
Amcanion
Deall newid arfordirol ac ymagwedd yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol ato

Hen fapiau, ffotograffau (gwrth-ddŵr)
Llond poced o straeon (digon ar-lein!)

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

Hyd

Adnoddau

Lleoliad

Byddwn yn edrych ar sut mae pobl a natur yn siapio'r dirwedd o'n cwmpas.

Gweithgaredd 1 – Cwrlo traeth
Gofynnwch i'ch grŵp ddod o hyd i garreg maen nhw'n ei hoffi, yn fwy na tanjerîn ond yn llai na grawnffr-
wyth. Tynnwch lun cylch mawr yn y tywod, gyda tharged neu ffon yn y canol. Marciwch linell lle byddant yn 
taflu. Gofynnwch iddyn nhw a ydyn nhw wedi gweld cwrlo ar y teledu. Rheolau'r cwrlo traeth yw bod yn 
rhaid i'r garreg gyffwrdd â'r llawr cyn y cylch mawr a'r enillydd yw'r garreg sydd agosaf at y canol ar y 
diwedd. Caniateir taro cerrig eraill allan (ond mae hyn yn anodd). Sicrhewch fod pawb yn aros y tu ôl i'r 
llinell daflu. Chwaraewch cymaint o rowndiau ag y dymunwch. Gallwch ofyn iddynt edrych yn ofalus ar eu 
carreg ac yna ei disgrifio.

Trafodaeth
Gofynnwch i'r grŵp ddisgrifio eu carreg, o ble maen nhw'n meddwl y daeth? sut wnaeth hi gyrraedd yma?
Ydyn nhw'n gwybod pa fath o garreg ydyw? Mae'r arfordir yn lle dynamig, mae rhannau'n disgyn ac yn cael 
eu golchi i ffwrdd tra ar yr un pryd mae rhai yn rhannu mae deunyddiau newydd yn cael eu hadneuo a 
ffurfio tir newydd.  Taflwch bobl i’r gymysgedd hon a gyda’r gallu cynyddol i newid pethau gyda'r dewisia-
dau a wnawn a'n defnydd o beiriannau, mae'r llain arfordirol yn newid yn gyson. 
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Gallai'r gweithgaredd hwn fod yn rhan o sesiwn oeri neu arwain at sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar neu fyfyrdod.

Gweithgaredd 2 - Cwmwl Geiriau
Gofynnwch i'r cyfranogwyr gau eu llygaid, ymlacio a gwrando. Ar ôl tua 30 eiliad gofynnwch iddynt ddewis gair sy'n crynhoi'r hyn y gallent ei glywed. Aila-
droddwch yr ymarferiad ar gyfer yr hyn y gallwnt ei arogli, a gweld. Dewisol: ysgrifennwch eu geiriau yn y tywod. Mae'r geiriau hyn yn giplun o'r ffordd y mae'r 
arfordir yn gwneud iddyn nhw deimlo heddiw.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl bod yr arfordir o amgylch Sir Benfro yn naturiol, gwyllt a hardd. Fodd bynnag, mae arfordir Sir Benfro wedi bod yn llawer 
mwy diwydiannol yn y gorffennol. Digwyddodd cloddio am lo yn dilyn gwythïen lo sy'n rhedeg o Amroth i Niwgwl. Mae Sir Benfro'n amrywiol yn ddaearegol, 
digwyddodd chwarela o amgylch yr arfordir, yn bennaf ar gyfer deunyddiau adeiladu.

Ewch i mewn i barau, dewch o hyd i 3 arwydd o orffennol diwydiannol yr arfordir y gallant ei weld.

Amcanion

Hyd

Adnoddau

Lleoliad

Meddyliwch am newidiadau yn y defnydd o'r 
llain arfordirol

Lluniau neu nodiadau ar ddefnydd blaenorol y lleoliad

+/- 10 munudau Traeth neu lan y dŵr

NEWID ARFORDIROL YR YMDDIRIEDOLAETH GENEDLAETHOL



Gweithgaredd 3 - Y Traeth Perffaith
Mae angen i gyfranogwyr weithio gyda phartner neu grŵp bach i dynnu llun map o'u traeth perffaith. Gallant ddefnyddio deunyddiau a ddarganfyddant i ddod 
â'r darlun yn fyw. Pan fyddant wedi’u cwblhau, gofynnwch iddynt gyflwyno eu diagram a beth sy'n ei wneud yn arbennig. Nid oes atebion cywir nac anghywir.

