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Y Pincin

Ardaloedd dynodedig SoDdGA a/neu ACA

Llyn Mwyngil / Tal-y-llyn Lake

Saif crib copa Crimpiau o fewn ACA a 
SoDdGA ehangach Eryri, ac mae wedi’i 
dynodi oherwydd ei nodweddion 
daearegol cymhleth. I’r gogledd-
ddwyrain, mae’n edrych i lawr dros 
Warchodfa Natur Genedlaethol 37.5 cyfer 
Cwm Glas Crafnant. Mae llawer o 
blanhigion arctig alpinaidd yn tyfu ar y 
creigiau yma, ac mae’n nodedig 
oherwydd twf amrywiaeth o goed 
bychan sy’n tyfu mewn mannau uchel, 
megis ynn, llwyfenni llydanddail a drain 
gwynion. Mae’r llwybr ceffylau 
cyhoeddus wrth ymyl Nant Geuallt yn 
mynd heibio un o SoDdGA lleiaf 
Gwynedd; saif SoDdGA Cors Geuallt i’r de 
o gopa Crimpiau, a chaiff ei gydnabod 
oherwydd ei nodweddion daearegol 
arbennig.

Tmae’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) 
for 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.

Saif copa tolciog bychan Crimpiau ger 
ymyl gogledd-orllewinol Parc 
Cenedlaethol Eryri.  Saif Crimpiau, sy’n 
golygu ‘cribau uchel, teg’, 475m uwchlaw 
lefel y môr. Oddi yno, gwelir pedol yr 

Wyddfa a Dyffryn Mymbyr i’r de-orllewin, 
Dyffryn Ogwen i’r gorllewin, a Llyn 
Crafnant a Dyffryn Conwy i’r gogledd. 
Mae’r llecyn yn gymysgedd o goetiroedd 
cynhenid, rhostir a gweundir agored. 

1km

Cyflwyniad

Dynodiad

Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG)

Crimpiau

Capel Curig
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GNG Cwm Glas Crafnant
Mae gweithgarwch folcanig, 
rhewlifol ac afonol oll wedi 
cyfrannu at bennu’r cynefinoedd 
gwahanol sy’n ffynnu yma yng 
Ngwarchodfa Natur Genedlaethol 
Cwm Glas Crafnant.  Mae rhan 
uchaf y dyffryn yn greigiog ac 
asidig, cynefin naturiol i goed 
derw.  Ymhlith y clogfeini a 
adawyd gan weithgarwch y rhew 
yma, mae rhywfaint o bridd wedi 
datblygu dros amser, gan roi cyfle i 
goed ynn, bedw, cerdin a drain 
gwynion.  O dan y canopi coed ynn 
ar y priddoedd asidig gwan, bydd 
planhigion megis bresych y cŵn 
hynod wenwynig, mapgoll a mefus 
gwyllt yn blodeuo o ddechrau’r 
gwanwyn hyd at ddiwedd yr haf.  
Mewn rhannau eraill o’r 
warchodfa, mae’r pridd gwaelodol 
yn fwy asidig, ac yma, mae 
planhigion nodweddiadol y 
llechweddau, megis grug, llus a 
chawn du yn tyfu. Yn y mannau 
mwy corsiog, mae hesg, migwyn, 
crinllys y gros, ffa’r gors a’r chwys 
yr haul a’r tafod y gors cigysol oll 
yn ffynnu.

Rhewlifiant
Roedd mynyddoedd Eryri cyn 
uched â 7000m ar un adeg, ond 
bellach maent yn 1000m yn unig.  
Dyna ganlyniad dros 2 filiwn o 
flynyddoedd o erydu, yn bennaf 
gan ddŵr ar ffurf rhewlifoedd.  
Roedd llecyn cyfan Crimpiau 
wedi’u orchuddio â rhew ar un 
adeg.  Mae erydu rhewlifol ar hyd 
y terfynau rhwng y ddau brif fath 
o graif, tyffau rhyolitig a dolerit 
ymwthiol, wedi creu siâp cnyciog 
y bryn.  Fel y rhan fwyaf o 
lynnoedd uwchdirol yn Eryri, 
cafodd basn llyn blaenorol Cors 
Geuallt, i’r de o gopa Crimpiau, 
wedi cael ei erydu gan rew yn 
ystod y cyfnod rhewlifol diwethaf, 
12,000 o flynyddoedd yn ôl.

