
Amcanion
Y grŵp yn dysgu am bwrpas a hanes y 
Parc Cenedlaethol

Nodiadau Gweithgaredd Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro
Ffotograffau wedi'u lamineiddio

+/- 15-20 munudau Traeth neu lan y dŵr

Hyd

Adnoddau

Lleoliad

Gweithgaredd 1 - Byddwn yn edrych ar y Parc Cenedlaethol ac yn ateb cwestiynau syml; Beth ydyw? Pam mae'n bodoli? 
A beth mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ei wneud?

Beth yw Parc Cenedlaethol?
I'w wneud ar y cyd â'ch sgwrs diogelwch, cysylltwch ef â sut yr ydych chi fel darparwr awyr agored yn amddiffyn grwpiau (e.e. siwt wlyb, PFD). Yn yr un 
modd ag y byddwch yn amddiffyn grwpiau rhag niwed, mae'r Parc Cenedlaethol yn amddiffyn Arfordir Sir Benfro.

Gofynnwch i'r grŵp, Pam ydych chi'n meddwl bod y Parc Cenedlaethol yn bodoli?
Tynnwch 5 cylch mawr ar y tywod ar bellter priodol oddi wrth ei gilydd, pob un yn cynrychioli ateb a roddodd y grŵp (e.e. diogelu bywyd gwyllt), gofynn-
wch iddyn nhw loncian / sbrintio i’w hunig ddiben os oedd rhaid iddynt ddewis un ateb.

Cwestiwn nesaf, Beth mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ei wneud?
Pa aderyn sydd ar logo Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP)? Dangoswch luniau wedi'u lamineiddio iddynt o 4 aderyn (llurs, pâl, brân 
goesgoch, hebog tramor). Tynnwch linell a gofynnwch iddynt sefyll ar y llinell, gan edrych yn ôl at yr arfordir a Gweld 5 peth y mae'r Parc Cenedlaethol yn 
eu gwneud? Wedi hyn, gellir gwneud ymarferion statig / hyfforddiant ar y llinell e.e. syrffio - techneg naid, SUP - techneg padlo.
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Gweithgaredd 2 - Byddwn yn ystyried y rheswm a'r angen y tu ôl i gael polisi cynllunio'r Parc Cenedlaethol. Gweld y darlun 
mwy o pam mae amddiffyn yn bwysig.

Dewiswch fan arbennig o brydferth ar yr arfordir a gofynnwch y cwestiynau canlynol:
A hoffech chi adeiladu eich tŷ (neu fusnes) yno? Mae'r rhan fwyaf yn ateb ‘byddwn’.
Wel ni allwch chi, ond gallaf i. A hoffech chi i mi adeiladu tŷ mawr yno? Mae'r rhan fwyaf yn dweud ‘na hoffwn’.
Wel pam ddim, os ydych chi eisiau gwneud hynny pam na chaniateir i chi wneud hynny? Ac os caniateir i un person wneud hynny, pam na all pedwar o bobl 
adeiladu eu tŷ yno? 
Dod â gwireddiad i bwysigrwydd cynllunio ar gyfer datblygu.

RAS: Amser ar gyfer ras, mapiwch gwrs sy'n briodol i allu'r grŵp. Mae'r enillydd yn cael adeiladu ei dŷ. Pan fyddant yn dychwelyd, gofynnwch a yw hynny'n 
ffordd deg o benderfynu? Nid yw Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn penderfynu cynllunio drwy gael ras, maen nhw'n ceisio gwneud rheolau teg i 
amddiffyn y Parc i bawb

Cyn i chi wneud hyn, gweler y nodiadau gweithgaredd ar gyfer cwestiynau pellach a phynciau sgwrsio.

Amcanion

Hyd

Adnoddau

Lleoliad

Mae'r grŵp yn gweld yr arfordir o bersbectif gwahanol
Nodiadau Gweithgaredd Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro

+/- 15-20 munudau Ar y dŵr
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Gweithgaredd 3 - Byddwn yn gwneud ychydig o gasglu sbwriel ac yna cystadleuaeth gelf yn defnyddio'r sbwriel a ddarganfu-
wyd.

Lleolwch draeth neu gildraeth, wedi'i ynysu yn ddelfrydol neu o leiaf yn lled-anghysbell.

Heriwch y grŵp i gasglu 10 gwrthrych ar y traeth sydd o darddiad dynol.

Cyfle i godi'r cwestiwn, beth sy'n cyfrif fel sbwriel morol?

Gan ddefnyddio 10 gwrthrych a ddarganfuwyd ar y tywod maent yn adeiladu darn o gelf ar y traeth.