Mae'n annhebygol y bydd unrhyw un yn cynnwys traffig yn ciwio, maes parcio enfawr, neu sbwriel. Gallwch archwilio rhai o'r testunau sy'n rhannu barn, cŵn, 
sgïau jet, meysydd parcio trwy ddefnyddio continwwm gwerth (gweler y nodiadau gweithgaredd). Efallai y bydd rhai grwpiau am archwilio rhai o'r materion 
mwy cymhleth fel cydbwyso'r anghenion am fannau gwyllt ac ar gyfer mynediad cyhoeddus.

Un o broblemau traeth anhygoel yw nifer yr ymwelwyr y gall eu denu. A allant lunio cynllun i helpu i gadw eu traeth yn arbennig?

Amcanion

Hyd

Adnoddau

Lleoliad

Yr angen i ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid 
arfordirol a phroblemau niferoedd mawr

Traeth, ffyn neu rywbeth i dynnu llun yn y tywod

+/- 15 munudau Naill ai ar y dŵr neu atraeth lle mae'n bosibl edrych 
yn ôl ar y mewndir
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Gweithgaredd 4 - Hen Ffotograff
Bydd angen digon o gopïau o hen lun fel y gallant weithio mewn grwpiau bach neu barau. Gofynnwch i'r grŵp lywio i'r man lle y tynnwyd y llun. Bydd angen i 
chi asesu risg eu llwybr tebygol, yn enwedig o ran traffig. Pan fyddant wedi dod o hyd i'w ffordd i'r man hwnnw, (neu fel arall yn pwyntio at ei leoliad), gallant 
weithio allan beth sydd wedi newid a beth sydd wedi aros yr un fath.

Byddwch angen hen ffotograffau o'r lleoliad arfordirol (y gallwch ddod o hyd iddo ar-lein). Cafodd rhai lleoliadau yn Sir Benfro eu peintio cyn ffotograffiaeth, 
ond nid oedd Gogledd Sir Benfro wedi'i gofnodi'n dda iawn hyd yn oed mewn disgrifiadau ysgrifenedig.

Amcanion

Hyd

Adnoddau

Lleoliad

Yr angen i ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid 
arfordirol a phroblemau nifer fawr o ymwelwyr 
â lleoliad arfordirol

Hen ffotograff neu ffotograffau o'r traeth

+/- 20 munudau Traeth neu lan y dŵr
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Mae gan raglen Glannau Ansefydlog yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol fideos sy'n esbonio eu hymagwedd at erydu arfordirol a chynnydd yn lefel y môr
https://www.nationaltrust.org.uk/features/living-with-change-our-shifting-shores  

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'r arfordir y maent yn gofalu amdano yng Ngogledd Sir Benfro
P'un a ydych chi'n chwilio am draethau gorau Sir Benfro, y mannau gorau ar gyfer hela bywyd gwyllt neu dreftadaeth, mae lleoedd arbennig yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ateb eich gofynion. Mae'n fraint i'r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol ofalu am 60 milltir o arfordir Sir Benfro, gan gadw'r dirwedd am byth, i bawb.

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn edrych ar ôl rhai o'r darnau mwyaf ysblennydd a mwyaf cyfoethog yn ddiwylliannol yng Ngogledd Sir Benfro. Yn llawn hanes, mae'r dirwedd yma wedi bod yn llecyn diwylliannol 
poblogaidd ers miloedd o flynyddoedd ac maent yn gofalu am siambrau claddu a chaerau pentir o'r Oes Haearn, systemau caeau canoloesol, odynau calch o'r 19eg ganrif ac amddiffynfeydd awyr yr Ail Ryfel Byd!