SoDdGA Cors Geuallt
Mae’n cwmpasu’r llecyn corsiog o 
dir fflat i’r dwyrain o gopa 
Crimpiau.  Mae SoDdGA Cors 
Geuallt yn fasn llyn blaenorol sy’n 
swatio rhwng llethrau Clogwyn 
Cigfran a Nant y Geuallt, ac mae 
wedi’i ddynodi oherwydd ei 
nodweddion daearegol arbennig.  
Mae’n llecyn o bwys cenedlaethol 
oherwydd y paill a’r diatomau 
ffosiledig sydd i’w canfod yn y 
gwaddod o fewn y basn llyn wedi’i 
lenwi, ac mae hynny’n dystiolaeth 
allweddol o’r newidiadau yn yr 
hinsawdd ac mewn llystyfiant 
sydd wedi digwydd ers diwedd yr 
Oes Iâ ddiwethaf, 12,000 o 
flynyddoedd yn ôl.

Daeareg
Mae rhan helaeth o Eryri wedi’i 
gwneud o graig folcanig galed 
iawn a ffrwydrodd dros 400 
miliwn o flynyddoedd yn ôl.  
Mae’r creigiau hyn wedi cael eu 
cerfio dros filoedd o flynyddoedd 
gan ddŵr a rhew i ffurfio’r 
dirwedd a welwn ni heddiw.  Ar y 
ffordd i gopa Crimpiau, gellir 
gweld nodweddion folcanig o’r 
enw tyffau a dolerit.  Cynhyrchir 
tyffau gan ‘lif pyroclastig’; llif sy’n 
cynnwys cymysgedd o ager, lludw, 
craig a llwch poeth, a gafodd eu 
rholian i lawr y llosgfynydd ar 
gyflymderau uchel o hyd at 
600mya, ac yna fe wnaeth y llif 
aros yno a chaledu gan ffurfio’r 
creigiau y gallwn eu gweld 
heddiw.    Magma oedd eisoes yn 
bodoli yw dolerit, yn codi trwy 
holltau yng nghramen y ddaear, 
na lwyddodd i ddod i’r wyneb; 
dyma’r broses o ‘fewnwthio’.  
Dros amser, mae’r wyneb wedi 
cael ei herydu ac mae’r dolerit 
wedi dod i’r amlwg.

Daeareg a Thirwedd
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Ystyr Cefn Cyfarwydd yw ‘crib y 
storïwr’.

Mae Creigiau Gleision yn un o 
blith dau yn unig o leoliadau 
yn Eryri ble ceir derig; maent 
yn blanhigyn isel hardd ag 8 

petal a dail bychan nodedig â 
siâp derw.

Dywed rhai mai chwarel 
Clogwyn y Fuwch yw un o 

chwareli llechi hynaf Cymru; 
credir fod y chwarel wedi 

cychwyn yn y 18fed ganrif, ac 
roedd y gweithfeydd yn rhai 

tanddaearol yn bennaf. 

Ffurfiwyd Craig Wen, pan 
wthiodd y mewnwthiadau 

dolerit i fyny trwy’r graig 460 
miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Dywedir fod enw Llyn Crafnant yn 
deillio o’r hen enw Cymraeg am 

arlleg, craf y geifr, a nant, yn 
golygu dyffryn neu afon fechan.  
Yn y gwanwyn, gellir gweld (ac 
arogli) garlleg gwyllt yn llenwi’r 

dyffryn.