Yr holl sbwriel a gesglir i gael ei fagio a'i symud o'r traeth.

Amcanion

Hyd

Adnoddau

Lleoliad

Mae'r grŵp yn dysgu am lygredd plastig yn y môr
Casglwyr sbwriel, menig, bagiau sbwriel,
Nodiadau Gweithgaredd Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro

+/- 25-30 munudau Ar draeth
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Gweithgaredd 4 – y grŵp i gymryd munud i gau eu llygaid, gwrando ar ac 
adnabod synau / arogleuon i'w helpu i werthfawrogi'r amgylchedd yn well.

Ymarfer syml yn gofyn i'r grŵp ddefnyddio eu synhwyrau i gymryd i mewn yr hyn sydd o'u cwmpas. 
Gellid gwneud hyn fel rhan o gyfnod oeri neu fel math o fyfyrdod.

• Casglwch y grŵp naill ai ar y dŵr neu ar y traeth. Gofynnwch iddyn nhw gau eu llygaid a 
     gwrando.
• Sicrhewch fod y grŵp yn gwbl dawel am o leiaf 1 munud fel bod pawb yn cael cyfle i ymlacio. 
• Heriwch nhw i adnabod 3 sain gwahanol ac yna eu hamlygu i'r grŵp ar y diwedd.
• Nesaf, a yw'r grŵp wedi rhoi eu dwylo dros eu clustiau a dibynnu ar eu golwg i weld 3 math o        
     fywyd gwyllt. 
• Yn olaf, cau eu llygaid a rhoi eu dwylo dros eu clustiau, defnyddio’r trwyn i adnabod arogl.

Amcanion

Hyd

Adnoddau

Lleoliad

Mae eich grŵp yn dysgu gwerthfawrogi'r 
amgylchedd naturiol

Nodiadau Gweithgaredd Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro

+/- 15-20 munudau Rhywle tawel
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Gweithgaredd 1

Byddai Broadhaven (Gogledd) yn lleoliad 
ardderchog ar gyfer y gweithgaredd cyntaf, 
ond mae llawer o draethau o amgylch Sir 
Benfro lle gallech chi wneud y gweithgaredd 
hwn, e.e. Dinbych-y-pysgod, Saundersfoot, 
Porth Mawr

Broadhaven (Gogledd)

• Tref glasurol ar yr arfordir gorllewinol sydd  
     â llawer o gyfleusterau ar gyfer grwpiau,  
     gan gynnwys: parcio hawdd, toiledau,  
     bwyd a diod, traeth agored eang a       
     golygfeydd di-dor o glogwyni arfordirol

Mae rhai dyletswyddau / cyfrifoldebau sydd 
gan y Parc Cenedlaethol i gyd i'w gweld o'r 
traeth: 
• Cynnal llwybr yr arfordir
• Ymgysylltu â'r cyhoedd ac addysg
• Archwilio'r clogwyni ar gyfer erydiad /  
     cwymp clogwyni
• Cynorthwyo PCC (Cyngor Sir Penfro) i  
     gynnal / asesu offer diogelwch y traeth  
     (e.e. cylch bywyd)
• Rheoleiddio datblygiad adeiladau
• Arolygon ymchwil
• Rheolaeth Coed Haroldston

Gweithgaredd 2 

•Cilfach ardderchog gyda dyfroedd tawel / 
     llonydd, yn berffaith ar gyfer tynnu grwpiau  
    allan ar y dŵr. Mae bod yn harbwr      
    gweithredol yn cynnwys llawer o gychod  
    wedi'u hangori yn y gilfach gan ganiatáu  
    ‘creu’ cwrs rasio
•Byddai’r naill neu’r llall o’r pentiroedd ar y  
    ffin â Solfach yn enghreifftiau perffaith ar  
    gyfer codi'r cwestiwn o ddatblygiad      
    cynllunio gyda’r grŵp.

Gweithgaredd 3

Unrhyw le sydd â sbwriel yn cael ei olchi ar y 
lan yn rheolaidd ac os oes modd ar draeth 
mwy, fel y gallwch ymledu i greu'r gwaith celf

Gweithgaredd 4

Yn ddelfrydol, rydych chi eisiau traeth tawel i 
ffwrdd o'r ffyrdd gydag ychydig o bobl arno, 
felly gall y grŵp brofi'r distawrwydd yn ystod yr 
ymarferiad

Nodiadau Gweithgaredd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Gwybodaeth Gefndir ar Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro 

