n lle eithriadol anodd i oroesi ynddo. Mae’r pyllau creigiog
yn gallu rhewi yn y gaeaf a mynd yn boeth iawn yn yr haf, ac
mae’r tymheredd a lefel yr halen yn gallu newid ar unwaith pan
mae’r llanw’n dychwelyd. Mae’r rhywogaethau sy’n byw yn y
parth yma’n gorfod gallu ymdopi â newid dramatig.

gwymon
codog

gwrach
y môr

siani

llygaid
meheryn

corgimwch

cen

t Mae’r Anemoni Fôr yn
perthyn i sglefrod môr. Maent
yn edrych yn statig ond maent
yn diriogaethol iawn mewn
gwirionedd ac yn defnyddio’u
tentaclau sy’n pigo i frwydro
am le.

u Nid yw’r Fulfran Werdd na’r
Fulfran yn trwsio’u plu gydag
olew i sicrhau eu bod yn dal
dŵr. Maent yn gorfod treulio
amser yn sychu ar greigiau. .

t Mae Gwyddau Môr yn
gramenogion ac yn berthyn i
grancod.

u Mae Cranc y Traeth yn tyfu
drwy ddiosg a chamu allan o’i
hen gragen. Yn ystod y newid
hwn mae’n cael ei alw’n granc
cragen feddal ac mae posib ei
fwyta fel bwyd amheuthun.

llurs

Yn ystod yr haf, daw copaon y clogwyni a’r cilfachau
arfordirol yn fyw gyda blodau a phlanhigion sy’n gallu
gwrthsefyll chwistrelliad hallt y môr. Yn aml hefyd ceir
rhimyn cul o laswelltir yn agos at yr ymyl sydd heb ei
ffermio’n ddwys ac mae’n gallu cynnig cyfoeth o flodau
gwyllt y ddôl. Hefyd, mae siliau a holltau anghysbell y
clogwyni’n darparu safleoedd nythu ar gyfer adar môr
amrywiol, hebogau tramor neu gigfrain.        
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t Ifori Môr. Mae cen yn ddwy
organeb sy’n byw gyda’i
gilydd, sef alga a ffwng.

u Mae ŵy Gwylog yn bigfain
felly mae’n rholio mewn cylch
yn hytrach nag oddi ar ymyl y
clogwyni lle maent yn nythu.

t Mae Clustog Mair yn tyfu
mewn twmpathau ar glogwyni
a chreigiau.

u Mae’r Gwylan Cefnddu
Fwyaf yn bwyta wyau a
chywion adar môr eraill, ac
adar eraill yn eu llawn dwf
weithiau hefyd.                      

morlo llwyd

Wrth edrych allan i’r mor gellir gael cipolwg ar gyfoeth cudd
ein dyfroedd arfordirol. Oherwydd ei gymysgedd unigryw
o gynefinoedd o dan y dŵr, ac effaith fywiocaol cerrynt y
cefnforoedd, yn y DU mae rhai o’r amgylcheddau morol
mwyaf amrywiol a chynhyrchiol yn y byd o bosib – cyn
gyfoethoced â’r rhai mewn moroedd trofannol er enghraifft.
Ond maent o dan fygythiad difrifol hefyd ac mae atal eu
diflaniad neu eu dinistrio’n galw am gydweithrediad gan
bawb sy’n defnyddio’r môr.
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t Dolffin Trwyn Potel. Mae
dolffiniaid a llamhidyddion
yn cysgu drwy orffwys hanner
eu hymennydd ar y tro. Mae’r
hanner arall yn gorfod eu
hatgoffa i anadlu!

u Mae Huganod yn gallu
plymio ar gyflymder o hyd at
62 milltir yr awr

t Yng Nghemlyn (Ynys Môn)
y mae’r unig boblogaeth o
Forwenoliaid Pigddu yng
Nghymru, ac un o’r mwyaf yn y
DU (<2,000 o barau).

u Mae Llurs (a charfilod eraill)
yn defnyddio eu hadenydd i
‘hedfan’ o dan y dŵr, ac mae’r
fulfran werdd a’r fulfran yn
defnyddio eu traed gweog.  