Dros amser, mae maint Llyn 
Crafnant wedi lleihau, 

oherwydd caiff gwaddodion 
eu golchi i mewn iddo yn 
ddiddiwedd.  Mae hyn yn 

amlwg oherwydd y llecyn o 
lifwaddodion ym mhen y 
llyn, ble ceir cyrs, brwyn, 

helyg a phlanhigion corsydd. 
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Planhigion

q Mae gwlithys yn blanhigyn bychan 

gludiog sy’n hoffi tyfu mewn mannau llaith.  
Mae’n un o ddau blanhigyn yng Ngogledd 
Cymru (tafod y gors yw’r llall) sy’n bryfysol, 
sy’n golygu y byddant yn dal pryfed ar eu 
dail gludiog ac yn eu treulio i ychwanegu at 
eu deiet. 

p 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 gwddw, deintgig 
heintiedig, gwlychu gwely a’r ddannodd.

q Brial y Gors  yw un o blanhigion prinnaf y warchodfa.  ‘Grass of Parnassus’ yw enw 

Saesneg y blodyn golau siâp cwpan hwn, ond nid yw’n laswellt mewn gwirionedd, ac mae ei 
enw yn deillio o’r Wlad Groeg yr Henfyd. Daeth gwartheg ar Fynydd Parnasws yn hoff o’r 
planhigyn, felly roedd yn ‘laswellt anrhydeddus’.  Ar un adeg, roedd yn gyffredin ledled 
Cymru, ond bellach, bydd yn tyfu mewn gweunydd a chorsydd penodol yn unig.  Dywedir ei 
fod yn arogli’n debyg i fêl.

u Gellir canfod gwyrddling yng 

nghorsydd asidig Crimpiau. Mae ei ddail yn 
poblogi canghennau uchaf y planhigyn, ac 
mae ganddo arogl melys cryf. Honnir y gellir 
ei falu’n fân a’i ddefnyddio fel deunydd i 
ymlid gwybed ac i drin anhwylderau’r 
croen. Gellir tynnu llifyn melyn o wyrddling 
i’w ddefnyddio yn y broses o drin lledr. 

q Mae melog y cŵn yn hoffi mannau 

llaith, corsiog. Credid ar un adeg y gallai 
anifeiliaid sy’n pori ddal clefyd yr euod o’r 
planhigyn bach hardd hwn; bellach, 
gwyddys fod pry’r afu a chribell goch yn 
ffynnu mewn mannau tebyg. 

p Mae blodau amlaethai cyffredin yn 

las, pinc neu wyn, a phrin fydd y planhigyn 
yn tyfu’n uwch na 15cm. Dywedir y gellir 
defnyddio dail y blodyn bychan hwn fel 
amnewidyn yn lle te.  Mae ei enw yn deillio 
o’r gred (sydd heb ei phrofi) y gall gynyddu 
llif llaeth mamau sy’n bwydo o’r fron. 
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u Mae tinwynion  yn adar sy’n trigo ar y 
ddaear ac mae ganddynt grwper gwyn a 
siâp ‘T’ du ar eu cynffon; gellir eu gweld 
yn hopian neu’n rhedeg ar hyd tir agored 
creigiog Crimpiau.  Maent yn adar mudol 
sy’n teithio filoedd o filltiroedd o’u 
llecynnau gaeafu yng Nghanolbarth 
Affrica. Mae’r enw llawn, tinwen y garn, 
yn ddisgrifiad perffaith o’r adar hyn.

uY Buzzard yw aderyn ysglyfaethus 
mwyaf cyffredin Cymru, a gellir ei weld yn 
troi mewn cylchoedd i fyn fry yn y 
tynfeydd o amgylch Crimpiau.  Gall ladd 
amrywiaeth helaeth o ysglyfaeth, megis 
adar a mamaliaid bychan, hyd at faint 
cwningod neu golomennod, od fe wnaiff 
hefyd fwyta pryfed mawr, pryf genwair 
neu hyd yn oed celanedd pan fydd 
prinder ysglyfaeth.  Gan amlaf, byddant 
yn nythu mewn coed, ac mae ganddynt 
arfer rhyfedd o addurno eu nyth newydd 
â dail gwyrdd ffres.

t Y cudyll bach yw aderyn ysglyfaethus 
lleiaf y DU. Byddant yn treulio’r haf mewn 
rhostiroedd uwchdirol ac yn gaeafu ar dir 
arfordirol neu dir amaethyddol isel.  Bydd 
y cudyll bach yn patrolio’r rhostiroedd 
agored a chlogwyni Crimpiau gan fwyta 
adar bach neu weision y neidr. 