Beth yw Parc Cenedlaethol?
• Ardal y bernir ei bod yn haeddu cael ei diogelu yn seiliedig ar feini prawf amrywiol (bywyd gwyllt,  
     amgylchedd, tirwedd, cymuned)
• Crëwyd o dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949. Yn wreiddiol dim ond 10  
     a grëwyd, bellach mae 15
• Dynodwyd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro o dan yr ail gyfran
• Arfordir Sir Benfro yw un o'r rhai lleiaf, yn cwmpasu 620 milltir sgwâr yn unig ac fe'i sefydlwyd yn 1952

Pam fod y Parc Cenedlaethol yn bodoli? (Rhowch awgrymiadau iddynt os oes angen)
• Gwarchod harddwch naturiol
• Gwarchod bywyd gwyllt
• Gwarchod treftadaeth
• Hyrwyddo mwynhad o'r ardal
• Hyrwyddo dealltwriaeth o'r angen am amddiffyniad
• Meithrin llesiant cymdeithasol ac economaidd

Beth mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ei wneud?
• Prosiectau cadwraeth (plannu coed, braenaru dolydd)
• Cynllunio
• Rheoli datblygiad
• Rheoli eiddo a meysydd parcio
• Addysg a gwybodaeth
• Yn cynnal yr holl lwybrau yn y Parc Cenedlaethol
• Digwyddiadau (sesiynau pyllau creigiau, teithiau llwybr yr arfordir, teithiau gwylio bywyd gwyllt)

Pwysigrwydd cynllunio ar gyfer datblygiad

• Rôl allweddol y Parc Cenedlaethol yw adolygu pob cais cynllunio ar gyfer datblygiad o fewn ffin y Parc
• O dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 2004, mae gan yr Awdurdod gyfrifoldeb i ddatblygu Cynllun  
     Datblygu Lleol (CDLl)
• Mabwysiadwyd y CDLl yn 2010 ac mae'n ceisio defnyddio dibenion y Parciau (yn uniongyrchol  
     gysylltiedig â'r hyn a ddysgwyd yn y gweithgaredd blaenorol) a dyletswyddau mewn perthynas â  
     chynllunio a datblygu defnydd tir

PARC CENEDLAETHOL - LLE ARBENNIG



PCNPA

Pwysigrwydd cynllunio ar gyfer twf busnes

• Mae Sir Benfro yn gartref i lawer o fentrau bach a chanolig,       
     sy'n cynnwys llu o wahanol sectorau o amaethyddiaeth a     
     thwristiaeth, i beirianneg a gweithgynhyrchu. (Cwestiwn:    
     Edrychwch ar yr arfordir, beth yw'r nodwedd amlycaf? Caeau  
     - amaethyddiaeth yw'r prif ddiwydiant yn Sir Benfro)

• Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rheoleiddio maint a     
     nifer y busnesau sy'n gweithredu o amgylch yr arfordir, hyd yn  
     oed i lawr i nifer y faniau hufen iâ ar draeth

• Mae'r Parc Cenedlaethol yn gweithio'n agos gyda chymune 
     dau lleol i sefydlu angen yn yr ardal, ac yn ceisio darparu ar     
     gyfer yr angen hwnnw lle bo'n briodol

•Awdurdod y Parc Cenedlaethol sy'n dal y brydles i’r cefnfor, , a  
    ddisgrifir fel y darn o dir rhwng marc y llanw uchel a’r llanw isel. 
    Mae hyn yn golygu bod y Parc yn rheoleiddio llawer o     
    weithgared dau arfordirol nad ydych yn ymwybodol ohonynt o 
    bosibl (Cwestiwn: Enwch 5 gweithgaredd ar yr arfordir y gellid  
    eu rheoleiddio?

• Mewn geiriau eraill, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn     
     uniongyrchol, neu'n anuniongyrchol, yn gyfrifol am reoleiddio     
     llawer o'r hyn a welwch o ddydd i ddydd o amgylch yr arfordir  
     (Cwestiwn: Pam ydych chi'n meddwl bod hynny’n digwydd? Fel  
     eich bod chi a phawb arall yn ei fwynhau ac yn ei werthfawro 
     gi)

Her Glanhau Traeth a Chelf

• Beth yw malurion morol? Yn gryno, unrhyw wastraff a grëwyd     
     gan bobl sydd yn y cefnfor waeth beth fo'i darddiad neu ei      
     faint. Allwch chi enwi rhai enghreifftiau?
• Beth yw gweddillion naturiol? Deunyddiau sy'n digwydd yn     
     naturiol sy'n golchi i fyny ar y traeth, fel gwymon a broc môr.     
     Mae broc môr yn organig a bydd yn torri i lawr yn gynhyrchion  
     sy'n ddiniwed i'r amgylchedd, ni fydd gwastraff a grëwyd gan  
     bobl yn gwneud hynny.