GeoMôn
Geoparc Ynys Môn

Siâl du Ordofigaidd a thywodfaen goleuach ar draeth
Rhosneigr, wedi’u plygu yn ystod y cyfnod adeiladu
mynyddoedd Celyddon (480-425 miliwn o flynyddoedd
yn ôl) pan ddaeth de Prydain a’r Alban at ei gilydd wrth i
Gefnfor Iapetws gau.

Mae’r clastau haearnfaen a chalchfaen yn y gymysgfa
(mélange) yn ardal Cemaes a Llanbadrig yn cynnwys
ffosilau stromatolit, y ffosilau hynaf yng Nghymru
(860 miliwn o flynyddoedd oed). Roeddent yn
gwneud yr ocsigen yn yr atmosffer, a oedd
yn caniatáu i fywyd arall ddatblygu
ac i esblygiad ddechrau.

Sgistau a chwartsitau Cambriaidd (510-20 miliwn o
flynyddoedd oed) Ynys Lawd wedi’u plygu wrth landir
plât (ceidwadol) sy’n symud tua’r ochr.

Cerrig llaid a thywodfaen
coch y Cyfnod Defonaidd
gyda chraciau haul a
‘chonglfeini’ melyn yng
Ngogledd Bae Lligwy.
Wedi’u gwaddodi mewn
ardal o anialwch poeth
tua 30° i’r De wrth i Ynys Môn
barhau i symud tua’r Gogledd.

Cafodd y lafâu clustog cyn-Gambriaidd hyn yn
Llanddwyn eu chwydu ar wely’r môr yn godau o
lafa, wrth landiroedd plât adeiladol lle mae
platiau’n symud oddi wrth ei gilydd.

Yr enw ar y creigiau cyn-Gambriaidd hyn yw Mélange
ac fe’u canfuwyd ym Mhorth Tŵr Bach ar Ynys
Llanddwyn, wedi’u ffurfio ar landir plât dinistriol
mewn gwrthdrawiad rhwng 2 blât yn y cefnfor.
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Pa anawsterau
fyddech chi'n eu
profi fel malwen
forol yn byw ym
mhen ucha'r
traeth?

Dilynwch god morol Ynys Môn
(tinyurl.com/CodMorolYnysMon) i leihau straen ar fywyd
gwyllt a pheidio tarfu arnynt. Gwyliwch fywyd gwyllt yn
dawel o bell a pheidiwch â mynd yn agos at famaliaid
morol, adar yn nythu a morloi yn gorﬀwys ar y lan.

Sut bydd
hwn yn edrych
ymhen 100
mlynedd?

Pa gliwiau ydych chi'n eu
gweld ar y tirlun a all ddweud
wrthych chi ar ba fath o graig
ydych chi?

Os ydych chi’n pryderu fod morlo wedi cael ei anafu, trowch
at wefan Achub Bywyd Morol Plymwyr Prydain (BDMLR) i
gael rhagor o wybodaeth (tinyurl.com/bdmlr-stranded).
Defnyddiwch bob cwch yn ofalus a byddwch yn ystyriol o
ddiogelwch teithwyr a pharchwch ddefnyddwyr eraill y môr.