tY Gog Gellir clywed cân nodedig y gog yn y coedydd o amgylch Crimpiau, a dywedir yn 
aml mai dyma arwydd cyntaf y gwanwyn.  Dim ond y ceiliogod sy’n gwneud y sŵn 
onomatopëig hwn, a dyna sy’n gyfrifol am eu henw arall, y ‘gwcw’.   Bod tymor, bydd yr 
iâr yn dodwy oddeutu 18 o wyau, oll mewn nythod adar gwahanol, a’r rhai mwyaf 
cyffredin yw llwyd y berth, corhedydd y waun a bras y gors.  Bydd y rhieni lletyol hyn yn 
magu cyw'r gog fel eu cyw hwy; gan amlaf, bydd y cyw yn bwrw allan wyau neu gywion y 
rhywogaeth letyol.  Dyma ymddygiad greddfol a drosglwyddir yn enynnol.

Adar 
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Y Pincin Lleolir Y Pincin i’r de o gopa 
Crimpiau; ‘The Pinnacles’ yw’r enw Saesneg 
arno. Mae’n glogwyn un ddringen 12 metr 
sydd â golygfeydd gwych i lawr Dyffryn 
Mymbyr i gyfeiriad yr Wyddfa. Bydd y 
dringo'n digwydd ar faen glân ar ochr 
deheuol y bryn. Mae’r graig yn lân ac yn 
gadarn, er ei bod braidd yn sgleiniog. Mae’n 
hawdd gosod belaiau ac mae mynediad i 
dop y graig yn rhwydd. 

Mewn mannau eraill ar y bryn, mae 
sgramblo difyr a phroblemau bowldro 
rhwydd ar gael. Gellir gweld crafiadau 
rhewlifoedd fel creithiau ar y creigiau mewn 
rhai rhannau o’r Pincin, sy’n dystiolaeth o 
effeithiau rhew ar y dirwedd. 

Waenhir Mae’r adeilad diarffordd bychan 
hwn a saif o dan fryncyn creigiog sydd â’r un 
enw bellach yn eiddo i’r ‘Yeti Club’, un o 
glybiau mynydda lleiaf a DU. Mae Waenhir 
yn hen ffermdy, ac nid yw ar dir â mynediad 
agored iddo, felly ni ddylid mynd yno heb 
wahoddiad.  Yn flaenorol, trigai Ellen 
Pritchard yn y llecyn diarffordd hwn gyda’i 
phedair merch.  Bu hi farw yn 103 mlwydd 
oed, ac roedd ganddi 34 o wyrion, 74 o 
orwyrion, a dau o ororwyrion. 

Rheoli Tir Mae’r rhan fwyaf o Crimpiau yn 
dir mynediad agored a ddefnyddir ar gyfer 
ffermio defaid.  Caiff niferoedd y defaid a 
chyfanswm y rhedyn eu rheoli’r ofalus gan 
dri ffermwr tenant i sicrhau fod y glaswellt 
yn cael ei gadw yn borfa fer i ddarparu 
cynefin i adar a phryfed  Heddiw, caiff grug 
yr uwchdiroedd ei reoli’n ofalus trwy losgi a 
thorri tymhorol i annog twf newydd i helpu i 
gynyddu’r poblogaethau o adar sy’n nythu ar 
y ddaear. Y Pincin
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Sbwriel

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 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. 

Mae terfynau  megis waliau sychion yn adeileddau 
traddodiadol sy’n gallu bod yn nodweddion hanesyddol 
penodol ac yn agweddau pwysig o’r dirwedd. Fe wnaiff dringo 
dros waliau terfyn a ffensys eu difrodi; mae waliau’n ddrud 
iawn i’w hatgyweirio, ac yn aml iawn, caiff ffensys eu difrodi 
pan fyddwn ni’n camu ar wifren alfanedig.  Defnyddiwch 
gamfeydd a gatiau pryd bynnag y gallwch chi, a chofiwch gau 
gatiau i atal da byw rhag dianc. 