Nodwch y ddau i fod yn siŵr bod y grŵp yn deall y 
gwahaniaeth.
• Trafodwch bob ffynhonnell ac yna eu herio i gyfrifo'r darlun      
     cyffredinol. Mae'n dod o'r tir, nid y môr.
• Enwch 5 ffordd y gall sbwriel morol fod yn niweidiol i 
     anifeiliaid. Amlyncu. Mygu. Newyn. Haint.

Efallai eich bod yn meddwl pam y byddai anifail fyth eisiau 
bwyta darn o blastig; mae hwn yn gyfle i ddangos iddynt beth 
yw microblastigau.

Macro plastig - darnau mawr o blastig arnofiol sy'n torri i lawr yn 
raddol dros amser i ffurfio microblastigau (pwyntiwch nhw allan ar 
y traeth os gellir eu gweld: poteli, cewyll pysgota, cynhwyswyr 
plastig).
Microplastig - darnau bach o blastig a all fod mor fach â bod yn 
anweledig i'r llygad noeth, ond un peth y gallwn ei weld yn aml 
yw rhywbeth o'r enw nurdle. A oes unrhyw un yn gwybod beth yw 
nurdle? Pelenni plastig bach yw nurdles tua maint ffacbys. Fe’u 
defnyddiwyd yn y diwydiant pecynnu ers blynyddoedd ac mae 
cwmnïau cosmetig hyd yn oed wedi bod yn defnyddio microbeads 
mewn scrub wyneb a chynhyrchion eraill. Yna caiff y microbead 
hyn eu golchi oddi ar eich wyneb ac i lawr y sinc, gan fynd i 
mewn i'r môr yn y pen draw.
Heriwch nhw i godi llond llaw o dywod a gweld a allant weld 
unrhyw nurdle ynddo.

Ar ôl hyn dechreuwch y gystadleuaeth glanhau'r traeth 
a chelf. Glanhau'r traeth 5 munud, celf 10 munud, 

crynodeb 5 munud – rhowch ganmoliaeth am yr holl 
luniau a sicrhewch eich bod yn cymryd amser i ddod â'r 

grŵp at ei gilydd ac edrych ar luniau ei gilydd.

Llawer o sgôp yma i ychwanegu eich persbectif eich 
hun ar y mater. Peidiwch â theimlo'n gyfyngedig i 

ofyn y cwestiynau a awgrymir, cyn belled â'i fod yn 
cael y grŵp i feddwl am yr angen i reoleiddio 

datblygiad adeiladau.

Her Synhwyraidd

Gogoniant yr her hon yw bod y cyfranogwyr yn dibynnu ar eu 
synhwyrau i nodi nodweddion y byd naturiol. Rhywbeth nad yw 
llawer o bobl yn ei wneud y dyddiau hyn, yn arbennig mae'n 
canolbwyntio ar olwg, arogl a sain. Drwy gau allan un neu ddau 
o'r synhwyrau hyn, gall newid ein canfyddiad o'r byd naturiol. 
Mae hwn yn weithgaredd eithaf da i gael unigolion i gael cipolwg 
a gwerthfawrogiad dyfnach o Arfordir Sir Benfro tra'n caniatáu 
cyfnod tawelu (‘oeri ’) i'r grŵp.

Enghreifftiau o synau y gallent eu clywed:
• Tonnau'n tarro’r cerrig
• Galwad gwylan fôr
• Hwyliau cwch yn clecian yn y gwynt
• Galwad hebog tramor sy’n hela
• Cŵn yn cyfarth
• Crancod ar y tywod

Enghreifftiau o fywyd gwyllt y gallent eu gweld:
• Gwylanod
• Hebog tramor
• Llamhidydd
• Dolffin
• Gwichiad (malwod morol)
• Cranc medal
• Crancod
• Gwymon
• Planhigion arfordirol

Enghreifftiau o arogleuon y gallent eu synnu:
• Gwymon
• Aer hallt
• Gwrtaith ar y caeau 
• Gwanar adar
• Silwair

Yn wir, mae llawer o bethau i'w synhwyro yn y Parc Cenedlaethol 
a dim atebion cywir / anghywir. Os oes gan y grŵp ddiddordeb 
mewn unrhyw fywyd gwyllt penodol, tynnwch sylw ato a 
siaradwch â nhw amdano. Gallai dysgu rhai ffeithiau sylfaenol am 
Lygad maharen neu Gŵydd fôr fod yn ddefnyddiol i glywed neu o 
leiaf amlygu rhywfaint o'r bywyd gwyllt mwyaf cyffredin y maent 
yn sicr o'u gweld ar bron pob traeth yn Sir Benfro.
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