Rhywogaethau Niweidiol
Gelwir y rhywogaethau sydd wedi’u cyflwyno o fannau
eraill yn rhywogaethau anfrodorol. Nid yw’r rhan
fwyaf yn achosi problemau; mae eraill yn ffynnu ac yn
gallu arwain at ganlyniadau difrifol i’r bywyd gwyllt
brodorol. Gelwir y rhain yn rhywogaethau
anfrodorol ymledol.
Os gwelwch chi unrhyw rai o’r rhywogaethau hyn pan
fyddwch chi allan, cofiwch wneud nodyn ohonynt
os gwelwch yn dda, a nodi ble rydych wedi’u gweld.
Gallwch roi gwybod i ni am yr hyn rydych wedi’i weld
yn www.mba.ac.uk/recording. Os oes gennych chi
gamera, cewch dynnu llun hefyd a’i anfon atom ni.
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Adnoddau arall
Y Siarter Arfordiro Cenedlaethol
Yn hybu canllawiau ar gyfer darparwyr arfordiro.  
www.nationalcoasteeringcharter.org.uk
Cronfa Ddata Mynediad Rhanbarthol BMC
www.thebmc.co.uk/rad
Cysoni Cadwraeth a Hamdden
Arfordiro: vimeo.com/39638050
Caiacio Môr yng Nghymru: vimeo.com/62624726
Y Côd Cefn Gwlad - Parchu, Gwarchod a Mwynhau  
www.countrysidecodewales.org.uk
Credydau Llun: Lluniau Gweithgareddau: North Wales Active,
Phillip Ingham (cc1) flic.kr/p/ndMZ1A, Rockpool Kayaks
(rockpoolkayaks.com). Ar y Traeth: Natural England (Cwtiad
torchog), Jonny Easter (Cragen Cranc), Misha Lynden (Cyllell
Fôr), Nia Haf Jones (Tiwblyngyr, Pwrs y Fôr Forwyn), Lowri
Roberts (Pridd Abwyd Du, Sglefren Fôr, Pêl Golch y Môr), Sam
Bryan (Cornwyg), northeastwildlife.co.uk (Pioden Fôr). Ar y
Creigiau: Stoutcob (cc2) flic.kr/p/bxgffr (Anemoni Nadreddog),
Kirsten Smith (Gwymon codog), Lowri Roberts (Gwrachen Môr),
Paul Naylor (Siani, Corgimwch, Cranc Gwyrdd), Ben Stammers
(Llygad Maharen), northeastwildlife.org.uk (Cen, Mulfran
Werdd), Joan Edwards (Anemoni Fôr), Rohan Holt (Gwyddau
Môr). Ar y clogwyni: Natural England (Llurs), Philip Precey
(Morlwyau Meddygol), Margaret Holland (Bran Goesgoch,
Seren y Gwanwyn), northeastwildlife.co.uk (Corhedydd
y Graig, Gwylog, Gwylanod Cefnddu Fwyaf), Jamie Larke
(Gludlys Arfor), Jonny Easter (Cen), Ben Stammers (Clustog
Fair). Allan i’r Môr: Mateusz Włodarczyk (cc3) goo.gl/BQkSTq3
(Morlo Llwyd) Richard Shucksmith (Llamhidydd, Hugan), Paul
Naylor (Sglefren Fôr y Lloer), Môr-wiail (NRW Blaise Bullimore),
Nia Hâf Jones (Aderyn Drycin y Graig, Dolffin Trwyn Potel,
Llurs), Hans Hillewaert (cc4) goo.gl/uRo85L (Macrell), Ben
Stammers (Môr-Wennol Pigddu). Geomôn: Stewart Campbell.
Rhywogaethau Anfrodorol: Kathryn Birch NRW (Môr-wiail
Asennog), NNSS (Gwymon Sargaswm, Ewin Mochyn), NRW
(Gwymon Tafod y Cythraul). (cc licenses goo.gl/vBgtNb1, goo.
gl/cOVloC2, goo.gl/BQkSTq3 http://goo.gl/uRo85L4)

Y mae’r canllaw yma wedi cael ei gynhyrchu gan
Grŵp Awyr Agored Siarter Amgylcheddol Gogledd
Cymru gyda cymorth ariannol Cronfa Datblygu
Cynaliadwy wedi ei weinyddu gan AHNE Ynys Môn.

natur
YMDDIRIEDOAETH

WILDLIFE TRUST

GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES

Canllaw maes i weithgareddau
awyr agored arfordirol
Yn dal dŵr • Yn ffitio cymorth arnofio