Anogir pobl I beidio gwersylla gwyllt o amgylch Crimpiau.  Mae 
sawl maes gwersylla gwych yn yr ardal gyfagos, yn amrywio o 
rai sydd ag adnoddau llawn i rai elfennol.  Os ydych chi’n 
ystyried gwersylla gwyllt, cofiwch ddilyn Gwersylla Gwyllt sy’n 
hyrwyddo’r egwyddor o beidio gadael unrhyw olion. Ceisiwch 
leihau eich presenoldeb gweledol trwy ddefnyddio pabell â lliw 
sydd ddim yn rhy amlwg a’i chodi ar ôl iddi hi dywyllu. Cofiwch 
bob amser ddilyn yr egwyddor o beidio gadael unrhyw olion.

Daeareg Gofynnir i bobl beidio defnyddio morthwylion a 
chynion yn gyffredinol yn y Parciau Cenedlaethol a gwaherddir 
hynny mewn gwarchodfeydd natur, SoDdGA a mannau 
gwarchodedig eraill on rocks is discouraged in general in the 
National Park. Peidiwch â difrodi creigiau i gasglu ffosilau neu 
samplau o greigiau. 

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. 

Adar sy’n
Nythu ar 
y Ddaear

Gwersylla
 gwyllt 

Parcio a Mynediad
Os ydych chi’n mynd i Grimpiau o Gapel Curig, parciwch 
ym maes parcio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, y tu 
ôl i Joe Browns/Pinnacles Stores yn SH 721582. Oddi yno, 
croeswch y ffordd yn ofalus. Cerddwch i fyny’r llwybr i’r 
chwith o Eglwys Sant Curig sydd gyferbyn â’r gyffordd.  
Dilynwch y llwybr i dop y cae, ac ewch trwy fwlch yn y 
wal. Os ewch chi i’r dde, fe wnewch chi gyrraedd 
clogwyn. I gyrraedd Crimpiau, ewch i’r chwith dros nant, 
yna dilynwch lwybr fflagiog tuag at y coetir i’r giât.  Wedi 
10 munud, croeswch y gamfa nesaf a dilynwch y llwybr 
sydd wedi’i balmantu, yna croeswch yr afon dros bont 
bren fechan; os gwnewch chi droi i’r chwith yn syth 
wedi’r bont, fe wnewch chi gyrraedd dyffryn Nant y 
Guellt. Gellir gweld Crimpiau o’ch blaen ac i’r chwith. 

Os byddwch chi’n cyrraedd Crimpiau o’i ochr ogleddol, 
lleolir un o feysydd parcio Cyfoeth Naturiol Cymru ychydig 
cyn i’r ffordd o Drefriw gyrraedd Llyn Crafnant yn SH 757 
619.  Oddi yma, cerddwch ar hyd yn lôn yn gyfochrog â’r 
llyn am oddeutu 1km cyn y chi gyrraedd Blaen y Nant. 
Gellir gweld Crimpiau yn syth o’ch blaen chi. 

Mapiau
• OS Landranger map: OS115: 

Snowdon / Yr Wyddfa 

• OS Explorer map: OL17: Snowdon 
/ Yr Wyddfa

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.

Terfynau 

Daeareg

Cysylltu: Gwasanaeth Wardeiniaid Parc 
Cenedlaethol Eryri 01766 770274 neu 01341 
422 878. Ymholiadau i CNC ar 03000 653 
000 a gofynnwch am Dîm Rheoli’r 
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.
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ADNODDAU ERAILL

Green Guide for Climbers - bit.ly/2nbkAiF

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

Green Guide for Walkers - bit.ly/2FFIc7a

Cyngor Mynydda Prydain – Cronfa Ddata Mynediad Rhanbarthol bit.ly/1mAC1Sj

Treftadaeth Cymru - bit.ly/2uXxjwg and bit.ly/2uXxjwg

Cod Ymddygiad Gwersylla Gwyllt - bit.ly/2k2RjJ6

Nature of Snowdonia: A beginner’s guide to the upland environment - Mike Raine (2010) Pesda Press
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Canllaw i Safleoedd ar gyfer Hamdden 

 Tirweddau Gwarchodedig Cymru

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).