Mae'r Ymddiriedolaeth yn berchen ar dros 3,000 ha yng Ngogledd Sir Benfro ac mae'n chwarae rhan weithredol yn y gwaith o reoli cadwraeth yr ardal. Mae ganddynt eu  gyr eu hunain o wartheg Duon Cymreig a 
merlod Mynydd Cymreig y maent yn eu defnyddio i bori yr ardaloedd pwysicaf, gan weithio'n agos gyda'u cymdogion, ffermwyr tenantiaid a phorwyr ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP).

Mae'r morlin yng ngogledd yr eiddo o amgylch Penrhyn Tyddewi a Phen Strwmbwl yn cynnwys rhai o'r ardaloedd mwyaf helaeth o laswelltir morol a rhostir arfordirol yn y DU. Mae'r clogwyni yn cynnal nifer o blanhigion 
ac infertebratau prin a dwysedd uchel o frân goesgoch sy'n nythu a’r hebog tramor.  Mae'r ardal yn bwysig yn genedlaethol ar gyfer ei nythfeydd bridio morloi llwyd, yn ogystal â phoblogaethau sylweddol o wylogod, 
llursod a gwylanod coesddu.

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cymryd yr olwg hir ar addasu i newid yn yr hinsawdd a thywydd eithafol, gan gymryd camau nawr i ddod o hyd i atebion cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Mae newid arfordirol yn 
anochel, ac mae grymoedd natur yn rhan o harddwch ac apêl ein harfordir, felly maent am weithio gyda phrosesau naturiol lle bynnag y bo modd.

Bydd lle bob amser i amddiffynfeydd, ond ar arfordir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol bydd eu hymagwedd yn addasol ac yn canolbwyntio ar ffordd o symud allan o niwed. Maent am i'n tir weithredu mewn 
ffordd naturiol.

Astudiaeth Achos: Niwgwl

Mae'r Arfordir yn lle dynamig, mae rhannau'n disgyn ac yn cael eu golchi i ffwrdd tra ar yr un pryd mae rhannau newydd o ddeunyddiau newydd yn cael eu hadneuo a ffurfio tir newydd. Taflwch bobl i'r gymysgedd hon 
a'n gallu cynyddol i newid pethau gyda'r dewisiadau a wnawn a'n defnydd o beiriannau, mae'r llain arfordirol yn newid yn gyson.

Efallai mai'r cloddiau graean bras yn Niwgwl yw nodwedd fwyaf nodedig y traethau. Mae amrywiaeth eang o fathau o greigiau ymysg y coblau, ond ychydig iawn sydd yr un fath â'r clogwyni cyfagos sy'n rhoi lliw 
gwahanol iawn iddynt hefyd. Mae llawer o ymwelwyr yn tybio ei fod yn nodwedd ddynol pan fo'n naturiol (er ei bod wedi'i addasu gan bobl a pheiriannau). Mae'r coblau yn tarddu o bob rhan o arfordir gorllewinol 
Prydain ac fe'u symudwyd i Fôr Hafren gan rewlifoedd. Wrth i lefelau'r môr godi a chyda chymorth tonnau, fe'u symudwyd tuag at eu sefyllfa bresennol. Mae stormydd yn ceisio gwthio'r lan ymhellach i mewn i'r tir heibio'r 
ffyrdd a'r adeiladau o amgylch tafarn DoE. Y polisi presennol yw “Dal y Linell” ac fe'u dychwelir i'r safle bresennol gyda chloddiwr. Gyda lefelau'r môr yn codi, ni fydd hyn yn opsiwn hyfyw yn y dyfodol.

• Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn croesawu ymagwedd Cyngor Sir Penfro tuag at addasu arfordirol yn Niwgwl.
• Mae angen symud o ddull peirianyddol tuag at weithio gyda phrosesau naturiol ar y darn hwn o arfordir.
• Bydd hyn yn golygu bod angen ail-lwybro'r ffordd i Dyddewi yn y dyfodol agos yn hytrach nag adeiladu amddiffynfeydd môr caled i ddal y môr yn ôl.
• Bydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn annog y cyngor i weithio gyda nhw, y gymuned leol, tirfeddianwyr a rhanddeiliaid eraill i ddod o hyd i ganlyniad cynaliadwy sy'n dda i bobl, cymunedau, natur a thirwedd.
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Gweithgaredd 1: Cwrlo Traeth
Ar y traeth gallwch ddod o hyd i ddeunyddiau 
o'r clogwyni cyfagos naill ai o brosesau 
erydiad naturiol neu o chwarela. Mae yna 
hefyd ddeunydd anghyson sydd â tharddiad 
tebyg i'r coblau yn Niwgwl fwy na thebyg. 
Mae llawer iawn o ddeunydd a ddygwyd i'r 
safle i adeiladu amddiffynfa fôr sydd bellach 
wedi cael ei dynnu, fodd bynnag gellir dod o 
hyd i rywfaint o'r deunydd hwn o hyd. Mae'r 
rhes o fythynnod yn cael ei erydu i'r môr ac 
efallai y gwelwch ambell i fricsen neu rywfaint 
o grochenwaith. Mae ffosilau ymysg y siâl. 
Maent yn cael eu herydu'n gyflym gan 
brosesau naturiol, felly os yw un o'ch grwpiau 
yn dod o hyd i un da ar y traeth nid oes 
unrhyw niwed i'w gadw.

Gweithgaredd 2: Cwmwl Geiriau
• Mae'r hen lagŵn glas yn hen chwarel,  
     cafodd y fynedfa i'r môr ei chwythu ar ôl i'r 
     gwaith chwarel orffen.
• Tynnwyd y graig oddi yma i Borthgain i'w 
     phrosesu a'i chludo ar y môr.
• Yn ogystal â gweithfeydd y chwarel, mae 
     llwybr tramffordd yn dilyn cyfuchlin y tu ôl 
     i'r toiledau sydd bellach yn rhan o'r llwybr 
     troed. 
• Roedd yr adeilad agosaf at y lagŵn yn
    dŷ peiriannau.
• Defnyddiwyd powdwr gwn i chwythu'r  
     clogwyn a’i storio yn yr adeilad crwn isel  
     wrth ymyl llwybr yr arfordir.
• Yr adeilad crwn ar y pentir oedd
     ffolineb perchennog y chwarel.

Gweithgaredd 3: Y Traeth Perffaith
Mae erydiad a niferoedd ymwelwyr wedi siapio 
Abereiddi yn y blynyddoedd diwethaf. Dilewyd 
morglawdd a oedd yn gwarchod y maes parcio 
ers y 1950au yn 2014 gan ei fod wedi dod yn 
anniogel. Mae maint y maes parcio wedi cael ei 
erydu'n gyflym gan stormydd tra bod y traeth yn 
parhau i fod boblogaidd gydag ymwelwyr. Mae 
system maes parcio arall ar waith erbyn hyn. 
Mae gan Abereiddi nifer fawr o sefydliadau sy'n 
ymwneud â rheoli'r safle, Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro, Canolfan 
Cadwraeth Planhigion, Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol ac mae perchnogion preifat yn 
ymwneud â gwahanol agweddau. Mae 
cytundebau gwirfoddol rhwng darparwyr Antur 
a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol er mwyn 
ceisio rheoli niferoedd a chyfyngu ar yr effaith ar 
fywyd gwyllt ac ymwelwyr eraill â'r ardal.

Gweithgaredd 4: Hen Ffotograff
Mae hen ffotograffau o Abereiddi sy'n dangos 
yr ardal cyn i'r amddiffynfa fôr gael ei 
hadeiladu, yn ogystal â phan oedd yn ei lle. 
Mae'r erydiad cyflym o'r maes parcio yn dilyn 
ei symud wedi'i gofnodi'n dda.

Gweithgaredd 1: Cwrlo Traeth
Mae'r tonnau sy'n ffurfio'r arglawdd wedi cael 
eu haneru gan donnau a thros ei gilydd am 
10,000 o flynyddoedd, felly maent yn eithaf 
caled. Mae'r rhai coch yn tarddu o le agos ac yn 
fath o dywodfaen, y rhai disglair llwyd yw 
gwenithfaen, yr agosaf y gallent ddeillio ohono 
yw Penmaen Dewi, Ynys Dewi neu Ben 
Strwmbwl, cwartsit yw'r rhai llwyd llyfn, a'r rhai 
gwyn yn gwarts. Er mwyn nodi o ble y maent yn 
tarddu, mae'n rhaid i chi eu torri a mynd ag un i 
labordy i wneud profion, gan y gall gwahanol 
fathau edrych yr un fath. Mae'r coblau yn y 
cloddiau yn llawer caletach na'r deunydd o'r 
clogwyni cyfagos. Bydd y rhain yn fwy onglog 
(pigfain) a bydd gweithrediad y don a’r cobl 
caled yn eu torri i lawr i dywod. Dylent adael eu 
creigiau ar y traeth gan nad yw rhai newydd yn 
cael eu gwneud na'u gwthio i'r lan.

Gweithgaredd 2: Cwmwl Geiriau
Mae Niwgwl yn cynrychioli blaen gogleddol 
Maes Glo Sir Benfro.
Y glo a gloddiwyd yn Sir Benfro oedd glo 
carreg, mae bron yn 100% carbon.
• Nid yw'n dda iawn ar gyfer tân agored ond  
     mae’n llosgi’n lân iawn, heb fawr o arogl ac  
     ar lefel tymheredd uchel.
• Mae'n ddelfrydol ar gyfer gof ac fe'i     
     defnyddiwyd hyd yn oed i sychu ceirch.
• Mynnodd y Frenhines Victoria arno ar gyfer  
     ei chwch hwylio brenhinol.

Gallwch ddod o hyd i dystiolaeth o fwyngloddio 
ar raddfa fach o amgylch Pinch Hill, a ffurfiwyd 
Rickets Head gan gloddio glo brig nid prosesau 
naturiol. Mae pwll glo Trefrane tua phen deheuol 
y traeth a hwn oedd y mwyaf yn yr ardal yn 
cyflogi 36 o weithwyr. Daeth y gwaith i ben ar 
ddechrau'r 1900au.

Gweithgaredd 3: Y Traeth Perffaith
Mae maint Niwgwl yn golygu ei fod yn llai 
tueddol o ddioddef effeithiau nifer fawr o 
ymwelwyr, ac mae'r cloddiau graean yn 
gwarchod y traeth rhag effeithiau gweledol 
ceir a'r ffordd. Fodd bynnag, mae llwybr yr 
arfordir ar bob ochr i'r traeth yn tueddu i 
erydu. Mae'r traeth llydan yn boblogaidd 
gydag amrywiaeth eang o ddefnyddwyr y 
traeth. Mae gan bobl syniadau gwahanol am 
yr hyn yr hoffent ei ddefnyddio ar gyfer y 
traeth, ac mae deddfau lleol (megis 
gwahardd cŵn) a chodau gwirfoddol (syrffio 
barcud) i helpu pobl i ddefnyddio'r traeth yn 
gytûn.

Gweithgaredd 4: Hen Ffotograff
Mae ffotograffau o Niwgwl o'r 50au a'r 60au 
yn dangos yr ardal cyn y meysydd parcio a 
gwersylla ad hoc gyda charafannau ar Pinch 
Hill a'r tir cyfagos. Trwy fod yn berchen ar y tir, 
mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn sicrhau 
ei fod yn cael ei reoli yn y ffordd orau. Yn 
ogystal, mae llawer o dir yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol o amgylch Niwgwl yn safle o 
diddordeb gwyddonol arbennig nodedig.  Mae 
nifer o ddynodiadau eraill ar waith i gadw'r 
ardal yn arbennig. Mae Niwgwl ym Mharc 
Cenedlaethol Arfodir Penfro, nid yw Awdrdod 
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn berchen ar 
lawer iawn o'r tir ond hwy yw'r awdurdod 
cynllunio, felly’n rheoli datblygiadau gyda'r 
Parc Cenedlaethol. Mae'r môr yn rhan o Ardal 
Cadwraeth Arbennig Forol Sir Benfro, ac mae 
gan y dyfroedd o amgylch Sgomer statws 
gwarchodaeth uwch o'r Warchodfa Forol 
Genedlaethol.

Nodiadau ar gyfer defnyddio'r gweithgareddau yn Abereiddi

Nodiadau ar gyfer defnyddio'r gweithgareddau yn Niwgwl
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